
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-122

Clasificación Genérica Material arqueolóxico; Elemento arquitectónico; Obxectos de
acondicionamento do edificio: decoración; Escultura

Objeto/Documento Placa decorativa

Autor/a Taller compostelán

Título Roda da Fortuna

Materia/Soporte Granito

Técnica Labra

Dimensiones Longo = 16 cm2; Altura = 71 cm2; Anchura = 34 cm2

Descripción Metade dereita dunha placa decorativa aparecida nas ecavacións de
Rúa de Acibechería, 29 (Santiago de Compostela). Nella se
representa a Roda da Fortuna (Rota Fortunae). Varios fragmentos
unidos ofrecen unha forma semicircular que lembra un tímpano,
razón pola que, en ocasións, se ten confundido con tal elemento
arquitectónico. Represéntase na parte central, sobre un fondo de
panos movidos polo vento, a Fortuna, coa cabeza tocada con
diadema perlada, ollos amendoados e nariz e boca ben trazados.
Veste túnica con escote redondo e decoración igualmente de perlas.
Aparece empurrando coa súa man esquerda a roda que se artella a
base de dous aros concéntricos unidos por varios radios. O bordo
perimetral da placa coincide co aro maior. Atada pola cintura ao aro
exterior da roda e polas mans ao interior, disponse unha figura
humana, imberbe e con melena curta, coa cabeza para abaixo
vestida con túnica longa que deixa ver os pés espidos.

O resto da decoración non se conserva, pero polos paralelos
coñecidos resulta fácil intuílo. Posiblemente se seguisen modelos nos
que a persoa atada á roda que xira fose un rei e se representarían
catro fases que corresponderían a: 1º) a da esquerda do espectador
mostraríase a un futuro rei que pode gobernar (regnabo); 2º) a
superior correspondería co momento álxido do seu reinado (regno);
3º) a da dereita do espectador, que é a conservada, representaría o
momento da caída do rei no que se desprende da coroa e demais
atributos rexios (regnavi);  4º) e por último, a da parte inferior no que
o rei estaría desprovisto de todo (sum sine regno).

Iconografia Roda da Fortuna

Datación 1201=1300

Contexto Cultural/Estilo Románico

Lugar de Producción/Ceca Santiago (Casco Histórico) (Santiago de Compostela, Santiago
(comarca))

Uso/función Decorativo

Lugar de Procedencia Santiago de Compostela

Lugar Específico/Yacimiento Azabachería, 29

Clasificación Razonada Na filosofía antiga Fortuna (a Tyche grega) é considerada símbolo de
fertilidade a abundancia, e polo tanto, dotada dunha misión positiva



na sociedade, pero ben pronto, ao longo da Idade Media, se
vinculará coa idea caprichosa e cambiante que pode tomar o destino
e, en consecuencia, considerarase insensata, cega, estúpida e
mesmo perniciosa. Ela vai ser a responsable de xirar de xeito
aleatoria a roda que rexe o destino da humanidade que volve pobre
ao rico e adiñeirado e ditoso ao miserable, sen ningún tipo de lóxica.
O éxito que esta representación acadaría na Idade Media correría
parello ao peso que o concepto aleatorio da propia existencia tería na
sociedade da época, e a propia Igrexa pronto consideraría a Fortuna
como un designio da propia divindade, facéndoo coincidir co recollido
polos textos sagrados.

Agora ben, sería a sistematización feita por Boecio (ca. 480 - ca. 524)
feita na súa obra De Consolatione Philosophiae (escrita en 523
mentres agardaba a morte na cadea), a responsable da súa difusión
en séculos posteriores. O éxito destes escritos, amplamente
difundidos, darían pé para elaborar unha nova iconografía que se
representaría abundantemente en manuscritos, fachadas de edificios,
capiteis, frisos, etc. Así unha das que maior repercusión deberon ter
sería a que aparece na obra atribuída a Herrada de Landsberg,
Hortus deliciarum (ca. 1176-1185), reproducida con lixeiras variantes
en múltiples escritos posteriores. Na península Ibérica non deixan de
ser relativamente frecuentes as representacións da Roda da Fortuna,
pero pódese salientar a que se conserva na fachada occidental do
mosteiro de Santa María a Real da Oliva (preto de Tudela, Navarra),
datada ca. s. XIII, ou a que decora o sartego do rei D. Pedro I en
Alcobaça (ca. 1361-1367) e estudado este último por C.A Ferreira de
Almeida "A Roda da Fortuna / Roda da Vida do túmulo de D. Pedro
em Alcobaça", (Revista da Faculdade de Letras. Historia. vol. VIII
(Porto), 1991, 254-263), indicando esa mestura entre a Roda da
Fortuna e a Roda da Vida, amorosa e tráxica de D. Pedro e Dona
Inés de Castro.

En Galicia existe unha Roda da Fortuna estudada por Carlos Sastre
"La Rueda de la Fortuna de Nebrixe (Bribes, Cambre, A Coruña)",
(anuario Brigantino, nº 31, 2008, 333-344).

Pero tamén a través da literatura son sumamente frecuentes as
alusións á Roda da Fortuna. Abonde con citar os Carmina Burana (s.
XII-XIII) co poema "O Fortuna velut luna" ou "Fortune plango
vulnera". Igualmente se pode salientar a súa presenza no Román de
la Rose (1225-1280) de Guillaume de Lorris e Jean de Meun. Tamén
de grande interese pola información que achega para inspiración de
debuxantes e miniaturistas posteriores é a obra de Bocaccio, De
casibus virorum illustrium (entre 1355 e 1374), na que expón a
caducidade das riquezas materiais e os caprichos da fortuna.

O feito de que o exemplar compostelán aparecese nun complexo
contexto arqueolóxico, pero acompañada dalgún outro resto
arquitectónico proveniente do antigo claustro do Mestre Mateo (ca.
1200), ten alentado a teoría da súa pertenza ao conxunto
catedralicio, aínda que puidese pertencer a calquera outro inmoble
próximo tamén ao lugar de aparición.
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Forma de Ingreso Depósito por intervención arqueolóxica. Control

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia

Fecha de Ingreso 1987[?]

Catalogación Pesquera Vaquero, Mª Isabel; Pérez Outeiriño, Bieito
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