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Objeto/Documento Escultura

Título San Roque

Conjunto Colección J. Varela Villamor

Materia/Soporte Madeira

Técnica Talla
Policromado

Dimensiones Longo = 14,40 cm; Alto máximo = 50 cm; Ancho máximo = 17 cm

Descripción Figura de san Roque representada de acordo coa súa iconografía
tradicional coa indumentaria de peregrino que consta neste caso
dunha túnica de cor vermella e manto con colo. Sobre o peito leva
unha cruz colgada dun cordón e tócase cun sombreiro de copa baixa
e aba volta, ornado coa chaves de san Pedro. A súa man esquerda
sinala a chaga situada na perna do mesmo lado, mentres que na
man dereita, hoxe perdida, empuñaría o bordón. Ós seus pés, un
pequeno can porta na súa boca un obxecto circular que representa o
pan co que alimentaba o santo.

Iconografia San Roque

Datación 1576=1600 (Finais do século XVI)

Contexto Cultural/Estilo Idade Moderna

Uso/función Devocional

Historia del Objeto <EXPOSICIÓNS>: Un museo en crecemento. Adquisicións 1996-
2001 Museo das Peregrinacións e de Santiago. 17 de decembro de
2001 ao 5 de maio de 2002.

Clasificación Razonada Esta imaxe presenta unha anatomía desproporcionada e unha talla
moi ruda -especialmente patente na figura do can- que denotan o seu
carácter de obra popular, visible así mesmo na rixidez e
desproporción da súa anatomía e no esquematismo nas súas
vestiduras e trazos faciais, non exentos, sen embargo, dunha certa
delicadeza de deseño. O feito de que estea presente unha certa
similitude coa imaxe de Santiago do altar maior da catedral, permite
supoñer unha filiación galega para esta peza, datable na segunda
metade do século XVI como se desprende de certos trazos da súa
vestidura e tocado, ó tempo que constitúe unha proba desa
identificación popular entre a imaxe apostólica, a peregrinación
xacobea e a representación de santos peregrinos.

A figura de san Roque expresa de xeito moi significativo a
popularidade da que gozaron as peregrinacións a Santiago, o que
motivou que calquera peregrino, independentemente do seu destino
fose identificado -e representado- como peregrino xacobeo. Así,
configúrase a iconografía de san Roque que, non obstante, ostenta
nesta imaxe as chaves de san Pedro no seu sombreiro como atributo
da súa peregrinación romana. Na presente imaxe substituíuse o anxo
que, segundo a tradición, curou as chagas pestíferas do santo polo
can que o alimentou durante o seu apartamento do mundo, nunha
variante iconográfica desenvolvida a partir do século XVI.



Este santo foi obxecto dunha ampla devoción popular en toda Galicia
e moi especialmente en Santiago, a causa do seu carácter de santo
protector fronte á peste, un papel no que suplantou progresivamente
a san Sebastián, santo moi vinculado a Compostela como patrón dos
acibecheiros. Así en Santiago, como consecuencia da terrible peste
de 1517, fundouse a Confraría de san Roque ó tempo que se instituíu
o seu día como festivo.
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