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Pròleg
Es para mí un honor que debo a la galería Palau Antiguitats de Barcelona, escribir la presentación de esta exposición que incluye un grupo
muy importante de obras de Ismael Smith que he conservado más de
treinta años como colección referencial E.G-H tal y como algunas de
ellas figuran reproducidas en el catálogo de la exposición del MNAC.
Les felicito por haber acogido al extraordinario retrato escultórico de
Prat de la Riba, finalmente reaparecido. Unos y otro están donde deben
estar, es decir en Barcelona, como Ismael declaraba en una conocida
nota autobiográfica: “Que yo no debí marcharme de Barcelona”…
Me satisface especialmente −aunque lamente no poder seguir gozando
de ellas como coleccionista− que figuren varios grabados procedentes
de la colección del propio artista, algunos de ellos iluminados, como el
titulado ¿A quién quiere más de los dos?, uno de mis favoritos, así como
los que presentó en París en el Salón de la Societé des Beaux Arts en 1914
bajo el título Course des taureaux. Por ellos Smith recibió críticas muy
valiosas que merecen rescatarse de mi texto en el catálogo Ismael
Smith grabador (Biblioteca de Catalunya, 1989). El famoso crítico
Vauxcelles en Gil Blas (28 Febrero 1914) decía de él: “ [Smith] a quien
no le falta espíritu”. Valet, en la Revue des Beaux Arts, (1 de Agosto 1913)
alude a: “ las modernas siluetas audazmente planteadas por Ismael
Smith”. Pero el mayor reconocimiento crítico le vino de Inglaterra
cuando la revista The Connoisseur en su crítica de la gran exposición de
arte español contemporánea de la Grafton Galleries de Londres, destaca entre todos los artistas españoles solamente a Smith por sus grabados taurinos. A su llegada a Nueva York a principios de 1919, Smith es
acogido en las colectivas más prestigiosas como eran las exposiciones
de la Society of Independent Artists o la Brooklyn Society of Etchers, compitiendo con artistas como John Sloan, Childe Hassam o Edward
Hopper. Inspirados en sus viajes a Sevilla y Córdoba, donde dibuja
numerosos apuntes preparatorios, imprime en Nueva York la colec-

ción Scenes of the Spanish Life principalmente inspiradas en los bailes
andaluces. A esta serie, le siguen hasta 1926, los temas de Adan y Eva
y las figuras bíblicas, apostando decididamente por el Art deco de
pureza de línea. Hay que poner en valor a Ismael Smith como gran
grabador español del siglo XX.
Ismael Smith es un artista de variado registro. Retratista con especial
agudeza en captar los rasgos fisonómicos con detalle, según le juzgaba su amigo Josep Pijoan, también puede aventurarse con fortuna en
el retrato captando al personaje en pocos y seguros trazos como ilustran la pareja de retratos de Rius i Rius. Ismael Smith fue un escultor
que maravilló a Eugenio d’Ors, cuya obra maestra es la gran cabeza en
bronce de Cambó (Madrid, 1918) que se perdió en la Guerra Civil,
pero no se perdieron los numerosos dibujos que hizo de él y del presidente Roosevelt. Extraordinario figurinista, sus acuarelas de maniquíes de París de los años 1913-1914, gozan del favor de coleccionistas y están bien representadas en la colección que ahora se presenta.
No me apercibí, hasta que Josep Casamartina insistió en exhibirla en
el MNAC, en la gran acuarela de arte post cubista o más bien futurista firmada en Nueva York en 1919. Smith tenía el folleto de la gran
exposición Futurista de 1911 de las Galería Bernhein Jeune que doné,
junto a muchos otros catálogos de exposiciones visitadas por Smith en
París, al Museu Can Domènech de Cerdanyola del Vallès.
El dandy se convierte en científico pretendiendo haber descubierto el
remedio contra el cáncer. Y dibuja en las porno shops de Broadway
desnudos femeninos en el mejor papel que guardaba para sí mismo.
Les deseo un gran éxito y espero tener salud para poder asistir a la
inauguración cuando esté lista.
Enrique García-Herraiz

Presentació
Ismael Smith forever
El comerç ha jugat un paper important en la recuperació de l’obra i la
personalitat d’Ismael Smith. Però ha estat a títol pòstum, perquè, quan
ell treballava de valent durant les dues primeres dècades del segle XX, a
penes va tenir col·leccionistes i marxants. Va exposar, amb bastant ressò,
a la Sala Parés, a la Sala Ribas i al Faianç Català que eren les Galeries més
celebrades de l’època, va ser guardonat sovint a les exposicions municipals o internacionals d’art, i no obstant això, que se sàpiga, quasi no va
vendre res de res, més enllà de rebre algun encàrrec rellevant que quasi
sempre va acabar en un fracàs estrepitós propiciat pels seus detractors i
enemics “de sempre”, tant influents en la societat de l’època, malgrat que
també tingués molts il·lustres defensors a ultrança.
L’única galeria important barcelonina d’aquells anys en la qual Smith no
va exposar va ser la de Josep Dalmau, però va estar a punt de fer-ho perquè el marxant del cubisme de l’avantguarda a Catalunya estava interessat en mostrar l’obra que estava fent el jove escultor a París durant els
primers anys deu. Havien planificat junts una exposició, la premsa fins i
tot va filtrar la notícia, i no se sap perquè la iniciativa no va arribar a bon
port. Potser va ser l’esclat de la Primera Guerra Mundial que va generar
una diàspora entre els artistes estrangers que estaven a la capital francesa, entre ells Smith que va deixar enrere gran part de l’obra escultòrica
que havia fet allà. Els dibuixos i gravats, però, per sort se’ls va poder
endur i, en bona part, ens han arribat fins ara.
Un cop de nou a Barcelona, el 1914, ja no sembla que es parlés més d’organitzar l’exposició Smith a Can Dalmau, potser perquè amb la tornada
l’escultor ja havia perdut el lloc d’excepció que havia tingut abans de marxar, i també s’havia dispersat bastant des del punt de vista creatiu.

A París, Smith havia tingut relació
amb alguns marxants de renom
com Édouard Devambez i Georges
Petit, i va exposar gravats en col·lectives organitzades a les dues galeries respectives, però no va tenir
cap individual malgrat que participés de forma assídua al Salon
d’Automne, al des Indépendents i la
resta de salons importants que se
celebraven a la capital francesa,
entre 1911 i 1914.
De fet, Smith ja només faria una sola exposició individual, i va ser a
Nova York l’any 1921, a la sucursal de Riverside Drive de la New York
Public Library, on va exposar gravats i ex-libris. Després ja no en
faria cap més, malgrat que també als Estats Units participaria en
moltes exposicions de grup organitzades per societats artístiques i
museus importants. Tampoc allà va tenir cap marxant interessat en
la seva obra. La següent exposició individual seria amb caràcter pòstum, un any després de mort, el 1973, a la Sala Rovira de Barcelona,
amb una selecció de dibuixos dels anys 1907 al 1911 que van causar
sensació i van marcar la desclosa del seu redescobriment, tant del
personatge com de l’obra. Una vindicació que ja venien fent Rafael
Santos Torroella i Josep M. Cadena, i des d’un punt de vista més
periodístic, Carles Sentís. Uns deu anys després, el darrer dels germans Smith, Paco, lliurava a Enrique García-Herraiz, llavors comissionat de turisme del Govern espanyol a Nova York, tot el que li quedava del seu germà Ismael perquè ho donés a conèixer.
Era un llegat que les autoritats nord-americanes no se l’havien pres
seriosament quan va morir Ismael, primer, i Paco, després, i l’havien
considerat de valor zero, perquè es tractava d’un artista desconegut i

