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Tendim a separar la vida religiosa de la vida social quan parlem de societat 

moderna, però estem segurs de què hi ha una separació total d’aquesta societat i la 

religió? Molts cops utilitzem simbologia catòlica per expressar significats no religiosos, 

per tant no existeix tal separació. Aquest TFG tracta sobre els usos seculars de la 

simbologia religiosa tradicional en la societat espanyola, específicament en el món de 

la música. Consisteix 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.  

L’objecte d’estudi és la simbologia i iconografia catòlica que surt en el disc “El mal 

Querer” de Rosalía, un disc que permet posar en dubte la dicotomia entre la religió i la 

modernitat i veure els usos seculars de la simbologia religiosa tradicional dins de la 

música urbana. 

L’hegemonia catòlica persisteix gràcies a petits gestos banals els quals no són 

trivials (no són gestos coneguts per a tothom), això es coneix com a catolicisme banal 

(García, Martínez i Clot, 2015:11). Hi ha molts exemples que fomenten l’hegemonia 

catòlica com les celebracions de certes festivitats catòliques que es fan a tot arreu, per 

exemple Nadal. El que fa Rosalía és contextualitzar la seva història en un país on 

l’hegemonia catòlica segueix present, tant en les institucions com en la vida 

quotidiana, i per la cantant aquests símbols són intel·ligibles per la societat espanyola. 

També trobem molts catòlics que no creuen en l’infern, en la relativització del pecat i 

reconeixen totes les religions el qual provoca una fractura amb la tradició catòlica 

perquè es privatitza les creences religioses catòliques i aquestes mateixes varien 

segons l'individu, es genera una nova gnosi (Griera i Urgell, 2002:34). Rosalía 

individualitza la creença religiosa catòlica, això genera que els símbols i icones catòlics 

puguin tenir un altre significat diferent del de l’Església catòlica, el postmodernisme 

(Jameso, 1995:4) ajuda a veure que el significat que posa Rosalía sobre un símbol o 

icona és igual de vàlid que el de l’Església catòlica.  Hi ha molts artistes que fan el 

mateix que Rosalía: Madonna posa al mateix nivell l’èxtasi de l’acte sexual amb l’èxtasi 

que té un catòlic amb un cor gòspel en el videoclip “Like a Prayer” i la paciència que té 

la Zowi perquè el seu crush no la truca és equivalent a la paciència de la Verge Maria, 

llavors es pot permetre utilitzar la foto de la Verge Maria per expressar paciència en el 

videoclip de “Llámame” 

La pregunta de recerca que s’utilitza per analitzar el disc és la següent: Quins 

impactes té la simbologia religiosa tradicional en la música de Rosalía? I hi ha 

dues hipòtesis a tractar: 



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.  

S’analitzen les fotografies, els videoclips i les lletres. Com el disc conta una 

història, és necessari analitzar-ho sencer per veure com la simbologia i la iconografia 

varia al llarg de la història (excepte la segona i desena cançó que no s’han utilitzat per 

la poca informació que donaven).  

El símbol/icona que més impacte té en aquest disc és la Verge Maria i les seves 

aparicions com Verge de les Dolors i la Miraculosa. Al principi del disc on s’observa el 

personatge femení submís i controlat per la seva parella, apareixen imatges de la 

Verge de les Dolors, des del tatuatge de la verge Maria plorant que apareix en el cos 

de l’aprenent de torero en Malamente com en la fotografia de Reniego amb Rosalía 

plorant, i és que el personatge femení i la Verge de les Dolors senten el mateix, 

patiment. A continuació en Bagdad, després de les llàgrimes vessades per tot arreu, es 

bateja ella mateixa fins que es converteix en la Verge Maria, una dona forta que vol 

sortir de la seva relació tòxica. Finalment, en la portada del disc, s’observa la 

Miraculosa representada per Rosalía perquè vol reflectir com el personatge femení es 

fa propietària dels seus pecats i aconsegueix alliberar-se de la seva presó que era la 

seva parella.  

Aquest disc de la Rosalía és una gran representació de la societat espanyola pel 

que fa la representació de la simbologia i iconografia religiosa catòlica. Com diu Ter 

(Ter, 2019) aquesta simbologia i iconografia s’utilitza com “emoji” per expressar 

sentiments, emocions i situacions, un gran exemple és el de la Verge Maria. Molts 

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

catòlica persisteix i per fer-los més terrenals utilitza elements més moderns com el 

confrare amb monopatí que surt en Malamente. 
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