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INTRODUCCIÓ PER A LA REEDICIÓ DEL ‘RETRAT’ DEDICAT  
A ALBERT VIRELLA I BLODA, AMB MOTIU DEL CENTENARI  

DEL SEU NAIXEMENT. Novembre de 2015 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú commemora enguany el centenari del naixement 
d’Albert Virella i Bloda, investigador de referència sobre el passat de la 
ciutat i la comarca, pioner a Catalunya pel que fa als estudis d’història local. 
Home de gran vocació humanística, d’ell valorem no només l’aprofundiment 
de la seva recerca, sinó sobretot la seva capacitat divulgativa, la voluntat de 
posar a l’abast de tothom el que sabia i descobria.  
 
Fa 20 anys, el 1995, Virella rebia el reconeixement dels vilanovins i les 
vilanovines amb la concessió de la Medalla de la Ciutat, alhora que la 
Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi. Poc després, el 
1999, se li dedicà un dels capítols de la col·lecció municipal de petites 
biografies “Retrats”, del qual ara promovem la reedició que teniu a les 
mans.  
 
L’aniversari del naixement d’Albert Virella i Bloda ens brinda una oportunitat 
ineludible de recordar qui va ser i com n’era de profunda l’estimació per la 
seva ciutat i per la comarca, manifestada a través dels seus estudis i 
sobretot de la seva extensíssima obra divulgativa.  
 
L’arrelament de Virella amb la seva terra no es va trencar ni amb la guerra i 
els difícils anys posteriors, ni amb l’etapa que passà a l’estranger per motius 
professionals. Al contrari, la seva dedicació al territori i la seva visió tan 
diàfana del Gran Penedès com a conjunt han resultat exemplars, fins al punt 
que aquesta visió ha estat present en el debat sobre la divisió territorial de 
Catalunya i encara avui ens aporta elements de reflexió sobre la relació 
entre les comarques que en formem part.  
 
Com a vilanovins i vilanovines, com a penedesencs i penedesenques, tenim 
la fortuna de comptar amb el llegat documental i intel·lectual d’Albert Virella 
i Bloda, com un bé perdurable. Us convido a llegir, o a rellegir, aquest 
“Retrat” de la seva intensa vida i trajectòria.  
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