sense cap mena de cotització al mercat. Però García-Herraiz conscient de
la rellevància que tenia, després d’haver caigut en l’encant irresistible de
la història que duia implícit, es va posar mans a l’obra, i –primer junt amb
Elizabeth Knapp, hereva de Paco Smith, i més tard sòl, a títol personal–
va començar a fer un sèrie de donacions molt destacades a institucions
com la Hispanic Society of America, el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sof ía, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, La Biblioteca
Nacional de España, La Calcograf ía Nacional, la Biblioteca de Catalunya,
el Museo Lazaro Galdiano, i anys més tard, el Museu de Montserrat, la
Fundació Palau i, sobretot, el Museu d’Art de Cerdanyola, inaugurat el
2009 i dirigit per Txema Romero, que ha estat el primer museu en dedicar una sala a Smith. I val a dir que, de totes les institucions que van rebre
part d’aquest llegat, la primera que va organitzar una exposició Smith
com a agraïment, va ser la Hispanic Society, amb el comissariat de
Manuel Borja-Villel.
A la vegada, García-Herraiz va començar a fer circular dibuixos i gravats
al mercat. Aquest fet va propiciar una nova exposició individual, aquesta
vegada a la Sala Parés, l’any 1985. Gairebé en paral·lel, Artur Ramon localitzava els guixos, procedents de l’estudi d’Ismael a Barcelona, que li
havia guardat el seu amic Manuel Rius i Rius, segon marquès d’Olèrdola
i fill del famós alcalde de Barcelona, Manuel Rius i Taulet. I el 1989 Artur
Ramon agafava el torn de divulgador de Smith a partir de l’exposició que
va organitzar a la seva galeria del carrer de la Palla i en la qual va comercialitzar una sèrie de foses en bronze d’alguns dels guixos que havia identificat a la torre de Rius a Sarrià poc abans que enderroquessin l’edifici.
Llavors va ser Carmina Borbonet qui es va erigir en la principal estudiosa i especialista de l’escultor, després de García-Herraiz. Borbonet, que
havia iniciat la seva tesi doctoral dedicada a Smith, va fer el text del catàleg de l’exposició d’Artur Ramon, i també l’esplèndid catàleg raonat de l’obra gràfica que van editar la Biblioteca de Catalunya i la Calcograf ía
Nacional, coincidint amb les exposicions que van organitzar el 1990 a les

seves respectives seus de Barcelona i Madrid, a partir dels fons, de
gravats, dibuixos i planxes, que havien rebut de García-Herraiz. Vuit
anys després, la Calcograf ía Nacional organitzava una nova exposició
de gravats de Smith que va presentar al Canadà.
També hi va haver una nova monogràfica de l’escultor i dibuixant
català a Madrid, l’any 2001, gràcies a la venda que García-Herraiz va
fer a la Fundación MAPFRE –dirigida per Pablo Jiménez Burillo–
consistent en un lot important de dibuixos. Ismael Smith. Cuaderno de
París es va presentar a la sala que tenia llavors MAPFRE a la zona
d’Azca i va anar acompanyada per l’edició d’un catàleg que ha quedat
com una peça de referència. Per la seva banda, l’any 2005, Artur
Ramon va col·laborar de forma decisiva amb Josep Palau i Fabre i
García-Herraiz per organitzar una nova individual que assoliria bastant transcendència, Ismael Smith reivindicat, a la Fundació Palau a
Caldes d’Estrac. Poc després, García-Herraiz feia la seva important
donació al Museu d’Art de Cerdanyola, que llavors estava en plena
gestació. El 2013, de nou el comerç feia una aportació rellevant en la
recuperació de Smith, la localització, identificació i presentació del
desaparegut retrat escultòric de Prat de la Riba, un cap de guix enorme, molt reproduït a la premsa de l’època, però que es donava per
totalment desaparegut. Va ser precisament Palau Antiguitats qui el va
presentar en el marc de l’exposició Joaquim Torres-García i Barcelona,
1891-1919 i el llavors director del Museu d’Història de Catalunya,
Agustí Alcoberro, va tenir gran encert de fer-lo adquirir per a la institució.
Tots aquests fets propiciarien que, finalment, el Museu Nacional d’Art
de Catalunya es decidís a tirar endavant un projecte que s’havia presentat a la institució feia bastant temps però que no acabava de tenir
llum verda. Va ser gràcies a la intervenció de Juan José Lahuerta, llavors cap de col·leccions del museu, i amb Pepe Serra, ja com a director, que es va poder inaugurar Ismael Smith, la bellesa i els monstres, a

l’estiu de 2017. L’exposició va representar una posada en valor del llegat
que el mateix Ismael havia fet al museu barceloní l’any 1954, amb centenars d’obres, d’irregular rellevància, entre escultures, dibuixos, esbossos,
gravats, ex-libris..., junt amb el que havia fet dècades després GarcíaHerraiz, al mateix museu, junt amb la resta d’obres disseminades en
altres institucions i museus, i amb moltes de les que el comerç havia
donat a conèixer i a distribuir entre col·leccionistes, des del 1973. Era la
primera vegada que es reunien les obres de totes les diferents procedències del controvertit artista, un fet que era essencial per poder demostrar
l’abast que tenia la seva pletòrica producció, injustament infravalorada
fins llavors. L’exposició d’ara de Palau Antiguitats, organitzada junt amb
Clavell & Morgades Antiguitats, és la continuació de tot plegat i aporta moltes obres inèdites de les diferents etapes de Smith junt amb altres de ja
ben conegudes; entre les quals s’hi troben algunes de les seves obres mestres, no pas per petites, menys rellevants que les grans obres dels escultors catalans més celebrats de l’època.
Josep Casamartina i Parassols
Historiador i crític d’art
Membre de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Ismael Smith
Barcelona, París, Nova York

Smith modernista

Una de les polèmiques de la historiografia catalana és la de quan
comença el noucentisme i quan s’acaba el modernisme. No deixa de
ser una qüestió de poca importància, perquè el que compta al cap i a
la fi, amb la perspectiva del temps, és la qualitat de les obres. Smith va
ser noucentista, el primer, segons el nomenament solemne d’Eugeni
d’Ors, ja el 1906, però també va ser modernista, i del tot. Ja el fet que
els seus principals mentors fossin Ramon Casas, Santiago Rusiñol i
Antoni Utrillo, i que en paral·lel a Xènius, el deixés pels núvols
Raimon Casellas, el crític d’art per excel·lència del modernisme, posa
en evidència aquesta contradicció. Almenys fins l’any 1907, Smith va
estar plenament integrat en l’estètica de l’art nouveau internacional,
sobretot el d’inspiració franco-belga. Tant els seus dibuixos com les
escultures d’aquell moment hi estan del tot integrats. El noucentista a
ultrança Josep Francesc Ràfols ho tenia ben clar i per això el va incloure a la gran foguera dels heretges quan va publicar Modernismo y
modernistas, editat per Destino l’any 1949. Per la seva banda, Alexandre Cirici i Pellicer també el va incloure en la seva, gairebé coetània,
defensa a ultrança de l’estil del 1900, El arte modernista catalán, editat
per Aymà el 1951.
Aquesta integració en el modernisme és molt evident en els dibuixos
d’il·lustració satírica de l’antiga col·lecció de Joquim Folch i Torres,
que ara es presenten per primera vegada. Les figures femenines en
forma d’essa i de coups de fouet de marcada volumetria escultòrica de
les senyores burgeses que hi apareixen són clarament 1900 i tenen
molt a veure amb les escultures de petit format que feia Smith en
aquell moment, d’entre les quals destaca el model per a un peu de llum
amb les figures d’Adam i Eva en el que tota l’estructura es perfila amb
una gran línia sinuosa del tot art nouveau. També estan situats en l’estètica modernista, tot i que en una altra línia, els dibuixos i escultures
de caire més social, d’obrers i gent humil, més connectats al misticisme de caire cristià que tant plaïa als germans Llimona, a Gaudí i la

resta dels membres del Cercle Artístic de Sant Lluc, així com, a la vegada, també amb una identificació, o denúncia, menys connectada al sentiment religiós i, en canvi, més propera a les vindicacions socials de les
classes treballadores, d’artistes com Isidre Nonell, o els llavors joves
Enric Casanovas i Pau Gargallo, i en la qual els escultors belgues
Constantin Meunier –molt apreciat pel artistes catalans de l’època– i
George Minne, s’havien erigit com a capdavanters. El conjunt La misèria és sens dubte una de les obres mestres d’Smith i el millor exemple
d’aquesta darrera tendència connectada, també, amb el naixent expressionisme centreeuropeu.
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1. Relleu acadèmic
Bronze
Exemplar 1/9
Tiratge de 1990, Foneria
Parellada
Signat
68 x 32 x 8 cm.

2. Eva i Adam (projecte de peu de llum)
Barcelona, c. 1905-1906
Guix pintat
Etiqueta núm. 14
33,3 x 15,2 x 14,5
Exposicions: Ismael Smith.
La bellesa i els monstres. Museu Nacional
d'Art de Catalunya. Barcelona, 2017,
rep. p. 109.

3. Il·lustració satírica
Barcelona, ca. 1905
Llapis, tinta Xina i carbonet. Paper vitel·la
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
248 x 203 mm.

4. Il·lustració satírica
Barcelona, ca. 1905
Llapis i tinta Xina. Paper vitel·la
En el revers: esbossos a llapis i llapis
de colors de nens
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
216 x 197 mm.

5. Retrat de dona jove
Llapis, carbonet i guaix.
Paper vitel·la
Signat a llapis
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
156 x 145 mm.

