Poeta sueco é favorito das apostas para o Nobel da Literatura - O Globo

1 de 2

http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2010/09/29/poeta-sueco-favorito-d...

CULTURA

Poeta sueco é favorito das apostas para o Nobel da Literatura
Plantão | Publicada em 29/09/2010 às 11h33m
Reuters/Brasil Online

DÊ SEU VOTO

MÉDIA: 4,0

Por Mike Collett-White
LONDRES (Reuters) - O escritor e poeta sueco Tomas Transtromer é o favorito das casas de apostas para vencer o Prêmio Nobel de Literatura neste
ano, enquanto autores norte-americanos devem novamente ficar de fora da disputa pelo prêmio.
A casa de apostas britânica Ladbrokes deu a Transtromer, de 79 anos, chances de 5/1, ou uma chance em seis de vencer. Ele está à frente de outros
poetas que tem cotação 8/1 - o polonês Adami Zagajewski, o sul-coreano Ko Un e o sírio Adonis.
O primeiro não-poeta no ranking das casas de apostas é o paraguaio Nestor Amarilla, um dramaturgo que segundo informações estaria entre os
indicados para o principal prêmio mundial da literatura, mas as indicações oficiais são mantidas em segredo.
"Tomas Transtromer certamente deve estar à frente", disse David Williams da Ladbrokes. "Ele já é mencionado para o prêmio há muito tempo e
sentimos que seu trabalho finalmente merece esse reconhecimento."
O vencedor do prêmio, que pode impulsionar autores relativamente obscuros ao holofote internacional, é notoriamente difícil de adivinhar, com uma
série de surpresas nos últimos anos.
A Ladbrokes colocou os autores norte-americano Thomas Pynchon e Philip Roth, ambos citados há bastante tempo na corrida ao Nobel, com remotas
chances de 18/1 de vencer o prêmio.
Quatro escritoras também estão com 18/1 chances: Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, Alice Munro e A.S. Byatt.
O ganhador do Nobel recebe um prêmio no valor de 10 milhões de coroas suecas (1,5 milhão de dólares).
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