
rquitecte gironí 
i conseller aragonés 

Mími.',stír lie SoUus. 
uhra arqniíccuinica 
deJoLUjiiim Ma^oni 
i Casadevall. 

En el ccmcnliri de 
Saragüssa reposen, des del 
darrer mes de niaig. les 
despulles de rúiiic gironí que 
sabem que liagi estal conseller 
d'una comunilat autónoma que 
no sigui la iioslra. Es tracla de 
Joaquim Maggioni i 
Casadevall. que ho Tou peí 
Partido Aragonés Regionalisla. 
encap(;"ilal per Hipólito Gome/ 
de las Roces; concrelamenl. 
conseller d'Obres Publiques i 
Política Territorial. 

Aquest gironí, nascut a la 
capital Tany 193!. va seguir hi 
carrera del seu pare, també 
anomenat Joaquim Maggioni i 
que vingué a la nostra ciutat en 
qualitai d'arquitecie municipal. 
Casat a Girona amb una 
senyorela d'Luia coneguda 
familia, només tinguercn un 
fill. Joaquim, el qual. anys 
després. continuaria la vocació 
familiar. Seria l'ill i'mic i en 
deixar Girona. íuiib e!s seus 
pares, ja van a anar a Aragó. on 
s'han vinculat definitivanient 
í'ins a la seva mort. després de 
palir una malaltia oncológica, 
Joaquim Maggioni i Casadevall 
es va vincular des del primer 

mt)menl -en seria un 
militanl fundacional-
amb el PAR i va 
defensar seniprc una 
idcntitat aragt)nesa 
pi-ópia, traduVda amb 
un seguit d'iniciatives 
lécniques. 

Possiblemeni la mes 
notable fou l'aulovia 
entre el pori de 
Somport al Pirineu, 
amb la comunilat 
valenciana, 
concrelameiit l'ins a 
Sagunt, per obrir una 

via de comunicació directa amb 
la Mediterrania. 

També és notable la 
vinculacit), totalmenl discreta, 
que va mantenir amb les ierres 
de Gii'ona. les seves visites 
famili;n"s i proicssionals. com 
veurem. scíiipre les va lera 
nivell privat i mai no va acceptar 
el mes pelit privilegi com a 
conseller del govern aragonés. 
Per altra banda, la seva 
rcsponsabilitat política es va 
iiiíuitenir fms al dairer moment. 
Ja greument malait era presenl al 
paiiament i'egional. tola vegada 
L|ue el seu vot era cabdal per 
desfer rempal entre el Partil 
Popular, d'una banda, i la 
coalició que formaren socialistes 
i cínnunistes. Rccortlava 
Te-xemple de Garrigues Waiker 
en l'etapa del govern centrista a 
Madrid, amb una paríicipaciii 
igualmeni solcrta per garantir 
rcsiabilital del govern de 
majoria minoritaria. 

La vinculació de Joaquim 
Maggioni i Casadevall amb 
Girona es va mantenir 
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cspocialiiicnl fins a hi inoi'l de la 
seva niare. Les des]iullo.s reposen 
al cemeiuiri de Llanibilles. on 
Iciiien una casa i oii feien 
eslades, seiiipre. eom deiem. 
eiivollals d'una discreció total. 

De Joaqnim Magginni. pare. 
podeni esniciilar una obra proii 
coneguda per lots els habilaiits 
de la capital, coni és la sala 
d'cxposicions de la Rambla L|ue. 
inicialnienl. es va construir [ler 
acollir la hihiioleca lambe 
municipal, amb els jbns 
bibliogiaí'ics de la dotiació 
d'Anur Vinardell. Precisamenl 
en el Uibre de Caries Kahola. La 
ciutal de Girona, edllal l'any 
1929 s'csmcnla: «Una instilució 
destinada a complir un Ti de 
cultura a Girona és la Biblioteca 
Municipal projeclada. la t|ual 
funcionara en mi edij'ici (.¡ue 
hom esta construint a la Rambla 
d"Alvarez a la vora tiel riu 
Onyar, en el nialeix indreí on lii 
havia el Dispensari i el I^arc de 
bombcrs...». 

