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Além do Prêmio Camões conquistado pelo
poeta Ferreira Gullar, outro galardão literário
marcou, de formas distintas, o Brasil em 2010.
Em junho morreu José Saramago, único Prêmio
Nobel de língua portuguesa e escritor que se
dizia tão ou mais valorizado no Brasil - país
onde tinha vários amigos e que visitava com
frequência - do que em sua terra natal.
Em outubro, porém, a Academia anunciou o
Nobel de Literatura para outro velho amigo do
Brasil, o peruano Mario Vargas Llosa, uma
notícia que o país comemorou com grande
entusiasmo junto à comunidade latinoamericana. Autor de obras que marcaram
gerações de leitores, como "A guerra do fim do
mundo" - inspirada na narrativa de Euclides da
Cunha em "Os Sertões" - e "Pantaleão e as
visitadoras", Vargas Llosa esteve no Brasil
poucos dias depois do anúncio do prêmio e voltou a falar sobre sua ligação afetiva com o país. Em maio, terá
seu novo romance, "O sonho do celta", lançado aqui pela Objetiva/Alfaguara.
Penguin no Brasil
Em 2011 também chega ao Brasil, pela Companhia das Letras, um dos livros mais comentados e festejados de
2010: "Liberdade", do americano Jonathan Franzen. No topo da lista dos dez melhores do ano do jornal "The
New York Times", o livro usa a história de altos e baixos de uma família de classe média para refletir sobre a
crise da sociedade americana - e dos muitos significados de liberdade - nos EUA pós-11 de Setembro de 2001.
A mesma Companhia, aliás, foi responsável por uma das boas novidades do mercado editorial brasileiro em
2010: em parceria com a Penguin Books está mandando para as livrarias, em versão renovada, grandes
clássicos da literatura universal, além de importantes obras de autores nacionais.
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Mico do ano
Ao anunciar no começo de novembro seu boicote ao Jabuti, mais tradicional láurea literária do país, o diretor
do Grupo Editorial Record, Sergio Machado, escreveu que a premiação havido sido "pautada por critérios
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políticos, sejam da grande política nacional, sejam da pequena política do setor livreiro-editorial". Ele se
referia à escolha de "Leite derramado" (Companhia das Letras), de Chico Buarque, como Livro do Ano de
Ficção, embora na categoria romance a obra tivesse ficado atrás de "Se eu fechar os olhos agora" (Record), de
Edney Silvestre. Feita pelo diretor de um dos maiores grupos editoriais do país, poucas semanas após o fim de
uma eleição presidencial acirrada, a acusação de politização do prêmio alimentou uma campanha na internet
contra a vitória de "Leite derramado", como se ela fosse ilegítima e se devesse ao apoio de Chico Buarque à
campanha da petista Dilma Rousseff a presidente. A teoria da conspiração ignorou o fato de que o atual
regulamento do Jabuti (vigente desde 1993 e do qual Machado só reclamou após o resultado) estabelece júris
diferentes para cada etapa, permitindo portanto a incongruência entre os resultados por categoria e os
vencedores gerais - o que aconteceu 17 vezes nas últimas 18 edições do prêmio.
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