6. Il·lustració satírica
Barcelona, ca. 1907
Llapis, tinta i oli. Paper vitel·la
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
258 x 249 mm.
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7. Il·lustració satírica
Barcelona, ca. 1907
Llapis, tinta i aiguada. Paper vitel·la
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
196 x 214 mm.

8. Il·lustració satírica
Barcelona, ca. 1905
Llapis, tinta i aiguada de colors. Paper vitel·la
Sense signar ni datar
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
150 x 240 mm.

9. Petó
Barcelona, ca. 1905-1907
Bronze patinat sobre peanya en marbre
Firmat i numerat 6/9.
Edició del 1989 (exposició Ismael Smith, precursor
del Noucentisme. Escultures, dibuixos i gravats,
Galeria Artur Ramon)
Segell del fonedor
26’5 x 13 x 15 cm.

10. Parella
Barcelona, ca. 1907
Bronze patinat sobre peanya en marbre
Firmat i numerat 5/9.
Edició del 1989 (exposició Ismael Smith,
precursor del Noucentisme. Escultures,
dibuixos i gravats, Galeria Artur Ramon)
Segell del fonedor
25 x 25 x 27 cm.

12. Il·lustració satírica
Barcelona, ca. 1907
Llapis, tinta, oli i polvoritzat. Paper vitel·la
Antiga col·lecció Joaquim Folch i Torres.
238 x 227 mm.

11. Sota la pluja
Barcelona, ca. 1904
Bronze patinat sobre peanya
en marbre
Firmat i numerat 1/9.
Edició del 1989 (exposició Ismael
Smith, precursor del Noucentisme.
Escultures, dibuixos i gravats,
Galeria Artur Ramon)
Segell del fonedor
34’5 x 25 x 18 cm.

13. Il·lustració encartada al catàleg
d’exposició Ismael Smith i Laura
Albéniz, Sala Ribas
Barcelona, 1907
Impressió en paper
Paper vitel·la
Signat
Paper: 148 x 132 mm.
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14. La misèria
Barcelona, ca. 1905-1906
Guix pintat
Etiqueta núm. 19
25,5 x 17,3 x 30 cm.
Bibliografia: Esquella de la Torratxa,
núm. 1435, Barcelona,
26 juny 1906, p. 447
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017,
rep. p. 113

Civilitat i provocació

Entre 1907 i 1908 s’origina un cert canvi en l’obra d’Smith, la tendència
social va desapareixent per donar pas a la sofisticació elegant i decadentista en la qual tant lluirà el seu talent, sobretot, com a il·lustrador.
Serà la seva època daurada a ¡Cu-Cut! i una mica més tard a Foyer i, després, a Picarol. En part aquest canvi vindria donat per la coneixença i
gran amistat amb el pintor canari, recent arribat a Barcelona procedent
de Londres, Néstor Fernández de la Torre –protegit d’Eliseu Meifrén,
Enric Granados i Josep de Togores i Muntadas– i també amb Mariano
Andreu, que esdevindria un gran amic de tots dos, els quals, junt amb
Laura Albéniz, amb qui Smith acabava d’exposar a la Sala Ribas, el
1907, formarien l’anomenat grup d’els refinats. L’any 1911, presentaven
tots plegats la seva obra al Faianç Català en una exposició que faria
furor però que, també, en certa manera, marcaria el final de l’etapa del
primer noucentisme, marcada pel decadentisme anglès i centreeuropeu de la qual els quatre artistes havien estat uns dels màxims exponents. Cap al 1908, el noucentisme començava a definir-se estilísticament i marcava diferències amb el modernisme. És el moment en què
“els nets de roba” volen imposar-se sobre “els peluts”, en una picabaralla generacional.
El 1908 Smith ja és un dandi rematat, elegant, presumit i provocador, i
fins i tot molt ambigu sexualment parlant, i tot això ho plasmarà als
seus dibuixos i escultures del moment que parlaran, sobretot, de la
burgesia, mirant-la des de dins –perquè ell en formava part–, copsantne les delícies del bon viure però també acusant-ne trets poc afavoridors, exagerant les faccions i els posats dels protagonistes fins ridiculitzar-los amb sarcasme. Homes dona, dones home, tots ben cofats,
elles amb enormes barrets elegants i ells amb copaltes i bombins, ben
guarnits amb lluïda indumentària, infants embadalits, i putti esvalotats
i plens de picardia, gossos de raça amb posat estrafolari i altiu, lloros
cridaners i xafarders... Tota una crònica de la bona societat de l’època
que Smith va saber retratar com ningú més, tot i que en aquell moment
Catalunya, i en concret Barcelona, tenia un estol d’il·lustradors de primer ordre com: Opisso, Bagaria, Elias, Nogués, Labarta, Humbert,
Aragay, Mompou... en una llista inacabable.
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15. Il·lustració satírica per a la revista Papitu,
núm. 1 (25 de novembre de 1908)
Barcelona, 1908
Llapis, tinta i polvoritzat. Paper vitel·la
Signat i datat a tinta
En el revers prova de color amb aiguada
a partir de la imatge invertida de l’altre costat.
També disseny de mausoleu funerari
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
235 x 170 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017.

16. Il·lustració satírica per a la revista Or i Grana,
núm. 21, (23 de febrer de 1907)
Barcelona, 1907
Il·lustració per a la revista Llapis, llapis de color,
tinta i aiguada.
Paper vitel·la
Signat
315 x 220 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017.

17. Il·lustració satírica per a la revista Foyer,
núm. 1 (12 d’octubre de 1910)
Barcelona, 1909
Llapis i tinta. Paper vitel·la. Signat i datat
En el revers esbossos a tinta i tocs d’aiguada
de varis monuments, segurament per al de Milà i Fontanals,
i anotació satírica dels personatges de la il·lustració:
“- ¡Sed mira! ¿No ves como el amor vuela sobre nuestras cabezas?
/ - Sí, pero, por desgracia, lo presiento en forma de un niño
y no me conviene!”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
235 x 168 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa i els monstres. Museu
Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 64.
18. Arlequí
París, 1912
Llapis conté i aiguada de colors.
Paper vitel·la
Dibuix fet sobre una invitació
de l’exposició: Exposition de Dix
Peintres. Galerie E. Druet / 20, Rue
Royale, Paris / 15 au 27 Avril 1912
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
185 x 135 mm.

19. Parella de cavallers amb barret
Barcelona, 1909-1910
Llapis, tinta i aiguada.
Paper verjurat
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
242 x 157 mm.
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20. Gossos
Barcelona o París, ca. 1910-1913
Llapis i aquarel·la
Segell en sec "Ismael Smith"
215 x 165 mm.

21. Cotorra
Barcelona o París, ca. 1910-1913
Llapis i aquarel·la
Segell en sec "Ismael Smith"
215 x 165 mm.

22. Cotorra
Barcelona o París, ca. 1910-1913
Llapis i aquarel·la
Segell en sec "Ismael Smith"
215 x 165 mm.

La persistència de Salomé

També és a partir de 1907 que comença a aparèixer en l’obra de Smith
la presència de Salomé, primer com a ballarina flamenca, amb la cèlebre estatueta de la Encarnación, que seria el seu èxit més rellevant, fins
i tot a escala internacional, i poc després ja com al maleït personatge
bíblic de la fillastra del rei Herodes degudament afinat per la ploma
libidinosa i perversa d’Oscar Wilde. La primera dècada del segle XX va
ser el gran moment de la Salomé wildeana, artistes de tot Europa no
paren de recrear-la, Alexander Glazunov en farà una versió en ballet,
Richard Strauss en farà una òpera que arribarà també a Barcelona, el
1910, just quan Margarida Xirgu i Ramon Tor estrenen l’obra teatral
que aixecarà un gran escàndol.
Per al jove escultor català Salomé esdevindrà una obsessió constant en
la qual projectarà el frenesí del desig sexual, de la seducció, de la provocació, de la possessió a ultrança i també de la mort. Ballarines nues
duent de forma explícita el cap del Baptista, o bé amb una copa, qui
sap si plena de sang, una fruitera, una cistella o fins i tot una sopera,
oferents, com un trofeu; a vegades enjoiades, hieràtiques o en moviment, majestuoses o frenètiques, o també abatudes després de la
impossibilitat d’assolir el seu anhel que les conduirà a la mort implacable dictada pel voyeur i esporuguit padrastre.
El 1908, Smith ja farà una versió, molt secessió vienesa, de la filla
d’Herodies en un projecte no realitzat per a un imprès de l’Institut
d’Estudis Catalans, del qual ell n’era soci fundador. El primer gravat
smithià, d’estètica totalment beardsliana, també està inspirat en l’obra
d’Òscar Wilde, La pimera vanitat, o també Fruita prohibida i Sense possessor, fet el 1909 sota el mestratge d’Alexandre de Riquer, mostra el
delit sexual d’una adolescent rodejada d’un sàtir eunuc, una companya
libidinosa i un putto androgin amb sabates de taló. L’any següent
Smith de nou torna al tema de Salomé en una escultura molt més
explícita, feta en guix com la majoria de les que va fer sempre, la figura avança espaordida, ja ha acabat de ballar i ha cobrat el favor, arrossega pel darrera el cap decapitat, lligat d’una cinta com una malèfica

