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a Afi nal o paraíso existe. Pelo 
menos para aqueles que gostam de 
livros. Fica na Book Expo America 
(BEA), a maior feira do livro norte-
americana, que todos os anos 
acontece numa cidade diferente. O 
ano passado foi em Washington; a 
edição deste ano terminou domingo 
em Nova Iorque e a edição de 2008 
será em Los Angeles. 

O que é o paraíso para os 
amantes da leitura? Um sítio onde 
nos oferecem o próximo Philip 
Roth cinco meses antes de ele ir 
para as livrarias. Exit Ghost é o 
romance em que o escritor norte-
americano regressa à sua mítica 
personagem, Nathan Zuckerman, 
e em que este volta a Nova Iorque, 
onze anos depois de lá ter saído. Vai 
ser publicado no dia 1 de Outubro 
nos EUA pela Houghton Miffl  in 
Company e no stand da editora na 
Book Expo America as pilhas de 
exemplares desapareciam todos os 
dias, logo pela manhã. Era o livro 
mais procurado e desejado da feira.

O exemplar de Exit Ghost 
distribuído na Book Expo America 
não é tal e qual o que será vendido 
nas livrarias. Tem aspecto de livro 
de bolso e está cheio de avisos: 
“Advance Reading Copy. Not for 
resale. Not for foreign translation”. 
São as provas não corrigidas da 
obra, que não podem ser vendidas 
nem usadas pelos editores 
estrangeiros como base para a 
tradução e têm que ter distribuição 
limitada. “Como esta obra ainda 
está a ser trabalhada pelo autor 
e o editor podem acontecer 
correcções, cortes ou outras 
mudanças antes da publicação”, 
avisam; por isso não se pode 
fazer citações. Fica solucionado o 
mistério da capacidade da imprensa 
norte-americana em conseguir 
publicar críticas aos livros com 
uma antecedência invejável para 
qualquer jornal português.

Multipliquem o exemplo da obra 
de Roth por dezenas e dezenas de 
livros em versão de provas não 
corrigidas (com capas e papel de 
boa qualidade) a ser distribuídos 
na feira (às vezes com um ano de 
antecedência) e perceberão porque 
é que a multidão de livreiros e 
bibliotecários (de t-shirts, calções e 
sapatilhas) desagua no Jacob Javits 
Convention Centre transportando 
pequenas malas com rodinhas 
e fazendo fi las para receber os 
sacos gigantescos, resistentes e de 
pano, que são dados pelas editoras 
a determinadas horas. Chegam 
de todos os estados americanos 
(mesmo dos mais recônditos) e 

partem com esses sacos e trolleys 
atulhados de livros, em alguns 
casos assinados pelos autores, 
ou então despacham os livros em 
caixotes para casa através da Fedex 
que existe dentro do recinto da 
feira. Às “advanced reading copies” 
juntam toda uma parafernália 
de brindes como porta-chaves, 
canecas, canetas, posters, bolinhos, 
rebuçados, tudo para promover os 
livros. 

Levam nas malas entre muitos 
outros os novos romances de 
Douglas Coupland (The Gum Thief 
que tem uma câmara de vigilância 
na capa), de Alice Sebold (The 
Almost Moon, que fala de amor e de 
ódio, dos laços que ligam as mães 
às fi lhas e tem como personagem 
principal uma mulher que mata a 
mãe), de Graham Swift (Tomorrow) 
que na contracapa traz uma carta 
escrita pelo editor que começa 
assim: “Caro livreiro”. Contextualiza 
o autor, fala da obra anterior e deste 
romance e termina com a frase 
“Faço votos para que arranje tempo 
para o ler.” 

O livreiro é rei
Porque na Book Expo America 
o livreiro é tratado como um 
rei. Os editores fazem tudo para 
lhe agradar e o conquistar para 
determinado livro. Sabem que por 
mais campanhas publicitárias que 
façam, por mais críticas que saiam 
nos jornais é o livreiro que vai 
vender o livro pelo país fora, quer 
nas cadeias de livrarias quer nas 
pequenas livrarias de província. É 
o boca a boca que faz o sucesso de 
uma obra. Uma ida ao programa 
de televisão da Oprah ou ao The 
Daily Show de John Stewart também 
ajuda. 

Como estamos numa sociedade 
em que o espectáculo conta na BEA 
existem sessões para as quais é 
preciso pagar bilhete (mesmo que 

Book Expo America 

se seja jornalista) e onde ao mesmo 
tempo que se toma um pequeno-
almoço ou se almoça comida 
ranhosa à volta de uma mesa-
redonda se assiste a apresentações 
de obras feitas pelos próprios 
autores. Só assim se percebe que 
se junte no mesmo palco a fazer 
a apresentação dos seus livros 
pessoas tão diferentes como o 
escritor britânico Ian McEwan com 
a apresentadora de televisão Rosie 
O’Donnell; ou o autor afegão Khaled 
Hosseini com o humorista Stephen 
Colbert (que tem mesmo graça e 
é um óptimo comunicador); ou o 
economista Paul Krugman com o 
actor Alan Alda. 

Encontros rápidos
Acha bizarro? Mais bizarro ainda é 
aquilo a que eles chamam encontros 
rápidos com autores, o speed dating, 
cujo objectivo é fazer com que um 
autor chegue ao maior número de 
pessoas durante os quatro dias desta 
feira que como se percebe não tem 
a sofi sticação da Feira de Frankfurt, 
mas na promoção do livro é 
certamente muito mais efi caz. Na 
BEA a palavra mais vezes repetida 
é “brand” (marca). O autor não se 
safa se não se conseguir transformar 
numa imagem de marca. E o livro 
é trabalhado como um produto de 
consumo. O objectivo é estar na 
lista de best-sellers o maior tempo 
possível.

As tendências do mercado 
americano no momento parecem 
ser os livros sobre a felicidade, os 
livros de memórias de naturais de 
países do Oriente (com ligações no 
passado com os Estados Unidos 
como o Vietname), contados do 
ponto de vista deles. Ou memórias 
de quem tem uma história especial 
para contar (por exemplo, 
duas gémeas que são separadas 
à nascença e que sabem da 
existência uma da outra já adultas 
e se encontram). Ficções com 
fantasmas também estão na moda. 
Há um novo género, a que chamam 
paranormal, e está a ser popular 
entre adolescentes (são livros em 
que a personagem se levanta de 
manhã está a lavar os dentes olha 
para o espelho e está lá refl ectida 
outra pessoa que não é ela). Ou 
livros de memórias com ligação a 
temas religiosos como o de Shalom 
Auslander, um jovem publicitário 
de sucesso e autor de um livro de 
contos que saiu em 2005 (Beware 
of God) e que cresceu e foi criado 
na comunidade judia ortodoxa 
de Nova Iorque. O livro chama-se 
Floreskin’s Lament, vai ser publicado 

Como estamos numa 
sociedade em que o 
espectáculo conta, 
junta-se no mesmo 
palco, a apresentar os 
seus livros, pessoas 
tão diferentes como 
o escritor britânico 
Ian McEwan e a 
apresentadora de TV 
Rosie O’Donnell

No paraíso dos livros 
a mudança está no ar

O escritor britânico Ian McEwan esteve na feira de Nova Iorque


