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doctor RaMoN ViLa-RoViRa

El cirurgià de les celebritats

El doctor ramon vila 
rovira és una perso-
na mediàtica, cone-
guda i estimada, en 

part pel seu carisma i en part 
pel reconeixement aconseguit 
tant en l’àmbit nacional com en 
l’internacional. «sóc com una 
formigueta, que es proposa 
un objectiu i no s’atura fins a 
aconseguir-lo», subratlla. la
clau del seu èxit passa per la 
professionalitat, l’entusiasme 
i la tossuderia. «en tot allò 
que faig aplico tres regles: 
una gran concentració, repetir 
les mateixes operacions mol-

tes vegades per aconseguir 
l’excelència i aprendre dels 
errors.» en la seva dilatada ca-
rrera ha treballat a l’Hospital de 
la vall d’Hebrón, a la Clínica del 
remei, a la Clínica Corachán i a 
la Clínica Dexeus, on va ser cap 
del servei de Cirurgia Plàstica, 
reparadora i estètica (1985-
1995). Des de fa molts anys 
es dedica a l’activitat privada 
com a cirurgià plàstic i estètic 
al Centre mèdic teknon, de 
barcelona, on dirigeix l’institut 
vila-rovira de Cirurgia Plàstica 
i estètica. «sovint, els nostres 
pacients acostumen a venir 

amb un excés d’informació que 
jo defineixo com “ignorància 
intel·ligent”, sol·liciten una 
determinada intervenció que 
s’ajusti als seus pressupostos 
i exigeixen uns resultats que 
siguin visibles però discrets.  
És a dir, volen veure’s millor 
però no els agrada que aquests 
retocs es notin excessivament, 
la qual cosa resulta una mica 
contradictòria. llavors, la nos-
tra missió com a experts és 
proposar-los una solució “a 
mida”, tant pel que fa a la seva 
fesomia com a la seva butxaca, 
que aconsegueixi aportar-los 

harmonia. a més a més, existeix 
un factor afegit molt important: 
l’autoestima personal de ca-
dascú. el pacient típic focalitza 
els seus “problemes” en una 
zona determinada. Doncs bé, 
nosaltres procurem entrar en 
el seu món per esbrinar què 
s’amaga darrere d’aquesta 
“punta d’iceberg”. evidentment, 
nosaltres no som psicòlegs, 
però en l’estètica, per a oferir 
resultats que satisfacin els 
pacients, pensem que és im-
prescindible interioritzar en el 
seu món, dialogar amb ells i 
descobrir d’on sorgeix el seu 

malestar, les seves preocupa-
cions. És allò que jo anomeno 
“psicoestètica”.»
Considerat el cirurgià de les 
celebritats, són molts els famo-
sos que han volgut posar-se a 
les seves mans: Juncal rivero, 
arturo Fernández, Karmele 
marchante, mila Ximénez, ana 
obregón, elsa Paraky, belén 
esteban, o molt recentment, 
la protagonista d’el Príncipe 
(tele5), Hiba abouk, formen 
part d’una llista interminable 
que ell reserva zelosament 
respectant el silenci profes-
sional.

peRsoNatge

ramon vila-rovira va 
néixer a barcelona el 14 
de maig de 1948. el seu 
color preferit és el blau. el
seu paisatge ideal seria 
«platja o muntanya, però 
sobretot acompanyat per 
la meva dona, la també 
doctora montse Folch.» li
encanten els dissenys de 
roba d’Hugo boss. la seva 
fragància és loewe. Pel 
que fa a la gastronomia, 
reconeix que li representa 
un esforç posar-se a cuinar, 
«he fet carn a la brasa, 
paelles… Però és un 
enrenou: ara tira l’aigua, 
ara l’arròs…» a l’hora 
de menjar, és de gustos 
senzills, «m’encanta l’arròs 
blanc amb un ou ferrat 
a sobre, per exemple». 
tot i això, acostuma a 
freqüentar tota varietat 
de restaurants i fins i tot 
tasts d’allò més curiosos. 
allò que no menja mai és 
la sobrassada ni la majoria 
d’embotits. «només 
m’agrada el pernil, però 
que no sigui molt greixós», 
destaca.
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Belén esteban, elsa pataky o, més recentment, l’actriu Hiba abouk, han passat per les seves mans

el doctor entrevistat a la seva consulta de la teknon. «tinc molta clientela de sabadell», assegura