joguina, mentre dos putti, de posat poca-solta, celebren amb frenesí
la tragèdia. En molts dibuixos, il·lustracions, gravats i, fins i tot, fermalls i anells, l’ombra de Salomé planeja en les seves escultures de
noies nues, amb pits provocadors, que no tenen res a veure amb les
pulcres Venus noucentistes, de Josep Clarà o d’Enric Casanovas, que
acabarien sent l’emblema de la civilitat.
A París, de nou apareixia, per aquí i per allà, aquest tema tant obsessiu per a Smith; i a Nova York continuava, a vegades en versió flamenca i en altres de nou molt explícitament. Una d’aquestes darreres és el
dibuix en què la ballarina totalment nua exhibeix amb satisfacció sorneguera el cap regalimant del Baptista com un trofeu. En una segona
lectura, podem veure com ella no té el sexe dibuixat a l’entrecuix i en
canvi és el cap decapitat qui n’ha adquirit la forma amb grandària
gegantina, és un dels dibuixos més eròtics de l’artista, sempre tan
provocador i amant de les dobles lectures.

23. Dibuix per a l’Institut d’Estudis
Catalans
Barcelona, 1908
Llapis i tinta. Paper vitel·la
Signat i datat
Es llegeix a llapis en el dibuix: Estudis.
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
240 x 125 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017.

24. Nu
París, 1911
Aiguafort en color. Paper vitel·la
Prova d’estat
Signat i datat en planxa
i també signat a llapis
En el revers segell a tinta:
Jan 9 1921 i títol a llapis: Sparta.
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
Paper: 186 x 130 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant,
Ismael Smith grabador, Biblioteca
de Catalunya, Barcelona, 1989, L. 2.

25. Fruita prohibida o La primera
vanitat. Sense possessor
Barcelona, 1909
Aiguafort. Paper verjurat
Signat i datat en planxa
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
Paper: 207 x 150 mm.
Petjada: 117 x 88 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador,
Biblioteca de Catalunya,
Barcelona, 1989, E. 1.
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26. Salomé
Barcelona, 1910
Guix
Signat i datat
38 x 21 x 14 cm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017,
rep. p. 135

27. Nu femení
Barcelona, ca. 1908-1911
Guix
Etiqueta núm. 22
Signat
39 x 50,5 x 23,4 cm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 139.
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28. Retrat femení
Barcelona, 1910
Guix
Signat i datat
65,5 x 41,5 x 28,5 cm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 139

29. Tres caps de dona
París, ca. 1911
Tres dibuixos a llapis conté, aiguada
i llapis de colors. Paper verjurat
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
140 x 140 mm (el més gran)
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30. Dona nua amb vel
París, 1911-1913
Aquarel·la, llapis i pols daurada.
Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
250 x 160 mm.

31. Ballarina espanyola
Nova York, 1919
Tinta Xina i llapis de colors.
Paper vitel·la
Datat en el revers a llapis: 20 February
1919 New York
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
278 x 213 mm.

32. Salomé
Nova York, ca. 1922
Llapis i tinta. Paper verjurat
Segell en sec “Ismael Smith”
247 x 155 mm.
Antiga col·lecció Enrique García-Herraíz.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 188.

La moda i les arts aplicades

L’any 1911, Smith va obtenir una beca, concedida per l’Ajuntament de
Barcelona, per anar a París, gràcies a la Junta de Museus Municipals.
A la capital francesa es va matricular a l’École des Arts Décoratifs, i allà
va perfeccionar la dedicació a les arts aplicades. Va dibuixar mobles,
tapisseries, papers d’empaperar, sanefes i plafons, vitralls, impresos
per a cartes de restaurants, publicitat per cases de moda i també molts
figurins, alguns dels quals, fins i tot, es van arribar a confeccionar,
segons havia anotat l’artista en un dels seus copiosos escrits curriculars. Estava molt atent a la moda i la copsava amb detall als dibuixos.
Però si en l’etapa anterior a 1911 la interpretava amb una imaginació i
creativitat desbordants, a París, en certa manera va domesticar el seu
estil per a ser més pragmàtic i fidel als dictats de cada temporada i així
poder ser acceptat com un bon dibuixant ortodox de moda. Això li va
valdre poder entrar a l’Association Les Peintres de la Femme i participar
a les exposicions L’Art Apliqué aux industries de la Mode, organitzades
per aquest grup, que presidia el pintor simbolista Antonio de la
Gandara, i també poder publicar models a revistes il·lustrades tan
prestigioses com Costumes Parisiens. Journal des Dames et des Modes i
Elégances Féminines.
Un cop de nou a Barcelona, però, no va trobar cap associació ni cap
publicació semblants, però va continuar fent figurins, alguns dels
quals els va utilitzar per a la publicitat i els impresos que va dissenyar
per l’establiment de merceria, barrets i novetats de senyora d’Enric
Borràs, situat al Passeig de Gràcia. També en va publicar algun, ja en
forma d’il·lustració, a l’Almanach de l’Esquella de la Torratxa i a la revista Hojas Selectas, entre 1914 i 1916, que va ser gairebé les úniques i
puntuals col·laboracions gràfiques a la premsa barcelonina. Havia
perdut ja el seu lloc estel·lar de celebrat dibuixant satíric que havia
tingut de 1911 en enrere. No obstant això, va continuar dedicant-se
també a la publicitat, generalment anunciant productes que fabricaven amics seus, com és el cas d’Uralita, dels germans Roviralta, o els
impresos del Cerdanyola Gran Casino, de Cerdanyola del Vallès, poble

al qual hi estava estretament relacionat a partir de l’amistat amb Enric
Granados, Josep de Togores i Muntadas i el seu fill Josep de Togores
Llach, i el mateix Josep Maria Roviralta, entre altres estiuejants de l’indret. Des de Sant Feliu de Llobregat, on també hi tenia bons amics, li
van encarregar la capçalera de la revista Pàtria i Treball, i per mitjà
d’un altre dels seus grans amics, l’Enric Ràfols –que tenia una agència
d’importació i exportació– va rebre l’encàrrec de realitzar el diploma
del Centre Agrícola del Penedès, que va fer en aiguafort, en un estil
que preludia l’obra gràfica que faria poc després des de Nova York. Un
gravat totalment desconegut fins ara que passa a engruixir el pletòric
catàleg raonat gràfic de l’artista elaborat per Carmina Borbonet i
publicat l’any 1989.
En aquesta breu etapa barcelonina, que va de 1914 a 1918, també va
treballar projectes editorials, la majoria dels quals no van tirar endavant, però n’han quedat il·lustracions preparatòries. De fet, l’únic que
va arribar a bon port, que se sàpiga, va ser l’esplèndid conte infantil
Cabeza de Pato –anònim francès, traduït per Alexandre Plana– que va
publicar l’Editorial Muntañola el 1920, quan l’artista ja s’havia
instal·lat als Estats Units. D’altra banda, el disseny gràfic sempre va
interessar a Smith. A la primera dècada del segle XX havia fet obres
excepcionals i va continuar fent-ne al llarg dels anys deu i vint. Els
papers de carta seus i dels germans en són una bona prova, com també
ho són els ex-libris amb els quals va assolir una gran excel·lència i un
reconeixement internacional. De fet, amb ex-libris i gravats és com
s’obriria camí al Nou Món, entrant-hi per la porta petita, amb orgull,
imaginació i mestria.

33. Estudis de grafisme i decoració:
Escena de toilette, figura amb safata
i fruita i motius decoratius
París, 1912
Llapis, tinta i aquarel·la. Tres papers vitel·la
en plecs

Signat i datat
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
245 x 160 mm (plegats); 245 x 320 mm
(oberts)
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35. Dona a la moda
Barcelona, 1914
Llapis i tinta. Paper verjurat
filigrana escut
Signat i datat a tinta
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
311 x 235 mm.

34. Dona a la moda amb barret a les mans
París, 1913
Llapis i aiguada. Paper verjurat
Signat i datat a tinta
Inscripció en el revers a llapis: Aux Mardi...
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
308 x 237 mm.

36. Dona a la moda amb barret i bastó
Barcelona, ca. 1914
Llapis i aiguada. Paper verjurat
filigrana Ingres
Signat a llapis
Sense datar
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
309 x 235 mm.

