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ARQUITECTURA

Mor Federico Correa, 
arquitecte olímpic 
i mestre llegendari
En el seu llegat conviuen obres com l’interiorisme del 
Flash Flash amb l’Estadi Olímpic dels Jocs del 1992

L’arquitecte Federico Correa 
(1924-2020) deixa una empremta 
capital com a arquitecte i, al mateix 
temps, com a professor de tantes 
promocions d’arquitectes catalans, 
i tot això vestit amb una imatge d’un 
dandi entregat al culte a la bellesa. 
“Gran mestre per a una generació 
d’arquitectes que no podrà oblidar-
te”, va dir d’ell, ahir, el seu deixeble 
Òscar Tusquets. I va reblar: “Les te-
ves màximes i anècdotes continua-
ran monopolitzant els nostres so-
pars. Un etern agraïment pels teus 
ensenyaments i per més de seixan-
ta anys d’amistat”.  

Una de les frases més cèlebres de 
Correa, que va formar amb Alfonso 
Milà (Barcelona, 1924-2009) un 
dels despatxos més destacats a Es-
panya durant la segona meitat del 
segle XX, era que “les modes” eren 
el pitjor enemic de l’arquitectura. 
Ho va demostrar amb la intempora-
litat singular que desprenen els in-
teriorismes de la truiteria Flash 
Flash i el restaurant Il Giardinetto, 
o amb els grans projectes com la re-
forma de l’Estadi Olímpic; el Museu 
Episcopal de Vic, fet a mida de les 
col·leccions; la torre d’habitatges 
Monitor, a l’avinguda Diagonal de 
Barcelona, i la Casa Serra, seu de la 
Diputació de Barcelona. Entre les 
seves obres més recordades també 
hi ha l’interiorisme de les botigues 
Olivetti a Espanya i l’ampliació de la 
fàbrica Godó i Trias a l’Hospitalet.  

Federico Correa va morir ahir als 
96 anys a casa seva i precisament 
avui l’editorial Tusquets treu a la 
venda un llibre de converses de Cor-
rea amb els arquitectes Lluís Clotet, 
David Ferrer, Elías Torres i el ma-
teix Òscar Tusquets titulat Un ma-
estro de arquitectos en Barcelona, 
amb la foto de portada d’Antoni 
Bernad que reproduïm en aquesta 
pàgina. Malgrat que el seu estat de 
salut era molt delicat, Correa el va 
arribar a veure.  

Començar dissenyant un banc 
Havia obtingut el títol d’arquitecte 
per l’Etsab l’any 1953 –un dels seus 
professors va ser Josep Maria Jujol– 
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i en va ser un professor llegendari 
des del 1959 fins a la seva jubilació el 
1990, tot i ser-ne expulsat al final del 
franquisme juntament amb una sei-
xantena de professors per donar su-
port al Sindicat Democràtic d’Estu-
diants de la Universitat de Barcelo-
na, expulsió que va aprofitar per 
col·laborar en la fundació de l’esco-
la Eina. “Era el professor més singu-
lar”, recorda l’arquitecte i deixeble 
David Ferrer. “Feia un pedagogia 
molt moderna i tenia una habilitat 
única. Socràtic, parlava molt amb els 
alumnes i les seves classes eren ex-
clusivament la correcció dels projec-
tes. Aparentment no hi havia base 
teòrica, però la teoria s’anava des-
til·lant en les correccions que et fe-
ia”. Feia que els estudiants apren-
guessin a desenvolupar un projecte 

amb exercicis aparentment senzills 
com dissenyar un banc. “A partir 
d’aquí començaven a aflorar tots els 
problemes d’un projecte arquitectò-
nic”, recorda Ferrer. 

“L’Alfonso [Milà] era afable, di-
vertit, amb un gran sentit de l’hu-
mor, però sobretot compartia amb 
mi la passió per l’arquitectura”, va 
dir Correa del seu soci, a qui conei-
xia des que tenien 9 anys a l’escola 
dels jesuïtes del carrer Casp. Abans 
de fundar el seu despatx, va treba-
llar al de Josep Antoni Coderch, a 
qui, malgrat el tarannà conserva-
dor, va reivindicar juntament amb 
Oriol Bohigas com la baula que con-
nectava amb la modernitat del 
GATCPAC, estroncada per la Guer-
ra Civil. “Vaig tenir la sort que quan 
em vaig posar a estudiar arquitectu-
ra em vaig adonar que m’agradava 
molt”, va dir Correa fa pocs anys en 
una entrevista concedida a la Fun-
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dació Arquia. “Estimava la vida i la 
sabia compartir amb generositat”, 
recorda la degana del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, Assumpció 
Puig. “Ha marxat un gran arquitec-
te i professor –afegeix–, la seva ar-
quitectura perdura bé en el temps 
perquè està platejada des del res-
pecte a l’entorn i per donar servei a 
la societat. Deixa un gran llegat, que 
conservem a l’Arxiu Històric del 
COAC, gràcies a la donació que ell i 
l’Alfonso Milà van fer-nos el 2006”. 

Correa va rebre l’impacte de la 
bellesa de molt jove: “S’ha de tenir 
en compte que en una edat impor-
tant de la vida, l’adolescència, va 
passar un parell d’anys a Anglater-
ra, i això el va marcar més del que ell 
es pensava. Va estudiar en una esco-
la anglesa”, recorda Ferrer, abans 
d’evocar el seu caràcter seductor. 
“Va treballar molt i també es va di-
vertir molt –diu Ferrer–. Tenia una 
personalitat molt completa, era una 
persona molt treballadora i a la ve-
gada sabia divertir-se i divertir molt 
els altres”.  

