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Cançons del 
confinament 
a Andorra
La cançó i l’audiovisual en complicitat contra la Covid-19

L’emergència sanitària mundial de la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus ens ha tocat a 
tothom d’una manera o una altra, però sobretot a nivell general, ens ha condicionat les nostres 
vides perquè ens ha obligat a un confinament obligatori a les nostres llars.

A Andorra, el País dels Pirineus, òbviament també ha patit l’emergència sanitària i les 
obligacions socials per prevenir la malaltia com el confinament. 

I com arreu, la cultura i les seves manifestacions artístiques públiques s’han aturat de cop i els 
seus artistes s’han trobat entre les parets de casa sols, amb la família o connectats digitalment 
amb amics, coneguts o saludats, a més molts d’ells utilitzant el teletreball per a feines de 
subsistència. Alguns potser amb vistes a les espectaculars muntanyes i arrecerats del fred passin 
les hores consumint i creant cultura.

Els músics i els creatius visuals són dos d’aquests col·lectius en plena efervescència a Andorra. La 
seva creativitat s’ha fet còmplice i han coincidit en oferir a tothom cançons creades i gravades 
en confinament i embolcallades amb la creativitat visual de les motion graphics o sigui amb 
animacions gràfiques multimèdia en moviment produïdes per artistes audiovisuals.

La productora alca.films ha promogut un Projecte Cultural per editar i fer la postproducció 
artística d’una sèrie de vídeos que recullen les cançons fetes o gravades durant el període de 
confinament per diferents cantautors o grups musicals d’Andorra.

És un Projecte obert que s’ha denominat “Cançons del confinament a Andorra” que ha anat 
incorporant artistes i quasi diàriament s’han ofert els vídeos al públic en general.

Aquesta sèrie cultural d’alca.films és un testimoniatge i una contribució a la memòria històrica 
d’un moment excepcional.

Ja fa anys que es reconeix que s’estan vivint un dels millors períodes de la música a Andorra amb 
molts artistes i grups de qualitat i d’una gran varietat d’estils. Tota mena de projectes emergents 
artístics apareixen amb força i aquesta emergència sanitària els hi ha donat noves dimensions, 
siguin cançons d’autor, rock, balades, metal , indi, música ambiental o rumba fusió, entre d’altres. 

El Projecte va començar el passat mes d’abril produint i difonent d’entrada la feina de sis 
cantants d’Andorra confinats a casa: Quim Salvat,  Patxi Leiva, Martha Roquett, Els Pali, 
Oktuso i Love IT.

alca.films amb Albert Benaiges i Marc Colomines al davant i amb els creatius visuals Albert 
Mestres, Mario Manso i la directora d’art Marta Marinho, han realitzat la postproducció artística.
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Degusteu directament les peces audiovisuals que a continuació us en donem els seus links 
i veieu també unes breus “càpsules informatives” que us oferim de cada músic i de la seva 
feina en confinament: 

Quim Salvat link: https://vimeo.com/403717119 
Patxi Leiva link: https://vimeo.com/404938707
Martha Roquett link: https://vimeo.com/405480650 
Els Pali link: https://vimeo.com/404732267
Oktuso link: https://vimeo.com/406528305
Love IT link: https://vimeo.com/405529557 

QUIM SALVAT  
(també de vegades amb l’alies a les xarxes: “Kim the Mowgli”)

Cançó de conf inament pròpia: “M’agradaria”.
Confinament a Andorra la Vella amb la família
Reflexió sobre el confinament: Intento gaudir i gaudir al màxim de la música i intento també 
ajudar en tot el que puc a diferents entitats socials i benèfiques del país./ De la cançó del 
confinament la vaig enregistrar amb poca estona i sense els mitjans necessaris però també estic 
content per que es la forma mes natural dintre del confinament.

http://www.quimsalvat.com

PATXI LEIVA 
(Francesc Miquel Leiva Simón)

Cançó de confinament pròpia: “Queda’t a casa”.
D’Escaldes-Engordany però confinat a casa de la parella amb família a Caldes de Montbuí 
(Catalunya).
Reflexió sobre el confinament: Les coses bones es gaudeixen, les dolentes ens fan 
aprendre.

http://www.patxileiva.com



3/5www.alcafilms.com

MARTHA ROQUETT 
(Berta-Martha Roquet)

Cançó de confinament pròpia: “El Temps”.
Confinament: En família a Escaldes-Engordany.
Instagram : @martharoquett
Reflexió sobre el confinament: Les adversitats tenen la qualitat de tornar-nos més forts, si 
sabem aprofitar les lliçons que porten amagades darrera de l’aparença d’infortuni.

ELS PALI

Cançó de confinament: “Enemic Comú”.
Lletra: Miguel Palacios.
Música: Miguel Palacios (Harmonia), David Amat (Arranjaments) i Toni Fernàndez 
(Acompanyament al baix).
Confinaments: Miguel a Canillo (sol), David a La Massana (amb família) i  Toni a Escaldes-
Engordany (amb família).
Facebook: @Palibanda 
Instagram: @elspali

Reflexió sobre el confinament: Fem musica perquè ens agrada moltíssim i continuem tenint 
la mateixa o encara més il·lusió que el primer dia.  Molta Força i Abraçades enormes!
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OKTUSO 
(Pau Augé Gracià).

Cançó de confinament: “Herois”.
Lletra: Pau Augé. Música: Mr.Bussiness.
Confinament: Primer a Sitges amb la mare, posteriorment Andorra la Vella  quan l’ambaixada el 
va autoritzar anar al País.
Twitter i Instagram : @oktuso

Reflexió sobre el confinament: En aquests moments més difícils ens donem compte de qui és 
verdaderament important.

LOVE IT
(Carina Ventura, cantant del grup).

Cançó de confinament: “Queda’t a casa”.
Lletra i Música: Héctor Pérez. 
Confinament: En família a Andorra la Vella. 
Instagram: love.It.Jazz 
Facebook: love it andorra

Reflexió sobre el confinament de la Carina: És la cançó més petita del món amb una petita 
reflexió dels moments que estem vivint!!  A vegades es difícil conciliar la música amb la meva 
professió i família. Jo ho aconsegueixo amb molta organització! Ara, amb el silenci i sobretot 
amb temps, sembla que ve més la inspiració i que tindrem moltes cançons de confinament dels 
artistes d’Andorra!! Estarem atents!!
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alca.films 

Andorra
C/ Verge del Pilar Nº4, 3º-B,
AD500, Andorra la Vella
(+376) 819 621
info@alcafilms.com

BARCELONA 
C/ Pallars 84-88,
Barcelona, 08018
bcn@alcafilms.com

Comunicació: 
Joan-Ramon  Colomines-Companys  
jrcc@alca.studio     
(+34)  973 20 49 07

https://www.instagram.com/alcafilms/
https://vimeo.com/alcafilms



