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Dos són els tipus bàsics de motivacions capaces de persuadir un Claustre General que faça seua i accedisca a la proposta de 
nomenament com a doctor honoris causa, avalada pel Consell de Govern, d’una determinada personalitat. Denominador comú en 
les esmentades categories ha de ser la indeclinable exigència de màxima qualitat i singular rellevància en l’activitat i conducta del 
candidat preconitzat. Aquest requisit ha de figurar indefectiblement en el numerador, acompanyat o no del vincle d’un doctorand, 
necessàriament eximi, amb la universitat concedent de la seua màxima distinció acadèmica; l’existència o absència d’aquest nexe 
diferencia les dues categories. A la primera d’elles pertany, sens cap dubte o reserva, el prestigiosíssim candidat que, en la meua 
qualitat de professor emèrit de la Facultat de Filosofia i Lletres d’aquesta Universitat, tinc l’immerescut honor d’apadrinar.
Sense perjudici d’insistir en aquest aspecte, com l’ocasió i la comesa reclamen, valga a manera de primera aproximació 
l’inequívoc i expressiu contingut d’una notícia, espigolada en la copiosíssima pila que integren les relatives a José Luis Romanillos 
en la premsa internacional, apareguda en el britànic The Daily Mail, el tenor de la qual és el següent: “José Luis Romanillos 
és l’Stradivarius de la guitarra i el més important violer vivent, i ho és per la netedat del so i la balança harmònica entre 
les cordes de les 370 guitarres que ha construït, amb la finalitat d’obtenir el subtil so que ell considera típic espanyol”.
Pel que fa al vincle de José Luis Romanillos amb la Universitat d’Alacant, resulta obligat un lleu incís, que pretenc allunyat de 
tota digressió. Dues persones a les quals m’uneix una vella amistat de set lustres sense fissures, sempre renovada i acrescuda, 
Luis Corno i Manuel Desantes, em van demanar un bon dia, fa tres anys, col·laboració en una iniciativa que pretenia ampliar 
i reforçar els senyals d’identitat de la ciutat d’Alacant a través del projecte “Alacant-Guitarra Clàssica”. Sent sincer, he de 
confessar que en un primer moment l’innovador plantejament em va semblar poc menys que abducció, atès que la premissa 
major –potenciar els senyals d’identitat de la ciutat d’Alacant– em resultava no solament convenient, sinó del major interès; 
però la premissa menor, és a dir, la guitarra clàssica, distava de ser-me tan evident, i em suscitava importants dubtes de 
viabilitat. Reflexionant detingudament sobre el plantejament de dues persones la preparació i capacitat intel·lectual de les quals 
m’han merescut sempre la més alta consideració, vaig advertir prompte que els meus dos amics, melòmans empedreïts i un 
d’ells, Luis, excel·lent intèrpret de guitarra clàssica, es trobaven incomparablement més ben informats sobre aquest tema que 
jo, discret aficionat a la música clàssica, encara que, això sí, oient i gaudidor habitual d’aquesta.
En aquells dies, l’alacantí José Tomás Pérez Sellés, simplement José Tomás, i l’alcoià José Luis González, brillantíssims deixebles 
d’Andrés Segovia i, igual que, amb anterioritat, Quintín Esquembre, insignes pedagogs en l’ensenyament de la guitarra, amb 
alumnat altament qualificat de procedència internacional, o, igualment, la mateixa Orquestra Wagneriana d’Alacant, sens dubte 
una de les més importants agrupacions d’instruments de corda polsada que hagen existit mai a Espanya, resultaven per a mi 



poc més que noms a l’hora d’enquadrar les terres alacantines en l’anomenada edat de plata de la cultura espanyola i generació 
subsegüent. Però després del necessari esforç de situar-los en els contextos corresponents i de valorar les seues respectives 
projeccions, vaig tenir l’íntima i molt gratificant satisfacció de comprendre l’extraordinari protagonisme de la província d’Alacant 
aquells lustres, que havien sigut, per al conjunt nacional, també els de Francesc Tàrrega, figura clau i senyera en la diacronia 
contemporània de la guitarra espanyola, Regino Sáinz de la Maza, Andrés Segovia, Narciso Yepes, José Tomás i José Luis González, 
entre els compositors, a més del mateix Tárrega, Albéniz, Granados, Julián Arqueges, Falla, Pérez Casas, Óscar Esplá, Moreno 
Torroba i Joaquín Rodrigo, com també, entre els constructors de guitarres, Antonio Torres (1817–1892), potser el guitarrer més 
important de la història. Comptat i debatut, vaig arribar a la conclusió ferma, eliminat tot tipus de dubte, que el projecte 
“Alacant-Guitarra Clàssica” tenia legítim arrelament, ple fonament, i era factible malgrat l’adversa conjuntura econòmica. Així 
doncs, podia, per descomptat, resultar singularment fructífer a l’hora d’arredonir i potenciar els múltiples atractius naturals de 
la ciutat d’Alacant, amb l’esplèndid front de mar que li ofereix el seu emplaçament excepcional i el confort climàtic de la 
qual, d’una manera tan precisa i expressiva, Wenceslao Fernández Flores va denominar “Casa de la Primavera”; podia –dic– 
enriquir-la amb un inusitat dinamisme cultural d’àmplia projecció internacional.
De la viabilitat, vitalitat i fecunditat del projecte “Alacant-Guitarra Clàssica”, i del suport conjunt i coordinat que li presten 
Ajuntament, Diputació i Universitat d’Alacant, constitueix prova i mostra immillorable el màster en Interpretació de Guitarra 
Clàssica, que amb l’esforçada direcció inicial de José María Esteve, ja en la seua segona edició, sota l’excel·lent de Juan Antonio 
Roche i comptant, així mateix, amb l’entusiasta suport de l’Associació d’Antics Alumnes, ofereix a graduats i professionals de 
la guitarra, provinents dels cinc continents –el curs anterior, els molt qualificats alumnes del màster procedien d’Alemanya, 
Brasil, Xile, Dinamarca, Equador, Espanya, els Estats Units, França, Mèxic i Noruega, i l’actual any acadèmic n’han arribat des 
d’Austràlia, Àustria, Brasil, Canadà, Dinamarca, Espanya, els Estats Units, Mèxic i Veneçuela–, els proporciona, com dèiem, una 
oportunitat singular, per única, de perfeccionar el seu coneixement, maneig i pulsació de la guitarra amb l’excels magisteri dels 
més prestigiosos concertistes i virtuosos mundials, amb presència, entre altres, de Manuel Barrueco, David Russell, Paul O’Dette, 
Hopkinson Smith, Ignacio Rodes, la soprano Ana María Sánchez, Roberto Aussel, Shin-Ichi Fukuda i el director d’orquestra José 
de Eusebio.
A l’empara acadèmica i decidit suport de la Universitat d’Alacant, que, en última instància, fan possible el màster, afavorit per 
l’equip rectoral i el Consell de Govern que presideix Manuel Palomar, se sumen, així mateix, molt en primer terme, el fort i 
decisiu compromís personal, des del primer moment, de l’alcaldessa d’Alacant i presidenta del Consistori Municipal, Sonia Castedo, 
immillorablement secundada per Gaspar Mayor, a qui la seua eficacísima i insuperable gestió es deuen l’excepcional i gratíssim 
assoliment de l’edifici Sant Roque, singular residència i esplèndid lloc de trobada on han conviscut i ho fan actualment qualificats 
estudiosos de la guitarra d’una vintena de nacionalitats. Afegim, en aquest mateix ordre de coses, l’excel·lent rehabilitació del 
monumental palauet del segle XVIII del carrer Llauradors, que contindrà el Centre Internacional de Recerca, Difusió i Interpretació 
de la Guitarra Espanyola d’Alacant, que inclourà entre les seues funcions i activitats l’exhibició museística de la valuosíssima 



