
«Foi un médico que revolucionou a 
sanidade en Lugo e xerou envexas»

JOSÉ FRANCISCO RODIL XORNALISTA E AUTOR DA NOVELA ‘SENTENCIA’, SOBRE RAFAEL DE VEGA

▶ Rafael de Vega, o médico fusilado en Lugo en 1936, cobra vida en ‘Sentencia’, unha novela 
que se presenta hoxe, ás sete e media, no Vello Cárcere, cando se fan 86 anos da súa morte. 
Unha hora antes, descubrirase unha placa no busto do doutor, na rúa que leva o seu nome.
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O que iba ser un encargo para 
facer a biografía de Rafael de Vega 
convertiuse, ao final, na segunda 
novela histórica que publica o xor-
nalista e exdirector da Televisión 
de Galicia José Francisco Rodil 
Lombardía. Tanto lle impresionou 
a traxectoria vital deste insigne 
médico que tivo Lugo que, ao fi-
nal, decidiu narrar, en primeira 
persoa, a historia da súa vida e da 
súa morte en ‘Sentencia’.
Esta é xa a súa segunda novela his-
tórica, tras ‘La noche de las lumi-
narias’. Ambas están ambientadas 
no Lugo da República e da Guerra 
Civil, aínda que vostede é asturia-
no. De onde lle vén ese interés por 
Lugo?
Eu son de Santa Eulalia de Oscos, 
pero desde neno tiven moita rela-
ción con Lugo. Meu pai iba com-
prar alí e cando ibamos a Ourense 
pasabamos por Lugo para coller o 
tren ou o autobús de La Directa. E, 
despois, cando marchei para Ma-
drid, para ir á casa, viña ata Lugo 
e despois colliamos a estrada da 
Fonsagrada hacia Oscos.
Por que decidiu escribir este libro 
sobre Rafael de Vega Barrera?
Fora xa un personaxe que saíra na 
outra novela, ‘La noche de las lu-
minarias’. E, a raíz deste libro, en-
trei en contacto co seu neto Rafael 
Pérez de Vega, que recuperou moi-
ta documentación sobre o seu avó 
e que me pediu que fixese unha 

biografía. Adentreime un pouco 
na figura de Rafael de Vega e vin 
que era un home moi complexo, 
que requería máis que unha bio-
grafía porque había moita infor-
mación. Foi, entón, cando deci-

dín facer unha novela e poñerme 
eu na pel do protagonista e contar 
así a súa vida. Por iso, empezo a 
novela desde o cárcere, onde esti-
vo antes de ser fusilado.
Que nos pode dicir do doutor Ra-
fael de Vega?
El era dun pobo de Burgos, de 
Zazuar. Estudou Medicina en Va-
lladolid e fixo o doutorado en Ma-
drid, onde opositou para a praza 
de director do Hospital Municipal 
de Lugo, que gañou, e que estaba 
no convento das Agustinas. Veu-
se para Lugo en 1916 e, desde que 
chegou e viu como era ese hos-
pital, a súa obsesión foi montar 
un hospital moderno na cidade. 
El destacou enseguida porque era 
dos mellores cirurxiáns que había 
en España daquela. Foille tan ben 
que acabou montando unha clíni-
ca privada, primeiro na Avenida 
da Coruña e despois en Montero 
Ríos, onde tamén construiu cinco 
chalés, un para cada fillo. Era un 
médico que defendía o dereito á 
sanidade universal e, á xente que 
non tiña diñeiro, non lles cobra-
ba nada na consulta. Despois, en 
1930, abriuse o novo hospital, o de 
Santa María, onde foi director. Foi 
un médico que revolucionou a sa-
nidade en Lugo e iso xerou moitas 
envexas entre outros médicos me-
diocres que, ao final, testificaron 
contra el no Consello de Guerra ao 
que foi sometido e que provocou o 
seu fusilamento o 21 de outubro 
de 1936.

