
argumentant la seva joventut. Nogensmenys,
l’any següent Virgili aconseguí que fos nomenat
professor honorari i poc després supernumerari4.
Dos anys després Gimbernat obtingué la plaça de
professor d’anatomia i fou també nomenat cirur-
già major. Durant la seva estada a Barcelona, des-

crigué per primera vegada l’ele-
ment anatòmic que seria cone-
gut en endavant com lligament
de Gimbernat (1768), i el 1772
la seva tècnica per a la inter-
venció de l’hèrnia crural, enca-
ra que la publicació d’ambdues
contribucions es demorà fins el
17935.

L’any 1774 fou pensionat
pel govern de Carles III per visi-
tar diverses ciutats europees a
fi de guanyar coneixement
sobre la pràctica moderna de la
cirurgia, tot pensant en la crea-
ció d’un tercer col·legi de cirur-
gia, a Madrid. Gimbernat i
Mariano Ribas, catedràtic de
Cadis, visitaren Paris (1774-

1777) on assistiren a l’Hôtel Dieu i a la Charité,
Londres (1777), Edimburg i Amsterdam (1778).
Fou a Londres on succeí el famós esdeveniment

Antoni de Gimbernat i Arboç, l’home

Antoni de Gimbernat i Arboç (Figura 1) nasqué a
Cambrils el 15 de febrer de 1734 i estudià filoso-
fia a la Universitat de Cervera3. Després de fina-
litzar els estudis i amb el títol de batxiller en arts,
l’any 1756 viatjà a Cadis per
continuar la seva formació en
el seu Col·legi de Cirurgia
creat per un altre català, Pere
Virgili4, encara que sembla que
no ingressà en el Col·legi fins
al 17583. A Cadis, Gimbernat
destacà especialment en ana-
tomia i dissecció; aquesta pre-
ferència es resumeix en una
de les seves sentències prefe-
rides: “El meu autor favorit és
el cadàver”.  

Només tres anys després
de l’arribada de Gimbernat a
Cadis, Virgili creà un nou
col·legi de cirurgia a Barcelona
dins l’Hospital de la Santa
Creu. Després d’ocupar diver-
sos càrrecs i de graduar-se el 1762, Gimbernat
fou proposat per Virgili com a professor a
Barcelona, però des de Madrid s’hi oposaren
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L’epònim

Lligament de Gimbernat. Làmina fibrosa que omple exactament l’angle dret que forma la porció inter-
na del lligament de Fal·lopi amb la cresta pectínia. No és més que la porció reflectida de l’aponeuro-
si del múscul oblic major, que es converteix de vertical en horitzontal o lleugerament ascendent, seria
el fascicle pectini de Nicaise de l’oblic major. Té forma triangular i el seu cantell extern, lliure, tallant i
semilunar, constitueix el costat intern de l’anell crural, per la qual cosa està en relació amb el gangli
de Cloquet i amb els vasos femorals1. També conegut com lligament lacunar2.

Figura 1. Retrat d’Antoni de Gimbernat i
Arboç (1734–1816).

Antoni de Gimbernat i Arboç.
El lligament de Gimbernat
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“De ello resulta que el arco crural tiene dos
bordes, uno externo algo redondo a modo de
cordón, más grueso hacia el pubis, y parecido
a un ligamento, y por eso le llamó así Falopio;
a él se adhiere la expansión del facialata como
se ha dicho, y en los sujetos muy flacos se
manifiesta la dirección y tensión de este cor-
dón al través de los tegumentos. El otro borde,
que yo he llamado interno, es el remate del
doblez de la aponeurosis: es muy delgado; y
desde el principio se une luego íntimamente
con la aponeurosis ilíaca que cubre el músculo
de este nombre. Esta estrecha unión y la del
facialata con el borde externo son más nota-
bles desde la espina anterior superior del ileon
hasta cerca de los vasos crurales, de que
resulta que en todo este transcurso está el
arco crural más aplanado y muy deprimido
sobre el músculo ilíaco, sirviéndole como de
faja para sujetarle, y retenerle en su lugar
durante sus contracciones; por consiguiente
es imposible que en todo este espacio pueda
jamás formarse la hernia crural, como lo han
pensado algunos5.”

