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A ORGIA DOS TROFÉUS
The Observer Os prêmios, cada vez mais numerosos e barulhentos,
tornam-se a medida definitiva de sucesso e de valor na cultura

POR JASON COWLEY

U
m dos livros mais fascinantes
que li recentemente é The
Year of Henry James (O Ano de
Henry James), o relato de Da-
vid Lodge sobre as conse-

qüências da descoberta que ele e Colm
Tóibín iam publicar, simultaneamente,
romances sobre a vida de James. Foi em
2004, ano em que Alan Hollinghurst
ganhou o Prêmio Man Booker por A Li-
nha da Beleza (Nova Fronteira), cujo
personagem central escrevia uma tese
sobre... sim, Henry James (1843-1916).

O fascínio do livro de Lodge não es-
tá tanto na distinção literária, mas no
que ele revela sobre a psicologia do ro-
mancista numa época em que, pelo
menos na Grã-Bretanha, ser um litera-
to significa, geralmente, ter uma exis-
tência bastante solitária e triste. Isto é,
a menos que você tenha a sorte de ga-
nhar um prêmio importante. Então tu-
do pode mudar: você encontra um pú-
blico leitor, seu livro é traduzido para
várias línguas, os valores dos adianta-
mentos crescem exponencialmente,
Hollywood o procura.

Lodge não foi premiado pelo roman-
ce sobre James, Author, Author (Autor,
Autor). Ele nem sequer entrou na lista
de indicados ao Booker. Em compen-
sação, O Mestre (Companhia das Le-
tras), de Tóibín, ganhou o Prêmio Im-
pac, de 68 mil libras, o mais alto do
mundo para uma obra de ficção, e foi
candidato ao Booker.

Lodge conta, de maneira franca e auto-
crítica, que o reconhecimento de Tóibín
pelos jurados do Booker o fez sofrer "a
dor da inveja e do ciúme profissionais" e
que sentiu um grande alívio quando, as-
sistindo à cerimônia de entrega pela
tevê, em casa, viu que Tóibín não ga-
nhou. Ele admite ainda que, até hoje,
não conseguiu ler O Mestre, tão ator-
mentado ficou com o sucesso do rival.
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Lendo a estranha e reveladora memó-
ria de Lodge, compreende-se o quanto a
psicologia do artista - assim como toda a
cultura - está sendo mo-
dificada pela ascensão e a
proliferação de prêmios
culturais e pelo que o
acadêmico americano Ja-
mes English chama de
economia de produção
cultural e prestígio. Já em
1928 Ezra Pound (1885-
1972) escreveu que "todo
o sistema de premiação...
pertence a uma época
acrítica; é um ato de pes-
soas que, tendo aprendido o alfabeto, se
recusam a aprender a soletrar".

Pound ficaria ainda mais indignado
hoje, pois realmente vivemos a era dos
prêmios. Eles estão se tornando a me-
dida definitiva de sucesso e de valor
culturais. Um prêmio inevitavelmente
leva a outro, em imitação ou reação. A
percepção da predominância masculi-
na no Booker, por exemplo, deu ori-
gem ao Prêmio Orange para ficção fe-
minina. Hoje existem tantos, em tan-
tos campos diferentes, que talvez seja
difícil encontrar um artista, escritor
ou jornalista profissional que não te-
nha entrado numa lista de premiação.

A proliferação de prêmios talvez
seja maior na indústria do cinema,
na qual existem duas vezes
mais honrarias (cerca de 9
mil) que filmes de longa-
metragem produzidos
•por ano. O problemá-
tico astro pop Mi-
chael Jackson ga
nhou mais de 240
prêmios. O arqui-
teto Frank Gehry
já recebeu 130. O
romancista John
Updike, 39. Onde
isso vai acabar? E
pode acabar?

Segundo English, autor do instigante
The Economy of Prestige: prizes, awards,
and the circulation of cultural value (A

Economia do Prestígio:
prêmios, honrarias e a cir-
culação do valor cultural),
estamos chegando a "uma
espécie de frenesi cultu-
ral, em que raramente
se passa um dia sem o
anúncio de uma nova
premiação". Um grande
número de empresas,
instituições e mecenas
ricos faz fila para partici-
par desse frenesi como

patrocinadores, o que nos faz perguntar
até que ponto isso tem a ver com ques-
tões de evitar impostos e com a necessida-

de de ser visto
como social
e cultural-
mente re-
levante e
engajado.



