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Anton Bosch i Cardellach (Sabadell 1758-1829) fou
un metge molt actiu i un intèrpret agut i minuciós
de la realitat que va viure, tant a Sabadell com a
Bràfim. Va redactar dos dietaris, a més de diversos
estudis mèdics, notes històriques, llibres de comptes patrimonials i altres escrits. El seu perfil és el
d’un intel·lectual il·lustrat català. Les seves obres
permeten fer estudis d’abast local i europeu, especialment en ciències socials i medicina.
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Anton Bosch i Cardellach (Sabadell 1758-1829) was an
active doctor and a careful interpreter of the circumstances he lived in Sabadell and in Bràfim. He wrote two
diaries, as well as several medical studies, historical notes, patrimonial accounts and other writings. His profile
belongs to the group of the Catalan enlightened intellectuals. His works allow to do local and European studies,
particularly in social sciences and medicine.

EL MEMORIALISTA: Anton Bosch i Cardellach va ser un escriptor prolífic. Es conserven epístoles en
vers, poemes burlescos, obres pedagògiques per a la instrucció dels seus fills i altres manuscrits inèdits.
Entre la seva obra destaquen dos dietaris:
•“Memòria de las cosas notables de la vila de Sabadell comensant en desembre de 1787
[1787-1804]”. Manuscrit conservat a l’Arxiu Històric de Sabadell. Té dues edicions:
1944 i 2003.
•“Resumen de lo sucedido en Bràfim”. Manuscrit conservat a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (ms. 481,
pàg. 193-199). Editat: Esteban Canales (transcripció, introducció i notes), “Una visió més real de la Guerra del
Francés: la historia de Bràfim d’en Bosch i Cardellach”,
Recerques, núm. 21 (1988), pàg. 7-49.
I dues narracions de caràcter familiar i patrimonial, inèdites,
conservades a l’Arxiu Històric de Sabadell:
•“Resumen històrich de la casa de Bosch y Vivas de
Bràfim, fet en juny de 1814 per lo Doctor Anton Bosch y
Cardellach, metge y possessor de aquella”.
•“Papers pertanyents a assumptos de ma sogra Francisca
Vivas. Notas fetas per lo doctor Anton Bosch sobre la despesa de sa sogra Francisca Vivas, 1807-1818”.

,
LA SEVA IMPLICACIO PROFESSIONAL I SOCIAL:
Va rebre diversos premis de la Real Academia Médico Práctica de Barcelona,
pels seus estudis. Va traduir obra mèdica del francès al castellà.

Va ser un decidit impulsor del reformisme, en una etapa de crisi de l’Antic Règim. Va involucrar-se en els afers col·lectius, tant a Bràfim on va administrar el
patrimoni Vivas de la seva esposa, com a Sabadell, on va néixer i on va passar
bona part de la seva vida.
Va ser secretari de l’Ajuntament de Sabadell entre el 5 d’abril de 1791 i el 26
de març de 1795, en un breu període reformista després de la crisi oberta arran del motí del pa de 1789.
Va ordenar l’arxiu amb rigor.
El seu perfil és el d’un intel·lectual il·lustrat molt
actiu en una etapa de crisi de l’Antic Règim. A
partir de la seva obra podem fer una millor història del seu temps.
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