
EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa del

Aquest acte tindrà lloc el pròxim dia 30 de juny a les 18:30 h a l’Auditori de la Diputació d’Alacant. 

Direcció ADDA: Passeig Campoamor, s/n - Alacant
Confirmeu, per favor, abans del dia 20 de juny l’assistència a l’acte.
Vestit per a acadèmics: la reserva es farà dins del mateix termini. Els vestits estaran a la biblioteca el dia de l’acte.
Us sol·licitem que comuniqueu si hi assistireu amb vestit propi. Confirmacions: Tel. 965 90 39 06 - Fax. 965 90 96 68 – a/e: protocolo@ua.es

D O C T O R  H O N O R I S  C A U S A

Sr. José Luis Romanillos Vega.
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José Luis Romanillos Vega va nàixer a Madrid el 17 de juny de l’any 1932.
Als tretze anys entra a treballar com a aprenent d’ebenista. L’any 1956  se’n va a Anglaterra per aprendre anglès i és contractat 
com a infermer per un centre de psiquiatria. Contrau matrimoni amb Marian Harris Winspear l’any 1959.
En 1961, per aprendre a tocar música flamenca, construeix la seua primera guitarra espanyola. En 1962 coneix Julian Bream, un 
dels guitarristes més importants i influents del segle i s’interessa per les Guitarres Romanillos. 
Amb l’ajuda i col·laboració de la seua esposa, Marian Harris, publica en 1987 el llibre titulat Antonio de Torres: Guitar  maker- His 
Life & Work, amb pròleg de Julian Bream, i l’any 2002 va publicar 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). La seua última publicació ha sigut el 
llibre Making the Spanish guitar. L’any 1995 torna a Espanya i s’estableix a Guijosa, una pedania de Sigüenza, a la província de 
Guadalajara, i deixa el seu fill Liam a càrrec del taller de litueria on continua la tradició familiar. 


