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DUSTY SPRINGFIELD  
The son of a preacher man 

 
Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, (persona guardonada amb la condecoració OBE: 

“Oficial del Molt Excel·lent Ordre de l'Imperi 

Britànic”). (Hampstead, Londres, 16 d'abril de 1939 - 

Henley-on-Thames, Oxfordshire, 2 de març de 1999) 

més coneguda com Dusty Springfield,1 va ser una 

cantant britànica de pop soul.  

Va gaudir d'una gran popularitat durant els anys 60, 

representant el costat més sofisticat del moviment 

cultural “Swinging London” i sent considerada una 

icona pel moviment mod. Al començament dels anys 

70 es va convertir en un símbol per a la cultura 

lesbiana i per a la alliberació sexual de la dona, 

després de fer pública la seva orientació homosexual. El seu pare, admirador de la música clàssica i 

el jazz, li va transmetre la seva passió per la música, i ja des d'una edat molt primerenca Dusty2 va 

començar a mostrar interès pel jazz, pel blues, i especialment per l'artista nord-americana Peggy 

Lee, qui va prendre com a referència per a la seva carrera com a cantant.  

 

Inicis: 
Els seus primers passos en la música els iniciaria l'any 1959, quan va formar un grup vocal femení 

anomenat The Lana Sisters. Després de la seva dissolució en aquest mateix any, crearia un grup de 

folk anomenat The Springfields, al costat del seu germà Dion i de Tim Field, moment després del 

qual els dos germans canviarien els seus noms artístics pels de Tom Springfield i Dusty 

Springfield3. El grup va obtenir un gran èxit tant al seu país com als EEUU, amb cançons com 

"Silver Threads and Golden Needless", "Island of Dreams" o "Bambino".
 
 

 
 

                                                             
1 www.wikipedia.org (consulta : 25/02/18). 
2 Imatge1: www.wikipedia.org (consulta : 25/02/18). 
3 Imatge2: www.biography.com (consulta : 25/02/18). 
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L'època daurada 
Després de la separació de The Springfields, Dusty4 iniciaria la seva carrera en solitari l'any 1963 

amb el single "I Only Want To Be With You", 

cançó amb clares influències dels grups 

femenins de soul de la Motown o els produïts 

per Phil Spector. En aquest tema, a més de 

cantar, Dusty es va involucrar en la producció i 

els arranjaments, una activitat que a partir de 

llavors seria una constant al llarg de la seva 

carrera. El senzill va aconseguir un destacat èxit, 

portant-la a ser la cantant més coneguda al seu 

país i una referència per a moltes joves 

britàniques, les quals imitaven el seu pentinat i 

el seu maquillatge. L'èxit li va seguir acompanyant durant l'any següent amb el seu primer àlbum 

“A Girl Called Dusty” i amb singles com "Wishin' and Hopin", "I Just Don't Know How to do with 

Myself" o "All Cried Out".  

Al mateix any va protagonitzar un sonat incident després de negar-se a actuar a Sud-àfrica si no es 

permetia que al seu concert assistissin persones de raça negra, motivant la seva sortida del país 

africà i la seva nova demanda al govern, després de 

les pressions rebudes per a què actués. 

Dusty va mantenir la seva notorietat durant els 

següents anys, col·locant en els primers llocs de les 

llistes d'èxits amb cançons com "You Don't Have to 

Say You Love Em", que va aconseguir el número 1 

en el Regne Unit, i que es va mantenir en el “top” 

de les llistes durant 13 setmanes seguides. Altres 

singles emblemàtics d'aquest període van ser 

"Sunny", "Losing You" o "The Look of Love", 

cançó composta per Burt Bacharach i Hal David i 

que va ser el tema principal de la banda sonora de la 

                                                             
4 Imatge3: www.rockhall.com (consulta : 25/02/18) 
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pel·lícula “Casino Royale”. També va presentar un programa a la televisió britànica dedicat al soul 

anomenat “The Sound of Motown”. 

Cap a 1967, Dusty5 començaria a perdre popularitat a causa de l'auge del rock psicodèlic, i la 

cultura hippie, plantejant-se un nou enfocament a la seva música per adequar-se a la nova situació. 

Així, dos anys més tard gravaria el seu àlbum més emblemàtic, “Dusty in Memphis”. Amb aquest 

disc, Dusty no va aconseguir recuperar l'èxit massiu, però va obtenir el reconeixement dels crítics; 

que el van considerar el seu millor treball, arribant sovint a figurar a les llistes dels millors àlbums 

de la història del rock. El tema més conegut del disc va ser la interpretació de la cançó "Son of a 

Preacher Man", que va ser versionada també per la cantant Aretha Franklin poc després. 

 

El declivi 
A principis dels anys 70 va gravar discos com “A Brand New M'o Cameo”, que van ser aclamat per 

la crítica, però no pel públic. Malgrat tot això seguia sent una 

figura popular i no es lliurava de l'assetjament de la premsa, 

per la qual cosa va decidir proclamar obertament la seva 

bisexualitat, encara que biografies posteriors han revelat que 

en realitat era lesbiana. 

En aquesta època Dusty es va instal·lar als Estats Units i va 

mantenir una relació amorosa amb la tennista Billie Jean 

King. Durant la resta dels anys 70 i la primera meitat dels 80, 

va seguir gravant alguns discos, encara que sense la qualitat 

dels seus millors temps. 

