
El geni i la desmesura 
Enric Prat de la Riba, per Ismael Smith 

 

El retrat que Ismael Smith i Marí (Barcelona, 1886 - White Plans, Nova York, 1972) va 
fer a Enric Prat de la Riba és una de les obres destacades de la seva trajectòria com a 
escultor. Segurament el va obrar cap al final de l’any 1917, després de la tràgica mort 
del primer president de la Mancomunitat de Catalunya. És un cap gegantí i expressiu 
que té molt a veure amb uns altres retrats de personatges rellevants que va fer en aquella 
època i que malauradament han desaparegut: el d’Enric Granados, el d’Isaac Albéniz i, 
entre d’altres, el de Francesc Cambó. Unes escultures que mantenen una estreta relació 
entre si, tant des del punt de vista estilístic com temàtic. Hi planegen tothora el geni i la 
desmesura –fent servir uns termes d’Antoni Marí. Són uns caps gairebé monstruosos, 
força inclassificables, que marquen una curiosa fita de l’art català contemporani del seu 
temps, el del noucentisme. Però que ho fan d’una manera retroactiva, perquè quan van 
ser modelats amb prou feines van tenir incidència, ni entre el públic, ni entre els artistes 
coetanis, per més que, poc després, crítics influents, i antagònics, com Eugeni d’Ors i 
José Francés en destaquessin la vàlua, tot i que ho van fer des de Madrid i quan Smith ja 
havia abandonat Catalunya per instal·lar-se als Estats Units i estava deixant enrere la 
pràctica de l’escultura. Llavors, des de Barcelona, també un altre crític d’art important, 
Josep M. Junoy, el vindicava en solitari a Catalunya: «Algunes de les seves obres 
marquen, certament, una data en la plàstica catalana del nostre temps» («Ismael Smith», 
D’Ací i d’Allá, gener del 1927).  

L’art català, després de la gran disbauxa del modernisme, en aquells moments estava 
immers en una llarguíssima temporada de quaresma, d’ordre discret, clàssic i 
conservador, i no podia assumir massa excentricitats, més enllà de la continuació de la 
Sagrada Família, considerada una sublim anormalitat. I aquelles obres de Smith, 
anticlàssiques en essència, estaven més properes a la potència creadora, salvant les 
distàncies, i a la llibertat formal, de Nonell, Gaudí o Jujol que a la tranquil·litat burgesa i 
ordenada de La Ben Plantada. Com a paradoxa, però, el 1906 Smith havia estat 
nomenat per D’Ors el primer artista noucentista i figurava entre els detractors del 
modernisme, sobretot de Gaudí. L’any 1909, des de les pàgines de la revista ¡Cu-Cut!, 
l’escultor i dibuixant publicava un conegut acudit en el qual comparava la Pedrera –que 
encara estava en construcció– amb els efectes d’un terratrèmol. I un terratrèmol també 
era precisament la seva obra en el camp de l’escultura. Smith no tenia res a veure amb 
els cànons clàssics que s’estaven imposant de la mà de Josep Clarà, Enric Casanovas i, 
sobretot, Joan Borrell i Nicolau, un dels escultors noucentistes més genuïns i autor d’un 
altre cap memorable d’Enric Prat de la Riba, molt més d’ordre que no pas el seu. 

 

