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Moisès Garriga: un compromís
Proclama de Francesc Milans del Bosch Arquer de 1830

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 10.6., Fons Coral Orfeó Rosinc, Fulls solts, atribuït 1830. Català.

Història arxivística
El dia 5 de desembre de 2003, l’amic Moisès Garriga i Coll féu donació a l’AMR de la
documentació que durant anys havia guardat de l’activitat de la Coral Orfeó Rosinc. L’any
següent, el personal de l’AMR efectuà una primera classificació de la documentació i
catalogà la col·lecció de cartells. Enmig de la documentació referent a l’Orfeó, el mestre
Garriga hi afegí alguns documents personals i familiars.
Contingut
Es tracta d’un full volant de caràcter polític, en el qual el general Francesc Milans del
Bosch i Arquer (Sant Vicenç de Montalt, 1769–1834) demanava l’any 1830 l’adhesió
militar dels catalans per enderrocar el rei absolutista Ferran VII i el seu capità general a
Catalunya, l’odiat comte d’Espanya, autor d’una de les campanyes repressives més
violentes i salvatges que ha patit la població catalana d’ençà 1714. L’intent insurreccional
s’emmarcava en un nou cicle revolucionari europeu que, amb pas ferm, havia d’instaurar
i consolidar el nou corrent polític liberal.
Amb un llenguatge inflamat i patriotesc, Milans del Bosch apel·lava a “destruir la tirania”,
“defensar la Pàtria” i enderrocar el “monstruo infernal” del comte d’Espanya per
contribuir “á destruir el fatal sistema que vos goberna, y ans desfarem tots de aqueixa
canalla que vos rodeja, y que vos fa ser los seus instruments y las sebas victimas”, això
si... “á lo menos no vos faltará la peseta y el pa” als qui s’allisteissin en l’alçament.
Context
Pot sorprendre que un senzill pasquí de l’any 1830 aparegui enmig de la documentació
de la Coral Orfeó Rosinc. En tot cas, no ho és tant quan hom sap que el donant de
l’esmentat arxiu és el mestre Moisès Garriga, un home que féu del compromís, del seu
compromís, una divisa d’actuació permanent.
Nascut a Garriguella el 2 de juny del 1925, va dedicar tota la vida a la música i el cant. El
1963 va fundar el cor masculí Agrupació Artística i Coral de Roses, format per 60 homes.
Deu anys després, el 1973, va crear l'Orfeó Rosinc, en el qual va incorporar les veus
femenines. També va dedicar una part del seu temps a la coral Erato de Figueres i a la
de Garriguella. El 1996, Moisès Garriga va rebre el Dracma de la vila de Roses com a
reconeixement a la seva tasca al capdavant de l'Orfeó Rosinc. Malauradament, fa pocs
dies, el 10 de març del 2013, va morir, a l'edat de 87 anys.
Moisès Garriga maldà sempre per fer una mica millor tant les persones del seu voltant
com el seu país, del qual n’era un modest, però important, activista. En tot cas, de ben
segur que ens hauria dit: “Catalans, canteu”.
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