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Lletra elaborada amb la participació dels 
Estudiants, Professors, Cor i PAS.

CANÇÓ:

EL RABADÀ
DE LA FEP

El Rabadà de la FEP

1 	 A la UdG hem d'anar
   	 a la UdG hem d'anar
   	 per poder-nos formar
   	 per poder-nos formar
   	 volem estudiar!!

2	 To the uni I want to go,	
to the uni I want to go,

   	 do yo want to come with me?
   	 do yo want to como with me?
   	 followme!

3 	 La carrera vull acabar,
   	 la carrera vull acabar,
   	 un any i mig et faltarà
   	 un any i mig et faltarà
   	 i no puc aguantar!

4 	 A la uni ja no hem d'anar
   	 a la uni ja no hem d'anar
   	 unes festes hem de celebrar
   	 unes festes hem de celebrar
   	 cap a ballar!

5 	 A Girona ja tenim 
   	 a Girona ja tenim 
   	 alcaldesa, Rectora i 
   	 delegada del Govern
   	 i els homes, què fem??!!

6  	L'Anna Mari ha marxat	
l'Anna Mari ha marxat

   	 cap al nostre rectorat 
   	 cap al nostre rectorat
   	 ja ens ha deixat!

7	 Esperem que ens ajudi molt
   	 esperem que ens ajudi molt
   	 en l'edifici nou
   	 en l'edifici nou
   	 que ja en tenim prou!	

8	 Quan el Cor ha de fer un concert	
quan el Cor ha de fer un concert	
el “Maestro”  comença 	
a tremolar i a suar	
quina por fa!

9	 A Pisa varem anar a cantar	
a Pisa varem anar a cantar	
i de tant bé que ho vam fer 	
fins la torre és va empinar	
que recta està!!!

10	A la llar me'n vull anar	
a la llar me'n vull anar	
i deixar la paperassa	
i deixar la paperassa	
sempre n'hi ha massa!

11	El dia 9 ja tornarem	
més grassonets ja tornarem	
i amb ganes començarem 	
i amb ganes començarem	
tot ho farem! 

12	Estudiants i professors	
estudiants i professors	
a l'infern de dos en dos	
a l'infern de dos en dos	
amb el dimoni gros!

13	Que passeu molt bon Nadal	
 que passeu molt bon Nadal	
 i un Any Nou fenomenal	
 i un Any Nou fenomenal	
 això sí que és cabdal!!




