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VILAR i FONTCUBERTA, Marià
Metge. Nasqué a Vic el 16 d’octubre de 1846. Estudià el batxillerat a l’institut provincial de segon ensenyament de Lleida, i començà els estudis de medicina a la Universitat de Barcelona l’any 1869. Juntament amb altres quatre companys de
facultat, entre els quals es trobava Joaquim Barraquer i Roviralta, 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 mateixos 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 Fernández 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 doctor 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 cloroform 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 imprescindible examinar prèviament el pols, la respiració i la

pupil·la del pacient, dades que permetien posteriorment guiar
la narcosi. Si bé no hem trobat les dades que ens permetin situar la data de la seva mort, sabem que la darrera vegada que
apareix citat el seu nom va ser l’any 1916.
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VILARRÚBIA i GARET, Antoni
Naturalista. Va néixer l’11 d’abril de 1901 a Torrellebreta,
al municipi de Malla. Estudià el batxillerat a Vic. Expert entomòleg i especialista en himenòpters, té dedicades algunes
espècies d’insectes d’aquest ordre. Des de l’any 1932 col·
laborà com a recol·lector amb el Departament de Zoologia
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i n’esdevingué
conservador de la secció d’artròpodes. El 1945 va ser nomenat professor de l’Escola Superior d’Agricultura de la Diputació de Barcelona, institució en la qual va fundar i dirigir un
apiari. Al llarg de la seva vida va mantenir una intensa correspondència i intercanvi d’exemplars amb un gran nombre
d’entomòlegs peninsulars i estrangers. Autor de nombrosos
treballs científics, entre els quals destaquen els dedicats als
zoocecidis (les cassanelles), va ser també un gran divulgador
dels temes entomològics a través de cursos i conferències.
Morí el 31 de març de 1957.
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