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unha Doazón valiosÍsima á real acaDemia galega:
a biblioteca e o arquivo Do intelectual José ogea 

José Ogea Otero, farmacéutico de Cortegada, foi, ó longo da súa vida, 
escritor, parlamentario na I República (1873), amigo das personali-
dades relevantes do seu tempo (Murguía, Eduardo Chao…) e autor do 
prólogo á primeira edición de Aires da miña terra (1880), de Curros 
Enríquez. A súa biblioteca e hemeroteca proban a súa amplísima curio-
sidade de lector e a súa modernidade intelectual: literatura grecolatina, 
abundante literatura francesa contemporánea, un número elevado de 
escritores portugueses e italianos contemporáneos, valiosas coleccións 
completas (a Biblioteca Gallega, por exemplo), os principais autores 
españois do seu tempo, coleccións case completas das primeiras revis-
tas españolas do século XIX, bibliografía médico-farmacéutica, as máis 
importantes coroas literarias de fins do XIX… Alén disto, un fondo 
importante de proclamas políticas (algunha en galego), de xornais… e 
miles de páxinas manuscritas de obras súas, algunhas inéditas, e un rico 
epistolario. 

Especial relevancia ten o arquivo fotográfico. Abundan primeiras 
edicións de libros de Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Alfredo Brañas, 
Murguía, Eduardo Pondal, Emilia Pardo Bazán…, non poucas dedicadas 
polos autores a José Ogea. Figura o exemplar número 1 de A mi madre, 
de Rosalía, nunha edición de 50.

No capítulo “Varia” interesan os moitos documentos familiares, non 
poucos recortes de prensa, receitas (a do licor café), etc. Todo este 
legado está na Academia, procedente de Vigo, en sesenta caixas, que, 
cantos antes, será catalogado.



Da doazón e dos doantes: 

Feita por D. Enrique Rey Lorenzo (Ourense, 1936), invidente desde os 
24 anos. Persoa de gran cultura musical, cantor e director de orfeóns 
durante décadas, fundou, entre outras, a Coral Polifónica da ONCE 
(Vigo), que dirixiu.

Casado con Sara Ruiz Rivera (1934-2002), que foi moi amiga 
(ademais de portérense) de Sara Ogea (+ 1917), a biblioteca pasou 
legalmente á familia de don Enrique Rey. Nos últimos anos foi 
coidada, con fervor, pola súa filla Annunziata Rey Ruiz (Vigo, 1957) 
e polo seu neto Fabio Alonso Rey (Vigo, 1986).





José ogea otero
(san benito De rabiño, cortegaDa, ourense, 1841 - cortegaDa, 1909)

Xesús Alonso Montero
Real Academia Galega

De profesión farmacéutico (na vila ourensá de Cortegada), foi unha 
figura moi importante do progresismo galego nas décadas finais do 
XIX, e mesmo chegou a ser deputado nas Cortes da I República (1873) 
polo distrito de Bande (Ourense). Amigo das personalidades da época 
(Murguía, Eduardo Chao…), foi íntimo de Curros Enríquez, a quen lle 
prologou a primeira edición de Aires da miña terra (1880).

De Xosé Ramón Barreiro son estas palabras: “O seu exaltado 
republicanismo concitou contra el o odio dos conservadores da súa 
comarca. Ó cae-lo réxime republicano no ano 1874 foi perseguido e 
tivo que exiliarse a Portugal, onde permaneceu durante algún tempo. 
No ano 1876 casou con Sofía Domínguez” (Parlamentarios de Galicia, 
2003, I, 475).

Hai que supoñer que a presenza de moitos e moi significativos 
libros portugueses contemporáneos, hoxe na Real Academia Galega, 
como todo o seu valiosísimo legado, proceden da súa estadía no país 
portugués. Cómpre aclarar que na súa riquísima biblioteca obran 
libros doutros países e idiomas nunca visitados por el. Tiña razón 
Jesús Muruais cando, nunhas coplas xa de 1876, afirmaba: “Ogea 
tiene en su aldea libros buenos infinitos”.

Non foi José Ogea escritor en lingua galega, aínda que tivo unha 
entusiasta relación cos protagonistas do Rexurdimento e do Posrexurdi-
mento. Conmove aínda hoxe, a non poucos eruditos, a fotografía na que 
acompañan a Curros Enriquez (A Coruña, 1904) José Ogea, Murguía, 
Andrés Martínez Salazar, Eugenio Carré Aldao, Florencio Vaamonde 
Lores, Francisco Tettamancy e Eladio Rodríguez González.



Non se teñen reeditado modernamente libros interesantes como 
Céltigos. Cuentos y leyendas de Galicia (1883) e El mundo rural. Cuadros 
de costumbres (1820).

