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Manola, cap a 1907. Museu Nacional d’Art de Catalunya

El Museu Nacional d’Art de Catalunya revisa en profunditat en aquesta exposició l’obra
i la personalitat de l’escultor, gravador i dibuixant Ismael Smith (Barcelona, 1886 – White
Plains, Nova York, 1972). Aquesta mostra ofereix, per primera vegada, una visió panoràmica de tota la seva producció, en gran part inèdita, i presenta més de 400 obres que
permeten descobrir un personatge extraordinari en la seva complexitat.
Ismael Smith, la bellesa i els monstres abasta tota la trajectòria de l’artista i presenta les
múltiples disciplines que va practicar: l’escultura, el dibuix, la il·lustració, el cartellisme, el
disseny gràfic, l’interiorisme, la ceràmica, el disseny de joies, els gravats, els exlibris i, fins
i tot, la pintura, una faceta gairebé desconeguda de l’artista.
En total s’exposen més de setanta escultures, cent cinquanta dibuixos i projectes de
monuments, prop de quaranta gravats –que reflecteixen la seva important producció en
aquest camp–, un conjunt de joies, ceràmica i una col·lecció completa d’exlibris, activitat
per la qual va ser molt reconegut als Estats Units.
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Il·lustració, 1907. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Nano, 1907. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Gairebé la meitat d’aquestes obres procedeixen del Museu Nacional d’Art de Catalunya,
que compta en els seus fons amb més de 400 dibuixos, 300 gravats i un centenar d’escultures de l’artista, que en bona part s’exposen ara per primera vegada. Part d’aquest
important conjunt procedeix de la donació que va fer l’artista mateix l’any 1955, i una altra
part correspon a la donació realitzada a finals dels anys 1980 per Enrique García-Herraiz
i Elisabeth Knapp. A més, l’exposició presenta també obres del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía de Madrid, la Hispanic Society of America de Nova York, la Fundación
Mapfre, Calcografía Nacional/Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museu
d’Història de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, la Fundació Palau, l’Institut d’Estudis
Catalans, la Fundació Pau Casals, el Museu Abelló i el Museu d’Art de Cerdanyola, a més
de col·leccions particulars de Barcelona, Madrid i els Estats Units.
Ismael Smith va ser molt famós a Catalunya durant els primers quinze o setze anys de la
seva carrera, des de 1903 –quan amb disset anys va obtenir el primer guardó a Barcelona– fins a 1919 –que va marxar a viure als Estats Units–. Allà no va poder integrar-se
com esperava i va anar deixant progressivament la pràctica de l’art per dedicar-se, com
a estudiós aficionat, a l’estudi de la cura del càncer, un tema que l’obsessionava. El 1960
acabaria internat, en contra de la seva voluntat, al sanatori psiquiàtric de Bloomingdale,
als afores de Nova York, on va morir el 1972.
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Als banys. Il·lustració per a la revista Cu-Cut! (8/7/1909, 373),
1909. Col. particular

Sense títol, cap a 1911. Museu d’Art de Cerdanyola

Enmig del classicisme i l’academicisme que van envair l’escultura catalana de la primera
meitat del segle

XX,

l’obra de Smith era una provocació constant i l’artista en va pagar

les conseqüències. La deformació de caràcter grotesc, en uns casos, o expressionista,
en d’altres, en l’escultura; l’ambigüitat sexual de bona part de les seves figures, ja fossin
masculines o femenines, dels seus dibuixos satírics, o les escenes mig esperpèntiques
dels seus gravats, no podien encaixar mai en el plàcid mediterranisme que s’estava imposant com a única sortida possible al modernisme.
L’obra de Smith, inquietant i variada, aniria quedant al marge del discurs oficial de l’art català, fins arribar al desclassament i el menyspreu. La seva personalitat provocadora el va
convertir en un personatge incòmode. Tanmateix, tampoc seria un artista oblidat del tot,
però no se’l consideraria digne de figurar entre els grans escultors catalans del segle

XX,

com es mereix. Aquest fet vindria donat per la seva producció transgressora, sempre portada al límit, en el món d’ordre del noucentisme en què estava immers.
De fet, la seva figura no es començaria a revisar seriosament, encara que sempre de forma molt parcial, fins uns anys després de la seva mort, a partir dels anys vuitanta del segle passat. L’exposició que ara organitza el Museu Nacional es proposa culminar aquest
procés de recuperació i reconstruir la complexa i accidentada trajectòria de l’artista.
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TEXTOS DE SALA