Como escreveu o poeta inglês
Wordsworth (1770-1850), houve uma
época em que "todo escritor grande e
original, na medida em que é grande e
original, deve criar ele próprio o gosto
pelo qual será apreciado".

A cultura não é mais tão paciente. Em
uma época de excesso de informação
e superabundância cultural, o gosto é
cada vez mais moldado por júris e ce-

rimônias de premiação. A arte come-
ça a se parecer com o esporte, com lis-
tas de vencedores e perdedores e es-
petáculos de competição: os Oscars,
os Baftas, os Brits. De fato, os maio-
res festivais de prêmios culturais, co-
mo a Bienal de Veneza, o Oscar e o
Nobel, conscientemente imitam com-
petições esportivas internacionais co-
mo as Olimpíadas.

O formato da maioria dos prêmios

importantes segue o modelo do Oscar.
"Trata-se, principalmente, de manter
um completo segredo sobre a decisão,
reunir os indicados e ligar as câmeras
na esperança de captar um deslize, uma
falta de espírito esportivo ou simples-
mente decepção", diz English.

No mundo dos livros, os prêmios há
muito suplantaram as resenhas como
meio principal de divulgação literária.
Hoje, eles também estão retirando dos
críticos profissionais a tarefa de julgar.
Esse fenômeno não é apenas literário,
evidentemente: o sucesso do Prêmio
Booker, que foi criado em 1968, gerou
na Grã-Bretanha uma espécie de inve-
ja do Booker.

Todo burocrata das artes, ao que pare-
ce, queria ter o equivalente do Booker,
algo que, com o tempo, levou à criação
do Prêmio Turner de artes visuais
(1984); do Prêmio Mercury de música
(1992); e do Prêmio Stirling de arqui-
tetura (1996), que foi vencido este ano
por Richard Rogers, como se esse plu-
tocrata global, criador do espetacular
edifício público e conhecedor da cozi-
nha italiana requintada, precisasse de
reconhecimento.

Em atividades bem remuneradas
como a música pop e a arquitetura, o
valor do prêmio muitas vezes parece
insignificante para o vencedor. Tanto
que se tornou uma espécie de tradi-
ção colateral o ganhador do Prêmio
Mercury, antes de fazer um discurso
hesitante, enrolado pela bebida, jogar
fora o cheque da vitória, de 20 mil li-
bras, como se fosse um mero panfleto
apanhado na saída do metrô. Para a
maioria dos romancistas essas 20 mil
libras seriam muito úteis. Para o astro
pop é ninharia.

Portanto, há claramente algo mais
em jogo do que dinheiro: reconheci-
mento, capital simbólico, prestígio. Os
prêmios criam hierarquias culturais e
cânones de valor. Eles nos alertam so-
bre o que devemos levar a sério: ler, as-
sistir, ver, escutar. Gostamos de pensar
que o valor simplesmente brota de um
romance, disco ou obra de arte - o ideal
romântico wordsworthiano. Gostaría-
mos de separar a estética da economia,
a criação da produção.

Mas a verdade é que o valor tem de ser
produzido socialmente. "O processo en-
volve poder, dinheiro, política", afirma

CARTACAPITAL 13 DE DEZEMBRO DE 2006 75



Plural
English. "Os prêmios criam valor simbó-
lico de maneira surpreendentemente rá-
pida e fácil, porque eles agregam poder
econômico, conexões sociais, perícia
acadêmica e celebridade, e favorecem
transações muito complexas."

A era moderna dos prêmios come-
çou com o Nobel de Literatura em
1901, financiado pelo legado de Alfred
Nobel, o fabricante de dinamite e mu-
nições. Seu efeito foi imediato. Se a
Grã-Bretanha tem inveja do Booker, o
resto do mundo-já teve inveja do No-
bel. Em 1903 foram criados na França
o Prêmio Goncourt e o Prêmio Femi-

um momento em que os escritores
"suam de cobiça e egocentrismo". Mas,
apesar de toda reprovação elevada, tal-
vez Amis se preocupe mais que qual-
quer outro autor de sua geração com o
jogo literário maior - quem está ga-
nhando e quem está perdendo.

