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   - Como lembras os teus anos de es-
tudante? 
   Lémbroos moi lonxe xa, porque xa son 
33 anos cumpridos os que teño agora e os 
meus tempos de estudante datan de cando 
tiña oito anos, ou dez, doce, trece... Os 
meus estudios fíxenos aquí, no colexio de 
Primaria de Alfoz. Loxicamente, empecei en 
Párvulos, como a gran maioría daquela 
época. Agora xa existen as garderías, pero 
cando eu comecei os estudos non as había 
e comezabas en Párvulos, con tres ou catro 
anos. Cando empecei non quería quedarme 
no colexio, porque tiña medo; estaba tan 
afeito a estar coa miña mamaíña, que can-
do cheguei á escola poñíame nervioso e ti-
rábame ás portas. Logo funme adaptando 
ó colexio e collendo amigos. Lembro que 
me gustaba moito xogar ó fútbol e cheguei 
a ser un dos grandes porteiros do colexio 
(digámolo así, entre comillas, porque por-
teiros non había moitos). Ninguén quería 
poñerse de porteiro porque o único que fa-
cías era levar balonazos na cara e eu, de 
burriño, poñíame na portería, e na portería 
cheguei a ser un porteiro cun certo reno-

me. 
   Máis adiante marchei estudar ó Instituto 
de Foz, porque antes non existía aquí o IES 
Alfoz-Valadouro, senón que rematabas no 
colexio de Primaria en 8º de E.X.B. e logo 
ías estudar a Burela, ou a Foz, ou a Mondo-
ñedo. Eu funme para Foz e alí estudei tres 
aniños máis. Recordo aquela época grata-
mente, pois, aínda que tamén tivo as súas 
dificultades (había as típicas pelexas entre 
rapaces, algúns ríanse doutros e ás veces 
tocábache que se riran de ti), gardo dela 
bos recordos. Lembro con alegría a excur-
sión de fin de curso en 8º, na que foramos 
a Benidorm. Eu nunca aló fora, nunca pa-
sara de Luarca nas miñas viaxes, e ir a Be-
nidorm, a Madrid, ó Museo de Cera... son 
uns recordos moi bonitos. 
   Despois de rematar no Instituto fun a 
Santiago, a unha escola que hai ó ladiño da 
capital de Galicia, a estudar o oficio ó que 
me estou dedicando agora, o oficio de fo-
restal. Finalmente, púxenme a traballar e 
fíxenme un home feito e dereito. 
   - En que consiste o traballo que rea-
lizas actualmente? Gústache? Onde o 

realizas? 
   O traballo que realizo actualmente é co-
ñecido popularmente como gardarríos, pero 
tal categoría profesional non existe real-
mente. Existe dentro da Xunta de Galicia 
un corpo de traballadores que se coñecen 
como axentes forestais, que son os encar-
gados de vixiar os montes, os incendios, a 
caza, a pesca, que non se fagan vertidos 
nos ríos, etc. O colectivo no que eu traballo 
foi creado recentemente; movémonos en 
espazos concretos, como en concas fluviais 
importantes, parques naturais, na reserva 
nacional de caza dos Ancares, etc. Temos 
menos efectivos que os axentes forestais, 
pero vimos a complementar, a reforzar a 
vixilancia que eles teñen encomendada. 
   No meu caso tócame vixiar unha conca 
fluvial, polo que normalmente me chaman 
gardarríos, aínda que, como dixen, esa de-
nominación non existe en ningunha catego-
ría profesional. A miña misión e vixiar que 
durante a temporada de pesca non se pi-
llen troitas pequenas (a talla establécea a 
Consellería de Medio Ambiente), que a xen-
te non pesque en época de veda, que non 

   Se dicimos que se chama Antonio Jesús Lorenzo López, tal 
vez ninguén o coñeza, pero se dicimos que é Cachín, xa to-
dos se darán conta e o máis probable é que sorrían un pou-
co. Cachín forma xa parte inseparable de Alfoz e de todo o 
Val, e por varias razóns. Porque grazas a el, á súa simpatía, 
todos disfrutamos de inesquecibles obras de teatro do Gru-
po Raiolas; porque grazas a el as ondas radiofónicas da Ra-
dio Valadouro transmitiron por toda a Mariña goles, alinea-
cións e entrevistas deportivas dende o seu programa Hora 
Krono; porque a súa imaxe deu vida a algúns dos perso-
naxes máis importantes dalgunha das poucas películas que 
se levan feito no noso Val. El é Cachín, non necesita máis 
presentación. Co seu nome cativo xa basta para dalo a co-
ñecer. O que tal vez non saiban algúns é que, aínda que a 
súa participación en diversas iniciativas culturais é de sobra 
coñecida, el non vive diso. Cachín traballa de gardarríos na 
conca do río Masma, tendo a súa central preto de Vilanova 
de Lourenzá. Natural de Bao, en Mor, concello de Alfoz, se-
gue a residir na súa casa de sempre; alí vive dende que 
Deus o trouxo ó mundo, hai agora 33 anos. Cachín é esa 
persoa que adoita animar as reunións de amigos e crear no 
seu arredor un clima distendido e alegre. Moitos lle dicimos 
que chegará lonxe no mundo da interpretación, pero el,  
esaxeradamente humilde, di que non, que el non vale para 
iso. Porque Cachín, despois de todo, polo que máis destaca 
é por ser unha excelente persoa. Grazas por ser así, Cachín. 
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se curten árbores e que non se colla auga 
do río sen permiso. Por outra banda, tamén 
é o meu cometido recoller animais feridos e 
levalos ó Centro de Recuperación de O Ve-
ral, que está ó ladiño de Lugo, para que alí 
os curen. Teño que recoller tamén animais 
mortos; por exemplo, cando houbo a epi-
demia de gripe aviaria eu e os meus com-
pañeiros recollemos todo tipo de paxaros e 
os levamos a un sitio que se chama SOGA-
MA, en Barreiros, onde os depositabamos 
en contedores, a onde os viñan recoller uns 
especialistas que os anali-
zaban e os destruían, se 
era o caso. Así que basi-
camente fago todo isto; o 
meu traballo está sobre 
todo centrado no río Mas-
ma, cuxa cunca é a que 
me asignaron. A min me 
corresponde tamén, loxi-
camente, se observo algu-
nha infracción no terreo 
que vixío, denunciala. Por 
outra banda, cando chega 
a época de pesca tamén é 
o meu cometido vender 
permisos de pesca, pois 
hai certos tramos do río 
que están acotados, e ne-
les, aparte de ter licencia 
de pesca teñen que ter un 
permiso. E, claro, tamén 
teño que controlar que os 
pescadores que van ó río 
teñan licencia de pesca, 
porque se pescan sen li-
cencia tamén sería unha 
infracción e teríaos que 
denunciar. 
   Podo dicir que si, que 
este traballo gústame. Ti-

