
FERNANDO VILLEGAS OCAÑA

Nascut a Sevilla, comença els seus estudis al Conservatori d’aquesta ciutat, on obté el 
premi d’honor. Entra a formar part de l’Orquestra Bética filharmònica i ingressa en la Jove 
Orquestra Nacional de Espanya (JONDE) conjunt del que va ser primer viola.

 Realitza nombrosos cursos d’especialització, entre d’altres els impartits per professors 
com Liviu Stanese, Miriam Deliberos i Garfield Jackson i de música de cambra amb els 
membres dels quartets “Endellion” i “Enesco”. 

Becat pel Ministeri de Cultura, segueix els seus estudis en París amb Ana Bela Chaves 
(solista de la Orquestra de París). Més tard i amb una beca de la Junta d’Andalusia es 
trasllada als Estats Units, on es gradua a la Universitat de Yale estudiant viola amb Jesse 
Levine i música de cambra amb el Tokio String Quartet.

 Guanya la plaça de viola solista a l'Orquestra de Cambra Nacional d’Andorra on va 
treballar amb músics de la talla de Yehudi Menuhin, Jean Pierre Rampal, Maurice André i 
Narciso Yepes entre d’altres, compaginant aquesta tasca amb la docència al Conservatori 
Professional de música de Terrassa 

Va ser membre del grup Barcelona 216, conjunt de cambra dedicat a la difusió de la 
música contemporània i amb el qual va fer concerts a Itàlia, França, Croàcia, 
Luxemburg.....

Durant aquests anys va col·laborar amb la Orquestra ciutat de Barcelona, Orquestra del  
Liceu de Barcelona, Orquestra Simfònica de Astúries, Orquestra Simfònica de Màlaga,  
Orquestra Simfònica de Galicia, Orquestra Simfònica de Les Illes Balears...
Va formar part del trio’90 (flauta, viola i arpa), amb el que va gravar per a Radio Nacional 
de Espanya i va realitzar concerts a Madrid, Barcelona.....

Va ser membre de la Camerata Sa Nostra i de l’orquestra Barroca de Mallorca, agrupació 
dirigida pel violinista Barry Sargent i dedicada a la interpretació amb instruments originals i 
criteris històrics. 

Actualment és també professor titular de viola del Conservatori Professional de Música i 
Dansa de Mallorca i membre de i la Camerata Deià (conjunt resident del Festival 
Internacional de Deià), amb el qual ha estat invitat en diverses ocasions a l’Adriàtic 
Chamber Music Festival (Itàlia), i a diferents festivals a Alemanya i Suècia.
 


