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ALBERT VIRELLA I BLODA
La recent edició en facsímil de Vilanova i la Geltrú. Imatges de

la ciutat i la comarca és certament un esdeveniment prou remarcable,
per a molts penedesencs fins i tot una agradosa sorpresa. Al goig de
retrobar un volum de realització impecable s'hi afegeix la constatació que
aquell treball que veié la lIum per primera vegada el 1949 no ha perdut
en absolut la seva vigencia global, descriptiu i alli90nador ensems. Aquest
és un deIs aspectes d'excepcionalitat delllibre. Malauradament, la
promoció d'edicions en facsímil de monografies locals i comarcals no és
a casa nostra activitat gaire sovintejada -i així cal felicitar I'oportuna
iniciativa de I'Institut d'Estudis Penedesencs, i estendre-Ia fins a /'Ajun-
tament de Vilanova que n 'ha fet el patrocinio, potser pel fet que bona part
d'elles són, ara mateix, peces caduques en molts aspectes, joies per a
/'arqueologia bibliofílica i poc més.

En el cas d'aquestes ... Imatges de la vila ... hi ha encara, pero,
un altre apecte generic d'obligada consideració, ara que parlem d'una
publicació en catala del 1949 -la primera en la nostra lIengua a la nostra
comarca després de la guerra civil se'ns recorda a les paraules que
prologuen el facsímil- i és així que volem referir-nos a la personalitat de
qui la féu possible, aquell Albert Virella que compartí el risc d'una aven-
tura de postguerra amb personalitats tan significades com elllibreter Joan
Rius i Vila, /'estamper igualadí Pere Bas i Vich, Antoni Pujol, el fotograf
Ramir Horro, Josep Maria Bultó i Marques i Antoni Ubia i Ricart.

Nascut a Vilanova i la Geltrú el 1915, Albert Virella pertany a aquell
selecte grup d'homes que han sabut conjuminar la seva dedicació
professional amb una abrandada passió per la temétice localista o
comarca, i en aquesta han exercit el més variable deIs magisteris, aquell
que es manifesta en la tasca portada a terme. Així hi ha un Albert Virella
enginyer industrial, amb estudis técnics a Vilanova i a Terrassa, on es
gradua. El mateix que a primers de maig de 1939 era detingut, conjunta-
ment amb altres vilanovins, i resta empresonat durant sis mesos al
barceloní convent de Sant Elies -uns tristos esdeveniments que ens ha
deixat relatats amb detall en el seu treball Sant Elies, 1939, publicat a
la revista L'Avenc, i que obtingué el segon premi all Concurs de t'Avenc
de Memoria Historica-, per passar després al camp de concentració d'Hot-
ta. Convergent pero duplicada, és la seva personalitat de qui durant uns
anys fou cap dellaboratori de la fabrica Griffi, de ciments blancs, pero
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que pels volts de 1947 signava una emissió setmanal a la radio vilanovi-
na amb el títol Diez minutos de historia de Villanueva, encara que /'esti-
rés durant prop de milja hora. La seva figura d'estudiós gaudí durant vint
anys d'una aureola gairebé mítica al Penedes pel fet d'haver-se traslla-
dat a residir a Portugal el gener de 1950 per tal d'ocupar-se de la direc-
ció d'una fabrica de ciment, tot i que continua mantenint els lligams amb
la seva vila. Teresa Basora, a qui volem agrair bona part del conjunt de
dades i teteténcesbibliografiques que esmentem, ens recordava que
conegué Albert Virella molt de temps pels seus treballs, abans d'haver
tingut I'oportunitat de la relació personal.

A /'altra banda de la península hi havia aquell enginyer que publi-
cava constants estudis a revistes tecniques del sector, de diversos
pai'sos europeus, amb més constancia potser a Cemento - Hormigón;
aquell que troba aterres lusitanes un laboratori on poder dur a cap
tasques d'investigació en aquest ambit industrial, el que particip-a en
congressos tecnics a diversos indrets europeus, i a les publicacions del
«Instituto Eduardo Torroja-, del C.S.l.C.; en resum, una lIarga tasca que
es veié reconeguda amb la concessió del grau d'oficial de l'Ordre del
Merit Industriall'any 1963, amb motiu d'haver produit un ciment espe-
cial que acomplí, amb escreix les condicions exigides en la construcció
d'un port de formigó a la ciutat d'Oporto, amb un are de 264 metres de
lIum, el major del rnón en aquell temps. Pero Albert Virella continuava

essent I'home de la banda
d'aquí,el vilanoví i penedesenc
.coneixedor i estudiós de la se-
va terra, i seguí exercint com a
tal durant vint anys, els d'un
d'allunyament físic que finí amb ~o z¡
el seu retorn el gener de 1970. \l::5:]: J

Possiblement seria errat
d'analitzar la tasca d'investiga-
ció histórica d' Albert Virella com
una labor en dues etapes, tot
prenent en consideració el lap-
sus o'absencia, no sois perqué
continua mantenint estrets lIi-
gams amb la seva vila, relacions
de família i amistat, sinó també
pel fet que és la seva una sim-
fonia de tema únic i clara militan-

cia comarcalista, com ho demostra la vigencia que comentávern abans
del seu volum de 1949, serveixin per tant les dates de les reteréncies
bibhoqráñques que segueixen sois com a constatació del temps de la
seva publicació.