37. Dona nua amb un vel
Barcelona, 1914
Llapis i aiguada. Paper verjurat filigrana escut
Datat en el revers a llapis: 10 decembre 1914
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
312 x 235 mm.

38. Dona a la moda
Barcelona, 1915
Llapis conté. Paper verjurat
filigrana Vidalon
Datat en el revers a llapis: Barcelone 21
abril 1915
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
310 x 235 mm.

39. Dona a la moda
Barcelona, 1915
Llapis conté i aiguada. Paper verjurat
filigrana escut
Datat en el revers a llapis: 1 abril 1915
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
310 x 235 mm.

M O D A

I

A R T S

A P L I C A D E S

40. Centre Agrícola del Penedès
Barcelona, 1918
Títol d’honor a favor d’en Benet Marcet i Trias
Signat en planxa per l’artista i signatures
a tinta del president i secretari de dita institució
Aiguafort. Paper vitel·la
Petjada: 300 x 395 mm.
Paper: 400 x 515 mm.

41. Il·lustració
Probablement per a una publicació
Barcelona, 1915
Llapis conté
Paper vitel·la amb filigrana Vidalon
Signat i datat a llapis
Darrera inscripció a tinta: Los reinos 8-II.
245 x 159 mm.

42. Il·lustració
Probablement per a una publicació
Barcelona, 1915
Llapis conté
Paper vitel·la amb filigrana Vidalon
Signat i datat a llapis
Darrera inscripció a tinta: Quereis algo más,
ciudadanos? 2-I.
245 x 159 mm.

43. Greetings and Happy wishes for
the Christmas and the Coming Year
[Felicitació nadalenca de la família
Smith]
Nova York. ca. 1920
Fotogravat. Paper vitel·la
Signat en planxa i signat a tinta
per quatre dels germans i la mare:
Ismael Smith, Monica, Ana Maria,
Isaac i Paco.
154 x 146 mm.

44. Ex-libris Ismaël Smith
1915
Fotogravat. Paper vitel·la
Signat i datat en planxa
91 x 77 mm.

45. Ex-libris Adolf Bolm
[Ballarí i coreògraf rus resident
als Estats Units, 1884-1951]
Nova York, 1920
Fotogravat. Paper vitel·la
Signat i datat en planxa
149 x 118 mm.

46. Ex-libris August Pi Suñer
[Fisiòleg i polític català, 1879-1965]
1915
Fotogravat. Paper verjurat
Signat i datat
110 x 79 mm.

47. Ex-libris Isaac Albéniz
[Compositor i pianista català,
1860-1909]
Nova York, ca. 1919-1920
Fotogravat. Paper vitel·la
Signat en planxa
114 x 68 mm.

48. Ex-libris J. B. Alemany
Nova York, 1924
Fotogravat amb tinta vermella.
Paper verjurat
Signat en planxa
97 x 75 mm.
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49. Ex-libris J. B. Alemany
Nova York, ca. 1920-1922
Fotogravat. Paper vitel·la
Signat en planxa
80 x 106 mm.

52. Ex-libris Vicente Blasco
Ibáñez
[Escriptor, periodista i polític
espanyol, 1867-1928]
1913
Fotogravat. Paper Japó
Signat i datat en planxa
108 x 90 mm.

A P L I C A D E S

50. Ex-libris Aurora Arriaza
Nova York, 1920
Fotogravat. Paper vitel·la
Signat i datat en planxa
113 x 73 mm.

53. Ex-libris Vicente Blasco
Ibáñez
1914
Fotogravat. Paper Japó
Signat i datat en planxa
110 x 91 mm.

51. Ex-libris Julián Ayxelà
Nova York, ca. 1920
Fotogravat. Paper verjurat
Signat en planxa
68 x 60 mm.

54. Ex-libris Vicente Blasco
Ibáñez
1914
Fotogravat. Paper Japó
Signat i datat en planxa
112 x 94 mm.

Una ullada a l’avantguarda

L’estada parisenca de Smith, de 1911 a 1914, va coincidir de ple amb la
consolidació i expansió del cubisme i les primeres avantguardes, i ell
en va ser un bon i amatent espectador. D’una banda, coneixia Picasso
amb qui, probablement, havia coincidit a Barcelona al Guayaba, el
taller que Joan Vidal i Ventosa, amic comú d’ells dos, tenia a la desapareguda plaça de l’Oli. I també, a la capital francesa, freqüentava cercles literaris propers als futuristes i coneixia cubistes de la Section
d’Or, com ara Albert Gleizes.
A l’inrevés que altres noucentistes catalans, com ara Feliu Elias, que va
ser un acèrrim defensor de la tradició, Smith no va blasmar la modernitat i, fins i tot, la va practicar una mica, a la seva manera. Entre 1912
i 1913 va fer una sèrie de dibuixos de rostres inspirats d’una manera
una mica naïf en el cubisme i el futurisme. Era un visitant assidu de les
galeries més prestigioses de París, a part dels salons d’Automne i dels
Indépendents, on participava junt amb la majoria d’artistes moderns i
també d’altres de més convencionals. Al Museu d’Art de Cerdanyola hi
ha un bon recull de catàlegs d’aquest moment comprats per Smith a
París, un conjunt que va formar part de la donació de García-Herraiz
a la institució vallesana i que posa de manifest l’interès del jove escultor per tot allò que era nou. El 1912 va visitar l’exposició Les Peintres
Futuristes Italiens a la Galerie Bernheim-Jeune i és molt possible que
l’influís en la versió peculiar dels seus assajos mig cubistes de cares en
diverses expressions simultànies, com si estiguessin en moviment, a
vegades, fins i tot, recordant imatges esquizofrèniques.
Però la petita incursió en l’avantguarda de Smith no va tenir gaire
transcendència en la seva producció francesa immersa, llavors, en una
gran dispersió, ni tampoc quan va retornar a Barcelona. En canvi, és
curiós que tot just arribat a Nova York, el 1919, reprengués el tema,
amb alguns dibuixos bastant elaborats i contundents, tot i que de nou
serien només un experiment puntual que no tindria continuïtat, més
enllà d’aparèixer com a fons en alguns dibuixos de nus femenins de
caire més naturalista.
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55. Retrat cubista
Nova York, 1919
Llapis i aiguada. Paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Datat darrera a llapis: 24 Febrero 1919
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
354 x 255 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 153.

56. Retrat cubista
Nova York, 1919
Llapis i aiguada. Paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Datat darrera a llapis: 24 Febrero 1919
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
354 x 255 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art de
Catalunya. Barcelona, 2017,

Cornades i tauromàquia

Cap al 1912, a París, Mariano Andreu va fer un retrat a Smith, de grandària natural, vestit de torero, amb posat sorneguer i amanerat, una
rosa a la boca i les mans plenes d’anells. Era una nova provocació a
l’ordre dels noucentistes des de dins mateix, per qui ostentava el títol
de primer representant artístic del moviment. La imatge d’un torero
estava a les antípodes de seny dels homes de la Lliga. De fet, abans de
l’arribada a París, no sembla que la tauromàquia interessés gaire a
Smith, doncs a penes va fer-hi mai cap referència als seus dibuixos,
més enllà d’un o dos acudits al ¡Cu-Cut! en els quals el tema hi apareixia de forma tangencial, ni tampoc cap escultura. A la capital francesa, però, el toreador de l’òpera Carmen encara era un personatge mític
que causava furor. També era el moment dels triomfs d’Ignacio
Zuloaga, molt amic de Smith, d’Hermen Anglada Camarasa, i tant
altres artistes, catalans, espanyols o estrangers, que llavors es dedicaven a pintar i vendre espanyolades.
Smith fa els primers gravats de tauromàquia cap al 1914 i, tret d’un en
què el torero parat al centre de ruedo saluda amb posat xulesc al
públic, els altres ja mostren els trets peculiars que caracteritzaran tota
l’obra gravada de tema taurí de l’artista. D’una banda el moviment i la
complexitat de les composicions, a més de l’experimentació constant
amb la policromia i la varietat de tècniques, aiguafort, ruleta, monotip... I de l’altra la truculència brutal que subverteix la iconografia
convencional del torero com un heroi vencedor. En Smith el toro sempre ataca de manera ferotge i sagnant al matador, o al cavall del picador, i és ell qui en surt vencedor. Mai acabarem de saber si agradaven
o no les curses de braus a l’artista. No va deixar cap testimoni escrit al
respecte, més enllà del missatge evident que es desprèn dels esplèndids gravats. Ni tampoc sembla que tingués gaire documentació sobre
el tema, més enllà de les referències que podia extreure de l’obra gravada de Francisco de Goya.
Els primers gravats taurins de Smith van assolir un èxit enorme quan
van participar a l’Exhibion of Modern Spanish Art, presentada a la Fine

Arts Gallery de Brigthon, l’abril de 1914, i després a les Craffton
Galleries de Londres. Segurament, la bona acceptació va generar que
gravés tantes planxes de toros, junt amb les de majos i manoles, quan va
arribar a Nova York el 1919. L’èxit obtingut a Anglaterra també propiciaria que l’any 1924 fes una nodrida donació d’obra gràfica pròpia al
British Museum. Després de 1919, però, no sembla que reprengués el
tema, sinó que va anar estampant amb les mateixes planxes alterantne però l’estat i afegint-hi una policromia original i variada. De 1919 a
1926 es va obrir camí als Estat Units, amb tots aquests gravats de tema
espanyol i els va presentar a moltes exposicions col·lectives organitzades a museus rellevants i associacions artístiques de renom, sobretot a
Nova York, però també a New Jersey, Chicago, Detroit, Kansas City,
San Francisco, Pittsburgh, Pennsylvania, Boston, Cleveland o Filadèlfia.