ven a sorte, que non todo 
o mundo pode dicir que 
tivo, de traballar naquilo 
que elixín. Penso que o 

meu é un traballo bonito. 
   - Tes pensado cambiar de traballo 
no futuro? Que outro traballo che gus-
taría facer? 
   Gustaríame ser mestre para ter moitas 
vacacións, pero como para iso hai que es-
tudar moito e eu xa vou nunha idade que 
para estudar... Home, podería estudar a 
carreira por libre, pero son un pouco folga-
zán. Teño pensado en traballar en moitas 
cousas, pero estou contento co traballo que 
fago. Non é que sexa un gran traballo, pois 

é un traballo que non ten moita responsa-
bilidade, e eu sei que hai outros traballos 
moito mellor pagados porque implican 
unha maior dificultade técnica, pero eu 
elixín este traballo que fago e custoume 
moito chegar a telo, tiven que pasar anos 
estudándoo, e agora que o conseguín sería 
unha mágoa deixalo. Así que de momento 
seguirei traballando no mesmo. Aínda que 
o certo é que ás veces si que me gustaría 
aprender outro tipo de oficio, por exemplo 
carpinteiro ou albanel, porque moitas veces 

na casa hai que facer chapu-
zas e eu non sei facelas; 
para min sería moi reconfor-
tante poder facer eses ama-
ños. 
   - Cando e como empe-
zaches no mundo do tea-
tro? 
   Empecei sen pensar. Corría 
o ano 2001 e formabamos 
parte da Comisión do Merca-
do Medieval de Alfoz unhas 
cantas persoas, entre elas o 
actual Presidente do Grupo 
Teatral Raiolas, Luís Miguel 
Yáñez. No programa do Mer-
cado quedaba unha hora na 
que non había nada prepara-
do e non sabíamos que acti-
vidade meter nesa hora. 
Ocorréusenos facer unha 
obra de teatro de temática 
medieval, e escollemos para 
iso a obra “A sensación de 
Camelot”, de Manuel Lou-
renzo, un escritor (tamén ac-
tor) de aquí, do Val do Ouro. 
Representaramos esa obra, 
de unha hora de duración, 
que nos enchía perfectamen-

te o oco que había na pro-
gramación do Mercado. E eu 
empecei no teatro así, por-
que alí, na propia Comisión 

Catro importantes momentos dos primeiros anos da vida de Cachín: de bebé, disfrazado de indio, coa expresión de sim-
patía que o caracteriza e, finalmente, vestido coas roupas de porteiro, posto no que desenvolveu a maior parte da súa 
vida deportiva, primeiro no colexio de primaria, logo no Instituto de Foz e, finalmente, no club de fútbol de Alfoz. 

Un dos papeis máis coñecidos de Cachín no noso Val é o de bufón 
que fai sempre no Mercado Medieval. Todos os visitantes rin con el 
e, ademais, aproveita para venderlles unhas cantas rifas. 



Entrevista: Antonio Jesús Lorenzo López “Cachín” 4 

Co Grupo Teatral Raiolas Cachín chegou a facer interpretacións memorables. Polo grupo teatral, do que el foi un dos so-
cios fundadores, foron pasando unha chea de persoas. Á esquerda vemos unha viaxe polo río Sil, no catamarán, que or-
ganizou Raiolas e no que podemos ver en primeiro plano a Cachín cos pais de Ana Lorenzo, a presentadora de noticias na 
TVE, que tamén é membro de Raiolas, mentres atrás vemos a Paz Rodríguez, Santiago Quirós e Jorge Olivera. A foto da 
dereita ten un ano de antigüidade; o concello de Alfoz viña de cederlle un local social a Raiolas na vella escola de Carba-
llido e algúns membros do grupo reuníronse para celebralo: vemos a Cachín con Peinó, Alberto, Vanesa, Toño, Rubén 
García... e, claro está, moitos ex alumnos do noso Instituto (Iria, Rubén Fraga, Hugo, Lucía ou Leni), que tamén entraron 
a formar parte do nutrido elenco de actores que formaron ou forman parte deste grupo teatral. 

do Mercado, escolleron ós actores a dedo. 
Grazas a iso tiven a sorte de coñecer a 
máis persoas, como Pepe Peinó, Chus Rá-
bade e outras que fixeron a representación. 
E así empezamos co grupo de teatro, como 
quen non quere a cousa. Fíxose unha pe-
quena pelota que se foi envolvendo e en-
volvendo, até facer unha gran bola de neve 
que é o que é na actualidade. 
   - Como valorarías o traballo de Rai-
olas: os ensaios, as actuacións...? 
   A verdade é que valoro o traballo de 
Raiolas moi positivamente. Respecto ós en-
saios a verdade é que somos un pouco fol-
gazáns, porque realmente ensaiamos moi 
pouco; debiamos ensaiar máis. Xeralmente 
ensaiamos os venres pola noite e moitas 
veces en vez de ensaiar dedicámonos a fa-
lar entre nós, de maneira que chega o mo-
mento de estrear a obra e temos que im-
provisar, porque non nos sabemos ben o 
papel de memoria. Nese aspecto penso que 
fallamos un pouco todos. Pero logo eu pen-
so que en Raiolas hai uns actores de gran 
calidade, e grazas a esa calidade podemos 
sacar as obras adiante, a pesar do pouco 
que ensaiamos. O máis importante, despois 
de todo, é o grupo humano fabuloso que 
hai en Raiolas, un grupo humano fabuloso 
que houbo dende o principio, que o segue 
habendo agora e que seguirá habéndoo no 
futuro. Penso que ese grupo humano é o 
mellor que temos en Raiolas. 
   - Cales son as maiores alegrías e as 
maiores decepcións que che deu o te-
atro? 
   As maiores alegrías foron as de coñecer 
xente que antes non coñecía. Ademais, eu 
son unha persoa moi tímida, cústame moi-
to falar en público, facer un discurso, e o 
teatro axudoume moito a superar esta limi-
tación, axudoume a falar cara a un público, 
a ter unha maior facilidade de palabra, a 
vocalizar mellor... e sobre todo grazas ó te-
atro demostreime a min mesmo que era 
capaz de superar a miña timidez, de ma-