Un noucentista al marge 
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Enrique García-Herráiz, el principal especialista de l’escultor i marmessor del seu llegat 
artístic, ha analitzat amb encert la complexa relació estilística entre Smith i el 
noucentisme orsià. Al text del catàleg Ismael Smith, Cuaderno de París (Madrid, 
Fundación MAPFRE, 2001), García-Herráiz puntualitza: «El gusto personal de D’Ors 
es una cosa y otra sus teorías estéticas. En sus célebres, y ahora semiolvidadas, 
dualidades o alternancias, nuestro mayor filósofo del arte contraponía: Eterno Viril a 
Eterno Femenino, Logos a Pan, Razón a Sentimiento, Cultura a Natura, Clasicismo a 
Barroco y Romanticismo, La Ciudad a La Selva, etc., propugnando personalmente los 
valores citados en primer lugar. Pues bien, creo que Smith, como artista, propende hacia 
el lado opuesto al de su maestro en cada uno de los binomios mencionados. Incluso en 
el de Ciudad-Selva, teniendo en cuenta que al final se decidió por la vida en el campo, y 
llegó a hábitos de desnudismo exhibicionista que escandalizaban a sus vecinos de 
Irvington. El arte, según D’Ors, debe regirse por la arbitrariedad de su autor, que puede 
elegir libremente pero sin dejarse llevar por lo natural, sino sometiendo el proceso de 
creación a un refinamiento artístico presidido por... el clasicismo. Smith obedeció al 
filósofo esteta en el refinamiento, pero pocas veces respondió con claridad a la llamada 
del nuevo clasicismo.» 

Era molt diferent el cas de Clarà, Casanovas i Borrell i Nicolau, que sí que tindrien 
incidència entre els seus coetanis, però les interessants i poc compreses escultures 
expressionistes de Smith de la dècada dels anys deu no en tindrien en absolut. De fet, 
l’elogiós article de José Francés, que ocupava dues pàgines senceres a la revista La 
Esfera del 4 de gener de 1919, apareixia quan l’escultor ja era als Estats Units. Amb el 
pseudònim Silvio Lago, Francés començava el text sobre Smith, a la secció «Artistas 
Contemporáneos» de la coneguda revista madrilenya, amb un paràgraf brillant, citat per 
García-Heráiz: «Su nombre hebreo, su apellido sajón, su aspecto afrancesado y su 
acento inconfundiblemente catalán, cuando habla castellano, ya prometen el 
cosmopolitismo de su arte y de sus ideas, la diversidad multiforme que le caracteriza. 
Ismael Smith es un indudable producto de civilización ultradecadente, de ese período 
último de las decadencias, donde empiezan a alborear nuevas normas clásicas». Unes 
normes, però, que Smith just acabava de dinamitar amb les seves obres més recents, 
alguna de les quals il·lustrava l’article. Francés parlava de l’«arcaizante latinismo que 
irradia de las obras de sus compañeros de arte y demarcación geográfica: Clarà, 
Casanovas y Borrell Nicolau» per aclarir que: «Más recientemente la escultura de 
Ismael Smith se convulsiona, vibra con impetuoso tormento. Así este Prat de la Riba, 
este Granados, este Cambó de perfil “shyloicko” [referència al mercader de Venècia de 
Shakespeare] y agorero, vistos a través del dinamismo viril de Bourdelle o la gracia 
antigua de Bernard». Acompanyaven el text –a part d’una foto del mateix escultor en 
pla dandy com sempre li agradava aparèixer– reproduccions de dos ex-libris, dues 
il·lustracions de caire goyesc –segurament fetes llavors a Sevilla o Madrid–, i les 
escultures «Encarnación» de ca. 1907 –la seva escultura de petit format més famosa–, 
una altra ballarina molt més arcaïtzant titulada «Bilitis», el cap en bronze de Milà i 
Fontanals del 1908, un altre gran cap masculí i expressionista titulat «La Energía» i el 
de Prat de la Riba. L’article era fruit de l’estada de Smith a la capital d’Espanya, el 
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1918, quan va fer l’esmentat cap de Cambó, que llavors era ministre de Foment, i encara 
un altre retrat, de característiques semblants, igualment perdut, de Joan Ventosa i 
Calvell, company de Cambó en la fundació de la Lliga Regionalista, i llavors ministre 
d’Hisenda, un home que havia aconseguit pels Smith bons contactes a Nova York. 

