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DISCURSO EN GALEGO 
www.rafaeldevega.es 

 

"É momento de recordar, é momento de reivindicar a memoria histórica 
daquelas persoas que loitaron pola Liberdade, o Progreso e a Democracia 
porque se di que os pobos que esquecen a súa Historia están condenados a 
repetila. 

 
Durante moitos anos unha espesa néboa de remordimiento e medo cubriu 
o recordo dunha infausta tarde de outubro de 1936 na que o Dr. Rafael de 
Veiga Barreira e outros catro cidadáns exemplares de Lugo (D. Ramón 
García Núñez, D. Perfecto Abelairas Castro, D. José Ramos López e D. Angel 
Pérez López) foron conducidos pola rúas de Lugo cara a un piquete de 
ejecución. 

 
O Dr. Veiga era un ser excepcional, un home xusto, un cabaleiro pletórico 
de xenerosidade, rebosante de amor cara aos seus semellantes, un 
cirujano dotado dunhas mans prodixiosas, compasivo e desprendido cara 
ao indecible. Persoa de xeitos exquisitos e de inigualable trato. Médico de 
almas a máis de sanador de corpos. 

O Dr. Veiga era un dechado de virtudes, e todas esas virtudes, a don Rafael 
custáronlle a vida. 

http://www.rafaeldevega.es/
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Era un firme partidario do progreso do xénero humano nunha época 
escura na que a enfermidade cebábase en corpos atormentados polo fame 
e a miseria, o Dr. Veiga abrazou decididamente unha causa da República 
na que vía a gran oportunidade para deixar atrás o atraso secular 
existente naquela época. 

 
O mesmo ano da súa chegada a Lugo o ano 1916 xa fai unha denuncia 
pública cualificando de indignante a situación da sanidade en Lugo. Foron 
súas estas palabras: 

 

"OS POBRES E OS DESPOSEIDOS TEÑEN DEREITO Á ASISTENCIA MÉDICA, 
PORQUE O DEREITO Á SAÚDE É UN DEREITO DE TODAS AS PERSOAS E 
ELES NECESÍTANO MAIS" 

 
Precisamente leste sería o principio fundacional da Organización Mundial 
da Saúde, pero este Organismo creouse 31 anos despois de que o Dr. Veiga 
expuxese públicamente o seu pensamento, que levou á práctica na medida 
das súas posibilidades. 
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A el debeuse a construción do novo hospital de Santa María. O sufragou as 
primeiras casas salubres e modernas de Lugo, así como varias estradas 
cando foi deputado a Cortes. O mesmo, nunha tarde de ilusión e esperanza 
desde o balcón do Concello de Lugo, proclamou a II República. 

 
Pero máis aló e como razón última de todo a súa actuar e pensar, don 
Rafael era un home de progreso, un académico defensor da humanidade, 
da causa da vida sobre a morte. 

 
O crime do Dr. Veiga foi dunha crueldade monstruosa. As testemuñas de 
cargo do proceso eran colegas que se sentaban á súa mesa para celebrar a 
súa onomástica. Quen pretendeu aparecer como testemuña da defensa foi 
arrestado e enviado á fronte. As mulleres que encabezaban manifestacións 
esixindo a súa ejecución, eran cónyuges daqueles que pouco antes se 
jactaban da súa amizade. Para o pelotón de fusilamiento se reclutó 
obligatoriamente a homes que lle debían a vida. 
 
Don Rafael de Veiga foi asasinado por ser un home bo, por preocuparse 
dos seus semellantes, por ser sanador de almas antes que médico de 
corpos. Don Rafael foi asasinado por homes viles que albergaban no seu 
interior os peores sentimentos que é capaz de concibir o ser humano: 
envexa, resentimento e odio. E en Don Rafael, ademais da a República en 
Lugo, quíxose asasinar a todo canto significaba a palabra PROGRESO. 

 
Hai quen pode pensar que ese tempo é xa pasado. Que os fillos non deben 
responder polos feitos dos pais. É hora xa de que sen ira, sen rancor, sen 
odio, fágase luz sobre o que sucedeu e Lugo enteiro saiba, todos os 
lucenses saiban, que o 21 de outubro de 1936 asasinouse ao Doutor Rafael 
de Veiga e a catro cidadáns exemplares de Lugo todos eles menores de 
trinta anos. 

HOXE 
 
Ou Vello Cárcere de Lugo, deixou de ser un espazo de represión, un espazo 
de reclusión, un espazo de dor e un espazo de pena para transformalo nun 
espazo cultural, nun espazo de arte e esparcimiento, nun espazo de lecer 
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repleto de luz, nun centro de investigación e nun lugar onde podamos 
recordar e reivindicar a nosa "memoria histórica" porque, 

 
Non lembrar vos mortos é morrer dúas veces 

Moitas grazas pola súa atención" 

 
 

 