col·lecció de guitarres i violes “Romanillos-Harris”, els tallers de formació en la construcció de guitarres, els fons bibliogràfics i 
documentals ja existents i en continu creixement, la fonoteca, la recerca sobre la guitarra, formació per a la interpretació d’aquesta, 
seu permanent del màster, al mateix temps que acollirà concerts, presentacions i conferències d’aforament reduït. Al costat de 
tots ells, molt destacats, pel seu valuós i generós suport a projecte i màster, Ignacio (Nacho) Rodes i Malena, la seua dona.
Subratllem que, amb tot, l’ambiciosíssima obstinació d’aquest màster d’excepcional qualitat i contingut, malgrat la generosa 
col·laboració dels seus singulars professors no hauria resultat de cap manera possible sense la decisiva participació de la 
Diputació que presideix Luisa Pastor. Així, en íntima simbiosi, amb el màster, i aprofitant la presència a Alacant de tan 
excepcionals mestres, ha sigut factible, gràcies al patrocini de la Fundació de l’Auditori (ADDA), l’organització dels Cicles de 
Guitarra Clàssica d’Alacant, que tenen per seu principal la Sala Simfònica d’aquest majestuós Auditori Provincial, acabada 
expressió de la funcionalitat i característic bon gust i irreprotxable estètica que imprimeixen caràcter als edificis dissenyats per 
la ment i la mà mestra de Juan Antonio García Solera.
Afegim, finalment, al suport i patrocini que al projecte “Alacant-Guitarra Clàssica” presten les més caracteritzades institucions 
públiques alacantines, l’entusiasme de la societat civil, palès en la col·laboració de qualificades associacions i fundacions, així 
com la constitució, precisament avui, de la Fundació Alacant-Guitarra Clàssica, nascuda completament al caliu del referit projecte.
Encara que José Luis Romanillos ha iterat la seua decidida voluntat i ferm desig que aquest acte d’investidura, d’excepcional 
format per les actuacions dels cèlebres concertistes que l’ornen, constituïsca un acte de reivindicació de la guitarra clàssica, 
en les seues pròpies paraules, “des d’aquesta terra alacantina plena de llum i de música, com l’instrument musical més 
universal i més emblemàtic de l’espanyol en el món”, entenc, per no abusar més de la paciència i cortesia de l’auditori cap 
a les meues maldestres paraules, que és hora ja de centrar-me per complet en l’atraient i rica personalitat de l’homenatjat, 
així com en la seua prodigiosa aventura vital; això sí, amb referència obligada i gratíssima a la seua esposa Marian Harris, 
permanent companya i insuperable col·laboradora, sense la qual seria impossible entendre la grandiosa labor de José Luis 
Romanillos com “el més important violer vivent”, en valoració i expressió de la prestigiosa revista italiana Sei Corde, sense 
oblidar les seues inestimables recerques històriques i bibliografia, de referència màxima i obligada, sobre la construcció i història 
de la viola de mà i guitarra espanyola. En suma, un currículum professional solament excedit per la seua homenia de bé i 
humilitat, més enllà de tot encomi.
Ja hem al·ludit a la seua extraordinària i sorprenent trajectòria personal; intentaré ara, en atapeïda síntesi, procurar-ne algunes 
claus interpretatives. Quart fill de la família formada per Santiago Romanillos Mangala i Toribia Vega Chicharro, petits agricultors 
procedents del nord de la província de Guadalajara, veïns de Madrid; allà va venir al món José Luis Romanillos Vega, el 17 de 
juny de 1932, en un context de duríssima depressió econòmica i social, que va propiciar esdeveniments polítics de la major 
transcendència universal i nacional; per al nostre país, la caiguda de la dictadura del General Primo de Rivera i, amb ella, 
de la monarquia d’Alfons XIII, seguida de la proclamació de la II República. Corol·lari d’aquests temps summament difícils i 
procel·losos, amb destacat protagonisme dels règims totalitaris, seran l’esclat de la Guerra Civil espanyola i, sense a penes pausa, 