INTRODUCCIÓ
Ismael Smith, la bellesa i els monstres
Revisar a fons la trajectòria d’Ismael Smith Marí (Barcelona,
1886 – White Plains, Nova York, 1972) era una de les tasques
pendents de la història de l’art català. Smith va ser famós durant els primers anys de la seva carrera, però el 1919 va marxar a viure als Estats Units i aleshores va començar el procés
del seu oblit. Allà no es va poder integrar com aspirava i va
anar deixant la pràctica de l’art per dedicar-se a l’estudi de
Retrat d’Ismael Smith, fotografia.
la cura del càncer, d’una forma naïf i obsessiva. Finalment, el Sense data ni autor
1960 va acabar internat, contra la seva voluntat, al sanatori psiquiàtric de Bloomingdale,
als afores de Nova York.
A Catalunya no fou un artista oblidat del tot, però se’l va mantenir acotat al terreny de la
il·lustració satírica i del bibelot. Aquest fet vindria donat per la seva producció transgressora, sempre al límit, en el món d’ordre del noucentisme en el qual estava immers.
La deformació de caràcter grotesc o expressionista en l’escultura, l’ambigüitat sexual de
les figures masculines i femenines dels dibuixos, o les escenes esperpèntiques dels gravats no podien encaixar en el plàcid mediterranisme que s’estava imposant com a única
sortida possible al modernisme. Era una obra inquietant i variada, que va anar quedant
al marge del discurs oficial fins arribar al desclassament i el menyspreu. La seva figura
no es començà a revisar fins després de mort, gràcies als esforços d’alguns dels seus
admiradors més fidels.
Ismael Smith, la bellesa i els monstres es divideix en cinc parts temàtiques, dedicades
al personatge, al dibuixant, a l’escultor, al
gravador i al tràgic final de l’artista.
ÀMBITS
El dandi
La vida i l’obra d’Ismael Smith semblen indissolubles, potser més que qualsevol altre artista català de l’època. Personatges
tan oposats com Eugeni d’Ors o Raimon
Casellas ho van copsar de seguida. Era
com si ell fos una creació més del seu

Il·lustració satírica,1909. Col·lecció Francesc Mestre Art
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catàleg o, potser, l’obra mestra que les sumava totes en un arquetip esplèndid, atractiu
per a uns i, a la llarga, repulsiu per a uns altres. Ismael no passava desapercebut per a
ningú. Es feia notar tothora i li encantava fer-ho! Era la seva pròpia obra d’art, tal com
havia de ser per a un dandi a ultrança. Però, a més a més, i a diferència de molts altres
ociosos presumits de la història, també era un treballador incansable, malgrat la quantitat
de circumstàncies adverses a les quals es va veure abocat, sovint per la quimera que
provocava la seva obra i la seva personalitat.
Va anar documentant l’evolució del seu rostre, amb un abillament impecable i estudiat,
però mai repel·lent ni distant, sinó simpàtic i afable, perquè se sabia atractiu i xarmant.
Primer ho feu ben empolainat a l’anglesa, i després com un artista de cinema americà.
Sempre mirava endavant, mig de reüll, i amb el seu peculiar somriure, que es va anar
entelant amb el pas del temps.
Salomé a la gran ciutat
En paral·lel a la seva aparició com a escultor, Ismael Smith va irrompre com un excel·lent
il·lustrador i dibuixant, en un ambient i una època daurats per a l’art català. A partir de
1906 i fins 1912, Smith va ser un dels dibuixants més celebrats de la premsa barcelonina.
L’evolució que mostrava del modernisme cap als corrents anglesos i centreeuropeus el
situava com un dels artistes més innovadors del camp de la il·lustració. Fidel admirador
d’Aubrey Beardsley i de Jessie M. King, gràcies al mestratge ben orientat d’Alexandre de
Riquer, Ismael va assolir una iconografia provocadora que invocava l’ambigüitat sexual,
el sarcasme i un frenesí poc habituals en el context del noucentisme, sempre d’ordre, i el
d’una societat hipòcrita i conservadora.

Il·lustració satírica, cap a 1907. Col·lecció particular, Barcelona
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Després de triomfar, i provocar, a Barcelona, Smith va
marxar a París, de 1911 a 1914. A la capital francesa
va connectar amb la flor i nata de l’avantguarda, però
no s’hi va implicar i va dispersar força l’univers propi. Va fer il·lustracions, dibuixos per a moda, gravats,
escultura, pintura i, fins i tot, disseny de mobles. Va
exposar a tots els grans salons, com el d’Automne o el
dels Indépendents, però l’esclat de la Primera Guerra
Mundial el va fer tornar a Barcelona. Llavors, però, el
seu nom ja s’havia començat a arraconar i ell no es va
arribar a integrar de nou com esperava.
Un expressionista en el nou-cents

