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Adriana Zarzuela, violí
Nascuda a Granada el 1994, 
comença els estudis musicals a 
l’edat de 5 anys. Actualment cursa 
3r de grau superior al Conservatorio 
Superior de Música Victoria Eugenia 
de Granada amb la professora Ana 
Luque. Ha rebut classes magistrals 
d’Andras Czifra, Anca Smeu, Gonçal 
Comellas, Tamara Amirkhanian, 
David Mata, María Saiz, Mariana 
Todorova, Zakhar Bron, Wibert Aerts, 
Alina Nauncef, Fabián López, Jesús 
Reina i Kevork Mardirossian. 

Ha obtingut nombrosos premis en 
concursos nacionals i internacionals: 
concurs del CPM Ángel Barrios 
de Granada, 2n premi de solistes 
(2010) i 1r premi de cambra (2011); 
V Concurso Nacional de Violín 
Marcos Pedro Moreno Jiménez, 2n 
premi (2012); Concurso de Música 
de Cámara del Real Conservatorio 
Superior de Música Victoria Eugenia, 
1r premi (2013); VIII Concurso 
Nacional de Música de Cámara  
Agua Viva, 2n premi (2014), i XVI 
Concurs Internacional de Música de 
Cambra Ciutat de Vinaròs, menció 
d’honor (2014).

La seua activitat de concerts i 
recitals, tant com a solista com 
en música de cambra és àmplia. 
Destaca la participació en l’IV 
Festival de Música Clásica Ciudad 
de Huéscar, dins de la programació 
de Jóvenes Talentos i en l’extensió 
del Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada en les edicions 
de 2013 i 2014.

Ha format part de la Joven 
Orquesta Sinfónica de Granada i de 
l’Orquesta Joven de Andalucía, en 
què ha actuat com a concertino. 
Ha participat en la Joven Academia 

Instrumental de l’Orquesta Ciudad 
de Granada, els anys 2011, 2012 
i 2013. Actualment és concertino 
de l’Orquesta de la Universidad de 
Granada i membre de la JONDE.

Orquesta de la Universidad 
de Granada (OUGR)
L’Orquesta de la Universidad de 
Granada va ser fundada l’any 2007 
per iniciativa del llavors Vicerectorat 
d’Extensió Universitària i Cooperació 
al Desenvolupament. Des de la seua 
presentació oficial ha realitzat ja 
més de cent concerts a Granada 
i a la província, així com en bona 
part de la geografia espanyola: 
Jaén, Sevilla, Alacant, Santiago de 
Compostel·la, Valladolid, etc., i està 
prevista la presentació pròximament 
a Madrid i València. L’OUGR ha 
participat igualment en les últimes 
edicions del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada-
FEX. En l’àmbit internacional, 
l’OUGR ha actuat al Marroc i, 
recentment, ha realitzat la primera 
gira internacional, formant part 
del projecte “Enarmonía”; ha oferit 
també deu concerts a la República 
Popular Xina, incloent sales tan 
reconegudes com el Teatre de 
l’Òpera de Guangzhou, el gran estadi 
de Xangai o el Beijing Concert Hall 
de la capital xinesa.

Els seus programes de concert 
presenten tant obres del repertori 
orquestral tradicional com projectes 
més audaços, fruit del seu 
compromís amb la filosofia de la 
universitat de conjuminar tradició i 
modernitat. Ha realitzat reestrenes 
de tonadilles escèniques del S. 
XVIII, la recuperació dels Scholarum 
Carmina o l’estrena en concert de 
la banda sonora de Viaje romàntico 

a Granada, pel·lícula del director 
granadí Eugenio Martín amb música 
original d’Ernesto Halffter. Igualment 
important han estat les estrenes 
absolutes d’obres contemporànies, 
com les Seis canciones, d’Héctor 
Márquez sobre textos d’Elena Martín 
Vivaldi i Antonio Carvajal, Harmonies 
étendues, de Karl Fiorini, o el 
concert La herradura per a guitarra 
i orquestra d’Eduardo Morales-Caso. 
Aquest treball ha suposat a més el 
primer enregistrament discogràfic de 
l’orquestra per al segell Verso. El 
seu últim projecte, en col·laboració 
amb el quintet Proemium Metals 
ha inclòs estrenes de Miserachs, 
García Carril i González Granero, i 
suposarà el segon treball discogràfic 
de l’orquestra. L’orquestra ha 
comptat amb solistes com Dennis 
Parker i M. Esther Guzmán i 
directors convidats prestigiosos, com 
Gernot Suessmuth, James Dahlgren, 
Ignacio García Vidal, Colin Metters o 
José de Eusebio. 