57. Good Falling [Bona caiguda]
París, 1914
Primer estat
Aiguafort i punta seca. Paper Japó
En el revers datació a tinta: Sep. 19
1921. Segell: Senor Ismaël Smith
Sculptor New York.
Petjada: 269 x 339 mm.
Paper: 360 x 428 mm.

58. Reattackin [Reatacant]
París, 1914 (estampat el 1921)
Aiguafort. Paper vitel·la
Prova d’estat
Signat i datat en planxa. En el revers
segell a tinta: Sep 19 1921 i segell: Senor
Ismaël Smith / Sculptor / New York
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 341 x 272 mm.
Petjada: 338 x 265 mm.
Tallat arran de la petjada a dalt.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador,
Biblioteca de Catalunya, Barcelona,
1989, L. 22.
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59. Esbós preparatori per al gravat
«El Pelele»
Nova York, 1919
Llapis conté i aiguada. Paper verjurat
Datat darrera a llapis: 24 Septiembre 1919
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
323 x 238 mm.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa i els monstres. Museu
Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 176.

60. El Pelele / Bull Fight
Nova York, 1919
Aiguafort i aiguada. Paper vitel·la
Signat i datat en planxa i signat a llapis
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 296 x 243 mm.
Petjada: 196 x 173 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant,
Ismael Smith grabador, Biblioteca
de Catalunya, Barcelona, 1989, E. 55.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Barcelona, 2017, rep. p. 176.

61. Disaster [Desastre]
Nova York, 1921
Aiguafort, punta seca i aiguatinta
en sèpia. Paper apergaminat
Signat en planxa i signat i datat a llapis
En el revers a llapis títol
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 211 x 242 mm.
Petjada: 175 x 200 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador, Biblioteca
de Catalunya, Barcelona, 1989, E. 54.

62. La primera vara
Nova York, 1919
Aiguafort i punta seca estampada sobre
base de monotip i carbonet en l’emmarcat.
Prova d’estat
Signat i datat en planxa
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 378 x 250 mm.
Petjada: 196 x 172 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador, Biblioteca
de Catalunya, Barcelona, 1989, E. 51.

64. Funny mistress / Escena de la suerte de Varas
Nova York, 1919
Aiguafort. Paper vitel·la
Primer estat
Signat i datat dins la planxa sobre
una invitació de galeria de Nova York
dedicada a Henri Rousseau
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 172 x 202 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant, Ismael
Smith grabador, Biblioteca de Catalunya,
Barcelona, 1989, E. 48.

63. Hormigón
Nova York, 1919
Primer estat
Aiguafort. Paper vitel·la
Signat a llapis
En el revers, datació a tinta: Dec 9 1920.
A llapis: Hormigon / “Primer picador”.
Petjada: 202 x 175 mm.
Paper: 320 x 325 mm.

Majas, manolos i disbauxes

A Barcelona, al principi del segle XX, el flamenc sovint formava part
del programa d’espectacles de vodevil dels teatres i sales del Paral·lel i
altres indrets de la ciutat. És on actuava Encarnación Hurtado, La
Malagueñita, que va servir de model per la celebrada escultureta de
guix pintat de Smith, feta cap al 1907. Amb aquesta obra, que el ceramista Antoni Serra produiria seriada en porcellana, igual que molts
altres obres de petit format del jove Ismael, l’escultor i dibuixant iniciava el tema espanyol, o andalús, que tants èxits li reportaria a escala
internacional. De La Malagueñita, i segurament d’altres balladores de
flamenc, Smith va fer molts petits esbossos acolorits també pels voltants de 1907.
Un cop a París, quan encara les espanyolades continuaven tenint un
reclam enorme, ell va retornar al tema, amb alguns dibuixos i gravats,
en paral·lel als temes taurins i els de moda. Però no seria fins al
moment que va decidir traslladar-se amb la seva família a Nova York,
quan el flamenc i les majas goyesques va adquirir un protagonisme
absolut en l’obra de Smith, al mateix nivell que les escenes de tauromàquia. Tot venia precedit d’unes estades a Andalusia, de 1916 a 1918, on
va prendre molts apunts i va continuar gravant algunes planxes que
serien el precedent directe de les realitzades a Nova York l’any 1919.
Unes i altres giren entorn de dos temes, el ball i les trobades amoroses
o eròtiques, sovint amb alcavotes incloses. En gairebé tot, la composició és d’una gran complexitat, amb les figures entortolligades pel
moviment enfollit de la dansa, amb diferents plans sobreposats, i sempre ratllant el desequilibri que d’altra banda queda compensat per
algun element del fons o del primer terme. Tot i ser bastant monotemàtiques les escenes tenen una gran riquesa i varietat formal, quasi
com una seqüència musical de tema i variacions, no en va la música de
Granados hi és latent a tothora. L’erotisme del vodevil també es fa evident en quasi tota la sèrie, amb manoles nues, o amb els pits a l’aire, i
ballarins amanerats que semblen sortits del burlesque, i en algunes
estampes, fins i tot, l’escena ja sembla directament l’inici d’una orgia
esbojarrada.

Tècnicament, igual que en els de tauromàquia, aquests gravats són
molt elaborats i cadascun, dels tirats a l’època per Smith, es poden
considerar peces úniques, perquè gairebé cap és igual, tot i estar tirats
amb una mateixa planxa. Formen un conjunt extraordinari que, junt
amb els de toros, situen l’artista entre els gravadors catalans més destacats de la primera meitat del segle XX, un lloc d’excepció que encara no se li ha reconegut com es mereix.

M A J O S ,
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65. Sevillanas
Nova York, 1919
Aquarel·la sobre monotip. Paper vitel·la
Signat lleument en planxa i signat
i datat a llapis 1926
En el revers segell a tinta: Jan 19 1921
i i segell: Senor Ismaël Smith / Sculptor
/ New York.
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 283 x 218 mm.
Petjada: 200 x 174 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador, Biblioteca
de Catalunya, Barcelona, 1989.
No apareix referenciada al catàleg. E. 31.
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66. Esbós preparatori per al gravat «Sevillanas»
Nova York, 1919
Llapis conté i carbonet sobre fons
litogràfic. Paper vitel·la
Dibuix preparatori per
a l’estampa anterior
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
250 x 222 mm.

67. Gipsy [Gitana]
Madrid, 1917
Signat, datat i dedicat a llapis
per l’autor: A mon ami Joseph W. Grimes.
Ismael Smith. 1918. Madrid 25 Septiembre
Aiguafort. Paper vitel·la
Petjada: 162 x 154 mm.
Paper: 247 x 215 mm.

68. Sunday
Nova York, 1919
Aiguafort. Paper vitel·la
Signat i datat en planxa
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 353 x 315 mm.
Petjada: 198 x 175 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant,
Ismael Smith grabador,
Biblioteca de Catalunya, Barcelona,
1989, E. 40.

69. Gipsy party / Farruca
Nova York, 1919
Aiguafort. Paper verjurat
Signat i datat en planxa i també signat
i datat a llapis
En el revers segell a tinta: Aug 29 1921
i segell: Senor Ismaël Smith / Sculptor /
New York. Títols a llapis.
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 281 x 210 mm.
Petjada: 198 x 175 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador,
Biblioteca de Catalunya, Barcelona,
1989, L. 37.
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70. Contrato
Nova York, 1919
Aiguafort. Paper Japó
Primer estat de tres
Estampa de la sèrie:
Scenes of the Spanish Life
Signat a llapis
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 231 x 205 mm.
Petjada: 197 x 175 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet
i Sant, Ismael Smith grabador, Biblioteca
de Catalunya,
Barcelona, 1989, E. 44.

