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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. 

 

 

 

 

 