Declaració d’amor. Il·lustració per a La
Campana Catalana (22/4/1908, 9), cap a 1908

Smith se sentia sobretot escultor. Les primeres obres
daten de 1902 i remeten als seus mestres: d’una banda, Rafael Atxé, i de l’altra, Josep
Llimona. Llavors ja mostrava dues tendències, una d’eròtica i dionisíaca, i una altra de mística, que l’acompanyaran sempre. El 1903 obtingué diversos guardons i a partir d’aleshores la seva presència dins el panorama artístic va ser habitual. Cap a 1904 ja havia definit
la seva estètica, immersa en el naixent expressionisme que es gestava a Catalunya, amb
Mani, Gargallo o el primer Casanovas, però que no va arribar a quallar perquè s’imposà el
classicisme noucentista. Smith es va mantenir en aquest expressionisme i això en propicià
el desclassament. El seu conjunt En abundància, presentat i guardonat a la V Exposició
Internacional de Belles Arts i d’Indústries Artístiques, de 1907, malgrat que va ser adquirit
per l’Ajuntament de Barcelona perquè figurés al nou Museu d’Art del parc de la Ciutadella,
desaparegué de forma misteriosa, entre 1911 i 1925, segurament destruït.
També va projectar molts monuments, però li’n van boicotejar la majoria i no en va poder acabar cap. No obstant això, comptava amb admiradors incondicionals com Eugeni
d’Ors, Josep Pijoan o Francesc Cambó. Però no va ser acceptat mai com un escultor de
vàlua per les institucions i va quedar sempre marginat. Davant de tants fracassos, el 1919
va marxar amb la seva família a Nova York.
Intermezzo: “Goyescas” o “El Majo
Olvidado”
Igual que a Rusiñol i Casas, a Smith li agradava el flamenc. Identificat com a emblema
d’allò espanyol, les manoles i els toreros eren
una icona popular en la cultura europea del
segle XIX i primeries del XX, quan també es va
imposar als Estats Units. És en l’àmbit artístic
on es va estendre més i va generar una tradi9

Ilustración satírica, cap a 1908. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

ció que transcendia l’acotació territorial. Pel que fa a
la música, Albéniz i Granados, i més tard Falla, dialogaven amb la música francesa, la qual havia absorbit
l’estètica “espanyola”. Picasso i Anglada Camarasa,
entre d’altres, farien el mateix en la pintura.
Smith era íntim de Granados, i també de Laura, la filla
d’Albéniz, l’altre “compositor català de música espanyola”, tal com escrigué als exlibris que va dedicar als
dos músics. Dins del catalanisme independentista,
Smith vindicava, sense prejudicis, aquesta estètica
com una important font d’inspiració. I li donava la volta gràcies al seu enorme i corrosiu sentit de l’humor.
Parella andalusa, 1914. Museu Nacional d’Art de
Part dels gravats fets a París, entre 1911 i 1914, i tots
Catalunya
els de Nova York de 1919, s’inscriuen en aquesta línia.
Però, els seus majos i majes i els tablaos són gairebé sempre equívocs o esperpèntics, i a
les escenes taurines el brau, també quasi sempre, agredeix el torero, rebentant-li les tripes.
Amb aquest repertori, i amb el dels seus exlibris, Smith es va obrir camí als Estats Units i va
assolir el reconeixement, malgrat que amb el temps quedà marginat en l’oblit.
Màscares per a un final
Smith va utilitzar el seu pletòric repertori goyesc com una carta de presentació al Nou
Món, però un cop instal·lat a Nova York a penes el continuà. La seva obra americana,
desplegada sobretot entre 1919 i 1925, va girar entorn de la sexualitat i el misticisme,
en un cercle que es tancava, i també en el retrat escultòric immers en una estètica poc
convencional. El 1926 va tornar a Catalunya, però la seva producció continuava no tenint
cabuda entre la societat conservadora imperant. Tot i així, va provar d’integrar-s’hi i va
participar al concurs internacional per al Sagrat Cor de Jesús,
que obria l’Exposició Internacional de 1929, amb una obra que
escandalitzà tothom i fou refusada. Era una imatge queer, d’estètica gai i amanerada, per la qual, fins i tot, el volgueren excomunicar. Va ser el seu darrer gran fracàs. El 1931 va retornar als
Estats Units per tornar a viure amb la família. Allà encara va fer
alguna escultura, bastants dibuixos i pintures, però va acabar
per deixar de banda l’art i obsessionar-se amb la investigació
científica i la pràctica del naturisme. El 1960 va ser detingut per
la policia arran d’una denuncia dels veïns per passejar-se nu,
i va ser ingressat al psiquiàtric de Bloomingdale, on va morir
reclòs el 1972.