Dins de la seua intensa faceta 
formativa, l’OUGR destaca en el 
panorama espanyol per mantenir 
un ambiciós programa d’ajudes a 
l’estudi i recolzar de manera activa 
la promoció artística dels seus 
membres. A més, l’OUGR organitza 
anualment al costat del Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada i els Cursos Internacionales 
Manuel de Falla un important 
curs d’interpretació musical, a 
més de patrocinar cursos de 
perfeccionament amb mestres de la 
talla de Lluís Claret, Dennis Parker, 
Giuseppe Ettorre, Yuval Gotlibovich 
o Kevork Mardirossian. També és 
important el seu programa de 
col·laboració amb altres institucions 
musicals, en què destaquen les 
trobades amb l’European Union 
Chamber Orchestra, així com la 
col·laboració acadèmica i artística 

Le nozze di Figaro, K. 492 (Obertura)  Wolfgang  Amadeus Mozart 
   (1756-1791)

Concert per a violí núm. 5,     
en la major, K. 219   Wolfgang  Amadeus Mozart  
  (1756-1791)

I. Allegro aperto
II. Adagio
III. Rondeau: Tempo di minuetto 

Adriana Zarzuela, violí

Simfonia núm. 9,    
en mi bemoll major, op. 90  Dimitri Xostakóvitx  
  (1906-1975)

I. Adagio maestoso-Allegro con spirito 
II. Concertante: Andante grazioso en sol major
III. Andantino en re menor 
IV. Minuetto-Trio 1 i 2
V. Finale: Presto

Orquesta de la Universidad de Granada 
Gabriel Delgado Morán, director

II

I amb l’Escola de Altos Estudios 
Musicais de Galícia. L’OUGR és 
membre fundador de la Xarxa 
Europea d’Orquestres Universitàries 
(ENUO) i, des de l’any 2013, és 
l’orquestra en residència del 
prestigiós Certamen Internacional de 
Guitarra Clásica Andrés Segovia de 
la Herradura (Almuñécar-Granada).

L’Orquesta de la Universidad de 
Granada ha sabut equilibrar, des 
que va ser fundada, una labor 
formativa de qualitat amb l’activitat 
concertística, la difusió cultural i 
la representació institucional, ha 
portat la música a tots els racons 
de la comunitat universitària i s’ha 
convertit en  referent de  
la interpretació musical  
en aquest àmbit.

Gabriel Delgado Morán, director
Titulat en els conservatoris 
superiors de Còrdova i Granada, va 
realitzar estudis de postgrau en la 
Louisiana State University (EUA) amb 
Dennis Parker (violoncel) i Michael 
Butterman (direcció d’orquestra); va 
obtenir el master of Music (1996) i 
el doctorate in Musical Arts (2002). 
S’ha perfeccionat amb els mestres 
James Paul, Arturo Tamayo, Jesús 
López Cobos, Manuel Hernández 
Silva i Colin Metters.  
Ha sigut finalista en els concursos 
de direcció d’orquestra Joven 
Orquesta Nacional de España 
(JONDE) 2000 i Orquesta Ciudad de 
Granada (OCG) 2005.

A més d’haver dirigit en diverses 
ocasions la Louisiana State 
University Symphony Orchestra 
(EUA), ha sigut director titular de 
les orquestres dels conservatoris: 
Profesional Francisco Guerrero, de 
Sevilla, Profesional Ángel Barrios, de 

Granada, i Superior Victoria Eugenia, 
de Granada. Ha dirigit orquestres 
com la Philharmonic Orchestra 
of the State Theatre of Cottbus 
(Alemanya), Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia i Orquesta Ciudad 
de Granada (OCG) entre altres.

Des de 2005 és director artístic 
i musical de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Granada (JOSG) 
amb la qual ha participat en els 
festivals internacionals Eurochestries 
Charanta-Maritime 2007, 
Eurochestries Vienne 2010 (França), 
Festival delle Orchestre Giovanili de 
Florència 2012 (Itàlia) i en l’Extensió 
del Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada (FEX) en les 
edicions 2008 al 2012. Amb aquesta 
formació dirigeix al desembre de 
2012 un concert homenatge al 
mestre granadí Francisco Alonso, 
que, gravat en directe, obté un èxit 
notable de crítica i públic. 

D’igual manera i, des que va 
ser fundada el 2007, és director 
artístic i musical de l’Orquesta de 
la Universidad de Granada (OUGR), 
amb la qual ha realitzat concerts 
a Espanya, al Marroc i recentment, 
amb el projecte Enarmonía-Granada, 
a la República Popular Xina. Arran 
de la designació de l’OUGR com 
a orquestra en residència del 
Certamen Internacional Andrés 
Segovia de guitarra clàssica 
de la Herradura (Granada) i al 
costat de la concertista M. Esther 
Guzmán, Delgado realitza l’estrena i 
enregistrament per al segell VERSO 
del Concierto de la Herradura per a 
guitarra i orquestra del compositor 
hispanocubà Eduardo Morales Caso. 
Pròximament apareixerà el seu 
segon treball discogràfic dirigint 
l’OUGR i Proemium Metals, com a 
quintet solista. 

Des de 2013 dirigeix l’Orquesta 
dels Cursos Internacionales 
Manuel de Falla i imparteix el 
“Curs de direcció orquestral” 
organitzat per l’associació JOSG.

Gabriel Delgado és funcionari 
de carrera a la Comunitat 
Autònoma d’Andalusia i des de 
2006 imparteix les assignatures 
de violoncel i música de cambra 
al Real Conservatorio Superior de 
Música “Victoria Eugenia”,  
de Granada. 


