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pupil·la del pacient, dades que permetien posteriorment guiar 
la narcosi. Si bé no hem trobat les dades que ens permetin si-
tuar 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 en-
tomòleg 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 nome-
nat professor de l’Escola Superior d’Agricultura de la Dipu-
tació de Barcelona, institució en la qual va fundar i dirigir un 
apiari. Al llarg de la seva vida va mantenir una intensa cor-
respondència 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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