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RETALLS PER A UNA HISTORIA DE SUERA

Quantes voltes em pregunten sobre qüestions de la
história de Suera, pense -i amb mí, Josep- que seria bó
recolli¡ tot alló que hi tenim publicat i donar-ho a la llum
per la imprempta; així tot aquell a qui ü picara el cuquet de
la curiositat o de I'amor pel seu poblet podria
assabentar-se'n i alegrar-se'n. Perque és veritat que la
cultura és més cultura quan se la dona a participar, i hom és
més savi quan allarga els seus coneiximents per a que
d'altres els abracen, com el pare és més pare quan més gran
és Ia corona dels fills. Peró eixa publicació... ja naixertr
prompte, si les inquietuts nostres arrelen als cors d'uns
bons amics d'esta vall de Suera que venim il.lusionant d'irns
anys engá.

Este any vullguera fer d'estos retalls, record
d'história no gens llunyana. I, com a any dedicat a la Mare
de Déu, recordarem per escrit alló que sabem per tradició o
tenim davant dels nostres ulls. SerI el nostre tema: La
Mare de Déu i Suera- Vejam!

1.- La nostra Església Parroquial ha canviat de
titulació peró no mai de devoció: sempre ha estat dedicada
a la Mare de Déu. Ei primer titol (titular o Parrona, que és
la Imatge que presideix I'altar major), fou el de "Santa
Maria" sense més; un titol ben comú a les parróquies de
I'edat mitjana. El segon titol "la Nativitat de la Mare de
DÉ,u", no apareix més que a les darreries del s. XD(; no
sábem cóm ni perqué apareix este títol, que es manté a
petsar de que a I'altar Major presideix I'Assumpció; és
veritat que el 8 de septembre, festa de la Nativitat, és festa
a Suera, la "Festa del Síndic", i que pot ser al fer festa gran
es prenguera la decisió de nomenar-la com a titular o
patrona. Tercer títol (que potser és anterior al segon):
I'Assumpció de la Mare de Déu, donat per Decret del Bisbe
de Tortosa (9 - XI - 1.950) Dr. D. Manuel Moll i Salord,
unes dies després de la promulgació del Dogma del papa
Pius Xtr (1 - XI - 1.950), i a petició del Cura Ecónom Mn.
Joaquím Amorós Garcés; les raons que s'exposen per a la
concessió "que desde temps antics es venerava com a titular
dit Misteri"; al Decret es fa constar "declarem o restablim
per a úots els efectes com a titular de la Parróquia de Suerq
el Misteri i Dogma de l'Assumpció gloriosa de la Stma.
Verge Maria en cos i ánima als cels" (traduihn del castellá
tot el entrecomillat). Este rlltim fet es recorda a la fagana
del temple pel mural cer¿mic de I'Assumpció, de Safont,
arly 1.954, que fou també any maril.

2.- Iconografia mariar^a. a la Parróquia.
A).Temple.- Reraule mural de la fagana, Asumpció

de taulellets (curiós: sufragat amb almoines dels fidels, "a
duro el taulellet"; ara té valor históric, anímic i artístic per
la valua de I'autor, M. Safont d'Onda).

- Imatge de I'Assumpció a I'altar Major, beneida el
14 - 15 agost de l'any 1.955, fent-li eixa nit una gran
serenada la Banda de Música.

- Frescs de la cúpula amb la Immaculada,
Anunciació, Presentació i Assumpció, del pintor Oliet
(meitat del s. XDQ.

. - A I'altar major dreta: un tapís representant a I'oli
les "Noces de CanlL", pintat pel 1.950 per una Religiosa de
la Consolació

- A la capella del Sagrari, presidint el retaule: la
Puríssima. A l'alta¡eta, taulellets amb I'Anunciació d'En¡ic
Gimeno Estornell i ceramista Yicent Adelantado.