neira que, se eu son capaz de facelo, cal-
quera persoa o podería facer tamén, se é 
que se propón facelo. Por outra banda, ou-
tra das alegrías que me deu o mundo do 
teatro foi lograr que os do grupo Raiolas 
fósemos profetas na nosa propia terra, pois 
non hai máis que ver cando actuamos en 
Alfoz ou en Ferreira como se enchen os sa-
lóns de actos das Casas da Cultura; este 
éxito para min é importantísimo, pois pon-
lle a carne de galiña a calquera que sexa 
de aquí. 
   Respecto ás decepcións co teatro eu pen-
so que non me levei ningunha. Podes sen-
tirte decepcionado, por exemplo, cando vas 
actuar a un sitio e sae mal feita a obra por 
calquera motivo. Ou, sobre todo, cando vas 
actuar a un sitio e non hai case ningún pú-
blico, cando entre o público só ves dúas ou 
catro persoas e por riba son amigos teus 
que te acompañaron no autobús á actua-
ción; esta quizais sexa unha das maiores 
decepcións que podes ter nisto do teatro, 
pois dáche a sensación de que actúas para 
as paredes. 
   - En que lugares che gusta actuar 
máis? 
   Non me gusta actuar en cidades grandes, 
porque, como xa dixen, non creo que, por 
desgraza, ningún dos que estamos en Raio-
las cheguemos a ser actores profesionais, e 
nas grandes cidades o que está agardando 
o público é que vaia actuar un Luís Tosar 
ou calquera outro actor famoso e non uns 
afeccionados como nós. Ó mellor chegas a 
actuar a unha gran cidade, cun escenario 
impresionante, que che dá a impresión de 
que estás no Santiago Bernabeu ou no 
Camp Nou, pero só hai tres persoas para 
ver a obra. Pola contra, vas actuar a un po-
bo pequeno, destes que non coñece case 
ninguén, un pobo no que, ó mellor, case 
nin sequera da entrado o noso autobús, e o 
lugar de actuación está abarrotado de xen-
te, sentes que alí a xente está pegada a ti 
mentres actúas, sentes que che aplaude, 

que se ri coa obra; nestes casos notas moi-
ta máis calor da xente e por iso podo dicir 
que me gusta moito máis actuar nun pobo 
pequeno que nun grande. 
   - Algunha vez, cando estabas ac-
tuando, esqueciches o que tiñas que 
dicir? Como te apañaches entón? 
   Si, esquecín moitas veces o que tiña que 
dicir, porque, como xa dixen, en Raiolas so-
mos bastante folgazáns para ensaiar e 
aprender os guións e despois pasa o que 
pasa. A verdade é que eu adoito na miña 
casa, fóra dos ensaios, aprender ben eu só 
o guión da obra, recoñezo que lle dedico 
moitas horas, pero hai veces nas que, ben 
porque o tempo que dedico a aprender a 
obra non é o suficiente ou porque, simple-
mente, me poño nervioso durante a repre-
sentación, me quedo en branco mentres 
actúo. Neses casos hai que saír adiante da 
mellor forma posible, ó mellor facendo 
unha monería, ou tirándose un ó chan, ou 
dicindo calquera historia que se che veña á 
cabeza que che pareza que ten algo que 
ver co que se estaba dicindo na obra... A 
verdade é que nesas situacións pásase bas-
tante mal, son uns segundos ou uns minu-
tos, o que dure, nos que o pasas bastante 
mal, e sobre todo pásase aínda peor cando 
estás no medo dun diálogo cun compañeiro 
e tanto el coma ti vos quedades en branco 
e non dades arrincado. De todos modos, 
hai que saír adiante como se poida. 
   - En cantas obras de teatro levas 
participado? De cales gardas mellor 
recordo? 
   Creo que levo participado en oito obras 
de teatro; non sei se me deixo algunha no 
tinteiro. Se vos digo a verdade, eu creo que 
todas as obras que fixemos tiveron algo es-
pecial; unhas máis que outras, si, pero to-
das tiveron o seu aquel. Se me facedes 
elixir, escollería tal vez O achado do castro, 
que foi a segunda obra que fixemos en 
Raiolas e que foi dalgunha forma a que nos 
catapultou á fama, digámolo así. Tal vez 
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Outros dous momentos importantes dentro das múltiples actividades que leva a cabo Cachín. Na foto da esquerda vé-
molo en compañía de Pepe Peinó durante a Gala de Monólogos que organizou en Ferreira a Radio Valadouro na prima-
vera do pasado ano 2008. Na foto da dereita vémolo en compañía de Rubén García, de Localia, e de Jorge Olivera, o no-
so profesor de Música, nunha marcha que fixeron hai dous anos ó alto do monte de San Pedro. 