Em 1995, Amis escreveu o romance
The Information (A Informação), que
tratava principalmente da concorrên-
cia literária. Os personagens, os escri-
tores Richard Tull e Gwyn Barry, são
eternos rivais. Richard vence Gwyn no
xadrez, na sinuca e no tênis. Mas nada
disso importa para ele, porque na gran-

na, e logo depois o Pulitzer nos Esta-
dos Unidos.

Os primeiros prêmios para cinema,
os Oscars, começaram em 1929. Os Em-
mys surgiram em 1949. Hoje, costuma-
mos falar de prêmios em termos de ou-
tros prêmios. O Prêmio Caine de Lite-
ratura Africana é o "Booker africano"; o
Pulitzer é o "Oscar do jornalismo"; o Li-
lian Gish, de 250 mil dólares, é "o No-
bel da arquitetura". Até mesmo o Prê-
mio Goncourt é chamado por alguns de
o "Booker francês", apesar de ter sido
instituído muitas décadas antes.

Fato é que, mesmo aqueles escritores
que supostamente desprezam as pre-
miações, como Martin Amis e Philip
Roth, entendem sua importância cul-
tural. Para Amis, o Booker, que ele nun-
ca recebeu, é "uma espécie de Big Bro-
ther literário" e o jantar da premiação
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de aposta literária Gwyn está vencen-
do. Ele tem tudo o que Richard quer:
dinheiro, público, o interesse de Holly-
wood por sua obra e uma mulher lin-
da, jovem e aristocrática. Como se isso
não bastasse, no início do romance Gwyn
é indicado para um prêmio, que tem o
interessante nome de Recompensa
pela Profundidade, que, se for conquis-
tado, lhe garantirá uma boa renda para
o resto da vida.

De certa maneira, todos os artistas
de ambição, literária ou não, devem
desejar ganhar uma versão do Recom-
pensa pela Profundidade. Nem mes-
mo Philip Roth é imune ao jogo dos
prêmios, apesar de, numa recente en-
trevista a Mark Lawson na BBC4, ter
feito questão de dizer que os prêmios
são infantis e pouco importantes -
embora não haja notícia de que ele te-
nha rejeitado algum.

Há um quê de malícia nisso, mas dizem
que Roth se preocupa especialmente
com as capas dos livros que publica,
atentando para a maneira como são
apresentadas e para o que está escrito
nelas. Ele tem um olhar de subeditor
para o controle de qualidade. É inte-
ressante, considerando o que Roth dis-
se a Lawson, ler a nota sobre o autor
na capa de seu último romance, Every-
man (O Homem Comum): "Em 1997
Philip Roth ganhou o Prêmio Pulitzer
por Pastoral Americana. Em 1998 rece-
beu a Medalha Nacional das Artes na
Casa Branca e em 2002 o principal
prêmio da Academia Americana de
Artes e Letras, a Medalha de Ouro em
Ficção... Ele ganhou duas vezes o Na-
tional Book Award, o Pen/Faulkner
Award e o National Book Critics Cir-
cle Award..."

E por aí vai: a biografia resumida a
uma mera lista de prêmios obtidos, a
um exercício de auto-enaltecimento. É
como se não tivéssemos outra lingua-
gem para elogiar um autor ou nenhum
outro vocabulário de avaliação. E é co-
mo se as pessoas que escrevem esses re-
sumos (os próprios autores, talvez?)
acreditassem que os leitores não têm
maior curiosidade sobre a vida de um
escritor. Também existe uma sensação
de presunção em não esclarecer onde
ou quando o escritor nasceu, como que
dizendo: "Você sabe exatamente quem
é o famoso e excelente Philip Roth, ele



dispensa apresentação". Em vez disso,
contam-nos o que ele ganhou, como se
as conquistas passadas validassem a
oferta atual.

Numa tarde de verão de 1999, visitei
Jim Crace em sua casa em Birmingham.
Era um dia quente e nos sentamos para
almoçar no jardim, cercado pelas altas
casas vizinhas. Deveríamos falar sobre
o novo romance que ele estava publi-
cando, BeingDead (Estar Morto). Mas,
primeiro, ele quis saber se eu estava
animado com o romance que publica-
ria em breve. Seria bom ganhar um dos
pequenos prêmios para romances de
estréia, eu respondi.