En línies generals, Albert Virella s'ha mogut sempre entre els
temps medievals iels inicis del nostre segle, amb incidencia especial
en punts potser més concrets, com és el cas delsseus treballs sobre
el segle passat o el ferrocarril a Vilanova, i sense oblidar tampoc la seva
dedicació als treballs de divulgació i de competencia més propera a la
geografia humana. Del mateix any que el volum suara reeditat en facsí-
mil -1949- són les seves col.laboracions a Pairalia, de les quals sortiria
la separata Vilanova i la Geltrú abans de la seva fundació, el 1952.
Jambé el 1949 obJinqria el guardó de l'Ajuntament de la vila en la festa
de les L/etres, pel seu estudi sobre /'evolució histórica de l'Ajuntament
a l7ilanova .

. , D'émpus difusió fou el seu volum Vilanova i la Geltrú. Del mil.lenari

. :



JOAN SOlÉ I BORDES

\ >

de Cubelles al seté centenari 'de la carta pobta.oe-vílanova, que rebé
el Premi Catalónia el 1974i publica Editoritll Selecta aquest mateix any,
amb próleg de Josep Iglésies. 'Aquests tr(J/;)alls i alguns d'anteriors om-
plena ven un buit en la biografia toce! i comarcal que cobria des del segle
X a la segóna meitat del segle XIII. El 1977, publica a Vilanova
Francesc Macla, President de Catalunya i Les classes socials a Vilano-
va i la geltrú en el segle XIX. Es aquest un any ben significatiu en la
labor i dedicació d'Albert Virella, no soIs per ésser el de la constitució
de /'Institut d'Estudis Penedesencs, del qual fou Un deIs promotors, tot
empentant el tema de manera decidida, amb activa participació en les
diverses reunions ptévies a la creació de /'entitat, sino també perqué el
Centre d'Estudis de la Biblioteca Museu Balaguer li publica en opuscle,
amb el títol La Fundació de Vilanova, el text de la conferencia que
pronuncia el 26 de juliol de 1974en commemorar-se el VII Centenari de la
concessió de !a carta de poblament i franquicies a Vila Nova de Cubelles.

El cenés que no ens referim en aquesta ressenya a les conferen-
cies que Albert Virella ha pronunciat de manera constant durant anys,
tota vegada que una recerca en aquest camp defuig els límits de les
nostres possibilitats, encara que no oblidem, i en fem ime referencia
especialment agradosa, aquella sobre la contribució femenina a I'estruc-
turació del Peneaés, magistrallli9ó sobre els temps medievals a les nos-
tres contrades, pronunciada en I'acte de lliurament deIs XIII Premis Sant
Ramon de Penyafort, del Museu de Vilafranca, el 1985,guardó que ell
també havia aconseguit amb anterioritat. Hi ha també altres activitats que
soIs apuntem, així la seva ponencia als Jocs Florals de la Llengua
Catalana celebrats a Sao Paulo, al Brasil i a Mendoza (Argentina) I'any
1958, centenari de la seva restauració, on rebé el simbólic Premi Víctor
Balaguer, o els nombrosos articles i col./aboracions a publicacions
periódiques de les nostres contrades. I encara la seva participació a les
Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, des de la seva adhesió a
aquella primera histórica de Martorell /'any 1950, fins a la XVIII celebra-
da a /'Espluga de Francolí, on lIegí un treball sobre els costells com a
senyals de jurisdicció senyone! o municipal a Vilanova, on presenta la
ponencia sobre les classes socials al segle XIX, que ja hem referenciat
bibliogr8.ficament.

En els darrers anys, bona part del treball d'Albert Virella s'ha
centrat en /'ambit de la geografia humana, així el 1978la publicació de
l'lnstitut d'Estudis Penedesencs -on, a més, ha donat a la lIum diversos
estudis a I'anual Miscel.lania Penedesenca - Un terme mil.lenari Caste-
lIet i la Gornal, i La unitat del gran Penedés i el problema deis seus
límits sudoccidentals, on fa una aportacióde valuosos elements histó-
rics i documentals de judici sobre els límits penedesencs i la difícil
temétice de la divisió comarcal de casa nostra. Capítol apart mereixeria
la seva redacció del volum clnqué de la Gran Geografia Comarcal de
Catalunya, corresponent a l'AIt Peneaés, Baix Peneaés i Garraf, i les
seves col./aboracions als volums seté i quinzé de la Gran Enciclopedia
Catalana.

I el cert és que en aquesta ressenya d'urgencia oblidem sens dubte
molts detalls i aspectes de la seva personalitat, guardonada darrerament
amb el diploma de Merit de la Direcció General del Patrimoni Artístic de
la Generalitat de Catalunya, per la tasca en pro del patrimoni artístic de
la nostra terra. D'alguna manera no hem intentat altra cosa que referen-
ciar trets de la que és una ben dilatada tasca d'estudi i publicació. Ser-
veixin aquestes línies de sincer testimoniatge d'amistat i admiració.


