
RIGOBERTA MENCHÚ 
 

Rigoberta Menchú Tum naceu en 1959 no municipio de S. Miguel Uspantán, 

Departamento de El Quiché, ao norte de Guatemala no seo dunha familia numerosa 

campesiña de etnia maia-quiche. 

Aos cinco anos comezou a traballar a terra xunto coa súa familia, colleitando café e 

algodón nunhas xornadas de traballo esgotadoras nas grandes plantacións dos 

todopoderosos terratenentes. A súa infancia e a súa mocidade estiveron marcadas 

pola pobreza, a discriminación racial e a violenta represión coa que as clases 

dominantes guatemaltecas trataban de reprimir as aspiracións de xustiza social do 

campesiñado.  

Baixo o goberno militar de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) varios 

membros da súa familia foron torturados e asasinados polos militares ou pola policía 

paralela dos “escuadróns da morte”. Así, un dos seus irmáns foi asasinado aos 

dezaseis anos por ditos escuadróns; o seu pai morreu xunto cun grupo de trinta e 

oito campesiños encerrados na embaixada de España nun acto de protesta, cando a 

policía incendiou o local queimando vivos aos que estaban no seu interior; a súa nai 

foi secuestrada, torturada e asasinada por grupos paramilitares. 

Mentres os seus irmáns optaban por unirse á guerrilla, Rigoberta comezou unha 

campaña pacífica de denuncia do réxime guatemalteco e da violación sistemática 

dos Dereitos Humanos da que era vítima o campesiñado indíxena. Para fuxir da 

represión, exiliouse en México, onde en 1983 a antropóloga Elizabeth Burgos 

publicou a súa biografía co título: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 

conciencia. 

Rigoberta Menchú percorreu o mundo coa súa mensaxe, conseguindo que a súa voz 

fose escoitada polas Nacións Unidas. En 1988, protexida polo seu prestixio 

internacional, regresou a Guatemala para continuar denunciando as inxustizas, pero 

detivérona no aeroporto e obrigárona a abandonar de novo o seu país. Regresou en 

1991 para asistir a un congreso que reuniu a diversas comunidades indíxenas de 

América. 

No ano 1992, cando se cumpría o quinto centenario do descubrimento de América, 

Rigoberta Menchú recibiu o Premio Nobel da Paz en recoñecemento ao seu traballo 

pola xustiza social e a reconciliación etno-cultural baseada no respecto dos dereitos 

dos pobres indíxenas.  

Coa dotación económica do Premio Nobel, Rigoberta instituíu a Fundación Vicente 

Menchú, coa misión de contribuír a recuperar e enriquecer os valores humanos para 

a construción dunha ética de paz mundial a partir da diversidade étnica, política e 

cultural dos pobos do mundo. 



Rigoberta Menchú actuou como mediadora no proceso de paz entre o Goberno e a 

guerrilla iniciado nos anos seguintes e que culminou no ano 1996 coa sinatura dos 

acordos de paz. 

Na actualidade, Rigoberta Menchú segue loitando para promover o diálogo e a 

xustiza social en Guatemala e en todo o mundo. 
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