El potent cap de Cambó –que va ser passat a bronze– no apareixia publicat a l’article de 
La Esfera però, en canvi, era el gran protagonista visual –ocupava mitja plana– de 
l’article d’Eugeni d’Ors, signat amb el pseudònim d’«Un ingenio de esta corte» i titulat 
«La vida breve», que va aparèixer a la revista Blanco y Negro el 10 d’octubre de 1926. 
El text, que presentava Smith, de nou amb una bona foto, com «un escultor español de 
Nueva York», aprofitava una estada de l’artista a Catalunya per fer una frívola crònica 
de societat, amb uns certs tocs avantguardistes, arran d’un concert celebrat a casa del 
col·leccionista Manuel Rocamora a Sant Gervasi. Enmig de giragonses estilístiques, 
D’Ors explicava que llavors Smith ja treballava poc en l’escultura i afegia: «Es lástima, 
porque este hombre tenía, y me figuro que tiene aún, para este arte condiciones que no 
vacilo en calificar de geniales.» I deia també que «La potencia de estilización que ha 
tenido S** [sic] sobre los detalles y modas contemporáneos, en pocos, ciertamente, lo 
he conocido. La magia característica, expresiva, vitalizadora de su pulgar, en ninguno.» 

El text acabava lloant el magnífic retrat de Cambó, sens dubte una de les obres més 
reeixides de l’artista i molt celebrada pel seu propietari, que n’estava orgullós, tot i ser 
un home de gustos estètics bastant conservadors. Però aquest cap, que havia de ser la 
consagració de Smith com a escultor contemporani, més enllà del noucentisme, va tenir 
mala fortuna, com la majoria d’obres seves. Del model previ en guix, després del fang, 
no se’n sap res, si es va destruir o es va perdre. I el bonze, durant la guerra civil 
espanyola, va ser confiscat pel bàndol republicà per fondre’l i fer-ne municions, atès 
que Cambó estava col·laborant en el bàndol nacional. Un trist final, de nou amb 
paradoxa. 

Les testes de Granados i d’Albéniz també van desaparèixer i no se sap on van anar a 
parar. Per sort, almenys, Smith, conscient de la seva vàlua, els havia fet fotografiar tots i 
ara els podem conèixer com a mínim per aquestes imatges d’època que ell va conservar 
entre els seus papers, i, també, per algunes de l’Arxiu Mas. En el cas concret del retrat 
de Prat de la Riba, se’n conserven diverses fotografies fetes en diferents angles, una 
d’elles d’Adolf o Pelai Mas i datada del 1928. El cap del primer president de la 
Mancomunitat es va donar per perdut com la resta de retrats fins l’any 2011, que va 
aparèixer als Encants Vells de Barcelona. I amb prou feines se’n va parlar més fins a la 
mort de l’escultor l’any 1972. Llavors va ser l’historiador i crític d’art Rafael Santos 
Torroella que el va esmentar amb deferència a l’article «Ya en el recuerdo, 
definitivamente, Ismael Smith» publicat a El Noticiero Universal (Barcelona, 
5/12/1972). Un article essencial il·lustrat amb els caps de Milà i Fontanals, Cambó i Prat 
de la Riba, a part d’altres obres de l’escultor. Anys després, va ser García-Herráiz el que 
de nou donava a conèixer aquest retrat a partir de les imatges que tenia procedents dels 
fons documental de Smith i també considerava el cap del president de la Mancomunitat 
una de les grans realitzacions de l’artista. L’escultura ja apareixia reproduïda al seu 
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primer article «Ismael Smith i Marí» publicat a la revista Goya (núm. 199-200, Madrid, 
1987), fonamental en la recuperació de la figura de l’artista. Al peu de foto també hi 
constava l’anotació «Sarrià, 1917» transcrita per l’autor d’alguna de les innombrables 
notes i llistes que va deixar el mateix artista. Després, vindria l’exposició «Ismael 
Smith, Cuaderno de París», organitzada a Madrid l’any 2001 per la Fundación 
MAPFRE, amb material també procedent del llegat que tenia García-Herráiz. I, de nou, 
ell publicava la imatge al seu text pel catàleg de l’exposició «Ismael Smith, reivindicat» 
(Fundació Palau, de Caldes d’Estrac, 2005), una altra de les iniciatives essencials en la 
recuperació de l’artista duta a terme per Josep Palau i Fabre en col·laboració amb el 
mateix García-Herráiz i l’antiquari Artur Ramon –que també ha estat des d’un primer 
moment un home clau en la vindicació de Smith, al qual ha dedicat diverses exposicions 
i catàlegs a la seva galeria barcelonina del carrer de la Palla. 