Cervantes, cap a 1924-1925. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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CARTEĿLES EXPLICATIVES

i el disseny gràfic, també va dibuixar mobiliari i
elements per a decoració d’interiors, com ara
frisos i, molt probablement, papers d’empaperar, en els quals va plasmar la seva personal
iconografia.

1.1
Ana Maria Smith Marí (Barcelona, 188? – Irvington, Nova York, 1954) va ser sempre molt
propera al seu germà Ismael. Ella també dibuixava, tot i que més puntualment, i va restar sempre en un segon terme. L’any 1910
publicà alguns dibuixos a la revista Foyer –de
la qual Ismael era un dels col·laboradors més
prolífics– i el 1911 ho va fer al calendari del CuCut! El seu estil era semblant al d’Ismael, però
més naïf, molt fresc i desimbolt, i és possible
que exercís una certa influència en els dibuixos
més expressionistes que ell va fer a París entre
1911 i 1914.

2.6
L’esclat de la Primera Guerra Mundial va fer tornar Smith a Barcelona. Va abandonar l’estudi i
bona part de les escultures i pintures que havia
fet a la capital francesa. Va ser un tall important
en la seva trajectòria. Als darrers temps a París,
Smith s’havia dedicat força a pintar. La realització més rellevant en aquest àmbit són dues
al·legories de la Gran Guerra, segurament ja fetes als Estats Units, just en acabar la contesa.
El final de la guerra també marcaria el final de
la influència germànica en la majoria d’artistes
catalans del primer noucentisme.

2.2
Ismael Smith va ser l’artista que va col·laborar
més assíduament amb el ceramista Antoni Serra
Fiter (Barcelona, 1869 – Cornellà de Llobregat,
1932). Serra va produir en porcellana i comercialitzar moltes de les petites figures de Smith.
A més, l’escultor també va dibuixar per al ceramista jocs de cafè, cendrers, gerros, bibelots,
murals i tota mena de material de construcció,
com baranes, passamans, marcs de portes i finestres, jardineres i, fins i tot, brolladors.

3.2
Smith va dibuixar més d’un centenar de joies,
entre anells, fermalls, penjolls i sivelles, però
només n’arribaria a dur a terme poc més d’una
dotzena. La majoria són anells masculins, de
plata, i representen un clar precedent dels
anells i argolles que faria Manolo Hugué cap
als anys 1920. A les joies, Smith va recrear sovint el mite de Salomé i les relacions eròtiques.
També, dins el camp de l’orfebreria, va fer medalles esportives, també en plata, entre altres
per al RCD Espanyol, que el 1909 es deia, de
forma puntual, X Sporting Club.

2.3,4
A París, Smith també va fer il·lustracions i disseny de moda. Va participar habitualment a les
exposicions dels Peintres de la Femme, i va
publicar a les revistes Costumes Parisiens del
Jornal des Dames et des Modes i Elégances
Féminines. Va adaptar el seu estil, tot fent-lo
més amable, domesticant el traç i, sobretot,
l’univers delirant, encara que va mantenir sempre l’ambigüitat sexual dels personatges.

3.3
L’obra més popular d’Ismael Smith va ser Encarnación, inspirada en Encarnación Hurtado,
anomenada La Malagueñita, una ballarina flamenca d’aires masculins que havia debutat a
Barcelona l’any 1906 als teatres del Paral·lel.
Smith en va fer molts esbossos a paper, abans
i després de fer l’escultura. La va produir en
sèrie en guix, que pintava després, i Antoni

2.5
Durant els anys 1913 i 1914, Smith va assistir
a l’École des Arts Décoratifs. A més de practicar l’escultura, la pintura, el dibuix, l’aiguafort,
la publicitat, la il·lustració, el disseny de moda
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Serra també la va comercialitzar en porcellana.
Un dels models de guix policromat va obtenir
una Medalla de Tercera Classe a l’Exposition
Universelle celebrada a Brussel·les el 1910.

S/núm.
Com a dibuixant a París, Smith va desdoblar el
seu peculiar estil: d’una banda, el va adaptar
a la comercialització de la moda i, en paral·lel,
el va derivar cap a un vessant del tot oposat,
expressionista, bàrbar i primitiu, centrat en els
baixos fons i el món marginal o amagat, més
enllà de les aparences de la moral i els bons
costums.

