
 

 

A fin de semana do 19 e 20 de agosto (2017) tivo lugar en Pazos de Arenteiro 

(Boborás, Ourense) a súa primeira festa histórica, na que se celebraba a expulsión 

das tropas napoleónicas da zona en 1809. 

Atopámonos, polo tanto, inmersos na Guerra da Independencia, cando os españois 

enfrontáronse coas tropas francesas trala pretensión de Napoleón de poñer no 

trono de España ó seu irmán Xosé Bonaparte. Entre os diversos conflitos acaecidos 

nesta confrontación, destacan varios en Galicia, como poden ser a Batalla de Elviña, 

a reconquista de Vigo ou a Batalla de Ponte Sampaio; moitos dos cales teñen as súas 

propias festas históricas conmemorativas.  

 

Fig. 1 y 2. Á esquerda,  un aldeán da facción da guerrilla. Á dereita, un soldado francés, 

interpretado por un membro de Recreadores de Galicia. 

 

Tamén é o caso agora de Pazos de Arenteiro, posto que en 1809 os habitantes 

desta vila enfrontáronse coas tropas invasoras baixo o mando de Bernardo González 

del Valle, coñecido popularmente como Cachamuíña, capitán do rexemento militar 

que participara en distintas batallas, como a xa citada reconquista de Vigo. Na 
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provincia de Ourense, este capitán tomou o mando das guerrillas populares e 

consegue que os franceses retrocedan. 

Nesta I Festa Histórica de Pazos de Arenteiro quíxose representar este 

momento tan destacado. É por iso que os propios veciños participaron como 

voluntarios en varias representacións, nas que contaron co apoio e consello de 

grupos especializados, como Recreadores de Galicia ou Esgrima Antiga de Ourense, 

para darlle maior realismo. 

As representacións comezaron co axustizamento por parte dos franceses do 

párroco local, que apoiaba ó pobo e á guerrilla. Posteriormente, tamén 

representaron a refrega sucedida na casa do Pazo dos Cervela, onde os soldados 

napoleónicos asaltaron a bodega de Doña Hipólita Cervela que, cando decidiron 

levar a súa criada, plantoulles cara perdendo un brazo en consecuencia. 

Foi entón cando o pobo, farto dos abusos das tropas francesas, levantouse en 

armas nunha última batalla na ponte da Cruz. Nesta loita o pobo, dirixido por 

Cachamuíña, enfróntase ó Mariscal Soult e o derrotan. 

 

Fig. 3. Momento inicial da batalla. 

 

En total uns 100 voluntarios (entre veciños e recreadores) levaron a cabo a 

primeira edición desta festa histórica, que de momento non sofre das aglomeracións 

nin da decadencia doutras máis coñecidas. Neste caso, é un proxecto que leva 

incubándose varios anos, e que non so pretende ser unha festa histórica máis, senón 
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tamén dar a coñecer o patrimonio local, así como apoiar a dinamización rural e 

recuperar a memoria histórica. 

É importante tamén a presenza de grupos especializados apoiando e 

constatando a labor dos voluntarios, para axudar á veracidade histórica. Esta 

colaboración é bastante destacable para que a festa non se converta nun evento 

especializado, posto que deste xeito non se producirá un desarraigo por parte da 

poboación local. Deste xeito conséguese un evento veraz e ligado completamente ó 

pobo. 
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