De fet, va ser Artur Ramon el que va identificar, als anys vuitanta, una pila de guixos de 
l’artista que estaven perduts en una torre de Sarrià a punt de ser enderrocada, al carrer 
d’Anglí. L’edifici havia estat propietat del marquès d’Olèrdola, Manuel Rius i Rius, 
íntim amic de l’escultor i fill de Francesc de Paula Rius i Taulet, el famós alcalde de 
Barcelona. Segons va explicar Paco Smith a García-Herráiz, Manuel Rius, d’acord amb 
Smith, va guardar els guixos que hi havia a l’estudi de l’escultor al carrer del Call –en 
un local que li havia deixat Manuel Rocamora– a la seva torre del carrer d’Anglí. No se 
sap si amb tot el que va guardar hi havia els retrats de Prat de la Riba, Granados i 
Albéniz, però quan el material va arribar a mans d’Artur Ramon, aquests ja no hi eren.  

D’altra banda, Smith a les seves notes també havia apuntat que els anarquistes havien 
saquejat el seu taller barceloní durant la guerra civil espanyola. Fos com fos, el cap en 
qüestió no apareixeria fins al 2011 i gràcies al catàleg de la Fundació Palau el van 
identificar. Poc després, va passar a Palau Antiguitats i es va fer pública la troballa. A 
partir de Francesc Fontbona, es van fer diverses gestions, i el Museu d’Art de 
Cerdanyola –el primer que ha dedicat una sala monogràfica a l’artista– va mirar de 
poder-lo adquirir, sense èxit en temps de crisi, i fins i tot es va intentar fer-ho mitjançant 
una subscripció popular que no va arribar a quallar. Mentrestant, l’obra va ser inclosa a 
l’exposició «Joaquim Torres-García i Barcelona, 1891-1919» (Palau Antiguitats, 
Barcelona, 16/10/2013-7/2/2014), que va assolir un bon reconeixement de crítica i 
públic, i finalment va ser adquirida pel Museu d’Història de Catalunya, que la 
presentava, immediatament després, amb tots els honors, a l’exposició «La 
Mancomunitat de Catalunya. Cultura i Pedagogia». Finalment, el cap de Prat de la Riba 
prenia tot el sentit i la transcendència que li havia atorgat el seu autor quan el va fer, 
després de gairebé un segle d’oblit. 

  

Un cap sense peanya 

Però, quin va ser el mòbil de Smith per fer aquest retrat? Responia a un encàrrec? Era 
per formar part d’un monument? Res d’això no se sap, ni ell va anotar cap detall al 
respecte, ni s’ha localitzat fins ara cap referència a la premsa de l’època, més enllà de 
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l’article de José Francés que publicava l’obra i l’elogiava, però no esmentava on estava 
destinada més enllà de la seva pròpia vàlua com a escultura independent. Només se sap, 
pel mateix Smith, que va ser fet a Sarrià el 1917, igual que altres obres coetànies en les 
quals també ha va fer constar l’any i el lloc d’execució, de manera que cal suposar que 
llavors va tenir un estudi o un lloc per treballar a Sarrià, a part del que havia tingut fins 
al 1911 al carrer del Call a Ciutat Vella, amb independència del seu domicili particular. 

