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PIXEL: já nas bancas!
Já está nas “bancas” o “PIXEL 1 e 2: concurso de
pequenas histórias LGBT”, um ebook que reúne um
conjunto de histórias de vários autores de Portugal e
do Brasil apresentadas a concurso no blogue good
friends are hard to find e que é um verdadeiro
retrato a pinceladas largas da nossa vida, com
episódios de amor e de amizade, de tristeza e de
humor, fantásticos e sombrios, mas sempre
humanos.
O dia do lançamento, 10 de Junho, dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Lusófonas foi
escolhido para comemorar com literatura LGBT em
português este dia que pretende reunir todos os
falantes da língua portuguesa.
O download da versão em ebook (GRÁTIS) pode ser
feito aqui, onde também estão os links para compra
da versão print-on-demand.
O ebook está disponível para o kindle da amazon, o
iPad, iPod e iPhone da Apple, para leitura em PC, para tablets Android, Windows e outros, e
inclui conteúdos multimédia, como fotos e links para músicas e vídeos, bem com o para os
blogues dos autores. Mais informação sobre como ler ebooks aqui.
Nas palavras de Sad Eyes, o promotor dos concursos no blogue good friends are hard to find,
“O concurso Pixel (de pequenas histórias lgbt) foi pensado para acontecer no universo dos
blogues, na imensa minoria da dita blogayesfera, e já contou com duas edições que
decorreram no blogue de que sou autor. O objetivo não foi procurar escritores, mas
histórias, fossem elas verídicas ou imaginadas, e contadas das mais variadas formas (prosa,
poesia, vídeo, imagens, sons...). A primeira edição do concurso foi dedicada ao tema Good
friends are hard to find (título de uma música de Ed Harcourt que também dá o nome ao meu
blogue), por ser um tema que nos é sempre muito caro, e porque no âmago da blogosfera
está a procura de amigos, em especial daqueles mais difíceis de encontrar. A segunda edição
do Pixel teve como mote Aquele abraço (mais uma vez título de uma música, de Gilberto
Gil), porque a blogosfera é também um grande abraço que nos une a todos, incluindo os que
estão do lado de lá do Atlântico.”

INDEX ebooks é uma editora especializada em ebooks de literatura gay em língua portuguesa
a preços low-cost. A publicação de novas obras de literatura gay por autores portugueses,
brasileiros ou de outros países de expressão portuguesa é muito reduzida, tal como a reedição
de obras esgotadas. Por outro lado, a oferta em português de literatura gay traduzida é quase
inexistente. A INDEX ebooks está focada em facilitar a todos o acesso a este acervo de obras.
Por isso mantemos os nossos custos em patamares tão baixos quanto possíveis. Por isso
usamos conteúdos de domínio público ou com licenças de uso livre. Por isso editamos ebooks
e mini-ebooks e estamos 100% online. Por isso lutamos por vender ao preço de 0,99€ por cada
mini-ebook! Por isso oferecemos as nossas edições a bibliotecas para que as disponibilizem
aos seus leitores gratuitamente. Por isso oferecemos serviços de edição de ebooks a autores
de manuscritos originais de literatura gay em língua portuguesa.
O nome da editora faz uma referência irónica à Lista de Livros Proibidos da Igreja Católica, o
Index Librorum Prohibitorum. O Index Librorvm Prohibitorvm ("Lista dos Livros Proibidos")
foi uma lista de publicações proibidas pela Igreja Católica, de "livros perniciosos" que foi
inicialmente uma ferramenta contra o avanço do protestantismo. Foi criado em 1559, no
Concílio de Trento (1545-1563) e ficou sob administração da Inquisição ou Santo Ofício. Esta
lista continha os livros ou obras que se opunham a doutrina da Igreja Católica e deste modo
pretendia prevenir a corrupção dos fiéis. O índice foi atualizado regularmente até a
trigésima-segunda edição, em 1948, tendo os livros sido escolhidos pelo Santo Ofício ou pelo
Papa. A lista não era simplesmente reativa, os autores eram encorajados a defender a
ortodoxia dos seus trabalhos. A censura prévia era encorajada. A última edição, publicada em
1948, continha 4.000 títulos censurados por várias razões: heresia, deficiência moral,
sexualidade explícita, incorrecção política, etc. Em determinados períodos da história, obras
de cientistas, filósofos, enciclopedistas ou pensadores famosos como Galileu, Copérnico,
Maquiavel, Erasmo de Roterdão, Espinosa, Locke, Berkeley, Diderot, Pascal, Hobbes,
Descartes, Rousseau, Montesquieu, Hume ou Kant pertenceram a esta lista, sendo que alguns
foram removidos entretanto. INDEX ebooks: Livros “proibidos”!

