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Aránzazu Calzada González, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 29 
de maig de 2013, va aprovar per unanimitat el 
nomenament com a Doctor Honoris causa per la 
Universitat d’Alacant de José Luis Romanillos Vega, 
a proposta. del Consell de Direcció

I perquè així conste, firme i segell el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc. 
de la Universitat, a Alacant quatre de juny de dos 
mil tretze.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 
29 de mayo de 2013, aprobó por unanimidad el 
nombramiento como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Alicante de D. José Luis Romanillos 
Vega, a propuesta del Consejo de Dirección.

Y para que así conste, firmo y sello la 
presente certificación, con el visto y bueno del 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a  
cuatro de junio de dos mil trece.
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El Consell de Govern i el Claustre de doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran al 
vestíbul de l’Auditori de la Diputació d’Alacant, des d’on es formarà el seguici acadèmic.

A l’hora fixada, i mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà a la sala i tots 
seuran d’acord amb el protocol establert. 

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”. 
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per 
la Universitat d’Alacant a favor del senyor José Luis Romanillos Vega”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat.
“Que el Dr. Antonio Gil Olcina faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi del doctorand i conclou amb aquestes paraules:
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca al senyor José Luis 
Romanillos Vega el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

Interpretació musical a càrrec dels concertistes: Carles Trepat i Antigoni Goni.

En acabar la laudatio, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que José Luis Romanillos Vega siga investit com a doctor honoris causa?”



El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al senyor José Luis Romanillos Vega i al seu padrí, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor José Luis Romanillos Vega”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim el 
grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem la medalla com a atribut 
per la vostra incorporació al Claustre”.

El rector imposa la medalla.
“Us imposem aquest birret com a corona dels vostres estudis i mèrits”.

El rector imposa el birret al doctor honoris causa
“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el significat”.

El rector mostra al candidat el Llibre de la Ciència obert i diu:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.

A continuació li imposa l’anell mentre diu:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta 
Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la puresa i la fortalesa que les vostres mans han 
de conservar i, també, com a signe de la vostra altíssima dignitat”.



El rector diu:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

El rector abraça el doctor honoris causa.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa, torna al seu lloc a la mesa presidencial.

El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulga que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i hi prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit”.

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 
“Seieu”.

El doctor honoris causa i el seu padrí tornen als seus llocs.

Interpretació musical a càrrec dels concertistes: David Russell i Ignacio Rodes.



El rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor José Luis Romanillos Vega”.

Discurs del rector.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.

Seguidament, el cor interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.

La secretària general diu:
“Demane que continuen en els seus seients mentre la comitiva acadèmica efectua l’eixida”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

I CARLES TREPAT interpreta:
Sonata de Elami
Miguel García (Padre Basilio)

El testament d’Amèlia
Miguel Llobet
Guitarra: José L. Romanillos, “La Amistad”, 2005

ANTIGONI GONI interpreta:
Vidalita
Sarita (Mazurca)
Agustín Barrios
Guitarra: José L. Romanillos, “La Boda”, 1989

II DAVID RUSSELL & IGNACIO RODES interpreten:
Polonesa concertante, op.137
Mauro Giuliani

Berceuse
Gabriel Fauré

Castilla (Seguidillas)
Isaac Albéniz

Guitarres: José L. Romanillos, “La Tierno Galván”, 1986
José L. Romanillos, “La Por qué”, 1998

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Direcció del cor
Ramón Ismael Jover Amorós

Agraïments
Coral de la Universitat d’Alacant
Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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JOSE LUIS ROMANILLOS VEGA
VIOLER