del segon conflicte mundial. El ràpid avanç sobre Madrid i el seu cèrcol per les tropes nacionals, forçarà l’evacuació, part del 
nombrós contingent de refugiats, encapçalat pel mateix Govern de la República, de José Luis Romanillos, xiquet amb quatre 
anys a penes, a terres valencianes. En la trista Espanya de postguerra, del racionament, l’autarquia i l’aïllament internacional, 
amb mancances i limitacions de tot tipus, José Luis, amb tretze anys, entra com a aprenent d’ebenisteria en el taller de Mobles 
Caballero, on va treballar alguns anys. No es tracta d’una etapa baladí i irrellevant, de mera subsistència, explica l’aparent 
portent de la construcció de la seua primera guitarra, per falta de mitjans per a adquirir-la, donant forma a un tros de caoba 
aconseguit de l’enderrocament d’un pub; justifica aquest cridaner fet i ajuda a enquadrar la seua dedicació posterior fins a 
convertir-se en violer de singular prestigi universal.
Al Regne Unit, on la seua estada, amb solament el parèntesi del trienni 1965-68 a Madrid, es prolongaria de 1956, any de 
la seua arribada, fins a la seua tornada definitiva a Espanya en 1995, José Luis Romanillos coneixerà i es relacionarà amb 
dues persones decisives en el seu futur. El primer, i més important, sens dubte, d’aquestes trobades, es produeix tres anys 
després de la seua arribada a Anglaterra, el 1959, quan, en l’hospital on treballava, troba, empleada allí també, la persona amb 
la qual aquell mateix any va contraure matrimoni: la intel·ligent, encantadora i abnegada Marian Harris, la seua inseparable 
companya i immillorable col·laboradora des de llavors; constituiran una parella acabada i perfecta, sense la consideració de 
la qual qualsevol anotació biogràfica, i, més encara si cap, tota referència a l’executòria professional del singular violer i, no 
diguem, d’investigador de la guitarra espanyola, resultarien del tot incompletes i pecarien àmpliament per defecte. Sol afirmar-se 
que darrere d’un gran home hi ha sempre una gran dona, i el matrimoni de José Luis i Marian és molt més que una mera 
confirmació de la dita, ja que en constitueix un exemple prototípic.
La segona de les trobades va ser amb el cèlebre i genial guitarrista Juliam Bream, a qui coneixeria en la sala de concerts de 
Wigmore Hall l’any 1962, un any després de construir la seua primera guitarra, activitat per la qual Bream mostraria gran 
interès. Després de l’esmentat parèntesi de tres anys a Madrid, en tornar, el 1969, a Anglaterra, Romanillos va tenir la fortuna 
de passar a viure a Berwick St. James, localitat pròxima a Semley, on residia Bream, a qui va deixar una de les seues guitarres, 
amb el prec que la provara. Un mes després, seria el mateix Bream qui li oferiria l’oportunitat de construir les guitarres 
en una antiga vaqueria de la seua propietat, on compartiria taller amb el constructor de clavecins Michael Johnson i el de 
llaüts Anton Smith. Quatre mesos després, Bream utilitza una guitarra Romanillos per a presentar en el Festival d’Aldeburgh la 
composició “Paseo”, obra per a guitarra de Peter Racine Fricker. Tres anys més tard fa la guitarra que Bream empraria, durant 
més de tres lustres, per a concerts, enregistraments i presentacions d’un nou repertori de música, que servien per a exalçar-lo 
com a genial guitarrista, subratllant-se sempre no solament la seua excepcional expressivitat musical, sinó així mateix el seu 
compromís amb la cerca d’un repertori més ampli per a la guitarra clàssica o espanyola. José Luis Romanillos compartiria amb 
el portentós concertista anglès, a més de veïnatge, una profunda amistat: des de la seua humilitat característica, Romanillos 
sempre s’ha declarat àmpliament deutor dels consells i exemplaritat artística de l’excepcional virtuós britànic.
Posats a triar una denominació professional per a José Luis Romanilos, sembla preferible violer a guitarrer, ja que el primer és 



