
Programa Concert “NADAL VALENCIÀ” 

Cor de L’Eliana i la seua Escoleta – amb la col·laboració especial de Dani Miquel 

Centre Cultural La Beneficència, dissabte 26 de desembre de 2020 – 12:00h. 

 

Nadala de Callosa d’En Sarrià                      Tradicional / N. Juste 

Baix d’una penyeta                             Trad. Alcoi / D. Ramon 

Maria anava partera                    Popular / A. Gràcia / N. Juste 

Ou, ou, quina meravella           Anònim s.XVI / J. Ll. Valldecabres 

Pastorets i pastoretes                   Trad. Oliva / Al Tall 

L’olla de Nadal                           Popular / A. Gràcia 

L’altra nit de Nadal               V. Rozalén 

Tampa, tapam          Tradicional / Al Tall / El Diluvi / J. Navarro 

Nadala dels refugiats     M. Granell/F. Anyó/A. Valor/N. Juste 

Dolços de Nadal           D. Miquel / N. Juste 

La nit de Nadal             Trad. Baix Maestrat / J. R. Calpe 

Esta nit és bona nit             Popular / A. Gràcia 

 

 

 

Direcció artística i musical: Nelo Juste i Martí 

Directores de L’Escoleta: Neus Fuster, Clara Martínez i Júlia Navarro 

Piano: Júlia Navarro 

Cordes / flautes / dolçaina: Pep Juste “Mama” 

Cordes: Maribel Crespo 

Saxo i percussions: Paco Medina 

Percussions: Fran Cabo 

Coordinació: Ángeles Gandia 

Col·laboració especial: Dani Miquel 

 



“Nadal valencià” amb el Cor de L’Eliana i la seua Escoleta 

amb la col·laboració especial de Dani Miquel 

El Cor de L’Eliana i la seua Escoleta volen convidar-vos a tota la família al seu 

espectacle “Nadal valencià”, un concert que agradarà als més menuts i als més 

grans. 

Moltes de les cançons i tradicions nadalenques que recordarem s’han conservat 

gràcies a uns discos mítics, “Nadal valencià”, que fa quasi 40 anys, les recuperaren 

de l’oblit. En aquells discos, grans artistes que han dedicat la seua vida a lluitar per 

la nostra música, llengua i identitat, com ara Al Tall, Lluís Miquel, Paco Muñoz o 

Carraixet, varen recobrar moltes d’eixes cançons, així com tanta altra música i 

història han rescatat al llarg de la seua trajectòria.  

Ells són història viva de la nostra música i en la nostra llengua i per això aquest 

concert vol també retre’ls homenatge... però, a més, en aquesta ocasió comptarem 

amb l’artista que ha sabut agafar el testimoni d’aquests grans músics i ha 

aconseguit tornar a portar tota eixa tradició musical a les xiquetes i xiquets: es 

tracta de l’inigualable Dani Miquel, amb qui compartirem algunes de les nostres 

cançons i qui ens ajudarà a retrobar la màgia del Nadal, que segur que ens portarà 

alguna sorpresa final per a les més menudes i menuts...  

Xiquetes i xiquets, iaies i iaios, mares i pares: No us ho podeu perdre! Moltes gràcies 

per estar amb nosaltres! 