3.4
Smith va projectar molts conjunts escultòrics
monumentals, però no en va poder dur a terme cap. Alguns només els va poder començar, però no acabar, com el de Pere Turull per
a l’edifici de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, del
qual només va poder fer el bust, o el de Milà
i Fontanals a Vilafranca del Penedès, que fou
boicotejat després de la col·locació de la primera pedra. La majoria van quedar en paper
o, com a màxim, en maqueta de fang o guix.

3.8
El darrer projecte de monument de grans dimensions en què va treballar Smith, va ser el
de l’American Red Cross, ja treballat des dels
Estats Units, poc després d’acabada la Gran
Guerra, i del qual va fer bastants dibuixos i
diverses maquetes en guix amb diferents versions. No se sap si aquest monument responia a un encàrrec concret o no, però com li
passava sempre a l’escultor, tot es va quedar
en una simple proposta que no es va poder
tirar endavant.

3.5
A París, Smith va tenir contacte amb els cubistes i els futuristes, però no va acabar implicant-se en l’art d’avantguarda que s’estava
quallant a la capital francesa. No obstant això,
va fer alguns assajos i en va presentar algun
als certàmens parisencs en els quals participava de forma habitual. En aquests dibuixos interpreta de forma naïf, però bastant personal,
l’anomenat cubofuturisme a partir de la deformació, un tret que d’altra banda li era molt propi. Just en arribar als Estats Units, l’any 1919,
encara va fer alguns assajos en aquesta línia,
però no els va continuar.

3.9
Per contra del que s’havia dit sempre, Smith
a Nova York va continuar fent escultura i va
intentar d’integrar-se en el panorama artístic
nord-americà. Va participar en diverses exposicions organitzades per museus importants
del país, en les quals, a més de presentar gravats, també algunes vegades aportà dibuixos i
escultures, malgrat que no obtingueren el ressò que ell anhelava.

3.6,7
Cervantes i El Quixot van ser una referència
cabdal per Ismael Smith. Entre els anys 1910
i 1920 en va fer unes quantes versions, gairebé sempre unint l’escriptor i el seu personatge
en una mateixa figura. És molt probable que
participés al concurs convocat des de Madrid
per al monument a Cervantes a la plaça d’España, però, tal com li passava gairebé sempre,
la seva proposta no fou seleccionada en les
finalistes i per això no en va quedar cap constància, més enllà d’alguns esbossos, dibuixos i
maquetes sense datar i, per tant, encara no es
pot provar si van ser concebuts per a aquella
ocasió.

4.1,2
Entre els monuments projectats per Smith i
no duts a terme, hi ha el d’Enric Granados,
que s’havia d’erigir a Cerdanyola del Vallès, i
del qual s’havia col·locat ja la primera pedra.
Dos anys abans, l’escultor també havia estat
treballant en un altre, dedicat a Isaac Albéniz, a partir d’una col·lecta iniciada per amics
i admiradors fidels, entre els quals es comptaven el mateix Granados, Josep M. Roviralta, el marquès d’Olèrdola i Enric Ràfols. Però
aquest altre monument tampoc es va poder
tirar endavant.
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4.3
Smith havia après la tècnica dels exlibris amb
Alexandre de Riquer, i n’havia fet uns quants a
partir de 1907. Ara bé, no fou fins a l’arribada
als Estats Units que s’hi dedicaria de ple. Hi va
concentrar el seu univers en un gran repertori
en miniatura. Va formar part de les principals
associacions del país en aquest àmbit, i va utilitzar els exlibris per contactar amb quasi tots
els museus nord-americans als quals va oferir
en donació col·leccions pròpies. La quarta i
darrera exposició, amb caràcter individual, que
faria en tota la seva vida, va ser amb gravats i
exlibris a la New York Public Library, a la sucursal de Riverside Drive, l’any 1921.

5.5
L’any 1941, la família Smith es va traslladar a
Irvington, als afores de Nova York, a una zona
residencial a la riba del riu Hudson. Van comprar una luxosa mansió amb un parc immens.
El contacte amb la natura i el món rural, va
incentivar Ismael a pintar una nodrida sèrie
de paisatges, la majoria amb una cabana, un
graner o una casa al centre, sempre amb un
mateix enquadrament. Quan havia deixat ja
enrere l’escultura, faria un darrer intent en la
pintura. Però aviat deixà de banda qualsevol
dedicació sistemàtica en l’àmbit artístic.
5.6
Malgrat haver abandonat la pràctica artística,
per la dedicació a l’estudi del càncer i altres
malalties, Smith no va parar del tot de dibuixar.
Aprofitava l’assistència a congressos científics
per fer apunts dels participants en petits quaderns de butxaca. Va ser acceptat amb simpatia pels cercles professionals de la investigació,
fins i tot per la Universitat de Columbia, i es va
fer membre de la New York Academy of Science. Va escriure un parell d’estudis pseudocientífics, que es conserven a la Hispanic Society
of America a Nova York, i molts altres escrits i
esquemes sobre les malalties i els mals hàbits
que, segons ell, les provocaven.