concepte més ampli, de més extensió, encara que menys comprensió, que el segon; i, en efecte, dels 370 instruments de corda 
polsada construïts per ell, la gran majoria són guitarres espanyoles o clàssiques, però també inclouen guitarres renaixentistes, 
barroques, violes de mà, llaüts, bandúrries, espinetes, pandores, rabells i mitjos violins; varietat aquesta digna de subratllar-se, 
ja que té relació a la seua condició d’investigador, especialista i estudiós excepcional dels instruments de corda polsada usats 
històricament a Espanya.
Resulta quasi segur que el seu treball originari d’aprenent d’ebenista constitueix referència inicial i obligada de la seua 
dedicació ulterior a la construcció d’instruments de corda polsada; però, per descomptat, n’hi ha molt més: per a realitzar 
aquells, no prou, de cap manera, el millor mestre ebenista, per excels que fóra, perquè no es tracta solament d’aconseguir 
peces de bellíssima factura, que de res servirien si no tenen la sonoritat i netedat de projecció sonora en el major grau 
possible; en polsar les cordes, l’instrument ha de vibrar en el seu conjunt, sense que la fusta absorbisca i es trague l’energia. 
Com escrivia el reconegut expert i escriptor nord-americà Jonathan Kellerman: “Les guitarres Romanillos són extremadament 
dolces, lleugeres i sofisticades… Posseeixen el tradicional i vibrant so “espanyol”, que no ha sigut igualat per cap guitarrer 
contemporani”. Per això és tan complexa la construcció d’una guitarra Romanillos, que reclama no menys d’un mes d’intensa 
i exclusiva dedicació al mestre.
No hi ha més referència vàlida sinó el so final, que ha de ser net i subtil, resultant de la balança harmònica de les sis cordes, 
la vibració de les quals ha de transmetre’s al conjunt de l’instrument; i, per a aconseguir-ho, no hi ha receptes ni manual 
que valguen, solament el coneixement empíric del violer, excepcional en el cas de Romanillos. El violer o el guitarrer han de 
començar per sospesar molt acuradament la densitat i massa de les diverses fustes utilitzades, la seua elasticitat; i, per a això, 
no resulta suficient una cuidada selecció d’aquestes, imprescindible d’altra banda, cal tractar-les –fins a un lustre d’assecat per 
a la tapa harmònica–, i, arribat el moment, tallar-les adequadament. Com a exemple, cal recordar que cada peça és d’una 
fusta diferent: així, en el cos de la guitarra espanyola, la referida tapa harmònica, part vital, sol ser d’avet centreeuropeu (Picea 
excelsa, L.), conífera boreal que creix quasi en el límit amb les neus perpètues, mentre que el fons, que li dóna rèplica, i el 
riscle, que l’uneix amb la tapa, generalment són de banús, palissandre, noguera o auró; pau rosa o banús, el pont; i de cedre de 
Centreamèrica, el taló, sobre el mànec, de cedre d’Hondures; el diapasó és, habitualment, de banús, en una o una altra varietat, 
dels anomenats “de Portugal” o de l’Índia. Per la seua banda, la boca o roseta sol portar el signe d’identitat del constructor; 
per a les guitarres Romanillos construïdes en Semley, el distintiu consisteix en bella marqueteria amb els arcs lobulats i de 
ferradura, entrellaçats i superposats, de la mesquita de Còrdova, edifici entre els fonamentals de l’art islàmic universal; i a ells 
es van afegir, per a les creades en el taller de Guijosa, en el perfil del cap, arcades de la galeria de Juan Guas en la façana 
del palau de l’Infantado, on es fonen elements mudèjars, gòtics tardans i flamencs; en suma, distintius exquisits que permeten 
identificar, a primera vista, una guitarra Romanillos, bé que la prova diriment del seu origen no pot ser sinó aquell vibrant i 
subtil so “espanyol”, que les distingeix i les diferencia inequívocament de la resta.
Com hem anticipat reiteradament, José Luis Romanillos uneix a la seua excelsa condició de singular violer la d’excepcional 



investigador i tractadista dels qui van exercir aquesta activitat i professió en els territoris hispànics i iberoamericans de la 
monarquia espanyola, espantant així l’ombra i il·luminant la biografia d’aquells, ignota fins que ell i la seua acompanyant i 
insubstituïble col·laboradora, Marian Harris, la seua dona, van emprendre, durant lustres, la vigent tasca que ha culminat en 
el monumental The vihuela de mano and the Spanish guitar: A Dictionary of the Makers of Plucked and Bowed Musical 
Instruments of Spain (1200–2002), diccionari biogràfic de tots els violers d’alguna significació en aquests dominis, en el 
període indicat i, sobretot, entre els segles XVI i actual. Cal notar que la susdita obra ha requerit fatigoses consultes en infinitat 
d’arxius, molts d’ells locals i, quan es van realitzar les respectives visites, de catalogació inexistent o manifestament millorable: 
la coneguda expressió metafòrica “buscar una agulla en un paller”, a l’hora de localitzar bon nombre de documents, feliçment 
trobats, resulta ben insuficient i peca àmpliament per defecte. No és el moment, per òbvies raons d’economia de temps, d’una 
referència, encara que fóra breu, a l’extensa producció bibliogràfica de José Luis Romanillos sobre la guitarra, guitarristes i 
violers, que té el major reconeixement internacional, publicada bona part, a més d’espanyol, en anglès i altres llengües de 
màxima difusió, i resulta, per afegiment, de referència obligada. Baste, com a mostra, sense entrar en la resta dels seus llibres, 
articles, catàlegs, exposicions, cursos i conferències, el record dels seus aclaridors estudis monogràfics de dos d’Almeria, de 
transcendència universal en la història de la guitarra: Antonio Torres i Julián Arcas.
Per a concloure aquesta laudatio, necessàriament insuficient, per la gran dificultat que fins i tot per al millor biògraf de José 
Luis Romanillos hauria suposat evocar la seua trajectòria vital en unes poques pàgines; sembla innecessari fer patent i insistir 
que ha resultat impossible per a aquestes desmanegades i maldestres línies meues i desitge, finalment, recordar l’ancestral 
fórmula amb què la Junta de Prior i Cònsols del Consolat de la Llotja de València encara eleva a homes de notori prestigi a 
la dignitat de prohoms electius, l’afegitó dels quals resa així: “i més diem: que si molt honor amb açò rebeu, a tant més 
per açò vos obligau”. Considere, però, que en aquesta ocasió bé poden invertir-se els termes del susdit advertiment, ja que 
amb la recepció de José Luis Romanillos Vega, enaltida i obligada queda la nostra corporació universitària.
Mancant les exclamacions formals de Maxime placet! Inmense placet! amb què secularment la comunitat universitària ha ratificat 
la concessió del doctorat honoris causa en les més antigues i prestigioses universitats de l’Occident Europeu, en respondre a la 
interrogació Placet non vobis, domini? formulada pel rector o, si escau, canceller, permeta-se’m, finalment, abans que arribe el 
moment del nostre protocol en què, de manera menys sonora i eufònica es fa això mateix, la llicència d’anticipar i desitjar a 
José Luis Romanillos Vega la més cordial i gojosa de les benvingudes al Claustre Extraordinari d’aquesta Universitat d’Alacant.
He dit. Moltes gràcies.