debería ser da nosa primeira obra da que 
gardara un mellor recordo, precisamente 
por ser a primeira que fixemos, pero o que 
pasa é que a nosa primeira obra era un 
pouquiño máis seria, era unha obra na que 
tiñamos que cinguirnos ó guión e por iso 
todos estabamos un pouquiño nerviosos; 
ademais, era a primeira vez que actuaba-
mos. Pola contra, O achado do castro era 
unha obra cómica, que nos deixaba ós ac-
tores moita máis marxe de manobra, moita 
máis liberdade para actuar, de maneira que 
a xente comezou a rir connosco, o público 
empezou a coñecernos e por iso gardo gra-
tos recordos desa obra. Logo, se me man-
dades elixir algunha máis, ó mellor escolle-
ría Coidadiño no Camiño ou Os paraman-
druscos azuis, dúas obras escritas por Pepe 
Peinó. 
   - Participaches nalgunha obra que 
non che gustase? Como foi esa expe-
riencia? 
   Os obras que fixemos gustáronme máis 
ou menos todas. Todas teñen o seu aquel. 
Quizais na que peor me sentín foi na pri-
meira, e non porque fose máis fea que o 
resto, nin moito menos, senón porque, sim-
plemente, estaba máis nervioso ó facela, 
non sabía ben poñerme no escenario (pois 
no escenario tamén hai que saber situarse 
e saber facer correctamente os movemen-
tos, en coordinación co resto de actores). 
Recordo que cando estreamos esa primeira 
obra, A sensación de Camelot, de Manuel 
Lourenzo, no Mercado Medieval, botei dous 
días sen comer polos nervios que tiña. Con 
iso o digo todo. Nas demais obras que fixe-
mos, aínda que sempre te pos un pouquiño 
nervioso, eu xa ía sendo máis veterano e 
xa as levei un pouco mellor. 
   O ano pasado representamos unha obra 
titulada A Pousadeira, de Carlo Goldoni, 
que era de características parecidas á pri-
meira que fixemos, é dicir, que nela había 
que cinguirse moito ó guión, había que ac-
tuar moito, é dicir, había que ser actor, e 
non facer pachangadas, como facemos na 
maioría das nosas obras, nas que nos mo-

vemos con liberdade, tirámonos polo chan, 
etc. Nesta obra volvín sentirme atado dal-
gunha forma, volvinme sentir un pouco 
máis nervioso que nas obras anteriores, 
porque tiñamos que ter moito coidado de 
non perdernos no desenrolo do guión, por-
que se nos perdíamos era moi difícil pillar 
de novo o fío da obra. Nas outras obras 
que faciamos podíamos improvisar, podía-
mos dicir calquera burrada e saír do apuro, 
pero en A Pousadeira era máis difícil; por 
iso tamén nesta obra me sentín un pouco 
nervioso representándoa. 
   - Para ti Raiolas que é: unha obri-
gación ou unha devoción? 
   Para min Raiolas nunca podería ser unha 
obrigación. É unha vocación. Cando eu tiña 
a idade dos rapaces que estudan no IES Al-
foz-Valadouro non pensaba no teatro nin 
en actuar. Sempre me gustou facerme un 
pouco o graciosillo cos amigos e facer rir ós 
demais, porque eu sentíame feliz (aínda me 
sinto agora) se conseguía arrincarlle un so-
rriso a alguén, pero para nada pensaba en 
dedicarme a isto do teatro. En só pensaba 
en xogar ó fútbol, en converterme un xoga-
dor de Primeira División (aínda que non 
cheguei nin a Segunda Rexional), de ma-
neira que o de comezar co teatro foi algo, 
como xa dixen, feito así, sen pensar, co ga-
llo de axudar no Mercado Medieval do ano 
2001. Por iso agora sigo véndoo como 
unha vocación, como un pasatempo, por-
que non todo ha ser traballar nesta vida. 
Hai veces nas que tamén che apetece facer 
outras cousas ou pensar noutras cousas. 
Si, o teatro é para min un hobby. 
   - Valóranos un pouco ós teus com-
pañeiros de Raiolas. 
   Isto é algo moi difícil. Ó falar dos meus 
compañeiros seguramente se me quede al-
guén no tinteiro, de maneira que vou facer 
unha valoración en xeral. Por Raiolas pasa-
ron, están a pasar e seguro que van pasar 
moito actores. Eu destacaría a gran amiza-
de que hai dentro do grupo, a pesar de que 
algunhas veces hai membros de Raiolas 
que seguen por outro camiño ou cos que 

non nos vemos tanto como no pasado, pois 
esa separación non quere dicir que non 
teñamos a amizade de antes, senón que 
son as circunstancias da vida, son rachas, 
como eu digo, que nos fan separarnos. 
Penso que en Raiolas formamos un gran 
grupo humano, somos unhas persoas que 
nos preocupamos de que o grupo saia 
adiante, de que haxa actuacións, de que 
todos esteamos a gusto dentro do grupo. 
   Todos os membros de Raiolas teñen vital 
importancia, pero para min, e sen que nin-
guén se me enfade, hai persoas que teñen 
unha importancia especial. Citaría, por 
exemplo, a Chus Rábade, que se encarga 
do vestiario e de moitas pequenas cousas, 
de pequenos detalles que ninguén pensa; 
que botamos a faltar, eu que sei, un pisa-
papeis nunha mesa, ou uns chourizos... 
pois xa os trae Chus. Parece que non, pero 
é moi importante nun grupo de teatro que 
alguén se ocupe desas cousas. No que res-
pecta ó seu traballo de apuntadora, eu non 
lle concedería tanta importancia, porque 
aínda que Chus é a encargada de dicirnos o 
texto durante a obra, a verdade é que non 
a escoitamos, e tanto dá que estea como 
que non estea. 
   Tamén destacaría a Pepe Peinó, que se 
molesta e gasta o teléfono en chamarnos, 
en avisarnos, en preocuparse por nós, en 
que todo vaia ben... e que tamén nos fixo 
moitas obras e que nos seguirá facendo ou 
lles seguirá facendo ós actores que sigan 
actuando. 
   Destacaría tamén, por suposto, ó Presi-
dente de Raiolas, Luís Miguel, que se leva 
encargando moito tempo de recibir as invi-
tacións para actuar, ou de chamar ós con-
cellos para ir actuar... e todo iso, queiras 
ou non, supón unhas preocupacións, polo 
que eu, persoalmente, valórollo moito. 
   Citei a estes tres membros de Raiolas por 
destacar a algún, pero o certo é que penso 
que a nivel xeral ningún dos membros do 
grupo está por enriba do resto. 
   - Actuaches algunha vez noutro gru-
po teatral que non fose Raiolas? Gus-
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Outra das facetas artísticas nas que participa Cachín é no cine, pois xa leva ro-
dadas dúas películas. A primeira, do Grupo Teatral Raiolas, titulábase “A car-
ta”. No pasado mes de Setembro vén de rematar a rodaxe dunha longame-
traxe titulada “A encrucillada”, que, seguramente, se estreará no Valadouro 
proximamente. Na foto vémolo no último día de gravación, con algúns dos 
participantes na película: María Roca, o noso compañeiro Iván Campos e a súa 
irmá Eva María Campos, que pronto tamén estudará no noso Instituto. 