L’any 1911, en el zenit de la seva carrera artística, Smith havia estat becat per 
l’Ajuntament de Barcelona per anar a París. A la capital francesa, s’hi va estar fins a 
l’esclat de la guerra europea, el 1914. Durant aquest temps, va tenir casa i estudi a 
Neully i el va abandonar de manera sobtada deixant enrere una pila d’escultures que es 
van perdre. Va tornar a Barcelona i va viure a Sarrià, al núm. 28 bis del carrer dels 
Caputxins, l’actual Major de Sarrià fins a finals de 1917 o el començament del 1918. 
Durant aquells anys, també va fer una estada a Sevilla i una altra a Londres, on va 
coincidir amb Granados just abans de la mort d’aquest. El 1918, marxava a Madrid i 
després de nou a Londres, ja amb la seva mare i els germans, a l’espera d’aconseguir el 
visat per entrar definitivament als Estats Units, l’any següent. 

Amb tota probabilitat Smith va concebre el cap de Prat de la Riba arran de la mort 
d’aquest l’1 d’agost de 1917, un fet que havia commocionat al país. Durant mesos, fins i 
tot anys, es van succeir els actes d’homenatge. Molts pobles i ciutats de Catalunya van 
atorgar el seu nom a places, avingudes i carrers, amb les consegüents plaques 
commemoratives. Sembla ser que Gaudí va fer l’esbós d’un monument per a 
Castellterçol, la vila natal del prohom de la Lliga, però no el va tirar endavant i el va 
continuar un del seus fidels admiradors, l’arquitecte Lluís Bonet Garí, que va desplegar 
la idea amb una proposta més definida que no s’acabaria duent a terme. És possible, 
doncs, que Smith modelés l’obra en aquest ambient de vindicació fervorosa de l’autor 
de La nacionalitat catalana, esperant poder realitzar, tal com havia intentat amb 
Granados i Albéniz, un merescut monument, gràcies als bons contactes que tenia entre 
la gent influent de la Lliga. 

Sense anar més lluny, s’havia donat el nom de Prat de la Riba a la plaça Major de 
Sarrià, just al costat on Smith vivia, i es planificava fer-hi una gran reforma urbanística 
que tardaria anys a definir-se. També a la seu de la Mancomunitat es preveia dedicar 
algun tipus de record commemoratiu al seu primer president. De fet, s’havia dit de 
traslladar-ne les despulles a la capella de Sant Jordi, a l’antic Palau de la Generalitat, 
llavors seu de la institució. Al final, es va construir una gran fornícula ovalada i s’hi va 
col·locar el retrat en bronze que havia fet, l’any 1912, Borrell i Nicolau, una escultura 
que va cedir a la Mancomunitat la mateixa família Prat de la Riba. Una còpia d’aquest 
retrat, feta el 1932, es va col·locar a l’Institut d’Estudis Catalans, i encara se’n va fer 
una altra, molt més modernament, que es va situar a la façana de la casa del prohom a 
Castellterçol. El 1939 es va retirar l’obra del Palau de la Generalitat, i no es va tornar a 
col·locar fins al 1976, en un nou emplaçament al pati dels Tarongers.  
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El retrat de Borrell i Nicolau és l’antítesi del de Smith. És una obra molt més fidel al 
model i d’una correcció absoluta, serè i amb voluntat de ser un emblema del personatge, 
realitzat en un estil clàssic, amb influència dels retrats de l’època romana, que és el que 
s’acabaria imposant en el noucentisme més ortodox. En aquells moments, Smith, 
nomenat noucentista per l’inventor del moviment –sinònim de modernitat quan es va 
crear– ja no tenia res a veure amb el viratge absolut cap a l’ordre que imperava. 