José L. Romanillos ocupa un lloc destacat en la història recent de la guitarra clàssica i és part viva de la rica 
organologia espanyola. La seua contribució el situa al costat del reduït grup de noms que, al llarg dels segles, 
han sigut capaços d’influir amb el seu treball de manera determinant en l’evolució de la guitarra. 
Els seus instruments són reconeguts unànimement com a exemple artístic i simbolitzen la permanència de la 
tradició organològica espanyola. L’univers acústic de la seua obra transmet un concepte del so nascut a Espanya 
i desenvolupat per diferents generacions a través dels segles.
A banda d’aquests mèrits que l’han fet mereixedor del reconeixement internacional cal destacar igualment 
una valuosa tasca en l’àmbit de la investigació instrumental que ha contribuït de manera determinant al 
coneixement i millor valoració dels violers espanyols.
José Luis Romanillos Vega naix a Madrid el 17 de juny de l’any 1932.
Passa els primers mesos de la Guerra Civil espanyola a Madrid fins que és evacuat al poble valencià d’Aiora. 
Als tretze anys entra a treballar com a aprenent d’ebenista. L’any 1956 marxa a Anglaterra per a aprendre 
anglès i és contractat com a infermer per un centre de psiquiatria. Contrau matrimoni amb Marian Harris 
Winspear l’any 1959.
El 1961, per a aprendre a tocar música flamenca, va decidir construir una guitarra espanyola per una raó 
molt simple: no podia pagar-se’n una. Després de sis mesos d’esforç utilitzant la taula de la cuina com a 
banc i sense cap coneixement previ va obtenir com a resultat quasi miraculós un instrument que tenia un 
so harmònic, agradable i natural. Intentar buscar una explicació a aquest fet va ser l’inici d’un tomb en la 
seua vida. El 1964 coneix Julian Bream, un dels guitarristes més importants i influents del segle xx, que es 
va mostrar interessat a conèixer les seues guitarres. Algun temps més tard i com espentat pel destí, es va 
traslladar a Berwick St. James, un poble proper a Semley on residia Bream, a qui visita i ofereix provar una 



de les seues guitarres. Al cap d’un mes, li ofereix l’oportunitat de construir guitarres en una antiga vaqueria 
de propietat seua al comtat de Wiltshire. Comparteix el taller amb el constructor de clavicèmbals Michael 
Johnson i amb el constructor de llaüts Anton Smith. Quatre mesos després d’haver arribat, Julian Bream ja 
utilitza una guitarra Romanillos per a presentar en el Festival d’Aldeburgh –un dels esdeveniments musicals 
anglesos més importants– l’obra «Paseo», de Peter Racine Fricker. El 1973 construeix l’instrument que Julian 
Bream utilitzaria durant més de quinze anys per a concerts, enregistraments i presentacions d’un nou repertori 
de música que servirien per a situar-lo com un intèrpret genial. 
Durant més de vint anys, José L. Romanillos té la sort de compartir veïnatge amb Julian Bream, l’amistat, els 
consells i l’exemplaritat artística del qual deixen una profunda marca en la sensibilitat del guitarrer.
José Luis Romanillos s’independitza l’any 1970 i continua vivint a Semley fins al 1995, any en què es jubila 
professionalment com a violer i torna a Espanya per a continuar investigant el desenvolupament històric de 
la viola de mà i de la guitarra espanyola. S’estableix en Guijosa, una pedania de Sigüenza, a la província de 
Guadalajara, deixant el seu fill Liam al càrrec del taller de violeria on continua la tradició familiar. 
Conjugant el seu ofici de violer amb la d’investigador i amb l’ajuda i col·laboració de la seua esposa Marian 
Harris, publica el 1987 el llibre titulat Antonio de Torres: Guitar maker- His Life & Work amb pròleg de 
Julian Bream. Aquesta obra, traduïda a cinc idiomes, es va convertir ben prompte en un referent en el món 
guitarrístic i és la primera que es publica sobre un guitarrer espanyol en la qual es cataloguen i es descriuen 
els instruments construïts pel mestre Antonio de Torres. 
L’enorme buit documental que hi ha sobre la viola de mà i la guitarra espanyola, juntament amb la 
indiferència de l’estament cultural i la falta de consideració cap als violers espanyols i els seus instruments 
esperona José Luis Romanillos a publicar l’any 2002, amb la col·laboració de Marian Harris, el diccionari The 
Vihuela de Mano and the Spanish guitar: A Dictionary of the Makers of Plucked and Bowed Musical Instruments 
of Spain (1200-2002). A aquell treball el va seguir l’any 2009 la creació del primer Centre de la Viola de Mà 
i de la Guitarra Espanyola José Luis Romanillos en la Casa del Doncel a la ciutat de Sigüenza, que acull la 
col·lecció d’instruments cedida temporalment per cortesia de l’Arxiu Romanillos-Harris. L’any 2013 publica el 
seu llibre Making a Spanish Guitar, en el qual explica la seua tècnica de construcció de la guitarra espanyola.
El seu magisteri sobre la construcció i història d’aquests instruments l’ha portat a organitzar cursos pràctics 
de construcció en importants festivals internacionals, activitat que va començar a Zuric el 1984 i que té en 



l’actualitat a Sigüenza una referència internacional. L’edició del 2010 es va dedicar a la construcció d’una 
viola utilitzant com a model una viola de mà del segle xvii conservada al convent de La Encarnación d’Àvila.