5.3
Durant els anys 1920, Smith va insistir en la
figura del Quixot i Cervantes. Va il·lustrar un
quadern escolar per a l’Instituto de la Españas;
va utilitzar el Cavaller de la trista figura, i a vegades també el seu fidel Sancho Panza, en impresos i diverses medalles commemoratives. I
va modelar dos grans caps de Cervantes o del
Quixot, convertits en un mateix personatge,
tal com ja havia fet abans. Aquests dos caps
tant podrien haver estat fets a NovaYork, entre 1919 i 1925, com immediatament després,
quan era a Barcelona, entre 1926 i 1930; pot
ser que llavors els concebés per participar al
concurs per al bust de Cervantes destinat al
Poble Espanyol, convocat durant l’Exposició
Internacional de Barcelona, entre 1929 i 1930.

5.7
El sanatori psiquiàtric de Bloomingdale, a White Plains, tenia un departament de manualitats
com a teràpia per als malalts. Durant el primer
any d’estar reclòs, Smith va fer una sèrie de
màscares i caps, amb pasta de modelar esmaltada en fred. Unes obres corprenedores
que enllaçaven directament amb els primers
caps decapitats del Baptista de joies, escultures i dibuixos, i serien el seu testament artístic.
Després d’aquestes obres ja no faria pràcticament res més, perquè incomunicat allà dins ja
no tenia cap sentit. Va morir al mateix sanatori,
al cap d’onze anys.

5.4
Un cop retornat a Nova York, el 1931, Ismael
Smith encara va practicar l’escultura i el gravat
durant un temps breu. La seva principal ocupació artística va ser, però, la pintura, amb retrats,
figures i paisatges, i una tècnica més aviat talpera. En alguns casos, però, com en els retrats
de la mare i els germans, hi traspua l’expressionisme de les seves escultures coetànies.
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Cronologia
ISMAEL SMITH MARÍ

1886
Neix a Barcelona, fill de Victoriano Smith
Vicens i Monica Marí Smith. És el penúltim de
cinc germans.

l’encàrrec del monument a Pere Turull per
al flamant edifici de la Caixa d’Estalvis de
Sabadell; pot fer el bust, però se li altera
bàrbarament la resta.

1898
Mort del pare. Assisteix a l’Acadèmia Baixas,
de Barcelona.

1910
Obté una tercera medalla a l’Exposició
Universal de Brussel·les per l’escultura
Encarnación.

1899
Ingressa a l’Escola de Llotja, de Barcelona.

1911-1914
Exposa amb Laura Albèniz, Mariano
Andreu i Néstor al Faianç Català, el 1911.
L’Ajuntament de Barcelona li concedeix una
beca per estudiar i treballar a París. A la
capital francesa participa als certàmens més
importants com els Indépendents, el Salon
d’Automne i molts d’altres. Perfecciona la
tècnica del gravat i també es dedica a la
il·lustració per a moda. Amb l’esclat de la
Primera Guerra Mundial, retorna a Barcelona.
Participa a l’Exposició d’Art Espanyol, que
se celebra a Brighton i a Londres, i els seus
gravats obtenen un gran èxit.

1903
Obté el tercer premi del concurs de
l’Sportsmen Club.
1904
Obté, amb Tempestat, el segon premi al
Concurs d’Aprenents de Llotja.
1906
Exposa amb Pere Ynglada a la Sala Parés i
obté un gran ressò. Eugeni d’Ors el nomena
“primer artista noucentista”. Comença a
publicar a les principals revistes satíriques de
Barcelona.

1915-1917
Treballa en diferents projectes de monuments,
a Granados, Albéniz, Prat de la Riba.., que
no s’arriben a dur a terme. Viatja dos cops
a Sevilla per trobar inspiració per als seus
gravats.

1907
Exposa amb Laura Albéniz a la Sala Ribas.
Participa a la V Exposició Internacional de
Belles Arts, celebrada a Barcelona, i obté dos
guardons pels seus dibuixos i per l’escultura
En abundància. Aquesta obra és adquirida
per l’Ajuntament de Barcelona perquè formi
part del futur museu d’art, però no s’arriba
a inventariar i desapareix, segurament
destruïda, entre 1911 i 1925.

1918
Es desplaça amb la família a Madrid, per
tal de gestionar els visats per emigrar als
Estats Units. Allà fa els busts escultòrics de
Francesc Cambó i de Joan Ventosa i Calvell.

