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En plena celebració de l’Any Llull, 
ha volgut donar una imatge des-
mitificada de Ramon Llull?

—Quan la vaig escriure, fa una 
trentena d’anys, no m’interessava el 
personatge històric de Llull sinó el fet 
que un cristià que ha participat en la 
conquesta militar d’una terra, en aquest 
cas Mallorca, comprés un esclau sarraí 
perquè li donés armes intel·lectuals i així 
completar la conquesta en els terrenys 
cultural i religiós.

—Parli’m del paper que tenen els 
tres personatges de l’obra: Llull, l’es-
clau sarraí i la criada.

—Llull és el personatge que representa 
el poder. L’home que se sent responsable 
de la lluita ideològica, un cop la lluita 
militar ha estat enllestida. L’esclau seria 
l’intel·lectual que forma part dels vençuts 
i que, amb totes les contradiccions que 
això suposa, es veu obligat a ensenyar 
la pròpia llengua i cultura al vencedor 
poderós, és a dir, a donar-li unes armes 
intel·lectuals tot i saber que les usarà 
contra el seu propi poble. I, enmig d’ells, 
hi ha la criada, que representa el poble, 
una dona que ha anat a Mallorca amb els 
conquistadors però que l’únic que vol és 
menjar cada dia. Mentre els dos homes 
parlen de grans temes teològics, ella 
simplement vol viure.

—Quin és l’origen de l’obra?
—Una temporada que ens vèiem molt 

amb l’Ovidi Montllor i la Pepa Arenós, 
em van dir que els agradaria que escrivís 
una obra per a ells. Vaig acceptar, però 
no hi vaig tornar a pensar fins que un dia 
vaig rellegir la Vida coetània i em vaig 
retrobar amb l’episodi de Llull i l’esclau. 
Vaig pensar que l’Ovidi d’esclau i la Pepa 
de criada estarien perfectes. Per fer de 
Llull, vam pensar en Lluís Homar i des-
prés en Pep Tossar, però el projecte no va 
concretar-se mai.

—L’obra enllaça amb la tradició de 
teatre hagiogràfic entorn de la figura 
del beat, però ho fa d’una manera rea-
lista i irreverent.

—No tenia en ment un model de 
teatre hagiogràfic del qual volgués 
apropiar-me les formes per anar-hi a la 
contra. El que em va atreure d’aquella 

situació eren els constants equilibris de 
forces entre un senyor, Llull, i l’esclau del 
qual depèn, no perquè li faci les feines 
dures, sinó per prendre-li la llengua i 
fer-li aflorar unes idees que ell utilitzarà 
per anar a predicar en terra d’infidels. 
Evidentment, l’esclau sarraí va ensenyar 
moltes coses a Llull, no tan sols l’àrab.

—Això és important.
—Llull volia predicar la veritat del 

cristianisme en terra de l’islam i estava 
convençut que tenia un mètode infal-
lible per convertir els infidels, però 
l’esclau li explica que no es trobarà 
quatre indocumentats i que no tot serà 
tan senzill. A l’obra, el que hi ha és una 
representació del que seria una disputa 
entre Llull i els savis musulmans. Per 
això faig que parlin de temes teològics 
abstrusos. En aquestes disputes, faig que 
Llull usi els seus propis arguments, però 
en boca de l’esclau hi poso els que molts 
anys després va usar Anselm Turmeda, 
el cristià renegat.

—Desmunta el bonisme multicultu-
ral amb què sol explicar-se Llull.

—La multiculturalitat de Llull consis-
teix a reunir les eines intel·lectuals neces-
sàries per destruir l’altre i imposar-li la 
pròpia fe i les pròpies idees. La multicul-
turalitat, però, és la convivència enriqui-
dora de diverses cultures. Ell va prendre 
en consideració l’altre, sí, però només per 
derrotar-lo. Em sorprèn que no hi hagi 
hagut una lectura més crítica de Llull.

Pinta un Llull una mica sinistre...
—És que era realment singular. 

Deixar-ho tot per escriure un llibre que 
serà una màquina infal·lible de conver-
tir musulmans i jueus. Anar a predicar 
en terra d’infidels per tal de conquerir 
religiosament i intel·lectualment el món 
islàmic. Desitjar el martiri... Tot això el fa 
un personatge extraordinari, turbulent, 
d’una bel·ligerància molt agressiva.
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Guillem Frontera

«Em sorprèn que 
no hi hagi hagut una 

lectura més crítica 
de Llull»

Conegut sobretot per les facetes 
de novel·lista i articulista 

de premsa, Guillem Frontera 
(Ariany, Mallorca, 1945) 

també ha escrit molts guions 
audiovisuals i ha tingut una 

intensa relació amb el teatre. 
La galera siciliana (Lleonard 

Muntaner) dramatitza la relació 
de Llull i el seu esclau sarraí.
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