71. A quien quiere más de los dos
Nova York, 1919
Oli diluït i ruleta elèctrica
sobre aiguafort. Paper vitel·la
Tercer estat
Signat i datat en planxa
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 403 x 278 mm.
Petjada: 295 x 250 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant, Ismael Smith
grabador, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1989,
E. 62. No apareix referenciat al catàleg.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa
i els monstres. Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barcelona, 2017, rep. p. 178.

Mitologies

Després de les sèries de gravats de tema espanyol del 1919 que va anar
estampant de forma reiterada posteriorment, l’obra gràfica de Smith va
girar, sobretot, entorn de temes eròtics i mitològics. D’una banda una
obsessió per la parella, que sovint encarna en Adam i Eva, i de l’altra,
tot i que no deixa de ser una continuació d’aquest, amb mites judeocristians com Moisès, el profeta Josep, el Creador i el seu fill Jesús. A la
vegada, durant els primers anys vint, també va fer molts dibuixos d’escenes de la mitologia grega, entre altres d’El rapte d’Europa, del que en
va deixar alguns dibuixos a tinta bastant memorables. És possible que
aquests dibuixos estiguessin destinats a una publicació que mai s’arribés a editar. No seria la primera vegada en el seu cas, en el qual mai se
sap si primer treballava el tema abans de rebre un encàrrec o succeïa a
l’inrevés, que li encarregaven coses que al final no es duien a terme. Ja
el 1919 havia treballat de forma intensa en una sèrie de dibuixos sobre
el vestit regional i típic espanyol. En va fer centenars d’esbossos i dibuixos al respecte, molts dels quals es conserven a la Hispanic Society of
America i al Museo Lázaro Galdiano, donats per García-Herraiz. Pel
que sembla, tots aquests dibuixos estaven destinats a una edició que
havia de costejar Archer M. Huntington, el mecenes de la Hispanic
Society, i que com tantes altres coses de l’artista català el projecte es va
quedar aturat a mig camí.
Amb El rapte d’Europa devia passar una cosa semblant. En paral·lel,
Smith també va fer esbossos de tema bíblic. Molts d’aquests assajos
són preparatoris a dibuixos més acabats, i la majoria no estan signats.
Les signatures en segell sec, són pòstumes, fetes per García-Herraiz, a
partir de tot els fons rebut de Paco Smith. És importat fer notar que,
dels esbossos sense signar als dibuixos acabats, siguin del tema que
siguin, hi ha una diferència qualitativa bastant gran. Smith assaja la
composició d’una forma ràpida, però quan fa el dibuix definitiu, que
normalment signarà, perfila molt millor les figures i ho fa, sovint, de
forma impecable. És el cas del dibuix d’El rapte d’Europa, de 1923, o
del gravat d’Adam i Eva del mateix any.

En la resta de gravats de tema bíblic, el dibuix i la composició també
són impecables, amb línia clara, exacte i decidida. Un dels més insòlits i espectaculars és el de Josep i la dona de Putifar de 1924, que fa
joc amb un altre del mateix tema. En aquests dos gravats, de composició molt elaborada, apareix un tema nou exposat d’una forma explícita: l’aprensió i el refús sexual de l’home envers la dona, que és qui fa el
primer pas en l’acte eròtic en aquest cas. I Smith ho fa aprofitant el
tema mitològic del profeta Josep quan refusa, per raons ideològiques
i d’integritat moral, malgrat ser un esclau, les provocacions sexuals de
la dona del general egipci Putifar. En un dels diferents estats d’un dels
gravats, el que s’inclou ara en aquesta exposició, l’artista ha entintat
amb els dits els cabells dels dos personatges i el pèl púbic de la dona,
acusant encara més el contradictori –en paràmetres convencionals–
erotisme de l’escena.

72. El rapte d’Europa
Nova York, 1923
Llapis conté i tinta. Paper vitel·la
filigrana ASS i escut coronat
Signat i datat
Datat en el revers amb timbre de tinta:
4 20 22 May 1923
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
230 x 340 mm.

73. Escena mitològica
Nova York, 1924
Llapis conté. Paper vitel·la
filigrana A Serra S
Datat en el revers a llapis i amb timbre
de tinta: 11 13 April 1924
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
223 x 327 mm.

74. Déu creant Adam i Eva
Nova York, 1924
Llapis conté. Paper vitel·la filigrana ASS
Datat en el revers amb timbre de tinta:
19 20 May 1924
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
223 x 333 mm.

M I T O L O G I E S

75. Adam i Eva
Nova York, 1923
Aiguafort. Paper vitel·la filigrana Umbria
Italia i escut
Signat i datat en planxa i signat a llapis
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 205 x 383 mm.
Petjada: 122 x 198 mm.

76. Potiphar’s Wife [La dona de Putifar]
Nova York, 1924
Aiguafort. Paper vitel·la
Prova d’estat. Signat en planxa
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 405 x 278 mm.
Petjada: 224 x 190 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant, Ismael Smith
grabador, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1989, E. 75.
Exposicions: Ismael Smith. La bellesa i els monstres.
Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barcelona, 2017.

77. The Law of Christ [La llei de Crist]
Nova York, ca. 1924-1925
Aiguafort. Paper vitel·la filigrana poc llegible
Prova d’estat
Signat en planxa i signat i datat a llapis 1926
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 409 x 278 mm.
Petjada: 225 x 190 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant, Ismael
Smith grabador, Biblioteca de Catalunya,
Barcelona, 1989, L. 79.

Els nus americans

Una altra de les obsessions de Smith, sobretot en la seva etapa americana,
va ser el cos femení, i va fer centenars i centenars d’esbossos de nus, en tota
mena de posicions. La majoria mai els va signar, però en canvi, els va datar
escrupolosament al revers, amb dia, mes, any y ciutat, que sempre era la
mateixa, Nova York. Igual que en els dibuixos de vestits regionals i els de
tema mitològic, hi ha una diferència notable entre els esbossos i els dibuixos acabats, dels quals n’hi ha relativament pocs en relació a la quantitat
ingent dels primers. I dins d’aquest conjunt enorme, també es poden diferenciar dues parts, la dels esbossos fets entre 1919 i 1926 –just abans del
retorn a Catalunya– i els que van de 1932 –quan es va instal·lar de nou a
Nova York– fins al final de la dècada des anys quaranta, en el moment en
què l’escultor ja va tirar definitivament la tovallola en la seva dedicació a
l’art per a dedicar-se de forma quasi exclusiva, com a científic diletant, a les
investigacions sobre la cura del càncer.
Uns i altres esbossos s’emmarquen en el gènere que es coneix com a acadèmies: dibuixos fets del natural com un exercici pràctic de destresa en el control de la representació de l’anatomia humana, en aquest cas, gairebé sempre, femenina. Però com en tot el que respecta a Smith, les seves acadèmies
mai acaben sent del tot convencionals. En la primera sèrie, la de 1919 a
1926, el traç és més elaborat, menys ràpid que els altres, i sovint situa les
figures en una composició més elaborada, a vegades amb un regust mig
cubista integrat ja en l’art déco. Podria ser que alguns haguessin estat concebuts com a possibles projectes escultòrics de baixos relleus o monuments
commemoratius. En alguns altres, molt més elaborats, estaven concebuts ja
com dibuixos preparatoris per a un gravat, com els dos nus amb els braços
enlairats que van servir de base pel gravat Human Being de 1924.
En la sèrie posterior a 1932, en canvi, el dibuix és més ràpid, semblen fets
de forma compulsiva un rere l’altre, i ja no semblen preparatoris de cap
escultura o il·lustració. L’escenari també sembla haver canviat, i de les associacions de dibuix al natural, en els que havia estat inscrit Smith als anys
vint, sembla que hagin donat pas a locals de pep show encoberts rere identitats d’acadèmies artístiques. Un dels esbossos d’aquesta segona etapa més
sorprenents pel tema, és el datat el 13 de maig de 1938 que du la inscripció
Estudiando madre anarquista / Española de padre comunista.

N U S
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78. Esbossos preparatoris per al gravat
«Human Being»
Nova York, ca. 1924
Llapis. Paper vitel·la
Dibuix preparatori de l’estampa anterior
En el revers calc del mateix dibuix
a tinta, usat de model per a l’estampa
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
216 x 137 mm.

79. Human Being
Nova York, 1924
Aiguafort. Paper vitel·la
Prova d’estat
Signat a llapis i títol al darrera a llapis
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
Paper: 256 x 191 mm.
Petjada: 200 x 150 mm.
Ref.: E.G-H i Carmina Borbonet i Sant,
Ismael Smith grabador, Biblioteca de
Catalunya, Barcelona, 1989, E. 76.
Aquest és l’exemplar que apareix citat al
catàleg i que especifica “En una estampa
de E.G-H se lee Human Being”.

