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ROBERT GRAVES A MALLORCA
Vida i literatura
Els viatgers a Mallorca a principis del segle XX (II)

Robert Graves a Mallorca.
Vida i literatura.
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Coberta: fotografia de l'arxiu de la família Graves

Introducció
Escriptor de novel·les i assaig antropològic, Robert Graves (Wimbledon,
Londres, 1895 - Deià, Mallorca,1985) es definia com a poeta. Amb la seva
esposa Laura Riding deixaren Anglaterra el 1929 i s’instal·laren al poble de Deià
per recomanació de l’escriptora nord-americana Gertrude Stein. A Deià
reprengueren la seva feina com a impressors i escriptors, i l’any 1932 varen
construir una casa que batiaren amb el nom de Ca n’Alluny.
Graves va ser professor a diverses càtedres universitàries i estudiós de la
mitologia hebrea i grega. Les seves catorze novel·les són, en la seva major part,
històriques.
Llevat dos períodes, la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial,
Graves va viure a Deià, amb la seva segona esposa Beryl Pritchard i els seus
quatre fills, fins a la seva mort el 1895 i està enterrat al cementeri del poble. A
Deià va concebre les seves famoses obres: Jo, Claudi (1934), Claudi el déu i la
seva esposa Messalina (1934), El velló d’or (1944), La Deessa Blanca, Perquè
visc a Mallorca (1953), entre d’altres.
Al llibre autobiogràfic, Adeu a tot això (1929), un dels més valorats, relata la
seva lluita a la Primera Guerra Mundial, on va ser greument ferit.

DOCUMENTAL: FAMÍLIA GRAVES
De la sèrie En companyia,cap. 11. Una producció d’IB3. Any: 2016.
Duració: 45 min 29 s.
Entranyable entrevista als tres fills de Robert Graves, William, Llúcia i
Tomàs, a la casa familiar de Deià, en què recorden la vida quotidiana
a la seva infància: les visites dels amics com Ava Gardner i Stephen
Hawking, el teatre improvisat per Graves a l’Olivar cada any obert a
tot el poble.
Records acompanyats d’imatges de l’àlbum familiar. Els fills recorden
una mare gran lectora i un pare divertit que els contava contes i els
cantava cançons tradicionals angleses.
https://acortar.link/1jh9
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DOCUMENTAL:ROBERT GRAVES EN
MALLORCA (1929-1936) PART 1
De la sèrie Baleares, un viaje en el tiempo. Direcció de Toni Capellà.
Coproducció Capellà Films i RTVE. Any: 2006. Duració: 27 min 25 s.
Recorregut per la vida de Robert Graves a Mallorca des de la seva
arribada amb Laura Riding (1929) amb motiu d’una crisi domèstica i
fugint de l’enrenou de Londres, fins a l’exili a Anglaterra a causa de la
Guerra Civil espanyola. Inclou la construcció de la casa de Deià, els
enlluernadors paisatges de la Serra, la vida al poble durant aquells
anys i les relacions amb els veïnats, amb entrevistes als veïns qui
varen conèixer l’escriptor i la seva dona Laura.
https://acortar.link/1jhe

bibcort| maig 2020

DOCUMENTAL:ROBERT GRAVES EN
MALLORCA (1946-1985) PART 2
De la sèrie Baleares, un viaje en el tiempo. Direcció de Toni Capellà.
Coproducció Capellà Films i RTVE. Any: 2006. Duració: 26 min 26 s.
Se centra en el retorn del poeta a Deià el maig de 1946, amb la seva
nova esposa Beryl Pritchard i tres infants, fins a la seva mort el 1985.
Descriu la retrobada amb l’ambient tranquil i agrícola del poble, la nova
vida a Ca n’Alluny, les propietats dels Graves a Deià, els banys a la cala,
el trasllat a Palma per a l’educació dels fills... S’hi fa referència a les
muses de l'escriptor i el seu nomenament com a fill adoptiu de Deià, i
inclou entrevistes als fills i imatges de Graves cantant una cançó
folklòrica anglesa.
https://acortar.link/1jhg
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DOCUMENTAL: ROBERT GRAVES TRABAJA
EN NUEVA CRETA
De la sèrie La aventura del saber. Estampas contemporáneas.
Guió i realització de Salvador Valdés. Any: 1998. Duració: 25 min
10 s.