Joaquim Maggioni i 
Casadcvall -el lili- va redactar 
els prnjeclcs de dos monestirs 
cislercencs; el de Saragossa i el 
de Santa María de Solius. que es 
beneiriael 23 de mar^ de 1969. 
Amb aquesta obra, junlainenl 
anib alguna d'altra de carácter 
privat i les del seu pare (a mes 
de Tesmentada de la Rambla va 
redactar el projeele de la primera 
pla(;a-mercal coberta que s'havia 
de ier sobre TOnyar) es maiité la 
seva vinculació amb les nostres 
comarques per mitja de rt>rde 
relormíit tie sant Benel. 

Amb inoliu d'aquesta obra 
vam teñir Toporlunital tie parlar 
amb el senyor Maggioni i 
Casadcvall. Ja molí implical amb 
les responsabilitais polítiques 

un iiioiU'.siíV, 

|ifji,sai'íi ÍJKL' CIS 
iTii>n/()S /ií /líii'ii'n 

íL' i'ínrc ciuJí 
a /x'nouL's aragoneses. La nosira sorpresa 

dc\ nnmc ,SI:',I;(L' ,̂., ̂ ,̂,. ,„|,, | . .̂̂  ,̂,, t-^pressar amb 

un impecable cátala, amb 
r;iccent mes giioní possible. Ens 
\;i manifestar t[ue ;uiih els seus 
pares semprc es \'a enlcndre en 
cátala i malgrat que la nosti'a 
ciMi\'ersa no \ a derivar vei's els 
temes polítics. no va amagar els 
seus sentimcnts marcai-lament 
regionalistes i també el repte que 
per a ell suposa\a ha\er de 
treballaren aqiiest senlit en una 
regió en t|ue, malgrat mantenii' 
una ideiiliíat molt eviilent, no 
era gens fácil plantejar una 
política regionalisla i 
possiblement mes encara per a 
un ci>nseller cátala. Cal dir que 
en piirlar caslella el seu acceiu 
era inipecablement aragonés, tot 
s"ha de dir. En aquest sentit va 
ser un avan^at en e! procés de 
fer les propostes aragoneses en 
un entorn polííic mareai pcls 
partits d'implanlaeió estatal. 
Temes pioii lielieais com les 
aigües de l'Ebre denianaren 
sempre el mes exquisit equiübri 
per parí del conseller i la 
conselleria, per evitar greuges 
comparatius i problemes peral 
seu partit. Cal dir que en el 
darrer adéu a Joaquim Maggioni 
i Casade\'all hi \ a ser prcsenl no 
sois la ]ilan;i majortiel PAR. 
sino també la de lotes les foiees 
políliques aragoneses. 

La seva trajeclória 
d'arquitecie. concretada en els 
moneslirs eistercencs. la vam 
dcscobrii" en explicar-nos el 
senlit tic les obres: t|ue un 
monesiirdel segle XX ha\ia de 

recollir. d'una banda, la iradició 
monástica corresponent a molls 
segles d'arquilectura. pero no 
podía defugir les lécníques 
actuáis i espccíalmeni pensar 
que els monjos i les reiigioses 
son persones í i|ue. per lant, han 
LIC \iiire com a persones i 
persones del nostre segle. Les 
comoditats i la funeionaÜtal son 
les caraclerístit|ues d"aquesles 
obres, malgrat que una bona parí 
deis monestirs no están oberts 
ais visítants. Igualment els 
Ireballs tle leiiabilíiació que 
s'han fel en els espais origináis. 
han eslat del tot fidels a les 
]"espccti\es aiquitectures 
origináis, que son semblanls: 
iliríem t|iie son edificis 
d"ai"L|Liitectin"a religiosa iiu'al. 
Exteriormeni s'han mantingut 
estables. A l'interior. el concepte 
a]c.|uitectón¡c de Joaquim 
Maggioni i Casadcvall va 
aplicar també el senlit de 
funcionalilal i austerilat. amb un 
carácter modern i ausier albora. 

Joat[uim Maggioni i 
Casadcvall ens ha deixat amb la 
gran discreció amb que va viure 
les seves eslades a Girt)na. Per 
ais regionalisles aragonesos va 
ser un deis puntáis d'aquests 
sentimcnts. Pero també un 
reconegut ai'quitecte i un 
defensor deis grans projectes de 
comunicació i \'ilalització 
d'Aragó; uns senliments que va 
fer compatibles amb les seves 
arrels gironines profundes i amb 
la .seva auténtica catalanilat. 

J. VÍCTOR GAY 
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