
                                            És Nadal a Andorra
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Ja ha arribat desembre, 

i les llums de colors 

il·luminen els desitjos de qui tens a prop 

La mare està contenta, 

amb la família sopant, 

avui no falta ningú, es nota que és Nadal! 

I els desitjos i nostàlgies,

ara pengen d’un mitjó 

a la llar de foc! 

     Per Nadal, cantarem nadales,

     farem neules i torrons, 

     I als mes petits de casa, 

     els farem cagar el tió... a cop de bastó! 
     

     I amb el brou de la tieta, 

     farem sopa de galets, 

     i un pollastre al forn amb prunes, 

     Per Sant Esteve canelons si carn en sobrés... 

     La, la la la la lalala, La, la la la la lalala, la lalalalalala.. 

     És Nadal a Andorra 

El fred ha portat la neu 

per pintar els sostres de blanc, 

i el parc ara sembla un llit de cotó fluix

i els regals de la canalla,

ara pengen d’un mitjó 
a la llar de foc 

     Tornada... 

Per Nadal!... Rumbeta a l’andorrana, 

Per Nadal!... Quan et doni la gana 

Somriu a la vida als teus amics i a la família 

Per Nadal.. Passa-t’ho de conya, 
Per Nadal... Fora la vergonya 

Inventa melodies i menja que són quatre dies 

Sigues feliç i treu el nen que duus a dins,

deixa’t sorprendre per la màgia del moment, 

I per la gent que t’envolta i que et desitja el millor 

Agafa aire i canta aquesta cançó... 

     Tornada...

Música i lletra: Patxi leiva

Super
Logo