Antonio Gil Olcina
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Sr. José Luis Romanillos Vega
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Per ser espanyol i violer
En primer lloc vull expressar el meu més sincer i profund agraïment al rector magnífic, als membres del claustre de la 
Universitat d’Alacant, a Antonio Gil Olcina, rector honorífic, a Luis Corno, Ignacio Rodes, Manuel Desantes i Gaspar Mayor, per 
l’entusiasme que van posar perquè un dia la guitarra espanyola arribara a la Universitat d’Alacant. Vull així mateix expressar el 
meu agraïment a la meua esposa Marian, perquè sense el seu suport aquella màxima que vaig conèixer en la meua joventut 
que “tot home ha de plantar un arbre, tenir un fill i escriure un llibre” no s’haguera realitzat, ni tampoc haguera construït 
instruments, ni menys encara haguera rebut aquest doctorat honoris causa en la Universitat d’Alacant. Demane que em disculpen 
aquestes humils paraules d’agraïment que segueixen, no tindran el calat que deurien, per causa de l’emoció en la qual em 
trobe en haver sigut distingit amb aquest honor.
Aquest doctorat el rep en certa manera aquell jovençol de tretze anys que a mitjan segle passat va començar a manejar la fusta 
com a aprenent d’ebenista. El violer que avui els llig aquestes paraules, en la seua llunyana joventut somiava poder estudiar 
en la universitat Filosofia i Lletres perquè estimava la lectura i volia ser escriptor. No va poder aconseguir-ho, però avui, amb 
immensa gratitud i humilitat, accepta aquest doctorat honoris causa, tal vegada immerescut, si més no per a recolzar-se en 
ell i aplacar la fustigació emocional que em va deixar aquell greuge de la destinació.
Vaig escoltar el so d’una guitarra espanyola per primera vegada l’any 1942, assegut en una graderia de pedra a l’ombra d’un 
om centenari en Tordelrábano, el poble on havia nascut ma mare. 
Eren les festes del poble, i a l’hora del ball un guitarrista s’esforçava, amb tan sols dos acords, a acompanyar un altre músic 
que tocava la bandúrria. Aquesta imatge d’aquell jovençol apegat als dos músics està tan viva en mi, que sense esforç em 
veig escoltant el so de la guitarra en aquella graderia, que encara existeix, tot i que sense aquell om que servia de refugi 
als revoltosos teuladins. 
Vaig arribar a Anglaterra l’any 1956 per a treballar en un hospital psiquiàtric a Epsom i aprendre anglès. Arribava lleuger 
de diners i encara més lleuger en el coneixement de la llengua anglesa. El meu bagatge cultural pesava poc: quatre anys 
d’ensenyament primari, la lectura d’alguns clàssics espanyols com el Quixot, el Lazarillo, el Tenorio, bastant poesia espanyola, Jules 
Verne, algunes novel·les de José Mallorquí i poc més. També portava amb mi el record d’haver publicat en la revista Rumbos 
un poema sobre els poetes, així com d’un article que va eixir en un periòdic que es distribuïa per les presons espanyoles, en 
el descrivia l’entrada a Oriola d’un bisbe muntat en una mula blanca. 
La meua segona trobada amb la guitarra espanyola va tenir lloc a Londres l’any 1961. 
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L’assetjament del llarg i fred hivern londinenc, amb la seua densa i permanent boira, feia mossa en el meu esperit i esperonava 
la meua nostàlgia: trobava a faltar els meus pares i germans, els meus amics, el flamenc, el sol d’Espanya. Amb freqüència 
em preguntava què podria fer per a trobar una eixida d’aquell embaràs emocional, i un dia, tímidament, em vaig plantejar 
que si aprenia a tocar música flamenca, la guitarra tal vegada podria enterrar el meu desassossec amb el seu so. La primera 
ensopegada que em vaig trobar va ser que el pressupost d’una parella de novençans no permetia la compra d’una guitarra, 
i sense pensar-ho massa em vaig preguntar per què no me la podia construir jo mateix. 
En la biblioteca local vaig trobar el llibre Make your own Spanish Guitar. Em va sorprendre comprovar que certament 
explicava com construir una guitarra espanyola. Vaig estudiar el procés de construcció, vaig sospesar les possibles dificultats, i 
molt il·lusionat vaig decidir aventurar-me per aquell camí.
Vaig començar fent-me una taula de cuina més sòlida perquè em servira de banc, usant les eines per a treballar la fusta que 
la meua esposa Marian m’havia donat com a regal de noces. 
Em va costar aconseguir la fusta de banús per al diapasó de la guitarra, que per fi vaig trobar després de passar per diversos 
magatzems londinencs. La fusta de caoba per a la caixa de ressonància la vaig aconseguir d’una taula gruixuda que vaig 
tallar del taulell centenari d’un pub anglès que estaven reformant. Quatre mesos de treball en les meues hores lliures em 
va costar acabar la guitarra, i quan vaig aconseguir afinar-la em va sorprendre que aquell objecte de fusta construït sense 
coneixements previs produïa un so musical, i en escoltar-la em va envair la sensació que alguna cosa màgica havia succeït en 
aquella cuina londinenca. Sorprès, em preguntava què tindrien aquelles peces de fusta perquè una vegada encolades en forma 
de guitarra produïren sons tan agradables. Aquella pregunta tan ingènua va resultar ser el motor que em va espentar perquè 
la meua vida canviara de rumb, en obligar-me a cercar el perquè i el com d’aquella armadura de fusta que maquinava el 
so musical ajudada per les tibants cordes. 
La pregunta la vaig deixar a un costat quan vaig voler aprendre a tocar la guitarra. 
Tampoc vaig poder fer-ho, perquè una hora de classe amb un professor costava el que jo guanyava en quatre hores de treball 
en l’ebenisteria. Vaig intentar aprendre a tocar sol, però prompte em vaig donar per assabentat que no tenia les condicions 
adequades per a continuar, i vaig acabar, carregat de tristesa, posant la guitarra en venda i dedicant el temps lliure a la lectura 
i a la recerca per a tractar de contestar-me les preguntes pendents. 
Va passar el temps, i, com el fat seguia pendent de mi, per allò de ser espanyol i guitarrer em va tirar una mà, i una vesprada, 
quan tornava del treball, des del portal de ma casa em va arribar una música de guitarra, i en entrar em vaig trobar un home 
de mitjana edat amb la meua guitarra en els seus braços. Uns amics espanyols li havien parlat d’un guitarrer espanyol que 
construïa guitarres en un districte del nord de Londres. S’havia presentat a Marian com a Fred James, professor de guitarra en 
l’acadèmia Spanish Guitar Centre que Len Williams, pare del famós guitarrista John Williams, havia establit a Londres l’any 1952.
Va provar la guitarra en la meua presència tocant El testament d’Amèlia, una cançó popular catalana arreglada pel cèlebre 
Miguel Llobet. Em va dir que la guitarra pesava com un cuirassat i em va preguntar el preu. Li vaig demanar quinze lliures, el 