D’alguna manera, el retrat de Prat de la Riba de Smith era una peça més en l’engranatge 
de la sisífica carrera de l’escultor en l’àmbit monumental, el primer testimoni de la qual 
es remuntava a l’any 1908. Va ser llavors que va obtenir l’encàrrec de realitzar un 
monument a Milà i Fontanals per a Vilafranca del Penedès, juntament amb l’arquitecte i 
historiador de l’art Josep Pijoan, secretari del recentment creat Institut d’Estudis 
Catalans i un dels grans amics de Smith. Era un monument modern, en sintonia amb 
l’estil de la secessió vienesa i el modernisme centreeuropeu més avançat, amb 
influències de l’escultor Franz Metzner. D’acord amb les directrius arquitectòniques de 
Pijuan, Smith va fer la maqueta i també alguna figura del conjunt, passada en guix, ja a 
escala natural. Es va col·locar de manera solemne la primera pedra i es van anar 
aconseguint aportacions per a la seva execució. Però, de cop i volta, intrigues i pressions 
dels «mateixos de sempre», tal com va escriure més endavant a les seves notes 
personals, van paralitzar el projecte i Smith i Pijoan van perdre l’encàrrec. Pel 
novembre del 1908 es va convocar un nou concurs que van guanyar l’escultor Manuel 
Fuxà i el decorador i pintor conservador Enric Monserdà –que treballava sovint amb 
Josep Puig i Cadafalch, del qual, a més, era parent. L’obra resultant, que es va inaugurar 
el 1912, va ser del tot convencional. L’any 1909 Smith donava un bust en bronze de 
Milà i Fontanals a l’Institut d’Estudis Catalans, perquè presidís la sala dedicada a 
manuscrits –en l’actualitat el bust està col·locat a la Biblioteca de Catalunya. L’escultor 
ja havia col·laborat amb l’Institut des dels seus inicis, quan va il·lustrar la coberta de 
l’acte fundacional el 1907. Més tard, Pijoan oferiria un altre exemplar del cap a Archer 
M. Huntington, mecenes de la Hispanic Society, però aquest no el va acceptar, i el 
bronze no entraria fins anys més tard a la institució novaiorquesa, on encara es 
conserva, ofert de nou per l’Institut d’Estudi Catalans. 

El fracàs següent, aquest cop a mitges, va ser el del monument a Pere Turull, fundador 
de la Caixa de Sabadell, destinat al luxós edifici que l’entitat vallesana havia encarregat 
al jove arquitecte Jeroni Martorell. Era l’any 1911 i Smith va fer diversos esbossos del 
monument i diferents versions del bust del personatge, una de les quals va presentar a 
l’exposició que va fer al Faianç Català, juntament amb els artistes Laura Albéniz, Marià 
Andreu i Néstor Fernández de la Torre. El bust definitiu de Turull, brutal i gegantí, es 
va fer fondre en bronze, va participar a la VI Exposició Internacional d’Art, celebrada a 
Barcelona, i va obtenir una tercera medalla, però Smith no va poder acabar el monument 
i, de nou, va aparèixer Fuxà, que en va fer la columna peanya i les figures al·legòriques 
que l’envoltaven, desvirtuant l’imponent retrat de Turull. «Els mateixos de sempre» no 
aturaven la seva guerra contra els noucentistes més polèmics. Cap al 1915, en què es va 
inaugurar el monument a Turull, s’iniciava la campanya de setge contra Joaquim 
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Torres-García, a qui Prat de la Riba havia encarregat els immensos i magnífics murals 
del Saló de Sant Jordi al Palau de la Generalitat. Una altra història que acabaria com el 
rosari de l’aurora després de la mort del primer president de la Mancomunitat. El seu 
successor, Josep Puig i Cadafalch, va paralitzar l’obra, va despatxar Torres-García i va 
fer cobrir els murals amb cortines. Més tard, ja en temps de la dictadura de Primo de 
Rivera, l’obra del famós pintor seria feta malbé amb pintures convencionals enganxades 
grollerament a sobre. Amb Smith la campanya no va ser tan obertament directa, però, 
des del començament de la seva trajectòria en el camp de l’escultura pública, també va 
ser víctima d’intrigues i greuges. Eugeni d’Ors, un altre personatge perseguit «pels 
mateixos de sempre», i que Puig i Cadafalch el 191 va forçar a deixar els càrrecs que 
ocupava a la Mancomunitat, va dir que Smith devia haver estat sotmès en l’època a un 
acte de fe per les seves audàcies escultòriques, segons testimoniava el periodista 
Santiago Vinardell al seu article «El hongo», publicat a La Vanguardia el 5 de maig de 
1933.  

