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                         TRUCTINO EN SAN SADURNIÑO 

Ano 868 
(1)

 

        Unha das primeiras referenzas escritas sobre San Sadurniño aparece no 

denominado “Documento de Tructino”, un informe elaborado por un tal “Dominus 

Tructinus” no ano 868 por encargo do xove rei Alfonso III –con vinte anos-, que 

delimitaba as propiedades do Bispado de Iria Flavia, cada dia mais poderoso dende que 

hai pouco mais de cincuenta anos Teodomiro”topara” os restos de Santiago e creara o 

mito de Compostela co apoio económico e político do anterior rei asturiano Alfonso II. 

Qué pasaba naquel tempo? 

   Aqueles eran tempos revoltos en Galicia. No ano anterior, o 867, un fato de nobres 

galegos liderados polo Conde de Lugo, Froila Bermúdez, rebotouse contra o rei 

Alfonso III quen tiña daquela 18 anos. O rei fuxiu cara un curruncho de Castela, 

mentres que a corte asturiana encheuse de nobres galegos que apoiaban ao novo rei 

“usurpador”. Mais a rebelión fracasou aos poucos. A traizón real págase coa morte e a 

confiscación de todas as propiedades dos traidores. O conde galego  Froila pois, será 

executado e as as súas posesións e as dos compañeiros de rebelión - outros nobres 

galegos-  pasaron a seren propiedade do Rei. Posiblemente algunhas terras citadas no 

documento de Tructino -entre elas o Val de San Sadurniño-, puideron pertencer a algún 

deses nobres derrotados. O vencedor e novo rei, Alfonso III, precisaba garantir a paz e 

“fidelidade” da nobreza ”levantisca” das terras galegas. Nada mellor que facerlle un 

“agasallo” á nacente igrexa compostelán coa doazón das terras confiscadas aos traidores 

para garantir a lealdade á coroa real e potenciar a alianza coa igrexa. O agasallo do rei 

será precisamente o citado documento de Tructino coa listaxe das 65 igrexas que 

pertencerán no sucesivo á igrexa de Iria Flavia e mais especialmente ao bispo Ataulfo 

II,”para que la rija firmemente, extirpe los malos vicios y haga ración al rey”. O bispo 

será quen asente definitivamente Compostela como lugar de poder. 

Nesa listaxe, a igrexa mais ao norte no norte de Iria Flavia –porta fronteiriza- é 

precisamente “Santum Saturninum iuxta fluvium Iubia”, é dicir; “San Sadurniño ao 

carón do río Xuvia”.  

E quén habitaba en San Sadurniño daquela? 

Poucos datos e documentos se teñen sobre eses tempos, mais o val de San Sadurniño 

estivera habitado ininterrompidamente polos mesmos poboados da idade do ferro ata os 

tempos da Gallaecia romana. O cristianismo aproveitou a organización territorial tardo 

romana, para implantarse definitivamente no territorio. Os bispos utilizarán as vías 

romanas para vertebrar o espazo e mais concretamente os vales e cruces de camiños. 

San Sadurniño era un lugar de paso na rota do camiño do norte que unía toda unha rede 

mesta de pequenos santuarios con outros maiores como eran o de Santiago e o de San 

Andrés de Teixido. Así pois, é ben sabido que o Val de San Sadurniño estaría 

atravesada por unha calzada romana da que non apareceron –polo de agora- restos 

materiais, segundo este mapa: 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Froila,_Conde_de_Galiza
http://gl.wikipedia.org/wiki/Afonso_III_o_Magno
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     Pouco a pouco, as igrexas asumirán un papel central na delimitación do marco 

territorial básico e na orgaización espacial, así como as relacións sociais no mundo 

rural. O espazo das comunidades dividirase en freguesías (filii ecclesiae, fillos da 

igrexa) e dioceses (orgaización administrativa de orixe romano). Segundo a División do 

rei suevo Teodomiro (ano 569), a xurisdición relixiosa do val de San Sadurniño 

pertencía a Trasancos e o Bispado de Mondoñedo (Britonia). Dise xeito, o val de San 

Sadurniño, con especial devoción a Santa Olalla,-antiga patroa de Asturias- comezaba a 

súa andaina definitiva na historia.    

     Mais o documento de Tructino  posiblemente só fora papel mollado, pois anos mais 

tarde, no 1102, Diego Xelmírez, o todopoderoso bispo de Compostela, baseouse nese 

documento real para reclamar ao Bispo de Mondoñedo (Don Gonzalo Froilaz) a 

restitución das igrexas de Trasancos á súa xurisdición. O conflito chegou á máxima 

instancia do seu tempo, o mesmo Papa de Roma. Despois de varios tirapuxas entre os 

dous bispos, será Pedro Froilaz, conde de Traba, o señor feudal  mais relevante de 

Galicia quen revolverá o litixio inacabábel dándolle a razón –por razóns políticas e de 

interés propio- a Xelmírez no ano 1110. Mais no 1122 as igrexas de Trasancos 

Trasancos, Labacengos e Arrós retornaron de novo á xurisdición de Mondoñedo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Eulalia_de_M%C3%A9rida