Quen foron eses médicos que lle 
tiñan tanta envexa?
Houbo tres compañeiros do hospi-
tal que testificaron en falso contra 
el no Consello de Guerra, acusán-
doo de que permitira acubillar a 
uns homes armados de Monforte 
no hospital que viñeran a Lugo 
para defender o Goberno Civil e 
o alcalde das tropas franquistas. 
Foron: Marcelino Fuente Cela, 
José Lomas Díaz e Casto González 
Méndez. Este último foi recom-
pensando con algún cargo.
Foron as envexas ou foi a súa par-
ticipación política o que acabou 
coa morte de Rafael de Vega?
El metérase, primeiro, na Iz-
quierda Republicana, e despois, 
na Unión Republicana e fora di-
putado a Cortes en 1931. Para os 
golpistas, o feito de ser republi-
cano xa era sinónimo de traizón 
á patria. Así que aproveitaron esa 
circunstancia para acusalo en fal-
so. O día que chegaron eses homes 
armados ao hospital el estaba 
fóra de Lugo e o médico de garda 
deixoulles estar porque recibira a 
orde do Goberno Civil pero, cando 
se enterou, Rafael de Vega protes-
tou por isto ao Goberno Civil, on 
de lle deron a orde de acollelos alí. 
Non contento, respondeulle que 
quedasen no patio. Pero, ao final, 
acusárono de protexelos.
Como reaccionou o pobo de Lugo 
ante o seu fusilamento?
Nese tempo, a xente estaba atemo-
rizada porque había un rexime de 
terror alimentado co fusilamento 
das cabezas visibles da sociedade: 
o gobernador civil, o alcalde e un 
médico moi coñecido. Houbo xen-
te que se achegou á porta do cárce-
re pedindo que o perdoasen antes 
do seu fusilamento, pero non foi 
nada. Era unha persoa moi coñe-
cida e moi querida pola súa valía 
como cirurxián pero tamén polo 
seu compromiso coa sanidade e 
coa provincia, para a que reclama-
ba mellores comunicacións.
Que pasou coa súa familia?
Embargáronlles os chalés e o 
sanatorio e a viúva, Teresa, e os 
seus cinco fillos marcharon para 
León, deixando naquel momento 
Lugo.

José Francisco Rodil Lombardía. 

Era unha persoa moi 
querida pola súa valía 

como cirurxián e porque 
non cobraba aos pobres na 
consulta do seu sanatorio»

lugo
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en primera persona

Oído a Steven McRae en un mensaje a alumnos lucenses

 Desde el Covent Garden de Londres, mucha suerte amigos. 
Trabajad duro y seguid vuestros sueños»

El edificio de Augas 
Férreas de Dmanán 
recibe un premio 
internacional por su 
fachada ventilada

José Manuel Chousa 
Presidente de Dmanán

La promotora lucense acaba 
de ser reconocida con un nue-
vo premio internacional. En 
este caso ha sido por la facha-
da ventilada del edificio cons-
truido en la Praza de Augas 
Férreas, que ejecutó la empre-
sa de Carballo (A Coruña) Mar-
molería José Rey. El galardón 
fue concedido por la Compa-
ñía Consentino, que es líder 
mundial en el sector de los 

Alcer

La donación, eje 
de la cita renal de 
Alcer en el Hula
Alcer Lugo celebra este do-
mingo en el Hula, a partir 
de las 9.30 horas, una jor-
nada renal que estará cen-
trada en la donación y el 
trasplante. La asociación, 
que ya tiene lotería de na-
vidad, organiza una ruta 
para el 10 de noviembre y 
una cita de ocio para el 2.

MoviMiento vecinAl

La federación, en 
una reunión de  
mujeres activistas
Representantes de la Fe-
deración de Vecinos parti-
ciparán en el II Encuentro 
Red Mujeres Vecinales que 
se celebrará este fin de se-
mana en Gijón. Acudirá  
Mari Carmen Casasnovas 
García, presidenta del área 
de la mujer, y algún miem-
bro más de ese equipo.

eDUcAciÓn

Carmen guaita, 
en un foro de 
docentes de Anpe
La escritora y docente 
Carmen Guaita será hoy 
una de las participantes 
en las Xornadas de Ensino 
de Anpe, que se inaugu-
ran a las 17.30 horas en 
la Xunta y en las que tam-
bién participará como po-
nente Pedro Aguado. La 
cita seguirá mañana.

revestimientos. Desde Dma-
nán se pone de manifiesto que 
este proyecto arquitectónico 
«funcional y respetuoso», con 
certificado de sostenibilidad 
Breeam, destaca por «su ele-
gancia y estética».


