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Resultats
principals

Aquest disc de Rosalía és una gran representació de la societat
espanyola pel que fa a la representació de la simbologia i iconografia
religiosa catòlica.

Simbologia i iconografia utilitzada com “emoji” per expressar
sentiments, emocions i situacions.

Molts símbols i icones són utilitzats per contextualitzar la història
en un lloc on l’hegemonia catòlica persisteix.

Afegeix elements més moderns com el confrare amb monopatí que
surt en Malamente per fer més terrenal el símbol catòlic.

Més diversitat en el món audiovisual El vel dins de les sèries i
pel·lícules espanyoles.

“El príncipe”

“Élite”

“Skam España”.

¿És per donar més visibilitat o és només per morbositat? ¿Per què no
genera tant impacte veure a persones amb creus penjades al coll o amb
un turbant sikh?

Hi ha dos objectius a tractar:

Posar en dubte la dicotomia entre la 
religió i la modernitat.

Veure els usos seculars de la simbologia
religiosa tradicional dins de la música urbana.

Per poder resoldre això, serà necessari tractar
els conceptes de catolicisme banal, catolicisme
amb signes de desinstitucionalització o nova
gnosi i postmodernisme.

La Miraculosa en 
la portada del 

disc

Els usos seculars de la simbologia
religiosa tradicional. El cas de Rosalía

Pregunta inicial de recerca: Quins impactes
té la simbologia religiosa tradicional en la
música de Rosalía?
Les dues hipòtesis plantejades són les
següents:
H1: La religió catòlica persisteix en el món
actual, sobretot en el cas d'Espanya gràcies a
petits gestos banals que no són trivials.
H2: Rosalía individualitza la religió catòlica i
li dóna un nou significat a la simbologia i a la
iconografia catòlica tradicional.

Aquest TFG tracta sobre els usos seculars de la
simbologia religiosa tradicional en la societat
espanyola, específicament en el món de la
música. Consistirà en un treball de recerca on
s’analitzarà el disc de Rosalía, una artista que
s’ubica dins de la música urbana barrejant
molts estils com el flamenc, el trap o el pop.

Verge Maria en 
Bagdad

La verge Maria 
en el disc "El Mal Querer"

Introducció Objectius Metodologia

Marina 
López Martín Universitat Autònoma

de Barcelona

Tutor/a: Salvador
Cardús i Ros
Treball de Fi

de Grau: 
Sociologia

Conclusions Futures línies d'investigació

La divinitat
en el disc "El Mal Querer"

La divinitat en 
Pienso en tu mirá

La divinitat en 
Malamente

La divinitat en 
Di mi nombre