1908-1909
Juntament amb Josep Pijoan fa la maqueta
del Monument a Milà i Fontanals, per a
Vilafranca del Penedès. Després de la
col·locació de la primera pedra, es fa el
boicot al projecte i es convoca un concurs
que guanya Enric Monserdà. El 1909, rep

1919-1925
S’instal·la amb la família a Nova York, el 1919,
en un àtic a Riverside Drive. Grava una sèrie
de planxes de tema espanyol que utilitzarà
com a carta de presentació als Estats Units.
Exposa els gravats als principals museus
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nord-americans. Es dedica a fons en l’art
dels exlibris i també obté un bon ressò. Fa
donació d’una col·lecció dels seus gravats al
British Museum, de Londres.

1951-1954
Mor Isaac a Barcelona quan estava fent els
tràmits per la compra de Maricel, el 1951.
El 1954, mor la germana, Ana Maria. Quan
Antoni Tàpies comença a exposar a Nova
York, Ismael esdevindrà el seu guia i company
inseparable.

1926-1930
Retorna a Barcelona i instal·la un nou
taller. Participa al Concurs Internacional del
Sagrat Cor de Jesús, que obre l’Exposició
Internacional de Barcelona de 1929. L’obra
que presenta produeix un gran escàndol i
és refusada; queda abandonada al port de
Barcelona.

1955
Dona a la Junta de Museus set-centes obres
–escultures, dibuixos, exlibris i gravats– que
tenia embalades a Nova York per enviar al
Maricel, el 1951.

1931-1940
Torna a Nova York i, de forma gradual, va
abandonant la pràctica artística per dedicarse a la investigació de la cura del càncer des
d’un punt de vista aficionat.

1960
Arran de les seves activitats de caràcter
nudista, és denunciat pel veïnat d’Irvington
i és detingut i finalment ingressat, en contra
de la seva voluntat, al sanatori psiquiàtric de
Bloomingdale, a White Plains. Des d’allà envia
cartes a tots els seus amics, que no rebran
mai.

1941-1950
Es trasllada a viure, amb la família, a una
luxosa mansió d’Irvington, als afores de
Nova York. El 1946, mor la seva mare i,
l’any següent, el germà gran, Pere Joan,
assassinat per la màfia. El seu germà Isaac
es planteja comprar el conjunt de Maricel, de
Sitges, per traslladar-s’hi tots a viure i, alhora,
fer-hi un museu.

1972
Al gener mor al sanatori de Bloomingdale.

Flirting. Good fall, 1914. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Activitats

Més informació i inscripcions:
www.ub.edu/juliols

Conferència inaugural El provocador
marginat a càrrec de Josep Casamartina i
Parassols, comissari de l’exposició
Dijous 22 de juny, 18.30 h
Sala de la Cúpula

Taula rodona Dibuixants i dandis del
noucentisme amb Josep Maria Cadena,
periodista, crític d’art i especialista en dibuix
humorístic català; Josep Casamartina i
Parassols, comissari de la mostra, historiador
i crític d’art, i Aitor Quiney, doctor en història
de l’art i crític
Dimarts 11 de juliol, 18 h
Inscripcions: 93 622 03 81

Presentació del resultat del projecte d’El
Palomar Fons, armari i figura per Ismael
Smith, becat l’any 2015 per la Sala d’Art
Jove i el Museu Nacional
Amb el desplegament dels continguts de la
“capsa d’artista” i la projecció del documental
sorgit del treball de recerca
Dimecres 28 de juny, a partir de les 21.30 h
Sala Oval

Organitzen els Amics del Museu Nacional

Per saber-ne més:

Visites comentades
Dissabtes, 11 h (castellà), 12.30 h (català)
A partir de l’1 de juliol
Durada: 1 h 30 min
Incloses a l’entrada
A l’agost, només grups amb reserva:
grups@museunacional.cat

Publicació Ismael Smith, número 6 de la
col·lecció Monografies, disponible a la botiga
del Museu
#IsmaelSmith
El programa pot estar subjecte a canvis de
darrera hora
Informació actualitzada a
www.museunacional.cat

Curs Heterodoxos, singulars i estigmatitzats
en la història de l’art
Dins Els Juliols de la Universitat de Barcelona
Del 3 al 7 de juliol, de 9.30 a 14 h
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ISMAEL SMITH. MUSEU D’ART
DE CERDANYOLA