"Você não percebe?", disse Crace, ace-
lerando a voz. "Não vê no que está se me-
tendo? Se você for indicado para um pe-
queno prêmio de romance de estréia, vai
querer ganhar. Se ganhar, vai querer al-
go maior. Não percebe que nunca ficará
satisfeito? Ser escritor é isso."

Crace falou sobre o Booker e quem
concorreria ao prêmio naquele ano. Ele
pareceu surpreendentemente interessa-
do pelo que eu tinha a dizer e ficou claro
que o desejo não-expresso (pelo menos
para mim) era ganhar o prêmio. Mais
tarde, naquele ano, pensei com tristeza
em Crace quando a lista foi anunciada e
BeingDead não estava nela. Ele sabia, as-
sim como eu, que, para um escritor, ser
indicado ao Booker é a diferença entre
ganhar e perder, entre encontrar um pú-
blico ou simplesmente continuar no
gueto literário, respeitado e admirado,
mas não muito conhecido ou lido.

É difícil pensar em um artista cuja
vida tenha sido mais modificada por

A ESCRITA E A POLÍTICA As ilusões e as razões
envolvidas nas escolhas da Academia Sueca
POR JOSÉ ONOFRE

Ocomum, no anúncio de um Prêmio
Nobel de Literatura, são os artigos
contrariados de resenhistas, críti-

cos e leitores, decepcionados com algum
desconhecido que a Academia Sueca re-
tira do bolso do colete. Reagem ao novo
ungido bradando os nomes de grandes
artistas que foram esquecidos: Graham
Greene, ítalo Calvino, Mario Vargas Llosa,
Philip Roth e dezenas de outros.

Essas escolhas são sempre criticadas,
exceto se o autor for da Europa Oriental,
Ásia, América Latina e África. Há um certo
constrangimento em criticar as ex-colônias
e os países pobres em geral. Assim, o turco
Orhan Pamuk, Nobel de Literatura em 2006,
foi recebido com moderação, fórmula en-
contrada pela imprensa rica para dizer que
não concorda, mas respeita.

Passados alguns dias, o tom mudou. Pa-
muk, na verdade, já fora traduzido em
mais de 40 países, o maior best seller da
Turquia era dele e era bem possível que
fosse um herói. No dia seguin-
te, confirmou-se o heroísmo:
Pamuk estava sendo proces-
sado pelo governo turco. Dera
entrevista a uma revista suí-
ça, falando sobre o massacre
de curdos e armênios pelos
turcos. Um currículo impecá-
vel, se não faltasse um artigo
que desse um fundamento li-
terário que nos explicasse seu
valor nesta área. Não apare-
ceu. Mas, nos dias seguintes,
essa dúvida perdeu o sentido.

EXEMPLAR. Neve acaba

de ser lançado no Brasil

Kjell Espmark, presidente da Comissão
Julgadora do Nobel até 2005, nos conta o
Blog do Mino do dia 29 de novembro
(blogdomino.blig.ig.com.br), deu entrevista
explicando que, consciente da repercussão
do prêmio, a Academia tinha o critério políti-
co como decisivo na escolha. E então Pamuk
(e outros) estão explicados e justificados.

Ao mesmo tempo, a Academia Sueca perde o
mistério. Suas avaliações, nem sempre
aceitas, deixam de atormentar leitores e crí-
ticos que se depararem com alguma estra-
nheza. Mas a história não pára aí. Porque,
no passado, há vencedores que não se justi-
ficam por esse critério. Rudyard Kipling.T.S.
Eliot e Faulkner são alguns exemplos e exis-
tem outros. Apesar de, às vezes, escolher
autores que não só eram obscuros, mas
continuaram na obscuridade depois de pre-
miados, a Academia tinha uma aura de in-
flexível defensora da qualidade literária.

Sem dúvida que é bom perdermos as ilu-
sões. Mas também é irritante que, por tan-
tos anos, isso tenha sido negado ao público.
A entrevista de Kjell Espmark apenas des-

trói uma certeza, transforman-
do-a em ilusão desfeita.
Pamuk só tem um livro publi-

cado no Brasil, o recém-lan-
çado Neve(Cia. das Letras, 488
págs., R$ 54). É um romance
sem uma qualidade literária que
o destaque. Como tantos ou-
tros autores contemporâneos,
ele tem vontade, domina as téc-
nicas óbvias, mas não oferece
nada de novo. É comum. Não foi
uma boa notícia. E ficou pior de-
pois da entrevista de Espmark.
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um prêmio cultural do que Lionel Shri-
ver, americana residente em Londres,
cujo desafiador romance epistolar We
Need To Talk About Kevin (Precisamos
Conversar sobre Kevin) ganhou o Prê-
mio Orange em 2005 e, desde então,
vendeu mais de 400 mil exemplares.