preu de venda que havia posat en l’anunci, i sense dir ni una paraula me’n va donar divuit. Em va preguntar si tenia intenció 
de construir més guitarres; vaig vacil·lar, i, abans de contestar-li, em va dir que si continuava construint guitarres hauria d’usar 
altres fustes més adequades. Me’n va nomenar algunes, i va marxar dient que si construïa més guitarres li agradaria venir a 
provar-les. Així ho va fer, i em va comprar les dotze guitarres que vaig poder construir en tres anys.
Els nou anys que van passar des que vaig fer la meua primera guitarra fins a fer-me professional em van servir per a 
continuar el treball de recerca que vaig deixar pendent l’any 1961. El vaig reiniciar amb lectura del llibre, publicat en 1954, 
The Story of the Spanish Guitar, de A.P. Sharpe, el mateix autor del llibre en què m’havia recolzat per a construir la meua 
primera guitarra. 
Aquell va ser el primer llibre en què l’autor s’havia preocupat d’incloure nombroses fotografies de guitarres, descriure-les, 
anotar les dimensions i les fustes usades, així com els noms dels guitarrers i les biografies dels guitarristes més excel·lents. 
A aquell llibre el va seguir l’article The Spanish Guitar in the Nineteenth and Twentieth Centuries, que el seu autor Terence 
Usher havia escrit per a The Galpin Society Journal, publicat l’any 1956, en el qual descriu diversos tipus de construcció i de 
varetatges, fustes, vernissos i violers, així com el model de construcció de la guitarra espanyola era el millor disseny actual. 
L’any 1968, set anys després d’aquella aventura en la cuina, i després d’haver intentat viure a Madrid tres anys i mig, tornem a 
Anglaterra, i amb l’ajuda del fat, trobem una casa a Berwick St. James, el poble on vaig continuar el meu treball com violer amateur.
Dos anys després vaig poder establir-me com a violer professional en Semley, un petit poble al sud del comtat de Wiltshire, 
on vivia el famós guitarrista anglès Julian Bream.
Em vaig presentar en sa casa amb un amic. Va provar un parell de guitarres i se’n va quedar una per a tocar-la. Un mes 
més tard em va oferir l’oportunitat de treballar en una antiga vaqueria de la seua propietat en companyia d’un constructor 
de clavecins i un altre constructor d’arpes. Vaig acceptar la invitació amb cert recel, ja que Julian Bream era el guitarrista 
de més renom per aquell temps, i la meua experiència en la construcció de guitarres no era el que es diu àmplia – només 
havia acabat vint-i-quatre instruments –. Em va fer una comanda de dues guitarres i em va avançar vuitanta lliures. De nou 
el fat m’obria una porta per ser espanyol i constructor de guitarres espanyoles, i la quarta guitarra que vaig construir com a 
violer professional la va utilitzar Julian Bream en l’estrena d’una obra en el Festival d’Aldeburgh. Una sèrie de concerts seus 
per diversos països, entre ells els Estats Units, va servir per a donar-me a conèixer i obrir-me camí com a violer, vendre les 
guitarres i poder mantenir la meua família. 
L’any 1973 la meua esposa Marian, el meu fill Liam i jo viatgem a Almeria. Es tractava de comprar alguns jocs de fusta de 
xiprer per a construir guitarres. Vaig comprar fusta i se’m va ocórrer que tal vegada podria visitar la tomba d’Antonio de Torres. 
Vaig visitar la Canyada de Sant Urbà, on havia viscut, el cementeri i la sagristia de la parròquia del poble. Enutjat per no 
trobar on havia sigut enterrat el més important constructor de guitarres del segle XIX, vaig decidir investigar el passat del genial 
violer d’Almeria, així com les seues guitarres, que han servit de model a violers espanyols i estrangers des de mitjan segle XIX. 
Al llarg de catorze anys de recerca vaig visitar una infinitat de museus, arxius i biblioteques, parròquies i col·leccionistes de 