Tot coincidint amb la gran exposició que el Museu Nacional dedica a Ismael Smith, el Museu
d’Art de Cerdanyola presenta una visió complementària concentrada en els aspectes més
“marginals” que van contribuir a l’estigmatització i oblit que durant dècades ha patit la figura
del polifacètic i personal artista. Per una banda, a la sala permanent dedicada a Smith,
s’exhibirà una petita mostra sobre la temàtica del nu, que farà emergir la seva identitat sexual
i l’origen jueu. Nude and naked proposa una revisió a partir d’una de les temàtiques més
habituals a l’obra de l’artista, tot abordant diversos temes que es relacionen amb estereotips
de la sexualitat i la personalitat de Smith. L’equip “El Palomar” donarà el contrapunt des de la
perspectiva del moviment queer. Per altra banda, a l’espai Arc del museu se succeiran tot un
seguit d’instal·lacions de joves artistes emergents que establiran un diàleg amb les disciplines
del polifacètic creador (escultura, il·lustració, joieria), tot destacant la visió més trencadora i
moderna de Smith. I per acabar, a través del programa de salut mental que es porta a terme en
col·laboració amb Sant Joan de Déu, s’abordarà a través d’uns tallers l’altre estigma de Smith,
la malaltia mental, ja que l’artista va ser reclòs contra la seva voluntat en un sanatori psiquiàtric,
on passaria els darrers anys de la seva atzarosa vida.

NUDE AND NAKED
Dins la seva producció, la temàtica del nu serà molt abundant. A partir de les figures femenina i
masculina despullades es desplega tot un repertori simbòlic, d’un erotisme latent, que connecta
amb alguns dels aspectes més íntims de l’artista:
Adam i Príap
La representació del nu masculí no és gaire habitual a l’art català. La sèrie de nus realitzats per
Smith tenen un interès extraordinari i ens mostren amb alliberament i detall unes obres d’un
evident contingut homoeròtic.
Eva i Venus
La presència del nu femení és més abundant en el context català de l’època. Però la
personalitat de Smith aviat es manifesta en una peculiar representació de la bellesa femenina.
Lilith i Salomé
Paral·lelament apareixen tot un seguit d’obres en les quals la dona adquireix un paper dominant
i luxuriós, que és percebut com a perillós per la societat de l’època.
El triomf de l’androgin
I, finalment, el nu en Smith troba la seva culminació en la representació de les parelles abraçantse, entrellaçats, besant-se o copulant. La presència del nu estilitzat, atlètic i androgin serà
habitual.
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TOT REVISITANT SMITH
Ismael Smith va treballar diferents tècniques artístiques, i aquesta “indisciplina”, juntament
amb la temàtica diversa de moltes de les seves obres, fa que conceptes com el de gènere,
la provocació, la ironia o la pròpia figura de l’artista entrin en un diàleg directe amb diferents
pràctiques artístiques contemporànies.
Refugi en trànsit, Gaietà Mestieri
Gaietà Mestieri ens proposa utilitzar les obres de Smith per incorporar un territori simbòlic, un
imaginari concret.
“Cabeza de pato” i altres rebel·lies, Ivonne Navarro
Les obres d’Ivonne Navarro fan una incisió directa sobre les problemàtiques i les realitats socials
de principis de segle passat.
Les joies amagades d’Ismael Smith, Olga Muxart
L’Olga Muxart pren d’exemple els dissenys de Smith i n’utilitza la seva essència en el camp de
la joieria, i converteix el que suggereix el motiu gràfic en peça escultòrica d’orfebreria.

INAUGURACIÓ
Dijous 15 de juny, a les 20 h
CALENDARI
Nude and naked: del 15 de juny al 30 de setembre
Tot revisitant Smith: del 15 de juny al 31 de desembre
Gaietà Mestieri: juny-agost
Ivonne Navarro: setembre-octubre
Olga Muxart: novembre-desembre

Museu d’Art de Cerdanyola
C/ de Sant Martí 88
mac@cerdanyola.cat
93 5914130
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Fitxa de l’exposició
Dates
Organitza
i produeix
Direcció
Administrador
Comissari
Registre
i coordinació

Del 23 de juny al 17 de setembre de 2017
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Pepe Serra
Víctor Magrans Julià
Josep Casamartina i Parassols, historiador de l’art
Susana López
Maria Jesús Cabedo

Restauració

Àlex Masalles
Elena López
Joan Pey
Carles Pongilupi
Carme Ramells

Disseny i
direcció
de muntatge

Nam Arq Nacho Añvarez

Disseny gràfic
Vídeos

Opisso Studio
Ferran Alberich

Lloc

Sala d’exposicions temporals 1

Preu

6€

Publicació

Ismael Smith, número 6 de la col·lecció Monografies

Patrocinen
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www.museunacional.cat