80. Nu en moviment
Nova York, sense datar
Llapis i llapis vermell. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
218 x 151 mm.

82. Nu assegut
Nova York, 1919
Carbonet i llapis de colors.
Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
218 x 150 mm.

81. Nu assegut
Nova York, ca. 1919
Llapis blau i llapis conté. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
217 x 151 mm.

83. Nu amb peix
Nova York, 1919
Llapis conté. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Inscripció a llapis: Ex-Libris
Datat a llapis en el revers:
New York 15 July 1919
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
283 x 190 mm.
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84. Nu caminant
Nova York, 1919
Carbonet i llapis de colors.
Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
218 x 150 mm.

85. Nu amb fons cubista
Nova York, 1919
Llapis conté. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
218 x 150 mm.

86. Nu sobre esfera
Nova York, 1919
Llapis conté. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers:
22 February 1919 New York
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
279 x 214 mm.

87. Nu estirat
Nova York, 1933
Llapis conté. Paper verjurat
Datat darrera a llapis:
7 Septiembre 1933
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
317 x 240 mm.

88. Nu assegut amb formes geomètriques
Nova York, 1919
Llapis conté. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
243 x 190 mm.

89. Dona negra nua
Nova York, 1933
Llapis conté. Paper verjurat
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers:
9 November 1933
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
318 x 242 mm.

90. Nu assegut
Nova York, 1919
Llapis conté. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
243 x 183 mm
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91. Nu amb fons cubista
Nova York, 1934
Llapis conté. Paper vitel·la
filigrana Rives
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers: 23
november 1934
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
290 x 203 mm.

92. Dona nua
Nova York, 1934
Llapis conté. Paper verjurat
Segell en sec paper “Ismael
Smith”
Datat a llapis en el revers:
12 Enero 1934
315 x 235 mm.

93. Nu assegut
Nova York, 1935
Llapis conté. Paper verjurat
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers:
november 9 1935
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
316 x 240 mm.

94. Nu estirat amb edificis al fons
Nova York, 1934
Llapis conté. Paper verjurat tintat rosa filigrana
Arches. JCA France
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers: 30 november 1934
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
239 x 315 mm.

95. Nu assegut
Nova York, 1935
Llapis conté. Paper verjurat tintat rosa
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers: February 7, 1935
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
313 x 239 mm.
96. Nu amb colors
Nova York, 1935
Llapis conté i llapis de colors. Paper verjurat
filigrana XIII Secolo Italy
Segell en sec “Ismael Smith”
Dibuix a llapis en el revers amb escena de
Maternitat
Datat a llapis en el revers: 14 november 1935
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
316 x 240 mm.

97. Nu d’esquena
Nova York, 1937
Llapis conté. Paper verjurat tintat blau
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers: June 24 1937
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
313 x 240 mm.

N U S

A M E R I C A N S

98. Nu amb sabates
Nova York, 1943
Llapis conté. Paper verjurat
Segell en sec “Ismael Smith”
Datat a llapis en el revers: 22 March 1943
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
321 x 240 mm.
99. Nu
Nova York, 1938
Llapis conté. Paper verjurat filigrana
J C A France
Segell en sec “Ismael Smith”
Inscripció a llapis: Estudiando madre
anarquista / Española de Padre, comunista.
Datat a llapis: Mayo 13 – 1938.
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
317 x 240 mm.

100. Nu d’esquena
Nova York, 1938
Tinta. Paper verjurat filigrana Ingres
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
157 x 122 mm.

Els caps masculins, caràcter i poder

Smith va ser un retratista excel·lent, això li ho va reconèixer gairebé tothom. Va fer retrats de cos sencer, en petit format, de molts personatges
de l’època i també dels seus amics, artistes o escriptors. Molts d’aquests
retrats es van arribar a fondre en bronze en vida de l’artista, perquè
eren els mateixos clients que se n’ocupaven, no pas perquè fondre en
matèria definitiva fos una preocupació per a Smith, a qui encantava el
guix pintat. I entre els retrats, va tenir una especial predilecció pels
caps, sovint de mida més gran del natural, en els quals exagerava les
faccions i l’expressió, sense abandonar en cap moment la fidelitat al
model original. Per a Smith, el cap era la part més important d’una persona, i en especial, el cap masculí de personatges rellevants, ja fossin en
el món de la política o de la cultura pels quals podia sentir una especial
fascinació. D’altra banda, aquests caps significats, també tenien l’aura i
el record del de Sant Joan Baptista, el trofeu fatal de Salomé.
Un dels primers va ser el celebrat cap de Pau Milà i Fontanals, per a
l’Institut d’Estudis Catalans. Poc després, el 1909, feia el de Pere Turull,
per encàrrec de la Caixa d’Estalvis de Sabadell. Tots dos responien a
encàrrecs i van ser fosos en bronze, però en van seguir moltes d’altres
que només va quedar en guix, com els d’Enric Granados, d’Isaac
Albéniz, de Miguel de Cervantes –convertit en Quixot–, de Joan
Ventosa i Calvell o d’Enric Prat de la Riba que és l’únic que s’ha conservat. També va fer el de Francesc Cambó, personatge que Smith adorava, i que es passaria en bronze i seria considerat una de les seves obres
mestres. Malauradament però l’obra va ser destruïda durant la Guerra
Civil espanyola. D’aquests caps també en va fer molts esbossos previs
en paper.
Però en va fer igualment molts d’altres que només es van quedar en
dibuix. És el cas dels retrats del seu amic Manuel Rius i Rius, segon
marquès d’Olèrdola, fill de qui havia estat alcalde Barcelona durant
l’Exposició Universal de 1888, Francesc de P. Rius i Taulet. Rius i Rius
va ser un personatge influent, inscrit primer al Centre Nacionalista
Republicà i després, de forma paradoxal, a la Unión Monárquica Nacio-

nal, un dels partits anticatalans impulsors de la Dictadura de Primo de
Rivera. Smith també acabaria fent giragonses en les seves conviccions
nacionalistes i va ser amic de Rius i Rius durant tota la vida. Aquest
darrer li va guardar moltes de les escultures i dibuixos que havia tingut als seus diferents estudis de Barcelona i no s’havia pogut endur a
Nova York.
L’interès de Smith pel tema va continuar als Estats Units i, entre 1921
i 1925, va gravar unes quantes planxes amb testes soles, personatges,
noies i nens, la personalitat dels quals encara no ha estat identificada.
Cap a finals dels anys vint o els primers trenta, feia, en guix pintat, els
enormes caps de Cervantes mesclats amb el seu alter ego d’El Quixot,
i el 1932 modelava el misteriós i estrambòtic Personatge literari que és
una mena d’autoretrat, convertit en mig Voltaire mig Aubrey
Beardsley. En aquesta mateixa línia va fer el 1941 el dibuix del retrat
del president Franklin D. Roosevelt, qui sap si pensant en poder-lo
passar a escultura i del qual n’hi ha vàries versions. En aquell moment
també va fer una nova sèrie de dibuixos de la testa del seu idolatrat
Cambó. Més tard, quan ja havia mig abandonat la pràctica artística
Smith va continuar dibuixant de forma compulsiva i constant caps,
sobretot masculins, en petits quaderns quan assistia als congressos i
simposiums sobre el càncer. Una obsessió que perduraria fins l’ingrés
al sanatori psiquiàtric de White Plains, en el qual, durant els primers
mesos, modelaria el seu testament artístic en una sèrie de màscares
corprenedores.

102. Retrat de Manuel Rius
i Rius, segon
Marquès d’Olèrdola
Barcelona, sense datar
Tinta Xina, aiguada grisa
i sanguina. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
325 x 250 mm.

101. Retrat de Manuel Rius i Rius,
segon Marquès d’Olèrdola
Barcelona, sense datar
Carbonet i sanguina. Paper vitel·la
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció Enrique García-Herraiz.
308 x 285 mm.

103. Retrat del President
F. D. Roosevelt
Nova York, ca. 1941
Llapis, bolígraf i aiguada blava.
Paper de calc
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
220 x 149 mm.

104. Retrat del President
F. D. Roosevelt
Nova York, 1941
Pastel i llapis de colors. Paper vitel·la
Dibuix fet sobre una invitació:
Annual Report / For the Year 1941 /
Cosolidated Edison Company
of New York, Inc.
Segell en sec “Ismael Smith”
Antiga col·lecció
Enrique García-Herraiz.
255 x 179 mm.

Ismael Smith a Madrid, ca. 1928, Hermes fotògraf.
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