
«A tuna aínda nos 
vincula a países 
de América como 
México ou Chile»

Benigno é un verdadeiro entu-
siasta da Tuna Compostelá e da 
súa historia. Gran conversador, 
recomenda un libro de Baldo-
mero Cores para achegarse á 
historia de toda unha institu-
ción. «No ano 1888 —relata—, 
Cores conta como esta tuna via-
xa ata Coimbra, é despedida con 
agasallos na estación de ferroca-
rril e fai unha viaxe triunfal por 
Portugal. O ano que vén cúm-
prese o 125 aniversario daquela 
viaxe. Con esa formación viaxa 
xente como Castelao, persona-
xes senlleiros como Otero Ace-
vedo, que era o seu presidente. 
Incluso tiveran problemas en 
Santiago, porque daban discur-
sos en público de corte liberal 
e de irmandade con Portugal».

Coñecer este pasado é funda-
mental para valorar a tuna no 
presente porque, segundo de-
fende Benigno Amor, a tuna en-
caixa perfectamente nunha ci-
dade das características da ca-
pital de Galicia. «Aos que esti-
vemos nela permitiunos viaxar, 
coñecer xente —engade—. Aín-
da que en España hoxe está al-
go de capa caída, e nunca me-
llor dito, en Sudamérica segue 
a haber moita tradición, inclu-
so é unha compoñente que nos 
pode vincular con estes países, 
como México, Chile...».

Conectar recursos
Benigno Amor insiste na nece-
sidade de que a cidade aprovei-
te e integre os recursos dos que 
dispón, que non son menores. 
«Temos a Catedral, temos a Ci-
dade da Cultura, pero temos ou-
tros moitos que poderían con-
tribuír á dinamización socioeco-
nómica de Santiago se estiveran 
ben conectados», defende. Co-
mo exemplo pon a propia Casa 
da Troia, que ten dúas persoas 
contratadas cando está aberta, 
«o tempo que podemos», e que 
con apoios podería ter un hora-
rio máis amplo.

Nome 
Benigno Amor Barreiro

Nacemento 
Santiago, 1967

Familia
O segundo fi llo de Benigno Amor Rodríguez 
(1937-2009) e Aurora Barreiro.

Escolle como rincón 
Os soportais da Rúa do Vilar que ilustraran, 
da man de Castelao, a primeira edición 
de La Casa de la Troya.

DNI

Zumega compostelanidade. Ne-
to dun avó de Laraño; fi llo dun 
pai do Camiño Novo e dunha 
nai da Rúa de San Pedro. Be-
nigno Amor Barreiro (Santia-
go, 1967) tarda unha milésima 
de segundo en escoller un re-
canto no que se retratar para es-
ta páxina: «Os soportais da Rúa 
do Vilar», di. ¿E que ten de es-
pecial este lugar? Todo. «Gús-
tame por moitas cousas. Está a 
carón do Hórreo, onde temos 
negocio familiar; e sae tamén 
ilustrando a primeira edición de 
La Casa de la Troya, nun debu-
xo que fi xera Castelao». A Ca-
sa da Troia: unha referencia na 
súa vida herdada de seu pai, Be-
nigno Amor Rodríguez, impul-
sor incansable da obra de Ale-
jandro Pérez Lugín e da antiga 
pensión de estudantes que, na 
literatura, rexentara dona Ge-
nerosa Carollo.

Pero tamén hai na Rúa do Vi-
lar moitos recordos de Benigno 
neno, dos refrescos no Suso co 
seu pai, co seu avó, cos seus ir-
máns José Manuel e Santi. «A 
Rúa do Vilar é a rúa da vila, te-
ría que ser a principal rúa des-
ta cidade e, tristemente, ao lon-
go destes anos foron desapare-
cendo establecementos emble-
máticos, como a propia Librería 
Galí; como a xoiería Lado; co-
ma Malde ou o Cine Yago... Os 
composteláns deberiamos rei-
vindicala máis», di.

Profesionalmente, Benigno 
Amor Barreiro é o xerente da 
Asociación de Balnearios de 
Galicia, da Asociación Galega 
de Empresas de Envasado de 
Auga Mineral Natural, do Clús-
ter Mineral e Termal de Galicia 
e secretario da Cámara Minei-
ra de Galicia. Tamén preside a 
Asociación de Antigos Tunos 

Composteláns, a entidade que 
xestiona o museo da Casa da 
Troia. ¿E de onde lle vén á fa-
milia Amor esa vinculación coa 
pensión de dona Generosa? Be-
nigno explica que seu pai estu-
dou Dereito en Santiago e che-
gou a tocar a pandeireta na tu-
na. «Pero meu avó —di— tiña 

un bar no Camiño Novo, o bar 
Amor, que pechou a fi nais dos 
sesenta, e había que botar unha 
man, por iso non podía saír coa 
tuna tanto como querería. Nos 
oitenta propuxéronlle presidir 
a Asociación de Antigos Tunos 
e xa non o deixou». Amor pai 
era un home moi ligado á cida-
de, que participaba activamente 
na vida civil, e atopou naquela 
asociación un xeito de corres-
ponder á Compostela que ama-
ba con paixón. 

Pedra de Compostela
«Somos pedra de Composte-
la», adoitaban dicir Amor Ro-
dríguez e un bo amigo que, co-
ma el, gustaba de implicarse nas 
cousas da cidade, xente senllei-
ra como Carril, o xefe de bom-
beiros, e tantos outros. 

Tamén conta Benigno que 
a empresa familiar, a Axencia 
Amor, non deixa de ser unha 
vinculación co mundo univer-
sitario que tanta pegada deixou 
en Benigno pai, primeiro, e nos 
seus fi llos por extensión; os es-
tudantes que alugaron pisos a 
través desta fi rma poderían for-
mar, seguramente, a tuna máis 
numerosa do mundo. 

El mesmo chegou a tocar a 
guitarra na estudantina de San-
tiago, aínda que agora, cunha 
vida profesional e familiar in-
tensa, está retirado. «A tuna é 
unha tradición que vén da ida-
de media, co xurdir das univer-
sidades, cos estudantes que bus-
can tamén o sustento. Ten que 
ver coa tradición europea dos 
xograres, dos trobadores, dos 
goliardos», refi re.

«Reivindico a Rúa do Vilar»
Como seu pai, fai bandeira dunha cidade da que se confesa apaixonado

Benigno Amor leva na man un paraugas que foi do seu pai, e que garda como un tesouro. Á. BALLESTEROS 
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