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Cid Seixas

O MELHOR
DA LITERATURA

A obra de Euclides Neto tem
como cenário a região cacaueira, no
Sul da Bahia. Nascido em Ubaíra, em
1925, viveu em Ipiaú, onde escreveu
a maior parte dos seus livros, cuja
temática valoriza a fala rude e os cos-
tumes dos trabalhadores da roças de
cacau.

Em 1946 publica seu primeiro li-
vro, cuja obra chega a quase vinte vo-
lumes. O uso da linguagem da região
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levou o autor a publicar um pequeno
dicionário, de termos antigos e no-
vos usados pela gente do lugar, ao qual
denominou modestamente de Dici-
onareco das Roças de Cacau e Arre-
dores.

Os contos e romances desse au-
tor, falecido no final do século passa-
do, já foram objeto de estudo em dis-
sertações de mestrado e teses de dou-
torado, em várias universidades bra-
sileiras.

Para inaugurar a presente coleção,
foi escolhido um pequeno conto da
sua autoria, que envolve o leitor do
princípio ao fim, deixando-o em esta-
do de êxtase ao se deparar com a mor-
te de um velho caçador que, preso ao
leito, realiza seu derradeiro desejo:
uma bela caçada, acompanhado por
Surubim, o seu fiel cão de todas as
aventuras vividas e sonhadas.
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Mas esse mesmo leitor, diante da
morte e seus mistérios, experimenta
a mesma sensação de incerteza, fanta-
sia e absurdo, vivida pelos dois per-
sonagens da história, o velho Clemen-
te e seu cão Surubim. Como se de-
ram os maravilhosos acontecimentos
experimentados por eles e por nós,
tocaiados e aprisionados pelos últimos
segredos da vida que se esvai.

o     o     o

A COLEÇÃO PEQUENAS OBRAS

PRIMAS foi concebida para selecionar
textos brasileiros e estrangeiros da
mais alta qualidade; capazes de des-
pertar e prender a atenção dos leito-
res que apreciam a simplicidade de
uma história bem contada e sobretu-
do bem escrita.
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Como são escolhidas narrativas
curtas, em poucos minutos o leitor
sairá desse mundo fantástico com a
certeza de ter desfrutado de um dos
momentos essenciais da literatura,
através de um livro pequeno no ta-
manho mas de excepcional grandeza
na qualidade.

Como se vê, o objetivo aqui vi-
sado é contribuir para o prazer do
hábito de leitura, num momento de
expansão dos meios comunicativos
multivisuais.
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