taríache actuar nalgún outro grupo ou 
lugar? 
   Non, non actuei en ningún grupo teatral 
que non fose Raiolas e non creo que vaia 
actuar en ningún outro grupo de teatro 
afeccionado, aínda que nunca podes dicir 
“desta auga non beberei”. A día de hoxe 
non teño pensado entrar en ningún outro 
grupo de teatro. Respecto á televisión, o 
certo é que sempre tiven a ilusión de ac-
tuar nunha serie de ficción galega. Non é 
que queira facerme un actor profesional nin 
vivir do meu traballo de actor, porque eu 
xa teño o meu traballo e penso que cada 
un debe ser consecuente co camiño que 
elixiu ou que lle trouxo o destino, pero se 
se me presenta a oportunidade si que me 
gustaría chegar a actuar nunha serie de fic-
ción galega. Ó mellor non teño o nivel sufi-
ciente para facelo, pero o certo é que me 
gustaría intentalo. 
   - Como descubriches a túa vocación 
de actor? Que trucos tes para actuar 
tan ben? 
   A miña vocación de actor, como xa 
dixen, non a descubrín. Comecei a actuar 
así, como quen di de golpe e porrazo. Co-
mo xa expliquei, dende sempre me gustou 
facerme o graciosillo, pero nunca pensara 
en subirme a un escenario nin aprender un 
papel. Lembro que antes de actuar con 
Raiolas só fixera unha obra na miña vida, 
que fora en 8º de E.X.B. (o que hoxe equi-
vale a 2º da ESO); o meu papel duraba cin-
co minutos e facía un papel de sapo. Saíra 
ó escenario, non me acordaba do papel e 
saírame mal a actuación. Xa vos podedes 
imaxinar; e iso só en cinco minutos que ti-
ña que actuar. De maneira que no pensaba 
en absoluto dedicarme ó teatro. Empecei, 

como xa vos dixen, cando organizamos a 
nosa obra A sensación de Camelot para o 
Mercado Medieval de Alfoz do ano 2001 e 
escolléranme a dedo, dixéranme que tiña 
que facer unha obra de teatro e xa está. 
   O truco para facer ben un papel consiste, 
sinxelamente, en interpretar ben e saír 
como poidas dos apuros. En realidade o 
mellor truco que existe para facelo ben e 
aprender ben o papel. Logo, se a pesar de 
todo non sabes o que tes que dicir, saes 
adiante o mellor posible, procurando que o 
público non se dea conta do fallo. Se se 
trata dunha obra cómica e non lembro o 
papel eu teño o truco de facer algún xesto 
divertido coa cara ou dicir algunha burrada 
que me parece que ó público lle vai gustar 
e coa que creo que se vai rir, de maneira 
que, mentres o público se estea rindo, re-
cupero a memoria do que tiña que dicir. 
   - Que novos proxectos teatrais tedes 
en Raiolas? É certo que pensas deixar 
o teatro por un tempo? Por que? 
   Semella que as noticias voan, eh? Pois si, 
a verdade é que teño pensado deixar o te-
atro por algún tempo, porque levo actuan-
do dende o ano 2001 até o 2009, que son 
oito anos, e aínda que oito anos non seme-
llan ser nada, a verdade é que son bas-
tante. Para facer teatro tes que ter ilusión, 
porque o teatro non consiste en chegar e 
poñerte enriba dun escenario a soltar a 
obra, senón que supón moito traballo: tes 
que ir ós ensaios, onde perdes bastantes 
horas, tes que facer o escenario, ir cabo do 
carpinteiro para que che faga os biombos, 
hai que darlle as medidas, hai logo, cando 
o escenario xa estea feito, que pintalo... De 
maneira que o teatro lévache horas e máis 
horas. Todo isto vaite cansando, vaite mi-

