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EXCLUSIVA
Autora: Annalena McAfee. Tradução: Angela Pessoa, Luiz Araújo. Editora: Companhia das Letras
(418 págs., R$ 54). Obra deve chegar hoje às livrarias

Annalena McAfee, crítica literária e ficcionista

instalada na imprensa com o advento da internet, que não se refere apenas à queda na circulação
dos grandes jornais como à qualidade dos textos publicados e à
diferença de formação entre diferentes gerações de profissionais.
Em sua opinião, o que aconteceu
com a criação da mídia digital?

● Os romances de seu marido
são disputados por cineastas.
Algum já a procurou para adaptar Exclusiva? Qual o diretor que
você escolheria para dirigir uma
versão de seu romance?
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Quando a circulação dos jornais começou a diminuir, houve muita pressão, pelo menos
na Inglaterra, para popularizar
os diários, nascendo aí, por volta dos anos 1990, o fenômeno
dos tabloides sensacionalistas
que fizeram cair a qualidade para concorrer com a superficialidade do jornalismo digital que
se praticava na época, cujo foco
era o sexo e a vida das celebridades. A personagem Tamara, de
Exclusiva, é fruto dessa era de
indistinção entre vida privada e
pública, que fez surgir os reality
shows. Pressionada pelo tempo, pelo deadline (fechamento)
da edição, ela acaba fazendo
um jornalismo medíocre.

Não diria que ele foi meu modelo, mas minha inspiração. Furo
é um dos grandes livros sobre
jornalismo, obra de um observador mordaz sobre o jornalismo
praticado nos anos 1930, tão satírico quanto o Michael Fryn de
Towards the End of the Morning,
que descreve o impacto provocado no jornalismo impresso
com a popularização da TV nos
anos 1960, como ela instrumentalizou os jornais para impor a
nova tecnologia, antecipando o
que internet faria três décadas
depois. Escolhi seguir adiante
ao abordar a transição do jornalismo impresso para o digital.

a

A INTERNET
PRESSIONA O

siv
ex
clu

va, após publicar oito livros infantis, alguns traduzidos para o
francês, o alemão e o holandês.
A autora, casada há 15 anos
com McEwan, foi editora do
Guardian Review até julho de
2006. Passou 30 anos militando
na imprensa e foi jurada de importantes prêmios literários (o
Orange Prize, entre outros). Experiente, ela conta, em Exclusiva, como viu as mudanças nos
grandes jornais após o advento
da internet, mas não de forma
ensaística. É por meio do embate entre uma veterana repórter
e uma novata que a escritora
descreve o sórdido mundo dos
tabloides ingleses, alguns processados por invadir a privacidade de pessoas públicas.
As duas representam duas gerações e dois estilos de jornalismo. Tamara, a mais jovem, é encarregada de traçar o perfil de
Honor, espécie de Oriana Fallaci da imprensa inglesa. Inexperiente e também ignorante, faz
perguntas impertinentes que irritam sua entrevistada. Annale-
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QUEM É
ANNALENA McCAFEE
ESCRITORA

✽ Nascida na Inglaterra e
casada com Ian McEwan, a
autora tem oito livros infantojuvenis publicados lá fora,
entre eles o premiado The
Visitors Who Came to Stay.
Ela foi editora do suplemento
literário do The Guardian.

Como disse, acho que a pressão
do tempo é a principal causa
dos textos superficiais nos jornais. Se você considerar que
um perfil para a revista The
New Yorker podia exigir até
três meses de um repórter para
ser escrito, fica fácil entender a
razão de Honor se irritar com
Tamara. Hoje você tem meia
hora para dar uma passada de
olhos num livro, preparar as
perguntas e entrevistar o autor. A pressão do deadline está
acabando com os jornais.

Queria tentar uma nova vida.
Mas não abandonei o jornalismo definitivamente. Uma prova disso é Exclusiva, romance
que trata da transição tecnológica que testemunhei com a eclosão da mídia digital . Queria descrever como se deu essa transição, os traumas que ficaram, relacionando-a à época da ascensão de Tony Blair (a ação do livro se passa em 1997).

MORDAZ DO JORNALISMO
NOS ANOS 1930, ÉPOCA
DE SEU LIVRO FURO

Chegou o novo programa
de benefícios da Cinemark.

Anúncio

Adquira seu cartão na bilheteria e ganhe vantagens exclusivas.

Na compra de
um ingresso
com o seu
cartão Cinemark
Mania, ganhe
um copo do
filme Sombras
da Noite.

Na compra de um combo médio (1 pipoca média + 1 refrigerante), ganhe o
minilivro + marcador de página do filme Branca de Neve e o Caçador.
Para resgatar os brindes, é necessário aquisição de um ingresso. Sujeito a disponibilidade de estoque. Imagens meramente ilustrativas.