Antes de Kevin, que narra os esfor-
ços de uma mãe para entender um fi-
lho rebelde e assassino, Lionel lutava
para ganhar a vida com bicos de jorna-
lismo que lhe eram encomendados
por editores remotos. Kevin seria seu
sétimo romance. Na verdade era o oi-
tavo - o sétimo continua inédito, pois
ninguém o quis.

Ninguém parecia querer Kevin tam-
pouco, até que a Serpents Tail o comprou
por 2.500 libras. As expectativas eram
baixas. "Dizem que Kevin foi recusado
por mais de 30 editoras antes de chegar
a mim", diz Pete Ayrton, que dirige a vi-
brante editora independente Serpenfs
Tail. "A carreira de Lionel estava estag-
nada. Seu histórico não era bom."

No entanto ela continuou escrevendo,
mesmo quando os livros caíam rapida-
mente no esquecimento e eram manda-
dos para reciclagem. "Os prêmios cultu-
rais muitas vezes são dados com seguran-
ça para pessoas que não precisam", avalia
Lionel. "No meu caso, o Prêmio Orange
fez o que os prêmios devem fazer: cha-
mar a atenção cultural para alguém até
então desconhecido e que trabalha mui-
to. Por isso, no discurso durante a pre-
miação eu fiz questão de dizer que existe
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uma grande população dessas pessoas."
Desde que Kevin ganhou o Orange,

Lionel não apenas se tornou uma auto-
ra bestseller. Sua obra

"Estava ficando cada vez mais difícil
publicar meu trabalho. Existe uma
enorme diferença entre ganhar um
prêmio e nenhum. Você se sente ungi-
da. Mas não deve confiar nisso. Meu
agente continua me encorajando a
consolidar minha renda fazendo pales-
tras e assim por diante. Acho que tudo
tem a ver com formar e manter um pú-
blico. Você continua fazendo isso ago-
ra porque, como um ex-ninguém, teme
que a carruagem se transforme numa
abóbora. Eu me sinto afortunada."

Lionel é realmente uma das afortunadas.
Mas, para cada vencedora como ela,
existem dezenas de milhares de artistas
anônimos competindo por reconheci-
mento, com o capital cultural subvalo-
rizado, a moeda depreciando a cada no-
va obra de arte que passa despercebida
em nossa economia do prestígio.

Existem prêmios demais? Essa con-
vergência da arte e do comércio é sinal

de uma decadência

sã, ela assinou um no-
vo contrato rendoso
com a HarperCollins
e também virou uma
comentarista e colu-
nista amplamente pu-
blicada. Ser uma au-
tora premiada lhe deu
alcance e autoridade.
As pessoas a escutam.

"Você fica ressenti-
da quando trabalha, como eu fiz duran-
te 12 anos, sem ser notada", admite ela.

Pound? Essas pergun-
tas talvez estejam er-
radas. É claro que to-
da a cultura da pre-
miação está ligada à
celebridade, ao co-
mércio, à globaliza-
ção e à nossa paisa-
gem onipresente da
mídia. Também é es-

sencialmente parte de um jogo, uma
gincana. É divertido participar de ceri-
mônias de premiação ou assistir a elas,
é divertido conversar sobre quem foi
excluído e ainda mais divertido estar
do lado de dentro como jurado e, aci-
ma de tudo, ganhar.

Mas não se deve levar isso demasia-
damente a sério, sobretudo quando nos
lembramos que o primeiro Nobel de Li-
teratura, em 1901, o prêmio que pôs em
movimento o trem dos prêmios moder-
nos, foi ganho por Sully Prudhomme
(1839-1907). Sim, isso mesmo, Sully
Prudhomme. Um dos infelizes perde-
dores naquele ano foi Leon Tolstoi
(1828-1910). O autor de Guerra e Paz e
de Ana Karenina nunca recebeu o No-
bel. Mas Sully Prudhomme, autor de...
(bem, diga-me você!), sim. A vida é
curta, mas a arte pode ser muito longa.
Com ou sem prêmios. •
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