nando, e a min pareceume que xa me che-
gara o momento de tomarme un pequeno 
descanso dun ano, de dous, ou dos que 
vexa que necesito. Espero que se realmen-
te o decido deixar, que o teño xa bastante 
madurado, me queden as portas de Raiolas 
abertas de cara ó futuro, para volver máis 
adiante con moita máis forza que nunca. 
Tamén é certo que se chego a deixar o tea-
tro vouno botar moito en falta, porque para 
min é un pasatempo moi bonito. 
   - Como comezaches no mundo da 
radio? 
   Empecei, precisamente, co grupo de tea-
tro Raiolas. Luís Miguel e Rubén tiñan pen-
sado, para pasar o tempo, facer un peque-
no programa en Radio Valadouro, unha 
emisora que por aquel entón estaba 
emerxendo. Isto foi hai dous ou tres anos. 
Comecei naquel programa, no programa 
Son Vidas, que tivo a posteriori moito éxito. 
Dixéronme que animara a facer algo con 
eles e déronme unha sección duns cinco ou 
dez minutos. Eu, como son moi pesimista, 
dixen nun principio que non valía para 
aquilo, pero insistiron e ó final convencé-
ronme, como sempre. E como a min me 
gusta moito a radio deportiva, escoito moi-
to os sábados e os domingo pola tarde os 
partidos e estou a diario escoitando os re-
sultados dos diversos deportes, decidín que 
se facía unha sección en Son Vidas sería 
unha sección deportiva. E así o fixen. Ó fi-
nal gustoume tanto que me pareceu que os 
dez minutos de que dispuña non me chega-
ban a nada. Como os luns, o día que segue 
o domingo, que é cando teñen lugar a 
maioría dos deportes, había un oco libre 
nas emisións da radio, seguindo as suxes-
tións de Juan Novás, o encargado de Radio 
Valadouro, comecei os luns pola noite un 
espazo deportivo dunha hora ou hora e 
cuarto de duración: o programa titulado 
Hora Krono. Empecei o programa con Va-
nesa Otero como compañeira, que tamén é 
compañeira no grupo de teatro Raiolas. 
Máis tarde Vanesa tivo que deixalo por mo-
tivos de estudos e chegou ó programa Cris-
tina Fernández, do Cadramón, á que lle 
gusta moito do deporte. Tiven tamén varios 
colaboradores máis, como Hugo Fraga, Ju-
lián Gómez, Ángel Vizoso, que está estu-
dando actualmente no IES Alfoz-Valadouro, 
o cal falaba de Fórmula 1 e de motos, e un 
longo etcétera. 
   Máis adiante o meu querido compañeiro 
e amigo Pepe Peinó quixo facer o programa 
Parolando, que aínda hoxe está en antena 
e que quizais sexa o programa que hoxe 
ten máis éxito na Radio Valadouro, debido 
o gran traballo que leva a cabo Pepe. El 
propúxome ser o seu compañeiro na pre-
sentación do programa e eu aceptei, estan-
do un ano en Parolando. Para min foi un 
ano moi importante, porque aprendín moi-
tas cousas da vida e, sobre todo, aprendín 
a falar pola radio. Foi para min unha ilusión 
feita realidade, un soño cumprido, pois 
nunca antes pensara que chegara a facer 
un programa de radio. Non é que o fixera 
moi ben, pero fíxeno, que é o importante. 
De modo que tanto os compañeiros de Son 
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Vidas, como a Pepe Peinó en Parolando, 
como, por suposto, a Juan Novás, principal 
encargado da Radio Valadouro, lles agrade-
zo a deferencia que tiveron comigo. De 
maneira que na radio empecei dun xeito 
parecido a como empecei no teatro: de 
broma. 
   - Que é o que máis che gusta e o que 
máis che desgusta da radio? 
   O que máis me gusta é que me escoite a 
xente, pois se fas un programa de radio 
non che gusta estar falando só para un mi-
crófono. O importante na radio é que haxa 
alguén escoitándote, que haxa alguén que 
chame por teléfono, que che mande men-
saxes, que che faga ver que lle gusta o que 
estás facendo. O que máis me desgusta é 
cando estás facendo o programa e non 
chama ninguén, ninguén manda mensaxes; 
neses casos sénteste un pouquiño frío e 
pensas que ó mellor non hai ninguén es-
coitando o programa. Tamén hai que 
aguantar os nervios do principio, esas 
cóxegas que sentes no estómago, esas bol-
boretas, como lles chamo eu, aínda que iso 
só o sentes ó principio, cando comezas o 
programa. Volvo repetir que eu son bas-
tante tímido e con esas cousas pásoo bas-
tante mal, sobre todo mentres o programa 
non vai avanzando e entro en calor. De to-
dos modos, teño claro que o que máis me 
desgustaba era que ninguén chamara ó 
programa nin que o programa se escoitara. 
   - Que programas de radio che gusta 
facer? En cantos colaboraches? 
   Penso que esta é unha pregunta que xa 
contestei. Para min unha ilusión moi gran-
de é facer un programa de radio deportiva. 
Xa colaborei, como dixen, en Hora Krono, 
que era un programa deportivo da Radio 
Valadouro. Tamén colaborei no programa 
Parolando, xunto a Pepe Peinó, que, volvo 
a repetir, foi unha experiencia estupenda. E 
tamén colaborei ó principio, por suposto, 
en Son Vidas. 
   - Pensas volver facer programas na 
Radio Valadouro? Pensas traballar 
noutra emisora? 
   Eu pensaba traballar na COPE, ou na 
SER, ou en Onda Cero, se me chamaran, 
pero como non me van chamar... A verda-
de é que me está picando o gusanillo outra 
vez, teño que recoñecelo. Cando deixei a 
radio fíxeno por saturación de traballo. Dirá 
Pepe Peinó, que é un traballador nato, que 
como digo semellante cousa, e ten toda a 
razón, pero non todos somos iguais: uns 
cansámonos antes e outros cánsanse des-
pois. Eu canso moito antes có resto e dous 
programas á semana (Hora Krono e Paro-
lando) facíanseme moito. Ademais, coinci-
dírame nunha época na que tiña bastante 
traballo na casa... xuntáronseme moitas 
cousas. Sentinme un pouco desbordado e 
decidín tomarme unhas pequenas vaca-
cións, unha época de asueto, como se 
adoita dicir. Pero non descarto volver á ra-
dio. Ó mellor non o fago nesta temporada, 
porque xa vai moi avanzada, pero para a 
vindeira temporada podo empezar con for-
za. Por que non? 
   - Como valoras a túa participación 