Encara el 1915 Smith tornava a treballar en un nou monument, aquesta vegada dedicat 
al músic Isaac Albéniz, que feia sis anys que havia mort. La iniciativa comptava amb el 
suport de Granados, Frank Marshall, Josep M. Roviralta –propietari de l’empresa 
Uralita–, el marquès d’Olèrdola i Enric Ràfols, segons consta en una carta, conservada a 
la Biblioteca de Catalunya, escrita per Smith en anglès i dirigida a la seva amiga Laura, 
filla del músic. Una altra vegada, un cap immens presidint el monument en alguna de 
les diverses propostes que va fer. Del cap del compositor, en faria molts dibuixos, 
alguns dels quals va utilitzar per als ex-libris que li va dedicar després. També va 
modelar el retrat, però el monument en qüestió no es va tirar endavant i el cap de guix 
va desaparèixer. Un any després, quan Granados va morir ofegat al canal de la Mànega 
de retorn de l’estrena de Goyescas a Nova York, Smith va començar a treballar en un 
nou monument, dedicat a la memòria de l’il·lustre músic que aquesta vegada sembla que 
s’havia d’erigir a Cerdanyola del Vallès, poble en el qual Granados estiuejava. Un altre 
cop el conjunt girava entorn d’una testa enorme. Va modelar el cap, però el monument 
tampoc no es va dur a terme; a part de fotografies de l’escultura en guix, també perduda, 
en queden només alguns excel·lents dibuixos del conjunt i del cap, alguns ja datats el 
1918, i que l’artista utilitzaria per fer-ne un magnífic ex-libris. 

En tot aquest rosari de projectes fallits, l’únic que va arribar, íntegrament, a bon port va 
ser el del retrat de l’escultor Ramon Amadeu, encarregat a Smith per la Junta de Museus 
Municipals de Barcelona, el 1910, per decorar la reforma de l’Antic Arsenal del parc de 
la Ciutadella, reconvertit en Museu d’Art. Un bust destinat a la façana de l’ampliació de 
l’edifici projectada per l’arquitecte Pere Falqués, i que acompanyava una sèrie d’altres 
retrats de personalitats rellevants de la història de Catalunya, encarregats a bona part 
dels escultors llavors en actiu a la capital catalana. L’encàrrec exigia una certa correcció 
i mesura en l’execució, havia de ser una obra de caire convencional com la resta del 
conjunt. Smith va fer diversos esbossos del bust quan era a París a partir del 1911, 
alguns dels quals mostraven una certa deformació en el rostre, un tema que va assajar 
sovint a la capital francesa en uns quants dibuixos en els quals traslladava la idea de la 
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descomposició del cubisme a una representació de rostres en diferents estats anímics, o 
diferents posicions, que resultaven en una mena d’expressionisme molt sui generis. Va 
traslladar aquesta característica a l’obra definitiva, però aquest tret inquietant va quedar 
força inadvertit, atès que l’obra formava part d’un conjunt ornamental situat al 
capdamunt de la façana. 

El cap de Prat de la Riba sembla clarament destinat a un tipus de monument semblant 
als de Turull, Albéniz o Granados, un dels leitmotiv propis de l’artista. Al gabinet de 
dibuixos i gravats del MNAC es conserva un dibuix amb tres propostes d’un mateix 
monument, signat i datat el 1917, però sense cap altra anotació. De nou, es tracta d’una 
columna amb un bust o un cap d’home jove sense gaire definició, un d’ells rodejat per 
dues àligues, que podria ser una al·legoria de l’heroi. La fesomia de la figura, però, no té 
res a veure amb la de Prat de la Riba.  