Segona joventut 

L'any 1987 va acceptar una invitació dels Pet Shop Boys6, un dels grups més populars del moment i 

que l'admiraven incondicionalment. Dusty va intervenir en la cançó "What Have I Done to Deserve 

This", inclosa a “Actually”, el segon disc del duo britànic. La cançó va arribar al segon lloc en les 

llistes d'èxits britàniques. La seva col·laboració amb el duo de pop va continuar amb l'àlbum 

“Reputation”(1990), que Pet Shop Boys van escriure i van produir per a ella. En ell estava present 

el so techno pop  característic del duo, i va servir per rellançar la carrera de Dusty. 

                                                             
5 Imatge4: www.ggf.tripod.com (consulta : 25/02/18) 
6 Imatge5: www.petshopboys.pe (consulta : 25/02/18) 
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Últims anys 
L'any 1994, Quentin Tarantino rescataria el clàssic "Son of a Preacher Man" per incloure'l a la 

banda sonora de la seva pel·lícula “Pulp Fiction”,  i el mateix any es va editar un documental sobre 

la seva vida titulat “Full Circle”. 

Un any més tard gravaria el seu últim disc d'estudi, “A Very Fine Love”, i poc després li va ser 

diagnosticat un càncer de mama, amb el qual va lluitar fins al dia de la seva mort, el 2 de març de 

1999, als 59 anys. 

Pocs dies després, entraria de manera pòstuma en el Rock and Roll Hall of Fame en una cerimònia a 

Nova York. Durant el mateix any, la Reina Isabel II d'Anglaterra li va concedir la condecoració 

OBE: “Oficial del Molt Excel·lent Ordre de l'Imperi Britànic”. Per avisar dels canvis de classe del 

mes de març hem triat la cançó “The son of a preacher man” dels compositors John Hurley i Ronnie 

Wilkins, en la seva més coneguda interpretació, a càrrec de la cantant britànica Dusty Springfield.  

Recordem d'aquesta manera el 19è aniversari de la seva mort (02/03/99) i alhora evoquem el dia 

internacional de la dona, dia 8 de març, fent servir la figura d'aquesta cantant com a icona de la 

alliberació sexual de la dona; fent memòria, a més a més, d'una dona reconeguda al Rock and Roll 

Hall of Fame i guardonada amb una de les condecoracions més importants del Regne Unit, la 

condecoració OBE. 
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THE SON OF A PREACHER MAN 

Lletra7 
Billy Ray was a preacher's son 

And when his daddy would visit he'd come along 
When they gathered around and started talkin' 

That's when Billy would take me walkin' 
Out through the back yard we'd go walkin' 

Then he'd look into my eyes 
Lord knows, to my surprise 

 
The only one who could ever reach me 

Was the son of a preacher man 
The only boy who could ever teach me 

Was the son of a preacher man 
Yes he was, he was, ooh, yes he was 

 
Bein' good isn't always easy 

No matter how hard I try 
When he started sweet-talkin' to me 

He'd come'n tell me "Everything is all right"He'd 
kiss and tell me "Everything is all right" 

Can I get away again tonight? 
 

The only one who could ever reach me 
Was the son of a preacher man 

The only boy who could ever teach me 
Was the son of a preacher man 

Yes he was, he was, ooh, yes he was (yes he was) 
 

How well I remember 
The look that was in his eyes 

Stealin' kisses from me on the sly 
Takin' time to make time 

Tellin' me that he's all mine 
Learnin' from each other's knowin' 

Lookin' to see how much we've grown and 
 

The only one who could ever reach me 
Was the son of a preacher man 

The only boy who could ever teach me 
Was the son of a preacher man 

Yes he was, he was, oh yes he was 
 

He was the sweet-talkin' son of a preacher man 
(The only boy who could ever teach me) 

Was the son of a preacher man 
(The only one who could ever reach me) 

Was the sweet-talkin' son of a preacher man 
 

THE SON OF A PREACHER MAN 
Traducció al català 

Billy Ray  va ser el fill d'un predicador 
I quan el seu pare feía visites ell l'acompanyaria 

Quan es van reunir i van començar a parlar 
Era llavors quan Billy em portaria a passejar 

Per fora del jardí del darrere, aniríem caminant 
Llavors ell em miraria als ulls 

El senyor sap de la meva sorpresa 
 

L'únic home que em va poder aconseguir 
Va ser el fill d'un predicador 

L'únic noi que em va poder ensenyar 
Va ser el fill d'un predicador 

Sí, ho va ser, ho va ser, oh ho va ser 
 

Ser bona no és sempre fàcil 
No importa el dur que ho intenti 

Quan va començar a parlar-me dolçament 
Ell vindria a dir-me “Tot va bé” 

Ell em faria un petó i em diria “Tot va bé” 
Puc escapar-me una altre cop aquesta nit? 

 
L'únic home que em va poder aconseguir 

Va ser el fill d'un predicador 
L'únic noi que em va poder ensenyar 

Va ser el fill d'un predicador 
Sí, ho va ser, ho va ser, oh ho va ser 

 
Què bé recordo 

La mirada que havia als seus ulls 
Robant-me petons d'amagat 

Prenent-se temps per fer temps 
Dient-me que ell és tot meu 

Aprenent del coneixement de l'altre 
Observant quant havíem crescut i 

 
L'únic home que em va poder aconseguir 

Va ser el fill d'un predicador 
L'únic noi que em va poder ensenyar 

Va ser el fill d'un predicador 
Sí, ho va ser, ho va ser, oh ho va ser 

 
Ell era el fill de paraules dolces d'un predicador 

(L'únic noi que em va poder ensenyar) 
Va ser el fill d'un predicador 

(L'únic home que em va poder aconseguir) 
Era el fill de paraules dolces d'un predicador 

 
                                                             
7 Veure:  https://www.youtube.com/watch?v=dp4339EbVn8 (consulta : 25/02/18) 