no mundo do cine? 
   Foi unha experiencia moi grata. Empecei 
facendo unha curtametraxe con Rubén 
García e con outro compañeiro seu, que 
estudaron xuntos en Lugo no tema do 
mundo audiovisual. A curta duraba cinco 
minutos e estaba protagonizada por Anto-
nio Vizoso. Logo fixen outra curtametraxe 
titulada “A carta”, escrita e dirixida por Pe-
pe Peinó. Na actualidade participei noutra 
película que levamos facendo hai xa uns 
meses, titulada “A encrucillada”, que é 
unha longametraxe. Eu valoro a miña expe-
riencia no cine como algo francamente po-
sitivo. A verdade é que prefiro facer teatro, 
porque no teatro é todo moito máis rápido. 
O cine é outro mundo: non te podes mover 
do sitio, tes que mirar cara á cámara ou ca-
ra á outro sitio establecido, tes os move-
mentos moito máis reducidos... Que corta-
mos, que volvemos a empezar, que temos 
que dicir outra vez a frase... En cambio no 
teatro soltas todo o texto e vaste, acabou-
se. As gravacións no cine fanse monótonas, 
ás veces aburridas, ás veces cansas, ás ve-
ces cabréaste... O que si ten de bo o cine é 
que se te equivocas ou te quedas en bran-
co podes volver repetir. E, ademais, o cine 
dáche a gran satisfacción de que ó final, 
pasados uns meses, podes sentarte nunha 
butaca e podes verte a ti mesmo, podes 
sentir como a xente aplaude e te felicita ó 
final, e iso para min é moi importante. 
   - Tes novos proxectos no mundo do 
cine? 
   Eu persoalmente non. Non espero que 
me chame ningún deses directores impor-
tantes, porque non me van chamar, pero o 
que si estou esperando é que a Pepe Peinó 
se lle ocorra algún outro guión, e se el ten 
a ben chamarme, eu estaría disposto a fa-
cerlle o mutuo favor de colaborar noutra 
película, pois para min non é tal favor, pos-
to que o paso tan ben con el e cos seus 
proxectos, que para min constitúen unha 
diversión. Así que se algún día se lle ocorre 
algo, que seguro que xa ten algo en mente 
ou o vai ter, eu estaría disposto a colabo-
rar. Nese aspecto si que teño as portas 
abertas de par en par. 
   - Fixeches teatro, radio, cine... Cal 
destas actividades é a que máis che 
gusta? Pensas facer cousas noutras 
facetas artísticas? 
   Non, non teño pensado facer cousas 
noutras facetas artísticas. O de pintar ca-
dros, por exemplo, xa o descarto, posto 
que cando estudaba sacara un 5 raspado 
en Plástica. Incluso fixera un cabozo de 
pinzas e saírame torto, aínda hoxe está tor-
to, que parece a torre de Pisa, así que... 
non, a verdade é que non teño pensado 
ningún outro proxecto cultural. O que si 
faga, posiblemente, é colaborar con algu-
nha asociación cultural na organización dal-
gunha festa... nada importante. 
   E desas tres cousas entre as que me da-
des a elixir (teatro, radio ou cine), quizais 
me quede co teatro. O teatro é o que máis 
me enche. É o que máis me gustou no seu 
momento o que máis me gusta. Como xa 
dixen, a min gústame moito facerlle rir ó 

público e en Raiolas adoitamos facer obras 
cómicas. Se vexo que o público ri coa nosa 
actuación, para min constitúe unha gran 
satisfacción. Coa radio, loxicamente, non 
fas rir, é outra cousa diferente, e respecto 
ó cine, o certo é que as películas que fixe-
mos non eran cómicas, senón doutro estilo. 
De todas maneiras, aínda que fixera pelícu-
las cómicas, as películas serían un pouqui-
ño máis frías có teatro, pois no teatro tes ó 
público alí ó teu carón, ó teu pé, xentes as 
súas gargalladas... Si, quédome co teatro. 
   - Cales son as túas actividades favo-
ritas para o tempo libre? Gústache ler, 
ver películas, saír cos amigos...? 
   Non son moito de saír nin son moito de 
ler. Respecto ós amigos, teño que recoñe-
cer que os teño un pouco esquecidos a to-
dos. Como xa dixen, son rachas na vida. 
   Falamos moito do teatro, do cine, da ra-
dio... pero teño outra gran afección da que 
non falamos: son un gran amante do de-
porte e adoito ir dous días á semana ó xim-
nasio a Burela para poñerme un pouquiño 
forte, porque son un rapaz bastante debilu-
cho e faime falta pillar algo de forza nos 
brazos e nas pernas. Adoito tamén correr 
preto da miña casa, onde teño un circuíto 
no que fago footing para estar ben fisica-
mente, porque xa son trinta e tres anos e 
hai que coidarse, hai que conservarse ben 
para estar no máis alto. 
   - Cales che parece que foron o día 
máis feliz da túa vida e o día máis 
desgraciado da túa vida? 
   Días felices na miña vida por sorte houbo 
moitos. Por exemplo, cando souben que 
aprobara as oposicións e que quedaba fixo 
no meu traballo foi un día moi feliz. Ou ta-
mén cando saquei o Bacharelato en Foz. E 
seguro que tiven na miña vida outros moi-
tos días felices. Tiven días tristes, ó mellor, 
ó levar algún desengano amoroso (que le-
vei moitos), ou, sobre todo, ó falecer un fa-
miliar, que, por desgraza, eu tiven a mala 
sorte de que me ocorrera. 
   - Es famoso por ser moi simpático e 
andar sempre con chistes, pero din 
por aí que as persoas que fan así son 
en realidade moi tímidas. É correcto 
isto no teu caso? Como te describirías 
a ti mesmo? 
   Xa o dixen nesta entrevista: penso que 
se fago chistes e grazas e para romper a 
miña timidez, porque o certo é que me cus-
ta moito establecer unha conversación coa 
xente que non coñezo, coa que non teño 
confianza. A verdade é que son moi tímido, 
cústame moito falar en público, subirme a 
un escenario e soltar un rollo. 
   - Cal foi o último libro que liches? 
Cal foi a última película que viches? 
   A última película que vin foi, seguramen-
te, algunha da Segunda Guerra Mundial, 
pois gústanme moito. Non lembro agora o 
título, pero creo que foi unha película de 
alemáns. En canto ós libros, como xa 
dixen, non son un gran lector, por desgra-
za. De todos modos, aínda que eu non lea, 
recoméndolle a todo o mundo que si o fa-
ga, porque ler é cultura. O último libro que 
lin posiblemente sexa un cómic de Astérix e 
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Obélix, porque me gustan moito. 
   - Cales son os teus ídolos no teatro, 
no cine, na radio...? 
   No teatro e no cine a verdade é que non 
teño moitos ídolos, porque tampouco son 
un gran seguidor do teatro e do cine, a pe-
sar de que eu fago teatro e cine, entre co-
millas. Se teño que elixir, citarei a algúns 
grandísimos actores, como George Cloo-
ney, Tom Cruise, Mel Gibson; actrices como 
Angelina Jolie, Scarlett Johansson. Non vos 
sabería dicir moi ben. No mundo da radio si 
que teño ídolos; gústame escoitar moito, 
sobre todo, a José Antonio Abellán, nos de-
portivos da COPE, e tamén escoito moito os 
deportivos da Radio Galega. A pesar de to-
do, se teño que escoller, quedaríame cun 
presentador deportivo que, precisamente, 
tivo a deferencia de falar connosco no pro-
grama Hora Krono da Radio Valadouro, que 
non é outro que Alfonso Pardo. 
   - Cal é a túa canción favorita? E a 
túa película favorita? E o teu libro fa-
vorito? 
   O da película xa o respondín: calquera 
película baseada en feitos reais, sobre todo 
relacionados coa Guerra Civil Española ou 
coa Segunda Guerra Mundial, porque, a pe-
sar de que son momentos moi crueis da 
nosa historia, resúltanme atractivos, non 
para recrearme neles, senón para aprender 
cousas. 
   En canto ó meu libro preferido, como xa 
dixen, quédome cos cómics de Astérix e 
Obélix. Teño case toda a súa colección na 
casa. 
   Respecto a escoller unha canción, hai 
moitísimas que me gustan. Gústanme moi-
to as cancións da cantante galesa Duffy, 
que gañou este ano varios Premios Gram-
my. 
   - Descríbenos en poucas palabras 
que é para ti o Valadouro. 
   O Valadouro, o Val do río Ouro, para min 
é máxico. Creo que moitos dos que vivimos 

