UBALDO
Ficção, confissão, disfarce & retrato

de Juva Batella
Ilustrações Chica Batella

O escritor João Ubaldo Ribeiro e sua obra são os dois personagens deste
livro. O sobrinho, Juva Batella, cuja tese de doutorado revelou aspectos
inéditos dos romances publicados pelo tio, fundamentou parte de sua pes‐
quisa na correspondência entre os dois. Por esta razão, UBALDO é ao mes‐
mo tempo biografia e estudo literário.
Fontes originais e inéditas, cartas, e‐mails e entrevistas, tornam a leitura prazerosa, além de fundamentarem a análise
crítica da obra: "Descrição, análise e interpretação dos procedimentos narrativos de João Ubaldo Ribeiro em seus romances" é
o primeiro objetivo do livro.

Entretanto, em meio a uma infinidade de dados pessoais e referências biográficas, é impossível deixar de traçar um perfil bio‐
gráfico. Os delicados desenhos da série "Coisas que me lembram meu pai", de Chica Batella, e a leitura dos e‐mails conduzem
nosso olhar e compreensão também para o homem/escritor que foi jornalista, formado em Direito e Ciência Política, que ria e
fazia rir à toa. Copidescava tudo, menos Shakespeare. Vivia o tempo da maturidade consagrada pelo épico Viva o povo brasilei‐
ro, traduzido em dezenas de países. Mas, na intimidade, seguia seu ritual, retratado pela delicadeza da filha Chica: "Comecei
essa série logo depois que meu pai morreu. As havaianas dele ainda estavam encostadas no canto da sala e parecia que ele
ainda estava ali."
Juva Batella tem 46 anos, é jornalista e doutor em literatura brasileira pela PUC‐Rio. Autor de vários
livros: literatura infantojuvenil, contos e crônicas. Foi pesquisador do Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias/Clepul, da Univ. Lisboa, onde morou por dez anos. A maior parte da correspon‐
dência com o tio João Ubaldo é dos tempos em que morou em Portugal. Atualmente trabalha na rede
Globo. Este livro é baseado em sua tese de doutorado: Este lado para dentro — Ficção, confissão e
disfarce em João Ubaldo Ribeiro. Chica Batella, 33 anos, é artista plástica. Estudou pintura na Escola de
Belas Artes/UFRJ e cinema. Trabalha também com música, toca percussão. Os desenhos que ilustram o
livro foram criados logo após a morte do pai, João Ubaldo Ribeiro.
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