Mallorca fou per a Graves la Nova Creta, el seu paradís. Gran part
d’aquest documental parla dels contes escrits entre 1929 i el 1962 amb
temes, personatges i paisatges de Mallorca, publicats a diaris i revistes.
Relata anècdotes, històries del poble i de Palma, i del caràcter dels
mallorquins. Graves fa referència també a Mallorca al pròleg d’El velló
d’or i a Anceu a l’hort dels argonautes, que situa a Deià.
https://acortar.link/1jhm
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ENTREVISTA: ROBERT GRAVES
INTERVIEWED BY MALCOLM MUGGERIDGE
Any: 1965. Duració: 29 min 47 s.
Àudio i subtítols en anglès.

Malcolm
Muggeridge, controvertit periodista i productor
de
documentals anglès, conversa en aquesta profunda entrevista sobre
temes vitals de la vida de Robert Graves. Parlen de la seva formació,
les seves influències juvenils, la influència de la guerra mundial que va
viure en la seva joventut, el seu sentiment de poeta, la religió, l'amor i
l'homosexualitat, amb respostes marcades per l'humor, la
intel·ligència i l'enginy de l'escriptor.
https://youtu.be/qzLuG3tM84I
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SÈRIE DE TELEVISIÓ: YO, CLAUDIO
Sèrie de tretze episodis, traduïda al castellà, que es va emetre
per primera vegada el 1976. Es pot veure completa a Filmin, HBO,
Amazon i Youtube.
Robert Graves va escriure les novel·les Jo,Claudi i Claudi el déu i
la seva esposa Messalina a Deià l’any 1934, les quals el 1976
varen donar peu a l’excel·lent sèrie de la BBC I, Claudis. La sèrie,
convertida en un referent cultural, relata el regnat d’August i la
successió d’emperadors que el seguiren a través d’una
autobiografia fictícia d’un d’ells, Claudi. August fou l’home que
acabà definitivament amb la República romana, i posà les bases
jurídiques, militars, administratives i morals de l’Imperi. Durant el
seu regnat va néixer a Galilea Jesús, el fundador d’una nova religió
que fou crucificat durant el regnat de Tiberi.
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LLIBRE: LOS MITOS GRIEGOS
Ed. il·lustrada, Ariel, 2016.
Graves va escriure aquest llibre des de la casa que va habitar amb la seva
família durant un temps a Palma i el publicà el 1955. Es tracta d’una obra de
referència per a iniciar-se en el món de l’Antiguitat, una recreació dels mites
grecs narrada amb una prosa magistral i que ens guia a través dels avatars
dels herois i el déus, amb temes eterns i comuns als mortals com la traïció i
els desitjos inconfessables. Desfilen pel relat Zeus, Narcís, Afrodita, Hermes,
Atena, Orestes, Apol·lo, Posidó, Dionís, Perseu, Mides, Teseu, Èdip,
Penèlope, Hèracles...

https://acortar.link/1ji2
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LLIBRE: LA DIOSA BLANCA
Alianza Ed., 2014. Traducció del seu fill William Graves.
Considerat el seu llibre més personal, imprescindible per a entendre la seva
manera de pensar, La Deessa Blanca és un assaig erudit i apassionat que
ens narra com a Europa i al Pròxim Orient hi havia cultures matriarcals que
adoraven una deessa suprema i que reconeixien als déus masculins tan sols
com els seus fills, consorts o víctimes per al sacrifici. Aquestes cultures varen
ser eliminades per la irrupció del patriarcat, que va arrabassar a les dones la
seva autoritat, va elevar els consorts de la deessa a una posició de
supremacia divina i va reconstruir mites i rituals per a ocultar el passat.

https://acortar.link/1ji6
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HEU QUEDAT AMB GANES
DE SABER-NE MÉS?
Aquí teniu una guia de
recursos bibliogràfics
on podreu trobar més
informació sobre el
primers viatgers que
arribaren a Mallorca.

Aquí

Biblioteca de Cort
#somlocalssomuniversals
#palmaculturaoberta
#quedatacasallegint
#totaniràbé

