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   - Cal é exactamente o teu traballo 
no Valadouro? 
   O meu traballo é o de intentar organizar, 
coordinar, levar adiante diversas activida-
des culturais e sociais no concello do Vala-
douro. A miña é unha ocupación que inclúe 
traballos variados. É distinto organizar, por 
exemplo, a Semana do Teatro que cubrir 
os papeis das solicitudes de ocupación do 
pavillón polideportivo ou do Salón de Actos, 
por poñer outro exemplo. O meu traballo 
ten unha parte administrativa e outra parte 
organizativa, e dentro deses dous campos 
a variedade de actividades é moi ampla. 
Ademais, debes moverte por varios luga-
res; non só na Casa da Cultura, senón ta-
mén fóra dela. Aparte diso, nun traballo co-
mo o meu, de Técnico de Cultura, ás veces 
é necesario traballar horas de máis, pois 
debes estar ó pé do canón sempre que re-
clamen a túa presenza. 
   - Que titulación se necesita para fa-
cer o teu traballo? 
   Como Técnico de Cultura tes que ser li-
cenciado, pero como Administrativo co ter 
o Bacharelato chega. 

   - Foiche moi difícil estudar e prepa-
rarte para o teu traballo? 
   Home, estudar sempre é algo complica-
do, pero mo difícil non. 
   - Adoitas traballar máis horas das 
que se che piden no teu traballo? 
   Traballo as horas necesarias e imprescin-
dibles para que as actividades que organizo 
se leven a cabo. Ás veces teño que estar 
traballando, incluso, ata as 11 ou 11,30 da 
noite. O ano pasado, por exemplo, cando 
estaba no programa Parolando, había días 
nos que estaba, incluso, ata a unha da ma-
drugada; e no programa Son Vidas, hai uns 
anos, chegamos a estar unha vez, incluso, 
ata a unha e cuarto da madrugada. E hai 
veces nas que tamén teño que facer horas 
extras pola mañá, porque o día anterior 
pola noite non se rematou de organizar as 
actividades. As horas do meu traballo de-
penden moito de que actividades teñas que 
desenrolar e de cando e como as teñas que 
desenrolar. O importante deste traballo é 
conseguir levar adiante unha actividade ou 
proxecto, lograr obter nel o mellor resulta-
do posible, e se non chegan as horas tes 

que sacalas de onde sexa. 
   - Cantos anos levas traballando no 
concello do Valadouro? 
   Levo traballando neste concello cinco 
anos e medio; serán seis anos ó final do 
presente ano. 
   - Cales das actividades que organi-
zas no concello do Valadouro che pa-
recen máis difíciles de organizar? 
   Difíciles de organizar non é ningunha son 
todas. En calquera actividade que organi-
zas podes ter un imprevisto ou inconve-
niente. Por exemplo, se estás organizando 
a festa da castaña pode ocorrer que, sen 
esperalo, ó mellor non tes os cartos que 
esperabas ter ou non tes as castañas nece-
sarias para organizala. O difícil que sexa or-
ganizar as actividades vai depender das di-
ficultades que aparezan. 
   - De entre as actividades que orga-
nizas no concello do Valadouro, cal é a 
que che gusta máis? Cal delas che pa-
rece que ten máis mérito? 
   Todas as actividades que organizo me 
parecen interesantes, pero quedaríame co 
Mercado de Primavera. Este Mercado esta-

