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Aquest conte me'l va explicar un home gran que duia una 
barba  llarga  i  grisa.  Vivia  a  la  vora  d'un  llac  a  prop 
de Concord, als Estats Units, i me'l vaig trobar una tarda 
després de rebre una trucada desagradable que m'havia 
posat de mal humor. No sé com va ser, ni què va ser el 
què  li  vaig  dir,  recordo   només  que  em  vaig  trobar 
assegut al seu costat, jo en un tronc i ell en un altre. I  
fent-me sentir com un nen petit, va començar a explicar-
me:
"Hi havia una vegada dos escultors, el Petit i el Gran. Un 
dia,  tot  discutint  sobre  el  seu  art,  varen  acordar  una 
juguesca.  Cada  un  provaria d’esculpir l'estàtua  més 
bonica que s'hagués fet mai . La estàtua més bonica de 
la història de la humanitat. Cada un per la seva banda, 
cada  un  amb  la  seva  tècnica.  Al  cap  de  cinc  anys, 
acordaren, es tornarien a trobar per comparar les seves 
obres. 
L'escultor  Petit  i  l'escultor  Gran eren molt  diferents.  El 
Petit va necessitar força temps per escollir la pedra de la 
que  trauria  l'estàtua.  Va  passejar  per  la  llera  del  riu, 
aturant-se a cada còdol, prenent-ne un de tant en tant i 
alçant-lo per veure'l  millor.  Després de molt  buscar,  va 
trobar el còdol perfecte. Era blanc, però no massa blanc, 
i era llis, però tampoc massa llis. Era prou blanc i llis per 
ser perfecte -va pensar- però també prou imperfecte per 
semblar humà. 
En canvi, el Gran escultor sabia des d'un principi quina 
era la roca que faria  servir.  Havia llegit  que,no massa 
lluny d'on vivia hi havia una muntanya sòlida, feta d'una 
sola peça.  Era la  roca més gran que s'havia trobat  al 
planeta Terra. Si l'estàtua més bonica del Món havia de 
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sortir  d'una  roca,  aquesta  no  podia  ser  una 
roca qualsevol. Qualsevol roca és més gran que algunes 
roques -va  pensar  -  però  no qualsevol roca és  la  més 
gran  del  Món.  Calia  que  fos  monumental,  enorme. 
Comparable amb el Món mateix.
Eren  també  diferents  en  els  seus  mètodes.  L'escultor 
Petit  no va decidir-se ni  per l'escarpa, ni  pel punxó, el 
trepant, o el martell: va decidir-se pel paper d'estrassa. 
Assegut, i amb la roca a la falda, ben aferrada entre les 
cuixes, es passava dies sencers polint-la, observant-la i 
tornant-la a polir. A vegades la contemplava durant unes 
hores,  veient  com els  rajos  de sol  pentinaven la  seva 
forma corba. Tot seguit, intentava posar-se de nou a la 
feina, aplicant amb cura els consells que la llum li havia 
donat. 
El  Gran escultor tampoc va decidir-se per l'escarpa, el 
punxó, el martell, o cap altre eina tradicional i avorrida. 
Va decidir utilitzar maquinària pesada, i va comprar-se un 
martell hidràulic. La feina era dura, tant dura com era la 
Gran  Roca.  Per  sort,  el  soroll  insistent  del  martell 
mecànic  va  cridar  l'atenció  dels  habitants  dels  pobles 
veïns, qui després d'una inicial reticència, van posar-se a 
ajudar-lo amb pics, pales, i  tot el  que van trobar a les 
seves cases.
Mentre tot això passava, el Petit escultor seguia assegut 
al balcó del seu pis, polint amb dedicació i paciència el 
seu còdol. 
El  terrabastall  al  voltant  de  la  Gran  Roca  del  Gran 
escultor  no  va  trigar  a  atreure  l'atenció  dels  medis  de 
comunicació. Quan es difongué que s'estava gestant la 
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Millor Estàtua del Món, fileres de voluntaris acudiren a la 
roca per treballar-la, i el Gran Escultor va decidir, al final, 
fer-los pagar una quantitat simbòlica, per subvencionar 
així  la  compra  d'Excavadores, Bulldozers,  Grues, 
Formigoneres, Tuneladores i explosius. 
I  mentre  tot  això  passava,  el  Petit  escultor  treballava 
pacient,  aliè  als  tràfecs  del  seu  company,  el  Gran 
Escultor. Dedicava cada cop més temps a la seva obra, 
tant, que a vegades oblidava menjar. 
