
LA CIRURGIA A CATALUNYA 
EL COL·LEGI DE CIRURGIA 



La creació del Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, el 1760, representa l’inici de la 

cirurgia moderna a Catalunya. 
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El Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona es crea per ordre reial, sota 
l'impuls i la direcció de Pere Virgili.  

Comença a funcionar el 1761 i es 
redacten els estatuts i s'inaugura 
oficialment el 1764.  

El 1795 es redacten nous estatuts 
inspirats per Gimbernat.  

Massons JM. Història del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Fundació Uriach 1838. Barcelona, 
2002.  



Fill de pagesos, es va formar a 
Tarragona com a barber sagnador, 
passant a cursar estudis a 
Montpeller i a París.  

Com a cirurgià militar agregat als 
hospitals de Tarragona i València va 
passar a Cadis, on La Combe havia 
iniciat una tasca renovadora a 
l'Hospital de la Marina.  

Pere Virgili i Bellver 
1699 - 1776 
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Pere Virgili 



El 1743 tornà a Paris i, fruit d'aquesta 
estada, fou la seva obra Sur une 
bronchotomie faite avec succès 
(1743).  

Els seus contactes amb la cirurgia 
parisenca prosseguiren al llarg de la 
seva vida: mantingué relacions 
epistolars i demanà llibres i 
instrumental quirúrgic a França per 
les noves institucions científiques 
erigides sota el seu mestratge.  

ANTECEDENTS 
El Reial Col·legi de Cirurgia 



Fruit de les seves estades a França 
són les reformes que preconitzà, sens 
dubte les més importants dutes a 
terme a la Península Ibèrica durant el 
segle XVIII.  

El 1748 va ocupar el càrrec de Cirurgià 
Major de la Marina i, amb l'ajuda del 
marquès de l'Ensenada, va fundar el 
primer centre d'ensenyament 
quirúrgic, d'acord amb els nous 
models il·lustrats: el Colegio de 
Cirugía, de Cadis (1748).  

El 1758 fou nomenat primer cirurgià 
de cambra de Ferran VI.  
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Pere Virgili 



Després de moltes dificultats i de 
l’oposició de diferents fronts, dins i fora 
de Catalunya, el 19 de setembre de 1760, 
el rei Carles III, va nomenar a Pere Virgili 
com a director del Col·legi de Cirurgia 
que s'havia proposat establir a 
Barcelona.  

En realitat es tractava de donar un nou 
caire a l’escola ja existent que lideraven 
Francesc Puig i Josep Pahissa com a 
cirurgians majors de L'Hospital Reial de 
Barcelona. De fet, tots dos van ser 
nomenats col·laboradors de Virgili en la 
seva tasca de posta en marxa del nou 
Col·legi. Virgili en fou director fins a la 
seva mort. 
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Pere Virgili 



El reglament inicial o fundacional del 
des de llavors anomenat Reial Col·legi 
de Cirurgia de Barcelona es va 
aprovar el 12 de desembre de 1760 i 
malgrat que els estudiants van 
participar dels nous aires aportats per 
en Virgili, no es va posar la primera 
pedra del nou edifici planejat fins al 
1762, sent inaugurat oficialment el 29 
de març de 1764.  

Tot i així, les classes de formació no 
s'havien deixat de fer en cap moment, 
des del principi i fins i tot abans, 
seguint la llarga tradició de l’escola 
barcelonesa de cirurgia. 
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Va néixer a Cambrils i va estudiar 
filosofia a Cervera.  

El 1756 va passar al Colegio de Cirugía 
de Cadis, on fou deixeble de Virgili, el 
seu director.  

Antoni de Gimbernat i Arboç, 
1734 - 1816 
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Antoni de Gimbernat 



Pensionat pel govern de Carles III, va 
visitar, juntament amb Marià Ribes, 
diverses ciutats europees.  