   Demos en coñecelo por Novás, o seu primeiro apeli-
do, aínda que o seu nome completo é Juan Antonio 
Novás González. É o técnico de cultura que se encarga 
de organizar as moitas actividades culturais que se 
fan no concello do Valadouro. Naceu no ano 1975 no 
barrio de Pallares, pertencente a San Cosme de Ba-
rreiros, onde aínda reside a súa familia, pero agora 
cambiou o seu domicilio a Burela, onde vive coa súa 
esposa Sara. Moita xente non o sabe, pero detrás do 
Mercado de Primavera e da Ruta das Tapas, detrás 
das Feiras da Castaña e do Mel, detrás da Semana do 
Teatro, detrás dunha chea de eventos que teñen lugar 
no Valadouro, está a man invisible de Juan Novás, que 
se encarga sempre de chamar a quen sexa necesario, 
de facer e repartir os carteis anunciadores, de prepa-
rar o material necesario... El é o home forte da cultura 
no concello do Valadouro. 
   Por outra banda, Juan Novás é tamén o principal ar-
tífice do renacer da Radio Valadouro hai cinco anos, 
cando de novo comezaron a facerse moitos programas 
de produción propia. El falou coa xente, el traballou 
arreo, facendo moitas horas extras de traballo para 
que a emisora saíra adiante, e moito do bo que hoxe 
poida ter a Radio Valadouro é grazas a el. Facía tempo 
que Juan merecía saír no noso Xornalouro, porque ta-
mén moitas cousas da nosa revista (unhas cantas fo-
tos, por exemplo) foron posibles grazas á súa axuda. 
Dende Xornalouro mandámoslle unha forte aperta a 
Juan e animámolo a seguir traballando como ata ago-
ra en favor da cultura do Val, porque a cultura é unha 
cousa pola que merece a pena traballar. 
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se a converter en algo máis do que o seu 
nome indica; arredor del está medrando un 
movemento social que cada ano vai a máis, 
incluído dentro da Ruta do Tapeo, que se 
celebra simultaneamente co Mercado de 
Primavera, un movemento protagonizado 
por un grupo de rapaces do Valadouro que 
participan na Ruta do Tapeo vestidos como 
no pasado, con zocas, con pantalóns de 
pana, camisas de cadros e boina. Neste 
ano 2011 preténdese duplicar ou triplicar a 
participación da edición do ano pasado, na 
que xa eran preto de oitenta persoas parti-
cipando. Sen chegar a identificar unha cou-
sa con outra, podemos comparar este mo-
vemento coa famosa festa da Maruxaina; 
aquí, no Valadouro, podiamos facer esa 
festa de revivir as Rutas de Tapeo vestidos 
como no pasado. 
   - Visitan moito os rapaces a Casa da 
Cultura onde ti traballas? 
   É complicado contestar a isto. Onte, que 
era mércores, por exemplo, viñeron á Casa 
da Cultura sobre 15 ou 20 rapaces ó longo 
da tarde. Pero se fora un venres eses 15 ou 
20 rapaces podían vir en cousa de cinco 
minutos, ou na mañá dun sábado podían 
ser só dous os que viñeran. Esa afluencia 
de rapaces é moi variable. Depende tamén 
de se ese día chove ou fai sol, de se o gru-
po de rapaces se xunta ese día dentro ou 
fóra da Casa da Cultura, etc. 
   - Cales son as cousas que menos che 
gustan do teu traballo? 
   É que practicamente non hai nada que 
non me guste no meu traballo. 
   - Cal foi o desgusto máis grande que 
tiveches facendo o teu traballo? 
   Tamén é difícil contestar a isto. Por 
exemplo, podo dicir que no mes de novem-
bro pasado caeume un ordenador ó chan. 
   - Que opinas dos actos culturais que 
se organizan no concello do Valadou-

ro? 
   Paréceme que están ben, e non é porque 
os organice eu. Calquera pode observar, 
por exemplo, cousas que se fan aquí, como 
a Semana do Teatro que se organizou o 
ano pasado, e ver o éxito que teñen. 
   - Respecto á Radio Valadouro, paré-
ceche que a escoita moita xente? Que 
mérito lles concedes ós programas da 
Radio Valadouro? 
   A Radio Valadouro escóitaa bastante xen-
te, máis xente da que parece. Ó día seguin-
te ós programas a xente coméntache que 
no programa do día anterior fixestes tal co-
mentario ou dixestes tal cousa, e iso de-
mostra que escoitaron os programas. Por 
outra banda, este traballo ten mérito, por-
que os colaboradores dos programas pasan 
ó mellor unha semana buscando a informa-
ción necesaria para os seus programas, o 
cal supón esforzo. Ademais, a xente valora 
que se fagan programas propios: non é o 
mesmo facer cousas de aquí, facer cousas 
para aquí e facer cousas aquí, no Val, que 
emitir programas que veñen de fóra, im-
portados. 
   - Que recordos che veñen dos come-
zos desta nova etapa da Radio Vala-
douro? 
   O primeiro programa formal que se em-
pezou a emitir nesta nova etapa da Radio 
Valadouro foi o de Son Vidas, que comezou 
exactamente o 12 de xullo de 2007. Xa 
choveu dende entón. Temos xa máis canas 
e máis entradas no pelo. Lembro que dicían 
que cando eu estaba ós mandos da radio 
removía o pelo moi nervioso, metía os de-
dos por aquelas greñas ou, como dicía O 
Festexeiro, “xa se está peiteando”. Aqueles 
nervios nacían de que ó mellor tiñamos pla-
neadas unhas cousas, tiñamos unhas ideas 
de como había que facer os programas e 
de súpeto comezaba a conversación e 

