El Govern de les Illes Balears expressa el seu condol per
la mort de Rafel Nadal i Nadal, premi Ramon Llull 1998
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament
amb la resta de membres del Govern de les Illes Balears, manifesta
el seu condol per la pèrdua del pianista, compositor i director
Rafel Nadal i Nadal.
L’any 1998 el Govern de les Illes Balears li concedí el Premi Ramon
Llull en reconeixement a la seva faceta musical i la seva
sensibilitat amb la recuperació de la llengua i cultura pròpies.
El Govern de lles Illes Balears vol destacar la figura de la seva
persona, que durant 40 anys va dirigir la Banda i Escola de Música
de Manacor, i que al 1983 va fundar i dirigir el Cor i Orquestra del
Teatre Principal de Palma. Va ser un gran dinamitzador i
divulgador musical i va oferir repertoris sobre la polifonia
mallorquina i catalana, i concerts homenatge a Joan Alcover,
Mossèn Costa i Llobera, o Pau Casals.
Així mateix, Rafel Nadal i Nadal, treballador incansable per a la
l’ensenyança i promoció de la música, serà recordat per la seva
trajectòria al capdavant de la direcció de la Capella de Manacor,
l’Agrupació Artística, les Joventuts Musicals, la Camerata
Orquestra de Llevant, entre d’altres. Com a director convidat va
treballar vora figures tan rellevants com Alfredo Kraus o Niwako
Matsumoto.
Amb una trajectòria musical de més de 60 anys, els més propers
en destaquen la seva tenacitat i coneixements musicals i, sobretot,
la seva capacitat de feina. Com a cloenda de la seva exitosa
carrera, l’any 2011 va dirigir l’òpera infantil Brundibar, obra
pedagògica interpretada per l’Escolania Vermells de la Seu i la
Jove Orquestra Balear.
La presidenta, en el seu nom i en el de tots els integrants de
l’executiu, transmet les seves condolences als familiars, amics i,
per extensió, a tot el món musical i especialment al poble de
Manacor.

