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VÍDEO Rosalía explica el significat
del títol i la lletra de la seva nova cançó
"TKN", amb Travis Scott, ja acumula una quinzena de milions de reproduccions
a Youtube

Rosalía.

Rosalía estrenava tot just fa una setmana la seva col·laboració amb Travis Scott, TKN
(https://www.naciodigital.cat/noticia/203194/rosalia/publica/nova/canco/videoclip/amb/raper/fama/
mundial/travis/scott) , una cançó que amb pocs dies s'ha convertit en un èxit a Youtube. El tema,
segons ha explicat la cantant catalana, tracta sobre la imatge de l'artista i el clan (la família) que
la rodeja.
De fet, el videoclip gira entorn a aquest clan i inclou clares referències a la màfia, com les que
trobem en aquest tros de la lletra: "Los capos con los capos y yo soy la mamma. Los secretos
solo con quien puedas confiar, más te vale no romper la omertá".

VÍDEO - Rosalía explica el significado y el proceso de 'TKN' en 'Baila Reggaeton' de Spotify.
pic.twitter.com/a9fhvPENEa (https://t.co/a9fhvPENEa)
? Rosalía Noticias (@RosaliaNoticias) May 28, 2020
(https://twitter.com/RosaliaNoticias/status/1266076435011207168?ref_src=twsrc%5Etfw)
La omertá es coneix popularment com la "llei del silenci", un codi de la màfia siciliana que
compromet tots els integrants d'un determinat clan a no delatar cap dels seus membres a la
policia.
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=q5xIoeG4uVI
Ara bé, i TKN què significa? Doncs hi ha diverses teories, però la més estesa és que la paraula
prové del videojoc japonès Tekken. I és que la seva trama consisteix en la lluita del clan
Mishima per fer-se amb el control de la fortuna familiar. Una explicació que quadra si tenim en
compte alguns moviments de la coreografia de Rosalía al videoclip. A més a més, també cal
tenir present que tant ella com la seva germana són fans dels dibuixos i dels videojocs asiàtics.

Oh, para terminar, EL TÍTULO. TKN parece ser la abreviación fonética de Tekken, un videojuego
japonés de lucha con una profundia historia sobre el linaje de la familia del protagonista así como
de sus antecedentes. Os la adjunto. pic.twitter.com/r9oum408wy (https://t.co/r9oum408wy)
? llueveme encima (@radioguguu) May 28, 2020
(https://twitter.com/radioguguu/status/1266070483121975296?ref_src=twsrc%5Etfw)
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