guitarres. Finalment, amb la col·laboració de la meua esposa Marian, l’any 1987 publiquem en anglès el llibre Antonio de 
Torres, Guitar Maker - His Life and Work, el primer dedicat a un violer espanyol, que va ser traduït al castellà l’any 2004, 
i també al japonès, a l’alemany i a l’italià. 
Aquells catorze anys de recerca van resultar ser un aperitiu cultural que va servir per a continuar el nostre passeig organològic 
i introduir-nos en l’ampli camp històric que ens va permetre apilar informació per a publicar l’any 2002, en anglès, un 
diccionari de violers espanyols. Era l’homenatge que mereixien aquells constructors que van crear la viola de mà i van obrir el 
camí per a la guitarra espanyola, i que des del segle XV han aconseguit mantenir la tradició i l’art de la violeria espanyola. 
Aquesta recerca ens va oferir l’oportunitat de conèixer i catalogar més de 500 guitarres i violes de mà espanyoles escampades 
per el món, moltes d’elles vertaderes obres d’art, tant per la seua construcció com pel seu so, de les quals m’he servit per 
a construir les meues guitarres i publicar l’any 2013 el llibre Making a Spanish Guitar. 
La percepció d’aquell buit en la història de la música em va permetre constatar que per a musicòlegs i historiadors la 
contribució del violer, l’artífex creador de l’instrument, llevat de comptades excepcions, s’havia mantingut pràcticament ignorada 
i al marge de la història. El disbarat amb què em vaig trobar referent als orígens dels instruments de corda polsada i 
fregada, el seu desenvolupament, la seua morfologia, així com en els noms, i la falta d’una nomenclatura relacionada amb la 
descripció dels instruments, de les eines usades pels violers, els termes utilitzats en la construcció i la terminologia de les peces 
i l’ornamentació dels instruments: tot això necessitava una revisió que ens acostara una mica més a l’organologia instrumental.
La manca de violes de mà i de guitarres espanyoles antigues dels segles XV i XVI ha obligat els musicòlegs i els historiadors 
a recórrer a la iconografia pictòrica i a la tallada en pòrtics de catedrals i esglésies per a acostar-se a la identificació dels 
instruments, a les seues morfologies. 
Els instruments espanyols, en particular els de corda polsada i fregada, reclamen una recerca més profunda i rigorosa sobre 
el seu temps històric, la seua construcció, el seu desenvolupament, la seua tècnica, la seua acústica. 
Vull acabar amb unes paraules de Joaquín Rodrigo, quan allà pels anys trenta del segle passat es queixava que a pesar que 
la viola (de mà) havia estat molt de moda en el segle XVI, ningú podia vanar-se de saber com es tocava o com estava 
construïda, i que no havia deixat rastre del seu pas. “El que passava és que de la viola de mà parlàvem molt, però no 
sabíem exactament com podia ser. Es confonia amb el llaüt, la tiorba, la mandora, la guitarra. Ni Pedrell, ni Mitjana, ni 
Morphy, ni Barbieri van ser capaços de trobar una viola de mà” 
Alguna cosa hem avançat a corregir aquella situació, però queda molt per fer, per exemple, per a explicar quina és la diferència 
entre una viola de mà i una guitarra espanyola. 
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Discurs de benvinguda al 
Sr. José Luis Romanillos Vega
al Claustre de Doctors de la 
Universitat d’Alacant, per part del
rector de la UA,
Manuel Palomar Sanz
en la cerimònia d’investidura
del 30 de juny de 2014



Bona vesprada,
Vull, en primer lloc, agrair-los la seua presència en aquest acte, que pretén ser un homenatge a la més genuïna i, per la 
seua generalitzada difusió i influència, democràtica aportació espanyola a la cultura musical universal en la persona del Sr. 
José Luis Romanillos Vega, hereu innovador d’una llarga estirp de constructors de guitarres que, almenys des del segle XVI, va 
tindre en el nostre país el seu centre. O, com diríem en l’argot universitari, el seu essencial “sistema d’innovació”, si bé, en 
el cas que ens ocupa, el geni i la voluntat individual van predominar sempre sobre el conjunt de xarxes d’institucions les 
activitats i interaccions de les quals inicien, importen, modifiquen i propaguen les noves tecnologies i l’economia del coneixement. 
Voldria, però, recordar en quin deixant s’inscriu aquest acte i quin solc prossegueix. El Màster en Interpretació de la Guitarra 
Clàssica va ser inicialment una proposta sorgida de la societat civil i impulsada per destacats representants d’aquesta, avalats pel 
magisteri d’Ignacio Rodes, continuador d’una estirp que, no per atzar, va convertir Alacant en capital inconscient en la instrucció 
sobre l’art de fer sonar la guitarra, confiada a la passió i a les mans de genials músics locals, com José Luis González i José Tomás. 
La iniciativa va ser assumida per l’Ajuntament d’Alacant i secundada per la Diputació i la Universitat d’Alacant, tres institucions 
centrals en l’esdevenir de la província, que van proporcionar profunditat, suport i textura a un projecte que, encara, solament 
està en els seus inicis, i que aposta per convertir Alacant en capital de la guitarra clàssica, mitjançant el desenvolupament 
de projectes que exploren les múltiples facetes d’un art universal i únic, des de la recerca històrica i la digitalització musical 
fins al seu gaudi i divulgació públiques, passant per la formació d’excel·lència, l’exposició de fons documentals i instrumentals 
i la difusió de les tècniques constructives, que tan tenaç i sàviament ha sabut conservar i perfeccionar José Luis Romanillos. 
I permeten-me dir-ho de forma poc acadèmica: vaja, la fórmula funciona! La societat civil i els poders i institucions públiques 
no són esferes separades, compartiments autònoms i estancs sense influència mútua, sinó vasos comunicants a través dels quals 
flueixen i es difonen idees, valors i projectes. I no cal dir que, quan aquests propòsits són nobles, intel·ligents i inclusius, tant 
les societats com les institucions es beneficien de la seua legitimitat i els seus resultats, de la mateixa manera que les dos 
s’envileixen i empobreixen quan la seua intenció és torçada, tosca i excloent.
Vivim, a més, per a bé i per a mal, per primera vegada en la història, en un món global, que, d’un costat, ha comprimit el temps 
i l’espai, però que, d’un altre, ha multiplicat les distàncies socials, culturals i de competitivitat econòmica. I els vells marcs locals 
de sociabilitat no podran sostenir-se si no són capaços, en un doble moviment, de replegar-se sobre si mateixos per a retrobar i 
posar en valor el millor del seu patrimoni col·lectiu, i de desplegar-se recognosciblement en un món de fronteres desmesurades. 
Necessitem, sí, guanyar visibilitat i diferenciació, però no mitjançant l’autocomplaent “narcisisme de les petites diferències”, tan desgraciadament 
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vigent en les terres d’Espanya, sinó mitjançant la invenció d’una empremta, d’una “marca” que ens identifique en el món, com les 
que van encertar a crear els nostres predecessors entorn de determinades destinacions turístiques o a certs productes tradicionals. 
Solament que, en aquests temps turbulents, l’aposta és més complexa i passa necessàriament, deixen-me recordar-ho, per la 
cultura, en el sentit més ampli, l’educació i el coneixement.
Per exemple, hem d’internacionalitzar la nostra oferta educativa, de manera que siguem capaços d’atraure, com en el cas del 
Màster de Guitarra Clàssica, més estudiants estrangers a temps complet i, per descomptat, professors i investigadors excel·lents. 
En el mateix sentit, hem de dissenyar una oferta atractiva, de vocació global, que supere temptacions localistes i que prenga en 
consideració l’alt valor, cultural però també econòmic, de la llengua i la cultura espanyola, beneficiant-nos dels nostres avantatges naturals, 
i redoblant els nostres esforços en la formació i la promoció de la internacionalització del professorat amb programes oficials i propis. 
Hem de cuidar i preservar els valuosos llegats dels nostres intel·lectuals, científics i artistes, no amb finalitats exclusivament 
hagiogràfiques, de recerca o museístics, sinó com a fites d’un temps i un paisatge, amb vocació perdurable, que ells van saber 
interpretar, i que avui jauen descoordinats, buits i en trànsit d’oblit.
En fi, hem de proposar millores i alternatives a un model productiu insuficient i ranquejant, que llastra les nostres oportunitats 
de futur.
Doncs bé, en més d’un sentit la vida i l’obra de José Luis Romanillos, glossada amb estima en la laudatio del nostre rector 
honorari, Antonio Gil Olcina, és mostra d’aquesta vocació universal arrelada en el local.
En possessió d’un ofici, en el qual es va iniciar en l’adolescència, en els foscos temps de l’autarquia a Espanya, 
viatja a Anglaterra per a aprendre’n l’idioma. I prompte, la impossibilitat pràctica de complir un afany per falta 
de mitjans econòmics, aprendre a tocar música flamenca, el porta, reunint la memòria mestra del seu ofici i 
la singularitat del seu desig de recuperació d’un estil secular, a construir la primera d’una sèrie de guitarres 
prodigioses, que li han valgut la consideració del “més important violer vivent”, l’Stradivarius de la guitarra. 
Lluny, però, de considerar-se un innovador radical, José Luis Romanillos ha insistit a inscriure les seues creacions en la 
senda de la tradició, en l’acceptació dels límits que imposa l’instrument i en el diàleg amb els grans guitarrers que el van 
antecedir, com una forma de recuperació i perfeccionament dels assoliments d’un passat sempre perdut i sempre retrobat. 
Més enllà, a més, de la seua labor de constructor, i al costat de la seua dona, Marian Harris, Romanillos ha desenvolupat una vasta i 
suggeridora obra investigadora entorn de la construcció i els orígens de la guitarra i de difusió de les aportacions dels violers espanyols, 
desateses per la cultura oficial. I ha culminat la seua brillant trajectòria amb l’organització de cursos pràctics sobre l’artesania de 
la guitarra i la creació i direcció del Centro de la Vihuela de Mano y la Guitarra Española José Luis Romanillos, situat a la Casa 
del Doncel a Sigüenza, que té com a objectiu la promoció del coneixement, l’estudi i la projecció social de la violeria espanyola. 
La Universitat d’Alacant s’enorgulleix de poder comptar entre els seus honoris causa amb qui, des del savi domini d’un ofici, 
ha sabut conjuminar tradició i innovació, fomentant la difusió i el millor enteniment d’una de les aportacions distintives de la 



