
EL ROSER, UN CAS MOLT SINGULAR

1 L’edifici del Roser i la font del Roser. Valors patrimonials

L'antic Convent del Roser es va iniciar el 1660, després que l'orde dels Predicadors de
Sant Domènec va ser desallotjat del Turó de la Seu Vella, a conseqüència de la guerra
dels Segadors (1640-52). I es va acabar en la restauració dels anys 1735 i 1752. Hi
destaca el claustre, bastit amb maó en un estil barroc auster. Aquest edifici, mostra
barroca del pas del segle XVII al segle XVIII, ha mantingut, des de la seva
desamortització durant el segle XIX, una llarga tradició com a seu de diversos centres
docents i culturals de la ciutat de Lleida. L'any 1835, l'Estat en va assumir la titularitat
i en va cedir l'ús a la ciutat.

Adossada a l'edifici hi ha la Font del Roser o de Cavallers, encastada l'any 1836 en
una antiga porta barroca que permetia l'accés directe a la capella. Té elements
neoclàssics.

L'any 1841 allotjà l'Institut de Segon Ensenyament, i el 1842 l'Escola Normal de
Lleida. Més tard es convertí en el Museu Arqueològic, en la seu del Cercle de Belles
Arts de Lleida, de l'Orfeó Lleidatà, de l'Estudi General de Lleida (estudis
universitaris). Donades les necessitats específiques de cada institució, cap espai
interior del conjunt arquitectònic conserva encara la seva disposició original, a
excepció del claustre, l'accés exterior i la sagristia.

Actualment, l’edifici és catalogat com Element d’Interès Històric Artístic i
Arquitectònic pel Servei de Patrimoni Cultural Històric i Artístic de l’Ajuntament de
Lleida, que ve a ser una categoria intermèdia de protecció.

2 Un espai d’afirmació nacional i de voluntat de supervivència

L’any 1705 s’inicia un nou període d’aixecament de la ciutat de Lleida contra el
domini dels Borbons. El 10 de novembre de 1707 les tropes de Felip V entraven a
Lleida, la guàrdia de només 2.500 homes no havia pogut suportar més el setge de
40.000 borbònics, amb la ciutat capitulada l’exercit Borbó l'arrasava i pràcticament
anihilava tota la vida humana, després d'haver negat als defensors de la ciutat la
sortida de les dones i els nens perquè se salvessin. Aquell tràgic 1707, el Roser va
patir un foc provocat per les tropes invasores de Felip V, les quals van executar-hi una
multitud de lleidatans que s’hi havien refugiat durant el setge. Una placa recorda el fet
a l'entrada de l'edifici.

L’historiador lleidatà Manel Lladonosa i Pujol, en el segons volum de la Història de
Lleida, escriu “ Ni les llars, ni les esglésies parroquials, ni els convents s’escaparen
del saqueig general. El bisbe Solís, tan zelós de la casa de Déu, segons els seus
panegeristes, i que maleí i excomunicà tota persona desafecta a Felip V, no tingué
cap paraula condemnatòria contra els profanadors de temples, ni contra
l’assassinat de 7.000 lleidatans de ciutat i de comarques indefensos i refugiats al
convent del Roser”, línies després afegeix “del Convent del Roser dels PP.
Dominics només en restaren les parets calcinades, que no sigué obstacle per a que
fos ocupat per les companyies que prosseguien la lluita contra la ciutadella”.
Anys més tard, l’historiador Roberto Fernandez en l’enciclopèdia històrica de Lleida



publicada per Pagès Editors, segons el qual l‘assalt definitiu es produeix el 12 de
novembre diu “malgrat la sol·licitud d’asil a les esglésies i als convents que van fer
els resistents, durant les hores que va tenir lloc el pillatge, els soldats francesos es
van deixar veure a plaer. De les set-centes persones acollides a l’església del Roser
del convent dels dominics, poques es van salvar de l’espasa de l’exèrcit gal, els
seus cossos foren llençats al riu.”

Un dels protagonistes d’aquells fets, Feliu de la Peña, ho recorda amb aquestes
sentides paraules “no puedo omitir la crueldad de la noticia executada por los
franceses al entrar a la ciudad, con la gente de todos estados que se havian
retirado a la iglesia del Rosario, pues se pasaron a filo de espada casi todos y
fueron muy raros los que pudieron librarse de la cólera francesa. En definitiva,
les tropes borbòniques van aplicar un càstig que servís d’escarment per a la resta de
lleidatans i catalans.

