
Biografia d’Ismael Smith  
 
Ismael Smith i Marí va néixer a Barcelona el 16 de juliol de 1886. Va estudiar a 
l’Escola Llotja i a l’acadèmia Baixas, on fou alumne dels escultors Benlliure i 
Querol. Més tard, va completar la seva formació als tallers de Rafael Atché, 
Agapit Vallmitjana i Josep Llimona. L’any 1903 va guanyar una primera medalla 
a l’Ateneu Barcelonès, en un concurs per a artistes novells. Al cap de tres anys, 
va exposar escultura a la Sala Parés juntament amb Pere Ynglada i participà 
en l’Exposició d’Arts i Lletres Catalanes als locals de la Lliga Regionalista. 
Eugeni d’Ors, des del seu «Glossari» de La Veu de Catalunya, el 4 de juliol de 
1906, el reivindicà com a artista noucentista. Va obtenir dues medalles (una 
segona medalla en dibuix i una tercera en escultura) a l’Exposició Internacional 
de Belles Arts celebrada el 1907 a Barcelona. Fou també l’any 1907 que 
exposà juntament amb Laura Albéniz a la Sala Ribas de Barcelona. En aquells 
anys començà a signar els seus primers ex-libris. Publicà il·lustracions, algunes 
d’elles sota una mirada crítica, en diferents revistes de l’època com ara Papitu, 
¡Cu-cut!, Or i Grana, Art Jove, Picarol, La Ilustració Catalana, La Campana 
Catalana i Mercurio. El 1909 s’exhibiren els seus dibuixos a la Galeria Iturrioz 
de Madrid.  
El 1910 va ser guardonat a l’Exposició Internacional de Brussel·les en l’àmbit 
de l’escultura. Un any més tard, va ser pensionat a París per l’ajuntament de 
Barcelona i hi va residir de manera fixa fins al 1914, en què va esclatar la 
Primera Guerra Mundial. El 1911, vinculat al grup Les Arts i els Artistes, 
participà en les dues primeres mostres celebrades al Faianç Català, juntament 
amb Marià Andreu, Laura Albèniz i Nèstor Fernández de la Torre. Un cop a 
París, va ingressar a l’École Nationale des Arts Décoratifs, va viatjar per 
Anglaterra i pels Estats Units i va establir amistat amb Zuloaga, Manolo Hugué, 
Casas i Picasso. Participà en diverses exposicions de dibuix, escultura i gravats 
i va destacar, entre d’altres, al Salon d’Automme (dues vegades), al Salon des 
Indépendents, al Salon de la Société des Beaux Arts (dos cops) i als Artistes de 
la Comédie Humaine a la Galeria Georges Petit. En abandonar París per 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial, va deixar-hi més d’una quarantena de 
peces de guix que mai més no va recuperar. Fou convidat a l’Exposició 
d’Artistes Espanyols de Brighton, on exposà gravats. L’any 1915 retornà a 
Barcelona, però passà llargues temporades a Madrid i Sevilla. L’any 1918 es va 
instal·lar a Nova York, on va dur a terme una extensa producció de temàtica 
espanyola per a la Hispanic Society. Tot i residir a Nova York, ho va combinar 
amb estades curtes a Barcelona fins al 1930, en què va deixar la seva carrera 
d’artista i, en un gir sorprenent, es dedicà a investigar i escriure sobre el 
tractament del càncer, de tal manera que va produir un gran nombre de 
manuscrits d’aquesta temàtica que actualment es troben a l’arxiu de la Hispanic 
Society de Nova York.  
Com a escultor, a part de la seva col·laboració amb el ceramista Antoni Serra, 
destacà pels seus retrats de Prat de la Riba, Francesc Cambó i Enric 
Granados, entre d’altres.  
L’any 1962 va ser ingressat, contra la seva voluntat, en un hospital psiquiàtric 
de White Plains, on va passar els darrers dotze anys de la seva vida.  
 
 


