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Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona 
 
Descripció del fons 
 

Tenim constància de les Juntas Literarias des de l’any 1762 . A la capsa núm. 1 trobem alguns fulls solts i incomplets.  La capsa núm. 2 recull els 
documents de 1792 a 1795 que corresponen al període en què tots els professors del Col·legi s’uniren al front contra la Guerra de la Convenció. A partir 
de 1796 les Juntas se celebren amb regularitat fins al 1806 i es troben a les capses 3-10.  Conservem 5 Juntas dels anys  1807 i 1808.  A partir d’aquest 
moment s’interrompen i no es tornen a celebrar fins al 1816,  però amb poca freqüència i tornant-se a interrompre el 1821.  A partir d’aquest any i fins 
al 1825 hi va haver diversos reajustaments amb els ensenyaments relacionats amb la ciència de curar que van fer aturar les Juntas. El 1836 comença 
una nova etapa accidentada políticament, que acaba amb les Juntas Literarias i amb els Reials Col·legis de Cirurgia que pocs anys després van ser 
absorbits per les facultats de medicina que es van crear. Les Juntas celebrades entre els anys  1816 i 1835 es troben a les capses 11-14. 

En les Juntas Literarias, manuscrites i majoritàriament en castellà, els temes abordats són múltiples. A continuació en citem algun: 

Malformacions, traumatismes, fractures, ferides d’abdomen, infeccions, vacunes, paràsits, intoxicacions,  picadures d’animals verinosos, hernies, 
traqueotomies, gangrenes, tumors, càlculs urinaris, malalties venèries, malalties dels genitals masculins, temes d’obstetrícia, oftalmologia, terapèutica, 
etc. 

Apart de les memòries de les Juntas Literarias, hi ha 4 capses més (de la 15 a la 18) amb altres tipus de dissertacions. Podien ser dissertacions per 
oposicions a càtedra, pel grau de doctor i d’altres tipus.  

Manuel Usandizaga Soraluce, metge basc (1898-1982), membre de la Reial Academia de Medicina, estudià àmpliament la història del Reial Col·legi de 
Cirurgia de Barcelona i les Juntas Literarias i altres dissertacions. Fou el primer en inventariar aquesta documentació i en va donar una numeració, que 
encara avui és un referent. Si bé les Juntas inventariades a Juntas Literarias del Real Colegio de Cirugía de Barcelona es conserven en la seva pràctica 
totalitat, en el cas de les dissertacions hi ha variants entre el que es recull a Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona i el que es conserva 
actualment a la biblioteca. 

 - Massons, Josep M.  Història del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1842). [Barcelona] : Fundació Uriach 1838,  2002 
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 - Pérez Pérez, Núria. Anatomia, química i física experimental al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1808). Tesi doctoral inèdita, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2007 

-  Vicente Guillén,Vicente. Análisis de las memorias de la juntas literarias del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Tesi doctoral, 
Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, 1982 

- Usandizaga, Manuel. Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona : 1760-1843. Barcelona :  Instituto Municipal de Historia, 1964   

 - Usandizaga, Manuel. Juntas Literarias del Real Colegio de Cirugía de Barcelona : discurso leído en la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona por el académico electo Prof. Dr. Manuel Usandizaga el día 10 de junio de 1956 en el acto de su recepción ... 
Barcelona : [s.n.], 1956. 

 

http://cataleg.ub.edu/record=b1188614*cat
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Descripció de l'inventari 

 

Hi ha 195 memòries de Juntas Literarias repartides en 14 capses, de la 1 a la 14. 

La informació sobre les Juntas Literarias queda establerta segons les capses on queden guardades.  

Dins cada capsa, l’ordre segueix la numeració que es va fer al quedar dipositades a la Universitat de Barcelona, on es van col·locar en 
unes carpetes específiques i se’n va fer un sumari. 

A continuació hi ha la correspondència amb la numeració que va donar Manuel Usandizaga. 

Després es fa constar l’autor, el titol en castellà que constava al sumari de les carpetes antigues i a continuació, entre parèntesi, apareix 
el nº de documents que forma la memòria:  memòria pròpiament dita, censura i discussió. A l’ultima casella consta la data de la 
memòria, que no sempre apareix al document.  

Les capses 15 a la 18 contenen un centenar d’altres  dissertacions del Reial Col·legi de Cirurgia, inventariades d’una forma molt semblant 
a la de les Juntas, amb indicació del tipus de dissertació i, a continuació del títol, una lletra C que senyala si el text és en castellà. 
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