
 
 
Eduard Bernabeu, clarinet 
 
Natural de Cocentaina (Alacant), realitza els estudis musicals al Conservatori Superior 
de Música i Dansa Oscar Esplà, els quals finalitza amb matrícula d’honor i premi 
extraordinari de fi de carrera. Posteriorment, amplia els seus estudis al Taller de Música 
Jove de València amb Joan Enric Lluna i Enrique Pérez (solista de l’ONE). 
 
El 1997 obté la menció honorífica en la XII edició del Premi d’Interpretació de la 
Societat de Concerts d’Alacant i és semifinalista en el IV Concurs Internacional de 
clarinet a Dos Hermanas (Sevilla). 
 
Cofundador i subdirector de la Societat “Ateneo Musical de Cocentaina”. Professor dels 
Cursos d’estiu de Música de Cocentaina juntament amb els professors Adolfo Garcés 
(professor de la Orquesta Sinfónica de Madrid), Miguel Espejo (solista de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE), José Vicente Herrera (solista de la Orquesta Sinfónica de 
Valencia) y Enrique Pérez (solista de la Orquesta Nacional). 
 
Forma part dels següents conjunts de cambra: Ebony Quartet (Quartet de clarinets), 
Image Ensemble (Quintet de vent i piano), Quinteto Proquin (Quartet de corda i 
clarinet), Trio Aitana (Trio de flauta, clarinet i fagot), Trio Sphor (Trio amb soprano, 
clarinet i piano), Contemporary Club Ensemble (Formació que va realitzar un concert 
en una galeria d’art de Berlín, el mes de novembre de 2002). 
 
Ha estat clarinet solista de la VI Conferència Internacional W.A.S.B. (Banda Mundial) 
sota la direcció  dels mestres Alfred Reed i Joseph Horovitz al Palau de la Música de 
València. També ha estat convidat com a clarinet solista a la Camerata Sa Nostra i a 
l’Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma” interpretant la Simfonia concertant 
KV297b  per a instruments de vent, sota la direcció del mestre Grzegorz Nowak (2001), 
el Concert per a clarinet de Aaron Copland, al Festival de Bellver 2003, amb la direcció 
del mestre John Axelrod i el Concert per a clarinet i orquestra  –estrena a Espanya- de 
John Corigliano a l’Auditòrium de Palma de Mallorca el febrer de 2006 sota la direcció 
del mestre Geoffrey Simon. 
 
Actualment, és professor de clarinet i repertori orquestral al Conservatori Superior de 
Música i Dansa  de les Illes Balears. Des de 1996, és clarinet solista de l’Orquestra 
Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”. 
 
 
 
 