No foren aquests els únics descobriments
de Gimbernat, ja que també va descriure el
gangli que temps després seria més conegut
com el gangli de Cloquet o de Rosenmüller4, tot
i que encara es coneix com a “gangli de
Gimbernat”7. Per alguns autors6, el mateix cal-
dria dir del descobriment del septum crurale,
atribuït també a Cloquet, o del conegut lliga-
ment de Cooper.

amb John Hunter, a qui Gimbernat li mostrà la
seva tècnica per operar l’hèrnia crural: 

“... me anima también a publicar este nuevo
método la aprobación del sabio y experto Dr.
Hunter, porque cuando fui su oyente en Londres
al tiempo que he referido, se lo expliqué, con-
cluida la lección que se trataba de esta hernia,
demostrándolo detenidamente y con la posible
claridad en su presencia y ante algunos de sus
discípulos, en la misma pieza seca y bien prepa-
rada de una hernia crural, sobre la cual acababa
de realizar una exacta demostración con sabias
reflexiones prácticas. Fue grande mi satisfacción
al ver que concluida mi demostración, respondió
el mismo Hunter: “You are right, Sir” (Señor, tiene
usted razón); y añadió: “Yo lo haré público en mis
lecciones, y lo practicaré así cuando se me pre-
sente la ocasión de operar sobre el vivo”5.

Sembla que Hunter proposà que l’esmenta-
da operació fos coneguda com “operació de
Gimbernat” (un altre epònim). Fidel a la seva
paraula, Hunter donà publicitat en els seus
escrits i conferències de la tècnica del català de
manera que probablement aquesta fou una de
les claus de la seva immortalitat7. 

El lligament de Gimbernat

Diversos metges francesos aconsellaren que el
plec fibrós del canal crural s’anomenés lligament
de Gimbernat6 (Figura 2). El propi autor el va
descriure així: 

Figura 2. Tall transversal de l’arc femoral mostrant la constitució de l’anell crural, especialment del lligament de Gimbernat.
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Disertación sobre las úlceras de los ojos que inte-
resan la córnea transparente (1802). La dedicació
de Gimbernat a presidir organismes continuà en
els anys següents, quan les facultats de medicina
i farmàcia, així com els col·legis de cirurgia, foren
obligats a fusionar-se sota l’administració napole-
ònica l’any 1811 en un únic organisme, el
Consejo Superior de Salud Pública, el presidí
Gimbernat, tot i que ja se sentia vell i es trobava
malalt. La pèrdua progressiva de la visió ja havia
aconsellat una intervenció quirúrgica realitzada
per Josep Ribes el 18108. Aquesta es complicà
quan Gimbernat, que ja patia quadres d’alteració
mental, es tragué els embenats la mateixa nit de
la intervenció per comprovar si hi veia i finalment
perdé la visió de l’ull que havia estat operat9. 

Els anys següents foren cada vegada pitjor, ja
que va sentir-se relegat pel nou govern de Ferran
VII, probablement per la seva col·laboració amb
l’administració napoleònica. Als 80 anys
Gimbernat abandonà tota activitat pública3. La
seva condició física s’anà deteriorant, cada
vegada hi veia menys i els moments de lucidesa
eren cada vegada més rars9. Finalment, la mort li
arribà a Madrid la matinada del 17 de novembre
de 1816.

L’obra de Gimbernat contribuí notablement al
desenvolupament de la cirurgia mitjançant l’a-
portació de noves tècniques i instruments, així
com amb descobriments anatòmics i propostes
d’organització dels estudis de cirurgia. El lliga-
ment de Gimbernat roman probablement com el
més antic i també més conegut dels epònims
mèdics catalans.

Altres activitats d’Antoni de Gimbernat

L’activitat de Gimbernat en pro de la creació del
Col·legi de Cirurgia de San Carlos a Madrid fou
reconeguda en el seu nomenament com a direc-
tor3. Només dos anys més tard, però, fou nome-
nat cirurgià reial i hagué de deixar la seva tasca
docent. L’any 1799 aconseguí la unificació dels
col·legis de medicina i cirurgia, però a la pràctica
ho impedí la protesta dels professionals mèdics3.
L’any 1801 Gimbernat fou nomenat Primer
Cirurgià Reial i com a conseqüència fou el presi-
dent de tots els col·legis de cirurgia d’Espanya.
Per bé que aleshores la majoria del seu temps l’o-
cupà en tasques de gestió, encara va publicar

Figura 3. Portada de l’obra més important d’Antoni de Gimbernat.
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