El  Gran  Escultor,  en  canvi,  dedicava  cada  cop  més 
temps a dinars,  sopars, gales benèfiques i  pica-piques 
de luxe. El convidaven a tots els esdeveniments artístics 
de primera línea, on homes amb corbata feien cua per 
fer-se una fotografia amb ell i oferir-li una subvenció. Uns 
quants  il·lustrats  professionals  de  l'arquitectura  i 
catedràtics en història de l'art dirigien les obres i la munió 
de  voluntaris,  treballadors  i  aficionats  que  hi 
col·laboraven. Les explosions aixecaven tanta pols que 
la construcció era visible d'arreu. Les forces de seguretat 
havien de foragitar els periodistes i cineastes interessats 
en la Gran Roca. Es van publicar diversos llibres sobre el 
tema,  parlant  sobre  el  peculiar  procés  de  construcció, 
analitzant-lo  com  a fenomen social  i  humà,  i  sobre 
la transcendència històrica  d'una  obra  d'aquesta 
magnitud. "L'obra del nostre segle -deien- una obra de la 
societat xarxa per la societat xarxa." "Escultura mundial" 
"L'art  com  a  unificador revivificador i reinventor de 
la col·laboració humana"
I  van  passar  cinc  anys.  S'havien  gravat  cinc  o 
sis pel·lícules (un parell  d'elles amb adaptació al  teatre 
musical),  s'havien compost una  simfonia  i  una  òpera,  i 
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s'havia  gastat  tanta pólvora que  la  roca  més  gran  del 
món  gairebé  ja  no  era  identificable.  Però  això  no 
semblava preocupar ningú al dia de la gran presentació. 
La majoria dels caps d'estat hi eren presents, així com 
els  principals  actors  de Hollywood i  el  Bono.  Les 
entrades rondaven els 250 dòlars, i tot i això, era tanta 
l’expectació  que  els  organitzadors  havien  tingut  molts 
problemes per trobar un lloc on hi pogués cabre tothom. I 
també era tanta l’expectació que tothom se'n va oblidar 
del Petit Escultor. De fet, va haver d'invertir tots els seus 
estalvis en comprar-se l'entrada, i per entrar amb la seva 
estàtua  a  l'event,  va  haver  de  discutir  amb  els  de 
seguretat, que no volien roques dins del recinte.
Amb penes i treballs va obrir-se pas fins a la primera fila, 
i  des d'allí,  va  escoltar  els grandiloqüents discursos 
d'unes quantes personalitats, i al final, el grandiós i ultra 
amplificat discurs de l'escultor Gran, el més gran artista 
de la Terra. 
Després  de  mitja  hora  d'aplaudiments,  amb  els  ulls 
plorosos pel fum de l'espectacle i les orelles sordes pels 
esgarips  del  públic,  el  Petit  escultor  va  entreveure  i 
entresentir algú que el cridava. Era un jove periodista.
Afortunadament,  el  jove  Periodista  l'havia  reconegut. 
"Mireu! Ens n'havíem oblidat! Ell és l'altre escultor! Puja a 
l'escenari i mostra’ns la teva obra!" Content de tenir una 
oportunitat, el Petit Escultor pujà a l'escenari.
Duia la seva estatueta coberta amb un mocador vermell. 
La va alçar, tal com havia fet quan escollia el còdol cinc 
anys enrere. I llavors va retirar el mocador.
La llum dels focus era encegadora, i el petit escultor no 
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podia veure el públic. Va notar que a la sala hi regnava 
un silenci absolut. Un silenci que s'allargava lentament. I 
de  sobte,  un  soroll.  Algú  que  tossia.  Un mòbil sonant. 
Algú que parla, algú més que tus. La gent va començar a 
xerrar
Llavors el petit escultor se'n va adonar. Ningú li estava 
fent cas. 
Fi."

-Ja està?
-Si. -va dir-me el vell. 
-Però quina gràcia té? -vaig afegir una mica frustrat- I per 
què  es  diu  l'esperança  de  la  humanitat? 
-He  explicat  aquest  conte  moltes  vegades  -em  va 
respondre. L'he explicat a nens i adults, dones i homes, 
ganduls i  treballadors,  porucs i  valents,  bones i  males 
persones. 
I  saps  què  el  fa  especial?  Que  tots  ells,  sense  cap 
excepció, fossin qui fossin, han estat convençuts, des del 
principi fins al final, de que guanyaria el Petit Escultor. I 
aquesta, fill meu, és l'esperança de la humanitat. 
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