Vist en fotografia, el retrat del primer president de la Mancomunitat fet per Smith 
tendeix a la caricatura, un gènere que el seu autor no menystenia en absolut. 
Precisament un dels grans reconeixements que havia obtingut era una tercera medalla, a 
la secció de Caricatura, pel gran conjunt escultòric titulat En abundància, a la V 
Exposició Internacional de Belles Arts i d’Indústries Artístiques, celebrada a Barcelona 
el 1907. L’obra, que també s’acabaria perdent, era una versió moderna del tema de 
Susanna i els vells absolutament grotesca, el tema de la bella i la bèstia en el qual 
apareixia de ple el tema de la monstruositat i la desmesura, un altre dels leitmotiv de 
l’escultor. Per acabar de desconcertar, En abundància estava pintada de colors, sembla 
ser que obra d’Ignacio Zuloaga, que era un altre dels grans amics de l’escultor català. 
Smith va pintar sovint els seus guixos i els va donar la categoria d’obra acabada, no tant 
com un procés intermedi entre el modelat en fang i bronze que en tan poques ocasions 
podria arribar a dur a terme. Unes vegades, pintava els guixos de colors, amb la qual 
cosa recuperava la tradició d’abans del Renaixement, i d’altres ho feia en tons 
monocroms, que podien ser daurats que imitaven el metall. En el cas del cap de Prat de 
la Riba, li resten tocs de color verd maragda i blau turquesa, i no se sap si havia estat 
totalment pintat o només tenia algunes parts per accentuar-ne el volum.  

Vist al natural, però, aquest retrat és una obra impactant; la grandària exagerada, 
l’expressió i, sobretot, la força del modelat li confereixen tota una altra dimensió. El 
retrat de Smith és una idealització absoluta, un superhome nietzschià que desborda 
energia i una certa violència. Té alguna cosa de decapitat, com les testes ferotges 
d’Holofernes, Goliat o de Sant Joan Baptista de Caravaggio, Artemisia Gentileschi o el 
seu pare Orazio. Uns temes bíblics que fascinaven l’escultor català i que va dibuixar 
diverses vegades, sobretot el mite de Salomé –posat tan de moda per Oscar Wilde– i, 
també, David i Goliat. Les grans testes gegants masculines, tirades per terra, que 
apareixen sovint a les seves joies i els ex-libris.  

A diferència dels retrats de Granados, Albéniz o Cambó, el de Prat de la Riba 
s’assembla més aviat poc al model, més enllà del nas, les orelles i el gran mostatxo. La 
forma del cap és molt més ovalada que no pas la de l’il·lustre polític català. No sembla 
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fet a partir d’imatges fotogràfiques, tal com sol passar quan cal retratar algú que ja ha 
mort. És molt possible que Smith l’hagués modelat de memòria, a partir dels records 
vius que tenia del personatge, que segur que havia tractat quan era col·laborador assidu 
de l’Institut d’Estudis Catalans i en els actes de la Lliga, essent-ne com era un fervent 
admirador. En totes les fotografies de l’època, Prat de la Riba surt sempre reposat i 
estàtic. Front ample i més aviat quadrat, quasi sense cap arruga, cabells curts, ben 
pentinats i amb la cara molsuda. En l’obra de Smith, en canvi, apareix enèrgic, ple de 
marques del temps i amb expressió de preocupació, gairebé enutjat i alhora trist. Potser 
mirant-se a si mateix, furiós per una mort prematura que no li havia permès acabar 
l’obra grandiosa que impulsava, deixant rere seu un buit insondable. 

 

        

Josep Casamartina i Parassols 

 


