
Rastafarisme i Bob Marley

El treball de recerca de la Carolina Salvador tracta 
el  tema  del  Rastafarisme,  una  creença  bastant 
desconeguda avui  en dia,  en  canvi  molt  difosa  a 
nivell  estètic.  El  motiu  pel  qual  el  va   triar  és 
l'interés  personal  per  un  tema  que  coneixia 
superficialment i que volia estudiar més a fons.

Durant la recerca s'ha centrat en diferents aspectes 
del Rastafarisme, com poden ser la seva filosofia, 
rituals o la seva història. Cada apartat del treball 
està  introduït per una cançó del cantant jamaicà 
Bob Marley, figura imprescindible per a la ideologia 
rastafari, ja que és la imatge de referència actual 
d'aquesta creença arreu del món.

 

Les cançons triades són les més adients per explicar 
cada un dels subtemes del treball. Algunes de les 
cançons  són  més  conegudes  que  d'altres,  però 
després  d'analitzar-les  s'entén  clarament  el 
missatge  que  volen  transmetre.  Bob  Marley  les 
utilitzava com a eina per a trasmetre i difondre la 
seva ideologia i també per a reivindicar l'alliberació 
del seu poble.

Després de realitzar el treball n'ha pogut extreure 
les serves  pròpies conclusions. Ha verificat el fet 
de  que  el  Rastafarisme  pot  considerar-se  una 
creença, ja que té els tres elements bàsics per a 
considerar-ne:  tenir  una  divinitat  i  un  grup  de 
seguidors  que  porten  a  terme  els  dogmes  del 
Rastafarisme. També manifesta que la seva imatge 
exterior respon al seu pensament, i no tan sols és 
una qüestió d'estètica. 

Amb tot, el primer que observem és la combinació 
dels tres colors de la bandera d'Etiòpia (verd, groc i 
vermell) acompanyat de les inconfundibles rastes. 
Però  no  només  els  creients  han  adoptat  aquesta 
aparença,  hi  ha  persones  que  es  vesteixen  i 
pentinen d'aquesta manera sense entrar a fons en 
aquesta ideologia.

No tot el que va descobrir del Rastafarisme li  ha 
agradat,  i  considera  que  la  imatge  d'aquesta 
ideologia  que  tenia  inicialment  és  la  que  té  la 
majoria de persones: un corrent estètic acompanyat 
de la música de Bob Marley.
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