Un modern avançat 
“En aquella època era molt difícil fer 
arquitectura moderna”, diu Ferrer. 
Pel que fa al seu llegat, destaca du-
es obres d’escales molt diferents. La 
primera és la casa que es va fer a Ca-
daqués, que era la reforma d’una ca-
sa de pescadors, un Cadaqués que va 
concentrar molt talent creatiu de la 
Gauche Divine, de la qual formava 
part. “Aquesta casa condensa totes 
les seves idees sobre com havia de 
ser un interior domèstic”, explica. 
“La modernitat vernacular que van 
fer en els habitatges a Cadaqués 
Correa i altres arquitectes com Co-
derch és essencial”, subratlla el vo-
cal de cultura del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, Josep Ferran-
do. “És molt important la seva capa-
citat de crear domesticitat i confort, 
independentment de la tipologia 
del projecte”, afegeix. Aquest afany 
de crear una llar també el va aconse-
guir en la torre d’habitatges Talaia, 
a la Diagonal de Barcelona, feta en-
tre el 1966 i el 1970: “Tot i el canvi 
d’escala, va fer un edifici fantàstic 
que ha envellit bé. Hi hauria molta 
gent que no sabria dir de quan és”, 
conclou Ferrer.e

Degà 
Òscar Tusquets el considera 
“el gran mestre per a una 
generació d’arquitectes” 

Generós  
“Estimava la vida i la va saber 
compartir amb generositat”, 
diu la degana del COAC
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El Temporada Alta ha hagut de cancel·lar Antigone in 
Molenbeek + Tiresias, l’espectacle del belga Guy 
Cassiers previst per dissabte, per les restriccions 
imposades per Bèlgica arran del coronavirus.

CASSIERS NO  
SERÀ AL 
TEMPORADA ALTA

Jesús Carmona va ser guardonat ahir amb el 
Premio Nacional de dansa en la modalitat de 
creació, mentre que Iratxe Ansa va rebre el 
reconeixement en la categoria d’interpretació. 

JESÚS CARMONA, 
PREMIO 
NACIONAL

Federico Correa, en la seva 
plenitud, un dels grans 

retrats que li va fer el 
fotògraf Antoni Bernad. 

ANTONI BERNAD

Una obra arquitectònica 
al servei de la societat 

Anella Olímpica i Estadi 
BARCELONA 

Una de les obres culminants del despatx 
Correa Milà (aquí amb Margarit i Buixadé) 
va ser el concurs que van guanyar el 1984 
per dissenyar l’Anella Olímpica, davant de 
noms com Isozaki, Bofill, Moneo o Stirling. 

L’Anella articula les instal·lacions de les 
Olimpíades, com el Palau Sant Jordi i l’Es-
tadi Olímpic, que van rehabilitar conser-

vant només les façanes i dues escultures.

Flash Flash 
BARCELONA 

Federico Correa i Leopoldo Pomés van im-
pulsar un restaurant que des del 1970 es 

va convertir en punt de trobada de la 
Gauche Divine, el “Bocaccio de dia”. Cor-

rea i Milà es van ocupar de l’interiorisme i 
Pomés de la icònica imatge pop de la noia 
fent fotos amb flaix. Després van disse-

nyar el pati boscós d’Il Giardinetto, que els 
va valdre el premi FAD d’Interiorisme.

Museu Episcopal 
VIC 

Es tracta d’un edifici fet a mida per a les 
obres de la col·lecció, una de les més im-
portants de Romànic. Inaugurat el 2002, 
fusiona l’arquitectura moderna i la lògica 
compositiva medieval. Va ser un impacte, 

un edifici angulós i contemporani en un 
entorn medieval, però les obertures de la 
façana estan alineades amb edificis veïns 

com la catedral de Vic.

Casa Correa 
CADAQUÉS 

L’habitatge del mateix arquitecte, fruit de 
la reforma d’una casa de pescadors, i d’al-
tres com la Casa Villavecchia, Casa Julià i 
Casa Romeu –perquè Cadaqués va ser el 

lloc d’estiueig dels amics de la Gauche Di-
vine– comparteixen trets com la pintura 
blanca, la relació amb l’entorn amb l’ús 

materials i tècniques del lloc i el fet de di-
fuminar els límits entre exterior i interior.

Casa Serra 
BARCELONA 

L’actual seu de la Diputació de Barcelona 
era una obra original de Puig i Cadafalch 

de principis de segle XX. Als anys 60 es va 
abandonar i fins i tot es va descatalogar. 
Al marge de les façanes de rambla de Ca-
talunya i Còrsega, la resta era irrecupera-

ble. Correa i Milà van rehabilitar la part an-
tiga i a l’altra façana hi van fer un edifici 
de vidre d’oficines, que el 1987 es va in-

augurar amb certa polèmica pel contrast.

Plaça Reial 
BARCELONA 

Entre el 1982 i el 1984 el despatx es va 
ocupar d’una altra restauració central, la 

de la plaça Reial. Van ser escrupulosos 
respectant l’arquitectura del segle XIX 

que havia sortit de les desamortitzacions, 
van mantenir la font de les Tres Gràcies i 
els fanals del jove Antoni Gaudí. El més 

destacat és que van retirar el trànsit que 
encara hi circulava i hi van repartir unes 

icòniques palmeres.
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