O conxunto da súa obra literaria non ten suscitado nas últimas déca-
das traballos de entidade, agás algunhas incursións de José Antonio 
Durán.

Mesmo Ogea foi obxecto de infortunios bibliográficos (por exem-
plo, ser omitido, por “lapsus”, na Gran Enciclopedia Gallega, “lapsus” 
reparado por Amancio Liñares na Gran Enciclopedia Galega). O fondo 
bibliográfico, hemerográfico e documental hoxe obrante na Real Aca-
demia Galega (que contén, tamén, abundantes páxinas inéditas) deberá 
animar os investigadores a trazaren o perfil intelectual e literario que a 
súa vida e obra merecen.

Don Manuel Murguía, que prologou Céltigos en 1883, nunha con-
movida nota necrolóxica, estampou estas palabras: “… de tu pérdida 
no podremos consolarnos, ni los que hemos sido tus amigos, ni esta 
Galicia que tanto amaste, y, si es agradecida, no sabrá olvidarte jamás”.





un achaDo rosaliano

No legado de D. José Ogea, tan valioso en primeiras edicións dos nosos 
clásicos, existe un exemplar (dunha edición de só cincuenta) de A mi 
madre, de Rosalía de Castro (Vigo, Impr. de D. Juan Compañel, 1863). 

Trátase dunha elexía suscitada pola morte da nai da poeta, dona 
María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía, acontecida meses antes 
(26 de xuño de 1962).

Os exemplares desta edición non venal consignan, en letra impresa, 
o nome e apelidos do destinatario: o número 1 para a autora (“Rosalía 
de Castro de Murguía”), o número 2 para o seu esposo (“Manuel Mur-
guía)… Tamén hai exemplares dedicados a institucións: o 22 á “Biblio-
teca de la Universidad de Santiago”, o 24 á “Biblioteca do Instituto de 
Pontevedra”, o 46 á “Biblioteca do Instituto de Ourense”.

Os catro últimos exemplares (2, 22, 24 e 46) obran, desde hai 
tempo, na biblioteca da Real Academia Galega, un deles, o 24, doado 
por Juan Naya Pérez en 1949.

Así pois, a Academia é propietaria dunha parte significativa dos exem-
plares dun libro de Rosalía C. de Murguía (así asinaba na portada) do 
que o colofón aclara:

De este folleto no se tiraron más que cincuenta
ejemplares, que van numerados y con el
nombre de la persona a quien se destina cada 
uno.

Aquí as cousas, no valiosísimo legado de José Ogea figura un exemplar 
máis, moi especial: o número 1 (“Rosalía Castro de Murguía) con esta 
dedicatoria autógrafa: “a su affmo. amigo D. José de Ogea.- R.” (rubri-
cado).



Que acontecera para que a autora se desprendese do seu exemplar? 
Quizais se esqueceran de Ogea (tan amigo de Murguía!) e, xa enviados 
os corenta e nove exemplares, o matrimonio Murguía/Rosalía, non 
sabendo como reparar a desconsideración, fan a don José Ogea desti-
natario do máis privilexiado deles. 

Agora está na biblioteca da Academia, propietaria, por conseguinte, 
da décima parte da edición de poemario tan interesante.

Exemplares numerados de A mi madre



Regionalismo y lenguaje
Cuberta da obra con dedicatoria do 
autor a José Ogea no interior do libro

Estudio sobre las faltas del lenguaje
Portada da obra 



Pelra ...antre seixos. Cuberta da obra e dedicatoria manuscrita do autor 

Picaraño. Periódico republicano radical revolucionario. Entrimo, 1909



El regionalismo. Portada e anteportada da 
obra de Brañas con dedicatoria do autor a 
José Ogea

Cabeceira de El Correo de Galicia. 
Ourense, 1873

Cuberta da revista Galicia Humorística, 
1888



Fotogravado publicado en Arte y Letras; reprodución da pintura “Jaque al Rey” 
de Eduardo Zamacois y Zabala de 1867

Lámina cos retratos de Ferdinand Flocon e de Pierre Marie de Saint-Georges, 
membros do goberno provisional que instaurou a II República Francesa trala 
revolta de 1848, publicación descoñecida



Agradecemento da Xunta Municipal de 
Ourense de Unión Republicana pola axuda 
ao sostemento do xornal La República 
órgano do partido. 1906

Agradecemento a J. Ogea pola súa contri-
bución á velada en honor a Curros. 1908

Sobre da carta remitida por Miguel 
García. África portuguesa. 1887



Interior dun dos álbumes fotográficos da familia.

Anverso e reverso de retrato de Curros Enríquez presente nun álbum fotográfico



Retrato dedicado de Adelardo Curros. 
1908

O gaiteiro Cachopo, 190?

Álbum familiar de fotografías