- A I'altar del Sagrat Cor: La Mare de Déu del Pilar.
- Al Temple: a) dreta: 1a altar "Dormició de la Mare

de Déu" o Ma¡e de Déu d'agost (encara ix a la processó del
15 d'agost); també una imatge de la Mare de Déu Xiqueta a

Ia dreta de I'altar (molt deteriorada). 3q altar, Mare de Déu
del Carme (en temps de Mn. Lapica el Carme d'Onda estigué
molt unit a Suera, sobre tot després de Ia guerra del 1.936 -
39). 5c alar, Mare de Déu dels Dolors, que ens recorda els
solemnes Septenaris amb música própia d'autors del poble,
i les Clavarieses amb la seua festa de septembre i e1 seu
servici durant tot l'any.

b) esquerra: 2a altar, Mare de Déu del Rosari (amb
cofradia vella perduda). També una marededeueta de Lourdes,
fruit de la pietat popular. 3e altar, Les Animes del Purgatori
amb la Mare de Déu del Carme. 4e altar, de Sant Bartolo,
amb una imatge de Fátima.

- Al Via-Crucis, les estacions pr:opies de la Mare
de Déu.(4r, 10, Ll, 12, 13, l4).

- A la Sagristia, pintura a dacs de I'Anunciació,
model per a la cerlmica del Sagrari. Ma¡e de Déu del
Rosari, xicoteta" que presidia el dol a les cases del poble.

B) Calvari.- Una Purissimeta (de la tia Sofia), La
Mare de Déu de la Cova Santa. La Mare de Déu de
Montserrat. 1A I'explanada, les Set estacions dels Dolors de
la Mare de Déu.

C) Festes Marianes a la parrdquia.- L'Assumpció,
15 d'agost, Tin¡lar i Patona. Missa Solemne, Trisagi Marii
per la ves¡rrada amb la Processó. D'engi uns anys a este
temps se celebren unes festes populars i folklóriques per a
goig dels estiuejants.

- La Cova Santa, dimecres de les festes d'Octobre.
El dia anterior, a la fi del Trisagi que es celebra a I'ermita
per la festa de la Conltadiq per la nit, baixada de la Imatge
procesionalment; el dimecres festa a I'església, on hi
román fins el diumenge.

- Dolors. S'ha deixat perdre per la poca devoció de
les jovens; encara es fa el septenari de quaresma.

- Puríssima. Festa de la Congregació desde 1.939,
amb molta vida fins a estos últims anys, en que només
queda la part folklórica de "desperti, xocolat} i para de
contar".

- Carme. Devoció popular. Encara es conserva Ia
tradició d'anar al Carme d'Onda, on la fi¡a era ben visitada.

D) Carrers dedicats a la Mare de Déu propiament
només hi ha el del Rosari. El carrer Major també celebrava,
fins no fa molts anys, festa popular a I'Assumpció,

E) Hi havia, fa anys, "la sort de la Mare de Déu",
que conformaven uns bancalets, dels que els fruits eren per
a les despeses de I'altar major i de la Mare de Déu. S'ha
perdut.

F) El nom de les nostres campanes és marii:
a) La grossa: María Concepción. Any 1.820. Diu

la inscripció "Luis Manes me hizo"(sic).
b) segona: María del Rosario. Ora pro nobis. Any

1.821. "Luis Manes me yzo" (sic).
c) tercera: María de los Dolores. Any 1.882.

"Costeada por los vecinos de Sueras. Siendo alcalde Genaro
Moliner. Fca. de Buenaventura Pailes y Armengot.
Barcelona".

d) quarta, xicoteta: María del Rosario.
Estos són els retalls per a la nostra história. Este

any maritr, dedicas a la devoció de la Mare de Déu al pobte
de Suera. Segur que molts retallets d'esta devoció hi hauri
pel poble i que no estaran escrits ací. Per qué no me'ls
conteu? 

Vicent Gimeno.Estornell


