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Eduardo Galeano nasceu em Montevideu em 1940. 
Aí se iniciou no ofício de jornalista publicando 
desenhos e crónicas no semanário El Sol. Entre 
1959 e 1963 foi chefe de redacção do semanário 
Marcha e director do diário Época entre 1964 e 1966. 
Desde 1973, e durante os anos da ditadura militar 
uruguaia, esteve exilado na Argentina – onde 
fundou e dirigiu a revista Crísis – e na costa catalã 
de Espanha. Em 1985 regressou a Montevideu, 
onde actualmente vive, caminha e escreve. Por duas 
vezes foi premiado pela Casa das Américas e pelo 
Ministério da Cultura do Uruguai. Recebeu em 
1985 o American Book Award pela trilogia Memória 
do Fogo. Foi o primeiro escritor galardoado com o 
prémio Aloa, criado pelos editores da Dinamarca, 
e com o Cultural Freedom Prize, outorgado pela 
Fundação Lannan. Em 2011 recebeu o Prémio 
Manuel Vázquez Montalbán em Barcelona, pela sua 
carreira de cronista desportivo.
Além desta trilogia, começada em 1982, publicou, 
entre outros, Las venas abiertas de América Latina 
(1971), Canción de nosotros (1975), Días y noches 
de amor y de guerra (1978), El fútbol a sol y sombra 
(1995; traduzido e publicado pela Livros de Areia 
em 2006 com o título Futebol: Sol e Sombra), 
Patas arriba: la escuela del mundo al revés (1998), 
Bocas del Tiempo (2004) e Espejos: Una historia 
casi universal (2008).

As sucessivas ditaduras militares que assolaram a América do Sul,  
e a do seu próprio país, o Uruguai a partir de 1973, obrigaram  
Eduardo Galeano a reflectir sobre o cruel destino que parecia estar 
reservado ao subcontinente. Ainda no exílio, começa a investigação 
para o que será a trilogia Memória do Fogo: as histórias por trás 
da História do Novo Mundo, o registo das cinzas que o fogo da  
Conquista deixara. Uma história continental da infâmia.  ¶  Herdeira, 
em espírito, da crónica de Bartolomé de Las Casas e da verve do  
Padre António Vieira, inspirada em poemas de Kavafis ou, como 
sugeriu Ronald Christ, na manta de retalhos nacionais e culturais  
que é todo o continente americano, a forma desta trilogia (textos  
curtos que apanham a “grande História” pelas pequenas histórias 
e de ângulos inesperados) tornou-se a assinatura de estilo do seu 
autor, que nos faz um convite irresistível: “ver a história pelo buraco 
da fechadura”.  ¶  Baseado em rigorosa pesquisa arquivística e 
bibliográfica, Memória do Fogo / 1. Os Nascimentos, a primeira parte 
da trilogia (publicada pela primeira vez em 1982), leva-nos numa 
viagem pelos dois primeiros séculos da conquista da América, em 
direcção ao primeiro “coração das trevas” da civilização europeia. 
Acompanhados por fantasmas espanhóis, portugueses, holandeses, 
franceses e ingleses, não teremos viagem serena.  ¶  “‘Memória 
do Fogo’ é devastador, triunfante... e irá certamente inflamar a  
sensibilidade dos leitores.” (Ronald Christ, ‘The New York Times’)
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Ignoro a que género literário perten ce esta  
voz de vozes. Procurar sabê-lo ao certo não  
me tira o sono. Não acredito nas fronteiras  
que, segundo os aduaneiros da literatura,  
separam os géneros.”