nel non somos realmente moi conscientes 
do lugar no que vivimos. Temos a sorte de 
ter o mar a dez minutos e montaña tamén 
a dez minutos. Iso é marabilloso e non to-
do o mundo o pode dicir. Os que viven na 
costa teñen mar, pero non teñen montaña, 
e os que viven na montaña teñen montaña 
pero non teñen mar. Nós temos as dúas 
cousas. Calquera parte do Val do río Ouro, 
chámese Alfoz ou chámese Valadouro, é 
marabillosa. Temos o Castelo do Castro de 
Ouro, temos a Fraga das Lerias, o Vía Cru-
cis de Santo Tomé, a Frouxeira, numerosos 
pazos... Eu escollería calquera cousa do 
noso Val e, por suposto, tamén as súas 
xentes e a súa paisaxe. Os habitantes do 
Val deberiamos ser conscientes do que te-
mos, pois temos algo marabilloso. 
   - Paréceche que poderías vivir sen o 
teatro, sen a radio, sen o cine... é di-
cir, sen as actividades culturais que 
fas? 
   Si, si que podería vivir, a pesar de que os 
botaría moito de menos. Se, por exemplo, 
deixo o teatro por un tempo, tal e como te-
ño pensado, conto vivir igual, pero heino 
botar de menos. A radio hai un ano ou ano 
e pico que non a fago e tamén a boto de 
menos, pero sigo vivindo igual. E respecto 
ó cine, non estou sempre facendo cine e 
vivo igual. Estas actividades bótanse moito 
de menos, é indubidable, posto que forman 
parte da túa vida, pero hai que pensar que 
na vida hai tamén outras actividades, e que 
todo nesta vida funciona por momentos, 
por rachas. Agora hai unha racha, mañá 
haberá outra, pasado mañá outra... A vida 
é como un círculo que se move, que vai 
xirando... Aínda que esas actividades cultu-
rais se boten moito de menos, o certo é 
que se pode vivir sen elas. 
   - Como ves o futuro do teatro, do ci-
ne, da radio... no noso Val? 
   Véxoo ben. En Raiolas vén de entrar xen-
te nova: Javier Pernas, Alberto Níñez, a súa 

filla Leni, volve de novo Susi Paz... e para 
min é unha gran alegría. Vén xente carga-
da de ilusión, cargada de ganas de traba-
llar. Creo que, se non estou mal informado, 
xa están comezando a traballar nunha nova 
obra. É dicir, que Raiolas vai para adiante. 
Ademais, nos últimos tempos melloraron 
tamén os medios técnicos, pois mercamos 
unha chea de focos, que parecemos a Pa-
norama. Si, penso que Raiolas ten un gran-
dísimo futuro. 
   E a radio igual. Mentres haxa xente como 
Pepe Peinó, como Juan Novás, con moitísi-
mas iniciativas, penso que a radio non vai 
peligrar. Loxicamente, todo isto vai depen-
der, por desgraza, dos políticos. Se o políti-
co de turno, sexa da color que sexa, nun 
determinado momento pensa que é primor-
dial levar presupostos para outra cousa, a 
Radio Valadouro, por desgraza, desapare-
cerá. A día de hoxe penso que non teñen 
isto en mente, do cal me alegro, e mentres 
non o teñan en mente non vai haber pro-
blema. 
   E en canto ó cine, mentres Pepe Peinó 
teña esas iniciativas, seguirá, e, coñecén-
doo como o coñezo, penso que vai seguir. 
Que o mellor non faga dúas ou tres pelícu-
las por ano, pero si unha cada tres anos. 
Non vai haber problema. 
   - Que soños che quedan aínda por 
realizar? 
   O que xa dixen antes: participar nunha 
serie de ficción na Televisión Galega. Xa 
non pido máis: non pido nin Tele 5, nin An-
tena 3... Para min sería un soño a realizar. 
E non pido moito máis: ter saúde, que a 
miña familia teña saúde... Neste aspecto 
son bastante conformista. 
   - Finalmente, que tres cousas leva-
rías a unha illa deserta? 
   Que pregunta máis difícil! Levaría unha 
radio, un guión de teatro e unha televisión 
con DVD para ver a nova película de Pepe 
Peinó: “A encrucillada”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Cachín en compañía de 
Álex Rivera, que foi o mem-
bro do noso Equipo de Re-
dacción encargado de en-
trevistalo. Atópanse na Sa-
la de Profesores do noso 
Instituto, lugar onde se le-
vou a cabo a entrevista en 
Febreiro do presente ano 
2009. Como é habitual nel, 
Cachín respondeu a todas 
as nosas preguntas con pa-
ciencia e con simpatía. Con-
tounos que estaba moi or-
gulloso de que o escollera-
mos para saír na nosa revis-
ta e que estaba moi conten-
to de que o entrevistara-
mos. Tamén para nós é un 
orgullo conter nas nosas 
páxinas a unha persoa tan 
querida no Val, non só po-
los seus traballos en favor 
da cultura, senón tamén po-
la súa bondade e simpatía. 
Grazas, Cachín. 