Acesse cinemark.com.br/cinemarkmania e saiba mais.

cinemarkoficial

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun.2012, Caderno 2, p. D5.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830
Televendas: (11) 4003 1212
Vendas on line: www.ingressorapido.com.br

“P

...Não se deixou derrotar. O
que Honor Tait não levara em
conta fora o núcleo de aço em
seu coração.
“É uma fórmula, sim. Mas
uma fórmula que funciona.
Uma vez ou outra, a senhora
deve ter feito essas mesmas
perguntas a seus soldados e
políticos, a seus atores e artistas, a seus escritores. As perguntas podem ser as mesmas,
mas as respostas são sempre
diferentes. São as respostas
que fazem a matéria.”

“

EVELYN WAUGH NÃO FOI
MEU MODELO, MAS
MINHA INSPIRAÇÃO, POR
SER UM OBSERVADOR

● Críticos americanos, quando
Exclusiva foi lançado nos EUA,
fizeram uma associação com o
clássico de Evelyn Waugh, Furo,
sátira dos anos 1930 que castiga
justamente o jornalismo sensa-

TRECHO

erguntas normais? Ou seja,
iguais para todo mundo? Você nunca se
questiona por que
suas entrevistas são
insípidas e desprovidas de conteúdo? Tamara enrijeceu...

Nenhum produtor ainda me
procurou, mas as pessoas dizem que a história funcionaria
bem na tela. Se tivesse de escolher meu preferido, certamente
o nome de Ken Loach seria o
primeiro da lista. O segundo seria Michael Winterbottom.

● Você foi editora de importantes
jornais, como The Guardian e Financial Times. Por que trocou o
jornalismo pela literatura?

Ministério da Cultura apresenta

MÚSICA DE CÂMARA
TEMPORADA 2012

4 de Julho quarta-feira 21h
Cláudio Cruz violino
Solistas de Paulínia cordas
Pablo de Leon violino
Adrian Petrutiu violino
Horácio Schaefer viola
Roberto Ring violoncelo
Ney Vasconcelos contrabaixo
Alessandro Santoro cravo e órgão

Johann Sebastian Bach Concerto para violino n°2 em Mi Maior BWV 1042
Antonio Vivaldi

As Quatro Estações
Concerto em mi maior op. 8 n°1 “Primavera”
Concerto em sol menor op. 8 n°2 “Verão”
Concerto em fá maior op. 8 n°3 “Outono”
Concerto em fá menor op. 8 n°4 “Inverno”

Antes do concerto a jornalista Gioconda Bordon fará uma ponte entre o mundo dos clássicos e você. Data e programação artística sujeitas a alterações.
Ingressos a R$ 40,00; R$ 20,00 (para estudantes e idosos) e R$ 10,00 (para estudantes de até 30 anos, meia hora antes do concerto).
realização
patrocinador fundador

Indicação etária: livre

Annalena McCafee é uma profissional de destaque no meio
jornalístico inglês. Foi editora
de suplementos literários e assinou para o jornal The Guardian
uma série de perfis literários.
Em 1994, quando era editora
de livros do Financial Times, entrevistou o futuro marido Ian
McEwan. Na época, o autor de
Reparação era casado com
Penny Allen. Annalena teve de
esperar um ano pelo divórcio,
acompanhando o doloroso processo da custódia dos filhos
adolescentes do casal, William
e Gregory, que acabaram sendo criados por McEwan e ela.
Annalena McCafee é uma mulher de fibra. Superou duas vezes o câncer, aos 20 e aos 30
anos, apoiou o marido quando
a primeira mulher fugiu com o
filho mais novo para a França e,
sem medo de ter um premiado
romancista concorrente em casa, estreia como autora de livros para adultos com Exclusi-

Autora trata, no
livro Exclusiva, da
superficialidade
que a rede digital
impôs à imprensa
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JORNAL
Antonio Gonçalves Filho

● De fato, o encontro de Tamara
com a veterana Honor acaba se
revelando um desastre. Por que
razão, de modo geral, jovens repórteres têm sérias dificuldades
para traçar o perfil de seus entrevistados? Falta de interesse no
personagem ou de repertório?

“

O FENÔMENO DOS
TABLOIDES
SENSACIONALISTAS FEZ
CAIR A QUALIDADE DOS
JORNAIS COM SUA
OBSESSÃO PELO SEXO
E CELEBRIDADES”
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● Exclusiva sugere uma crise

cionalista e brinca com a função
de correspondente estrangeiro.
Waugh foi seu modelo?

io
n

na McCafee conta essa história
com muito humor no romance
Exclusiva (The Spoiler), que chega hoje às livrarias. A autora,
que vem para a Flip com o marido, falou com o Estado pelo telefone, de Londres.
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