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Professor Romà de la Calle

CURRÍCULUM DEL PROFESSOR ROMÀ DE LA CALLE

Romà de la Calle (Alcoi, 1942), membre numerari de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Carles de València i corresponent de l’Acadèmia de San 
Fernando de Madrid, assagista, traductor i crític d’art, és professor honorari 
de la Universitat de València des de la seua jubilació com a catedràtic 
d’Estètica i Teoria de les Arts.

Llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Filosofia per la Universitat de 
València-Estudi General, ha exercit la docència al llarg de quaranta-quatre 
anys, en tres universitats (UVEG, Universitat Complutense i Universitat 
Politècnica de València), i ha desenvolupat una àmplia activitat en la recerca 
estètica, històrica i crítica, en especial en el domini de les arts plàstiques i 
visuals. És autor de més de quaranta llibres, entre assaig i monografies i ha 
dirigit 93 tesis doctorals, en diverses universitats.

D’altra banda, ha dirigit l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions 
Educatives de la Universitat de València, l’Aula de les Arts de la Institució 
Alfons el Magnànim (1998-2010) i el Museu Valencià de la Il·lustració i la 
Modernitat (MUVIM), 2004-10, fins a la seua dimissió, i també va presidir 
la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València (2007-15) i és 
president honorari de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art.

Entre altres distincions ha rebut la Creu d’Alfons X el Savi i la Medalla de 
Plata al Mèrit Professional (Ministeri d’Educació), les Palmes Acadèmiques 
(Govern de França), Premi a la Llibertat d’Expressió (Unió de Periodistes), 
Medalla de la Facultat de Belles Arts (UPV) i Medalla de la Facultat de Filosofia 
(UVEG), Premi Nacional de la Crítica, Guardó Primer de Maig,  Medalla al 
Mèrit en les Belles Arts, Premi d’Assaig de l’Ajuntament de València, Premi 
Educació & Societat i Premi 9 d’Octubre 2017 (Ajuntament d’Alcoi). També 
ha rebut, darrerament, la Medalla de la Universitat de València.

Defensor d’una visió integrada i lliure de l’art en la societat i capdavanter de 
l’ensenyament de l’estètica, de l’exercici crític, de l’experiència museogràfica 
i de l’educació artística, la Universitat Jaume I vol reconèixer, amb el seu 
actual nomenament com a doctor honoris causa, el compromís, la gestió 
sociocultural i l’activitat docent i investigadora, desenvolupades pel doctor 
Romà de la Calle, al llarg del mig segle de la seua exemplar dedicació 
acadèmica universitària. 