acendíaseche unha lámpada na túa mente 
e lembrábaste, por exemplo, de que tiñas 
que poñer a canción dos Sete ananiños. Ó 
mellor non sabías onde estaba a canción e 
víñanche os nervios buscándoa. Ou, outro 
exemplo, que se che bloqueaba o ordena-
dor, que non arrincaba, ou que tiñas que ir 
buscar dende a emisora á oficina algunha 
cousa que faltaba, ou que o teléfono do 
programa non ía... Podían ser cincuenta mil 
problemas, e todo iso pagábao o meu pelo, 
porque o estrés é o que ten. Agora supoño 
que os pelos que sufrirán serán os de Ma-
tías Nicieza, por exemplo, que tomou o re-
levo no de manexar os mandos da radio. 
   Criticaban tamén naqueles principios da 
Radio Valadouro que os programas nunca 
empezaban á hora, que a Radio Valadouro 
debía ser a única emisora a nivel mundial 
na que os programas nunca empezaban 
puntuais. Agora, a pesar do tempo transco-
rrido, vexo que este defecto segue presen-
te, que os programas seguen sen empezar 
á súa hora. 
   Dicía Luís Miguel Yáñez, o Director de 
Son Vidas, que as persoas que faciamos os 
programas aquí, na Radio Valadouro, esta-
bamos xogando a ser xornalistas. O que 
me chama a atención é que despois de cin-
co anos de emisións  e máis de 16o progra-
mas en antena, siga habendo programas 
como Parolando nos que siga a facer o 
guión do programa. 
   - Actualmente segues unido á Radio 
Valadouro? 
   Si. Esta temporada 2010-2011 seguín 
axudando a Susana Álvarez no seu progra-
ma Por fin é luns, que se emitía, como o 
seu nome indica, nas tardes dos luns. 
   - A Radio Valadouro segue evolucio-
nando ou paréceche que se estanca? 
   Na Radio Valadouro séguense organizan-
do novos proxectos. No mes de abril desta 
temporada 2010-2011, por exemplo, orga-
nizamos a nosa segunda Gala de Monólo-
gos. Hai que seguir traballando paso a pa-
so. 
   - Dos moitos programas que se fixe-
ron na Radio Valadouro, con cal te 
quedarías? 
   Agora si que me metedes nun apuro. Ca-
da un dos programas tiña o seu encanto. 
   O programa deportivo que facía Cachín, 
Hora Krono, era para min un dos mellores 
da comarca, sen desprezar ó resto das emi-
soras profesionais que hai na Mariña, pero 
é que o entusiasmo co que Cachín vivía o 
deporte, a entoación que lles daba ás pala-
bras á hora de falar ou de facer algunha 
entrevista, fora con chuleta ou sen chuleta 
diante, só os podía transmitir Cachín. 
   Respecto ó programa Son Vidas, que di-
rixía Luís Miguel Yáñez, xa o seu nome di 
unha das súas virtudes: eran vidas, eran 
moitas historias unidas. Nun principio se 
fixera o proxecto dun programa dunha hora 
de duración, pero ó final houbo algún pro-
grama que chegou a durar catro horas. Son 
Vidas, aquel ano, facía competencia directa 
con Parolando, a ver cal dos dous duraba 
máis. 
   E se falamos de Parolando, diremos que 

Juan Novás na Radio Valadouro, nun programa moi especial: cando Parolando, 
o programa dos xoves, cumpriu 100 programas en antena. Na foto aparece a 
carón de varios dos colaboradores habituais: Nacho Delgado, Cachín, Pachi 
Otero, Jorge Olivera e Pepe Peinó, o Director do programa. 
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foi un programa que tivo unha evolución ó 
longo destes cinco anos en antena. Ó prin-
cipio, cando empezou, consistía nun simple 
debate. Había debates históricos, como 
aquel que fixeramos sobre o tema de Tráfi-
co, que abarcara sete ou oito programas de 
tres horas de duración cada un. Fora na 
primeira temporada do programa. Na tem-
porada pasada Parolando xa pasou a ser 
un programa máis divertido, máis variado, 
e nel leváronse a cabo entrevistas de moito 
nivel. 
   Tamén quero destacar o encanto que ti-
ñan programas nos que se xuntaba a xu-
ventude, como, por exemplo, aquel que fa-
cía Ángel Vizoso os venres pola tarde, titu-
lado Open Space, no que cada tarde dos 
venres os rapaces víñanse aquí, á radio, en 
vez de andar facendo trasnadas por aí. 
Eran sete ou oito rapaciños que elaboraban 
eles mesmos o programa, que o facían por 
si mesmos. Algo parecido ocorreu a tempo-
rada pasada co programa 4 X 4 e esta na 
que estamos co programa E a min que 
máis me dá. Intentar encamiñar un pouco 
ós rapaces novos do instituto para que en-
tren na escena radiofónica paréceme a min 
que é un proxecto moi bo. 
   - Pensas cambiar de traballo algún 
día? 
   Nunca se sabe. De momento non teño 
pensado cambiar de traballo, pero depende 
das cousas que che depare a vida. Coa mi-
ña titulación podería dedicarme, por exem-
plo, a ser animador social ou, incluso, peri-

