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Prêmio Nobel de literatura de 2010 vai para Mario Vargas Llosa
No ano passado, a escritora Herta Müller foi a vencedora do prêmio.
Em 2008 foi a vez de J.M.G. Le Clézio e em 2007, Doris Lessing.
Do G1, com informações de agências
imprimir

O escritor Mario Vargas Llosa (Foto: AFP)
O prêmio Nobel de Literatura de 2010, divulgado nesta quinta-feira (7) às 8h (horário de Brasília), foi para o escritor peruano Mario Vargas Llosa,
de 74 anos.
De acordo com os organizadores do Nobel, a escolha seu deu por conta da "cartografia das estruturas do poder e suas afiadas imagens da
resistência, rebelião e derrota do indivíduo" que aparecem na obra de Llosa.
O ganhador do Nobel recebe um prêmio no valor de 10 milhões de coroas suecas (1,5 milhão de dólares).
Autor de obras como "Pantaleão e as visitadoras", "A festa do bode" e "Travessuras da menina má", Llosa já havia vencido, entre outros, o
Prêmio Cervantes, o mais importante da literatura em língua espanhola, em 1994.
Nascido em Arequipa, em 28 de março de 1936, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa se formou em Letras e Direito pela Universidade Nacional Maior
de São Marcos, em Lima. Antes de se tornar escritor, trabalhou como redator de notícias na extinta Rádio Central, funcionário de biblioteca e até
revisor de nomes de túmulos de cemitério, segundo sua biografia em seu site oficial.
Seu primeiro livro publicado foi a coletânea de contos "Os chefes", de 1959.
Outros premiados
No ano passado, a escritora romena radicada na Alemanha Herta Müller, 56, foi a vencedora do Prêmio. Em 2008, foi a vez do francês
Jean-Marie Gustave Le Clézio e em 2007, Doris Lessing, nascida na Pérsia, mas que escreve em inglês.
saiba mais
Herta Müller ganha Nobel de Literatura em 2009
Veja lista de vencedores do Nobel de Literatura desde 1960
Em 2008, Nobel de Literatura foi para autor francês J.M.G. Le Clézio
O prêmio é escolhido pelos membros da academia sueca e dá um prêmio de 10 milhões de coroas suecas, algo como R$ 3 milhões, entregue em
dezembro. Durante o processo, os membros da academia enviam convites para centenas pessoas ligadas a literatura, como professores e escritores
do mundo, para chegar aos candidatos. De uma lista inicial de 250 nomes, em cortes sucessivos, se chega a um segundo grupo, com 15 a 20 e, num
terceiro, a cinco nomes. Os membros da academia leem as obras dos candidatos e discutem sobre quem deve ser o vencedor. Um pouco antes do
anúncio, os membros da academia ligam para o vencedor.
Alfred Nobel, que fez fortuna ao inventar a dinamite, criou os prêmios para a paz, a literatura e várias ciências em seu testamento, em 1895. Os
prêmios foram entregues pela primeira vez em 1901 e um prêmio adicional, para a economia, foi estabelecido em memória de Nobel, em 1968.

7/10/2010 08:32

G1 - Prêmio Nobel de literatura de 2010 vai para Mario Vargas Llosa -...

2 de 3

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/10/premio-nobel-de-literatur...

Links Patrocinados
Show Bon Jovi Brasil

Após 15 anos, a banda volta ao país 06/10 SP e 08/10 RJ. Saiba mais.
www.t4f.com.br
Cinema: 70% de Desconto

Em 5 Seg Você se Cadastra Grátis e Recebe Ofertas como Essa Todo Dia!
PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se
Quer parar de fumar?

O motivo para parar de fumar está bem na sua frente. Confira aqui!
jnjbrasil.com.br/Parar_de_fumar

Link
Seu nome
Seu e-mail
Enviar para
Comentário 140 caracteres

Verificação de segurança
Atualizar imagem
Digite os caracteres ao lado para enviar

Seu Nome
Seu E-mail
Cidade onde reside
UF
Gênero
M
F
Assunto
Mensagem

atualizar imagem
Digite as palavras ao lado para enviar sua matéria
enviar mensagem
Seu voto foi efetuado com sucesso
escreva seu comentário
fechar

7/10/2010 08:32

G1 - Prêmio Nobel de literatura de 2010 vai para Mario Vargas Llosa -...

3 de 3

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/10/premio-nobel-de-literatur...

Seu nome
Ao enviar qualquer comentário às notícias, o usuário declara-se ciente e aceita integralmente o termo de uso.
Seu comentário 300caracteres
Digite as letras ao lado

enviar comentário

Login Para enviar seu comentário, é preciso ser cadastrado na Globo.com
fechar
Login / E-mail
usuario e senha não conferem
Senha
enviar
Esqueci minha senha
Não sou cadastrado na Globo.com » Quero me cadastrar agora
Seu comentário foi enviado e aguarda aprovação.
escrever novo comentário
comentários Não perca tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
escrever comentário « voltar para a matéria
Comentários encerrados.
Não é mais possível comentar nesta matéria.
mais comentários
voltar ao topo

7/10/2010 08:32

