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Herta Mueller ganha Nobel de Literatura 2009
Estocolmo, 8 out - A escritora romena naturalizada alemã Herta Mueller é a vencedora do Prêmio Nobel
de Literatura 2009, em reconhecimento a uma obra que é "concentração da poesia e da franqueza" e
que "descreve a paisagem dos despossuídos", segundo a Real Academia Sueca de Ciências.
A escritora, que vive em Berlim desde 1987, nasceu
em Nitzkydorf (Romênia) em 1953, dentro de uma
família da minoria alemã nesse país - à qual
pertenceram outros escritores emblemáticos
alemães, como Oskar Pastior - e, desde muito
cedo, tentou colocar pontes entre as duas culturas
às quais pertencia.
Herta Mueller estudou filologia alemã e filologia
romena simultaneamente, tentando aprofundar os
conhecimentos das duas literaturas às quais sentia
que pertencia.
Entrou em conflito com a Romênia do ditador
Nicolae Ceaucescu, onde perdeu seu primeiro
trabalho, como tradutora em uma fábrica de
máquinas, por se negar a colaborar com o serviço
secreto da Romênia comunista.
Seu primeiro livro, "Niederungen", ficou quatro anos
na editora antes que finalmente pudesse ser
publicado, em 1982, com cortes impostos pela
censura romena.
Esta é a primeira vez desde 2003 que o Nobel de
Literatura vai para uma autora em língua alemã,
após o recebido pela austríaca Elfriede Jelinek,
naquele ano, enquanto o último alemão que ganhou
o prêmio foi Günter Grass, em 1999.
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Em 2008, o prêmio foi para o francês Jean-Marie
Gustave Le Clézio.
Depois do anúncio do Nobel Literatura, será concedido amanhã o da Paz, divulgado em Oslo.
O anúncio dos Nobel começou na segunda-feira, com o de Medicina, que foi para os americanos
Elizabeth H. Blackburn, Carol Greider e Jack W. Szostak.
Na terça-feira, houve o anúncio do de Física, para o britânico-americano Charles Kuen Kao e os
americanos Willard Sterling Boyle e Georges Elwood Smith, enquanto ontem foi concedido o de
Química aos americanos Venkatraman Ramakrishnan e Thomas A. Steitz, e à israelense Ada E.
Yonath.
A rodada fechará na segunda-feira da próxima semana, com o Nobel de Economia.
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