to agrícola. 
   - Que opinas das instalacións exis-
tentes no Valadouro para levar a cabo 
actos culturais? 
   Eu opino que as instalacións que temos 
na Casa da Cultura do Valadouro, incluídas 
as instalacións que ocupa a Radio Valadou-
ro, son óptimas para calquera actividade 
que se desenrole nelas. 
   - Que opinas das actividades cultu-
rais que se organizan no Instituto Al-
foz-Valadouro? Cal é a que máis che 
gusta? 
   As actividades que organiza o Instituto 
Alfoz-Valadouro nas instalacións da Casa da 
Cultura son estupendas, aínda que non se 
caracterizan, normalmente, pola súa brevi-
dade. Cada unha desas actividades ten o 
seu propio encanto. Quizá destacaría espe-
cialmente o tema das películas que se ro-
dan no instituto e que se proxectan aquí, 
no Salón de Actos, porque cando esas pelí-
culas se proxectan veñen velas os familia-
res, pais e irmáns acompañando ós rapaces 
que actuaron, e énchese o Salón de Actos 
de xente. O mesmo ocorre cando se fai un 
Festival de Fin de Curso. Eu destacaría co-
mo máis importantes calquera desas activi-
dades do instituto nas que se consigue que 
o público estea contento e que as persoas 
que fixeron a actividade tamén o estean. 
   - Dinos as cousas boas e as cousas 
malas que lle ves á nosa revista Xor-
nalouro. 
   Como cousas boas sinalaría que na revis-

ta participa a maior parte dos rapaces do 
instituto e esa paréceme unha boa forma 
de difundir a cultura. Como cousas malas 
da revista sinalaría que Xornalouro quédase 
a unha escala demasiado pequena; penso 
que a súa publicación podería chegar algo 
máis lonxe. 
   - Cales son as túas principais afec-
cións para o tempo libre? 
   Gústame “planchar a orella” e facer “le-
vantamento de vidro en barra fixa”. Tamén 
me gusta pasear, andar, camiñar... Nas re-
des sociais, nas que se divirte tanta xente, 
eu non ando moito: nin Cabozo, nin Tuenti, 
nin Facebook... Non quere dicir que non te-
ña contas nestas redes sociais, pero non 
estou todo o día andando nelas. 
   - Que soños importantes che quedan 
aínda por realizar? 
   Hai tantos soños... Ó mellor algo relativo 
ó diñeiro, por exemplo que me tocara al-
gún. E tamén que mellorara un pouquiño a 
difícil situación que estamos a vivir actual-
mente a nivel mundial. 
   - Que tres cousas levarías a unha illa 
deserta? 
   Outra pregunta á que é complicado res-
ponder. Levaría á illa deserta a ilusión de 
que polo menos podería volver algún día de 
alí. Si, levaría algo de ilusión. Se a illa era 
pequena non tiña moito sentido levar o 
avión para volver, porque non tería nin sitio 
de onde despegar. 

 

 
 
 

Aquí está outra vez Juan Novás na Radio Valadouro, pero desta vez no momento actual, a carón dos rapaces que fixe-
ron neste curso 2010-2011 o programa xuvenil “E a min que máis me dá”: Andrea Freire, Andrea Cabanas, Sara Bouso, 
Nerea Gómez, Nerea Pena e Yaiza Pico (sentadas) e Sonia Expósito, Lucas Rega e David Rivas (de pé). Juan Novás 
deixou este ano a radio, pero volveu para ser entrevistado en “Parolando” e estar cos rapaces nesta foto. 