A Londres estudià amb W. Saunders i amb 
John Hunter, en la classe del qual 
intervingué per donar a conèixer la 
veritable estructura de l'arc crural i la 
manera correcta d'efectuar les operacions 
d'hèrnia crural, aportacions que Hunter 
adoptà, anomenant la tècnica, operació de 
Gimbernat, i el plec fibrós del canal crural, 
descobert per Gimbernat, lligament de 
Gimbernat. 
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Antoni de Gimbernat 



El 1763 va anar al Col·legi de Cirurgia 
de Barcelona, on va ocupar la càtedra 
d'anatomia, i poc temps després la 
direcció juntament amb la de l'Hospital 
de la Santa Creu.  
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Antoni de Gimbernat 



Fou encarregat d’organitzar el Colegio 
de Cirugía de Madrid, i l'inaugurà el 
1787.  

El 1790 li fou concedit el títol de noble i 
li fou encarregada la reorganització del 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona.  

El 1793 publicà el seu Nuevo método 
de operar la hernia crural.  

Deixà un gran nombre d'observacions 
clíniques manuscrites, així com 
informes sobre l'organització dels 
estudis de cirurgia.  
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En el període de 1799-1801 s'uneix a 
la  Càtedra de Medicina Pràctica de 
l'Hospital de la Santa Creu per 
formar el Col·legi de Cirurgia i 
Medicina.  

De nou es dóna aquesta unió, 
juntament amb la de Farmàcia, en el 
bienni 1821-23, amb el nom de: 
Escola Especial de la Ciència de 
Guarir.  

La unió definitiva s'esdevé el 1827 
amb el nom de Col·legi de Medicina 
i Cirurgia que dóna el títol indistint 
de metge i cirurgià.  
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El Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona va mantenir les seves 
activitats fins al 1843, especialment les denominades Juntes 
Literàries, equivalents a les sessions científiques actuals. 

En les sessions del dijous, es presentava un cas clínic que era 
comentat per un censor i discutit en grup. Les seves actes 
reflecteixen els coneixements científics del moment. 



1770 s’havia creat, paral·lelament al Reial Col·legi de Cirurgia, 
l'Acadèmia Mèdico-Pràctica que el 1785 va rebre el títol de Reial. Des 
de llavors va experimentar diversos canvis de nom, sent el més 
clàssic el de Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 

1929 el govern central va cedir l’edifici de l’antic Col·legi de Cirurgia 
a la Reial Acadèmia que, finalment el 1991 es va convertir en: Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya.  
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1843 el Reial Col·legi de Cirurgia, es va transformar en “Facultat de 
Ciències Mèdiques” que, amb el trasllat de la Universitat de Cervera 
a Barcelona, durant dos anys va reunir també l'ensenyament de 
farmàcia que de seguida es va separar. Amb seu a l’Hospital de la 
Santa Creu, van fer classes a l’aula del Reial Col·legi de Cirurgia 
famosos com Santiago Ramon i Cajal,  fins que es trasllada la 
Facultat al nou edifici de l'Hospital Clínic al 1906. 

La Facultat de Medicina i Cirurgia 
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La majoria de professors de la nova 
Facultat de Medicina i Cirurgia provenien 
del reial Col·legi de Cirurgia. Poc a poc 
se’n van anar incorporant de nous. 

Un dels nous professors, el catedràtic de 
patologia quirúrgica Joan Giné i 
Partagàs, va impulsar l'associacionisme 
estudiantil amb objectius científics, com 
la societat d'Emulació dels Estudis 
Anatòmics, creada el 1865 amb els seus 
alumnes Josep Crous i Eusebi Martí.  El 
21 de gener de 1866 es va transformar en 
l'Institut Mèdic de Barcelona que, amb 
les idees de la Revolució, pretenia ser 
una Facultat de Medicina Lliure, ofegada 
el 1872 amb el restabliment de 
l'ensenyament oficial únic.  

Joan Giné i Partagàs, 
1836 - 1903 
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