cultura espanyola a la cultura global, i preservat un patrimoni únic en l’organologia mundial, que, durant la pròxima dècada, 
podrem gaudir també a Alacant.
I tant de bo que les institucions públiques i privades implicades en aquest projecte, al voltant de la guitarra clàssica, puguem trobar-nos 
i col·laborar en la definició i implementació de nous i rellevants objectius, que redunden en benefici de la ciutat i de tota la província. 
Per a finalitzar, vull reiterar nostra felicitació més sincera a José Luis Romanillos, Doctor Honoris Causa per la Universitat 
d’Alacant, felicitació que fem extensiva a Marian Harris.

Moltes gràcies.
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Eusebio Sempere 1984
José Pérez Llorca 1984

Francisco Orts Llorca 1984
Alberto Sols García 1984

Russell P. Sebold 1984
Juan Gil-Albert 1985

José María Soler 1985
Severo Ochoa 1986

Antonio Hernández Gil 1986
Abel Agambeguian 1989
Joaquín Rodrigo 1989

Germà Colón Domènech 1990
José María Azcárate y Rístori 1991

Andreu Mas-Colell 1991
Juan Antonio Samaranch Torelló 1992

Manuel Alvar López 1993
Erwin Neher 1993

Bert Sakmann 1993
Jean Maurice Clavilier 1994
Antonio López Gómez 1995

Jesús García Fernández 1995
Jacques Santer 1995

Enrique Llobregat Conesa 1995
William Cooper 1995
Eduardo Chillida 1996
Mario Benedetti 1997

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998
Enrique Fuentes Quintana 1998

Luis Ángel Rojo Duque 1998
Juan Velarde Fuertes 1998
Elías J. Corey 1999
Ramon Margalef i López 1999
Enric Valor i Vives 1999
Bernard Vincent 2000
Ignacio Bosque Muñoz 2000
Humberto López Morales 2000
Tyrrell Rockafellar 2000
Manuel Valdivia Ureña 2000
Gonzalo Halffter Sala 2000
Eduardo S. Schwartz 2001
Johan Galtung 2002
Immanuel Wallerstein 2002
Alonso Zamora Vicente 2002
Miquel Batllori i Munné 2002
Antoni M. Badia i Margarit 2002
Robert Marrast 2002
Ryoji Noyori 2003
Manuel Albaladejo 2003
William F. Sharpe 2003
José María Bengoa Lecanda 2004
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