Queda clar, doncs, l’alt valor simbòlic i emotiu que molts i moltes lleidatanes
atribueixen al Roser, valor només equiparable al d’un altre indret en tota la nació, el
Fossar de les Moreres. I és per això, que alguns partits polítics i altres entitats
cíviques, per a la Diada Nacional de l’11 de setembre, pelegrinem al Roser a reafirmar
la voluntat de supervivència de la nació catalana i a retre un emotiu homenatge als
defensors de la ciutat i a tots aquells que moriren en el setge i en els episodis
repressius posteriors.

A l’execució de milers de conciutadans l’acompanyaren altres mesures d’infaust
record, amb el decret de Nova Planta (1714) Lleida perd les llibertats, el règim foral
de la Paeria i la Universitat. La Seu Vella, tancada al culte des de 1707, es converteix
en quarter militar.

3 El 300 aniversari de la derrota a la Guerra de Successió coincideix
amb la conversió del Roser en un parador nacional

El projecte de construir un parador nacional a la ciutat de Lleida es remunta a l’any
2007, amb un tripartit a la Paeria, liderat per l’alcalde socialista, Àngel Ros, i sota el
govern i del ministre José Montilla. La iniciativa es va dur a terme sense
argumentar-ne massa els motius i sense considerar-ne les alternatives, com el Castell
dels Templers a Gardeny.

L’obra de l’hotel turístic es va acabar al novembre del 2016 (es va iniciar el març del
2010) i va passar per diferents empreses. En total, la inversió en el parador va assolir
els 12,9 milions d’euros. Finalment, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy,
va inaugurar l’equipament el juliol del 2017.

El Roser compta amb més de 8.500 metres quadrats de superfície en tres plantes, acull
53 habitacions de luxe i té una plantilla d’una vintena de treballadors.

4 Un parador de luxe en un barri amb greus problemes socials

El destí d’una part de la inversió en el parador del Roser havia de servir per
“maquillar” els carrers de l’entorn de l’edifici, ja que el parador s’ubica en un barri
degradat, sovint insalubre, amb bosses de marginalitat, amb guetos de població
immigrada i amb uns serveis socials limitats.



5 Què son els Paradores Nacionales?

El concepte parador fou ideat pel rei Alfons XII a principis del segle XX, en temps de
la dictadura del general Primo de Rivera, amb una idea simple, aprofitar els
nombrosos edificis històrics o artístics, difícils de rendibilitzar, per a transformar-los
en hotels de luxe. El primer parador inaugurat fou el de Gredos el 1928.

Posteriorment i ja en ple franquisme, s’impulsen definitivament aquests establiments
com a marca turística espanyola. És coneguda també la tradició de la cadena hotelera de
convertir en suites les habitacions on dormia el dictador Franco quan anava de cacera per
diferents indrets de l’Estat. L’empresa, però, recentment, va fer la reconversió del noms per a
esdevenir políticament correcta i les cambres més luxoses han estat rebatejades amb noms
com Alfonso el Batallador, Alfonso el Casto, Reina Isabel; altres amb els de suite el Cardenal,
el Prior o el Emperador. Aquesta cadena hotelera és propietat del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme, es tracta doncs, d’una empresa privada però de capital públic. Disposa
d’un total de 91 hotels ubicats arreu de l’Estat espanyol, la majoria d’aquests en indrets
singulars d’alt valor arquitectònic i cultural, amb un oferta turística de luxe amb preus elevats
per a la majoria de la població.

En total són 9 els hotels que l’empresa té a arreu dels Països Catalans, en concret a Cardona,
Aiguablava, Benicarló, Orpesa, el Saler, la Seu d’Urgell, Vic, Tortosa i Xàbia. I dos a la Vall
d’Aran, als municipis d’Arties i Viella.

Es tracta d’un producte turístic uniformador que no té en compte la cultura ni la llengua
pròpies de les comunitats autònomes on s’ubica. El castellà és la llengua comuna i única en
els seus serveis.

És també una mostra més de la “tercerització” de l’economia lleidatana, mentre es
desmantella la poca indústria existent i l’agricultura retrocedeix, el sector serveis és l’única
opció que l’administració ofereix forma decidida.

TASCA

Per què diem que el Roser és un cas singular en la història local?


