
VILA i D’ABADAL, Lluís

Metge. Va néixer a Vic l’any 1889 i morí a Barcelona el 10 
de setembre de 1937. Estudià medicina a la Universitat de 
Barcelona, on es llicencià l’any 1913, i s’especialitzà en oto-
rinolaringologia. Des de ben jove va mantenir un compromís 
polític i social que va caracteritzar la seva trajectòria vital. 
Milità en el carlisme, si bé abandonà aquesta ideologia de-
cepcionat per la manca de consciència nacional. El 1922 va 
assistir a la Conferència Nacional Catalana, i s’adherí a la 
formació política que en sorgí: Acció Catalana. El 1931, un 
cop proclamada la Segona República, participà en la fun-
dació d’Unió Democràtica de Catalunya. Col·laborà, com a 
articulista, en els diaris La Nau i El Matí i en el setmanari 
El Temps. Durant la Guerra Civil va romandre fidel a la Re-
pública, col·laborant en la formació de la columna Pau Claris 
i ajudant al salvament de persones amenaçades. Mai no va 
perdre els seus vincles amb Osona, i l’any 1930 contribuí a 
la fundació i al manteniment de El Diari de Vic i esdevingué 
president del Casal de la Plana de Vic a Barcelona. Després 

de doctorar-se a Madrid, desenvolupà la seva professió en les 
especialitats de medicina general i otorinolaringologia a la 
ciutat de Barcelona. De seguida va adquirir un gran presti-
gi com a otorinolaringòleg, i la seva consulta comptà amb 
pacients il·lustres com el cardenal Vidal i Barraquer, Jaume 
Carner i Francesc Cambó, a qui acompanyà a Londres quan 
va ser intervingut d’un càncer de laringe. El 1920 participà 
en la fundació del Sindicat de Metges de Catalunya i dins 
d’aquest va ser un dels impulsors de la Mutual Mèdica. El 
1928 va ingressar a la Policlínica Plató, de la qual va ser di-
rector. Col·laborà en la redacció dels estatuts del Casal del 
Metge i en els Congressos de Metges de Llengua Ca talana de 
la seva època. Va ser autor de molts treballs mèdics, sobretot 
dedicats a l’especialitat otorinolaringològica. 
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VILAR i FONTCUBERTA, Marià

Metge. Nasqué a Vic el 16 d’octubre de 1846. Estudià el bat-
xillerat a l’institut provincial de segon ensenyament de Llei-
da, i començà els estudis de medicina a la Universitat de Bar-
celona l’any 1869. Juntament amb altres quatre companys de 
facultat, entre els quals es trobava Joaquim Barraquer i Rovi-
ralta, va fundar, el 15 de gener de 1872, el grup anomenat «El 
laboratorio», que intentava suplir la manca d’ensenyaments 
pràctics de la Facultat de Medicina procurant-se ells matei-
xos les experiències que trobaven a faltar. Més tard, aquesta 
institució va donar lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya. Es va llicenciar en medicina i cirurgia l’any 
1881. Col·laborà amb el doctor Salvador Cardenal Fernán-
dez en les intervencions quirúrgiques que aquest practicava 
a l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Vilar actuava com 
a metge anestesista, i gaudia dels elogis de Cardenal, que en 
un dels seus escrits afirmava: «En todas, o en la mayor parte 
de mis operaciones administra siempre el anestésico, desde 
hace muchos años, mi excelente colaborador y amigo el doc-
tor Vilar y Fontcuberta, y tal vez a esta circunstancia se debe 
la escasez de accidentes graves en la serie ya considerable 
de cloroformizaciones que llevamos practicadas». De fet, va 
ser el primer metge català que va utilitzar la qualificació de 
«metge anestesista» com a presentació professional. Davant 
la reticència d’alguns metges de l’època a utilitzar el cloro-
form com a substància anestesiant, va promoure la idea de 
la poca perillositat d’aquest narcotitzant, explicant que calia 
subministrar-lo en el seu estat més pur i que resultava im-
prescindible examinar prèviament el pols, la respiració i la 




