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Dia 10 de març celebrarem el cinquanta set aniversari de la mort de Na Francisca
Alcover. I el celebrarem reunint-nos a la parròquia de St. Bartomeu per celebrar
l’eucaristia i pregar perquè el Senyor ens vulgui concedir la gràcia de la beatificació
de la Serventa de Déu. Tenir cristians que ens servesquin de model és molt important;
són cristians que han viscut entre nosaltres, en el nostre poble, que han trepitjat els
carrers que nosaltres trepitjam, que han respirat l’aire que nosaltres respiram... Són
com nosaltres. Amb una diferència: han estat molt conseqüents a la seva opció cristiana,
l’han viscuda d’una manera extraordinària. Si ells ho han fet, també nosaltres ho podem
fer amb la gràcia de Déu. Els “sants” no són uns super-herois, són homes i dones com
nosaltres que han viscut el seu compromís cristià fins a més no poder.

Ja fa un cert temps que no publicam el FULL per donar a conèixer Na Francisca.
Explicar-ho seria molt llarg. La raó no ha estat que la devoció a Na Francisca vagi
minvat, o que la seva Causa vagi malament. La principal raó ha estat l’econòmica. Però,
malgrat tot ara tornam a reprendre la publicació del Full Informatiu.

La Postulació vol que aquest FULL sigui un recordatori de Na Francisca. Un
recordatori perquè intentem conèixer-la millor, per poder imitar així les seves virtuts.
Un recordatori perquè nosaltres l’invoquem en les nostres necessitats. Si l’imitam i
li demanam la seva intercessió en les nostres necessitats, arribarem a veure la seva
beatificació.

En aquest mateix FULL publicam el testimoni de Sor Antònia-M. Mora, Missionera
Trinitària, que la va conèixer i va viure amb ella. És un testimoni de primera mà.

També trobareu el programa de la celebració de dia 10 de març. Tots hi estau
ben convidats.

Que l’exemple de Na Francisca, apòstol seglar, poetessa exquisida, ens sigui model
per a nosaltres per testimoniar el missatge cristià en el nostre entorn, fent veure com
ho és de bell el seguiment del Crist.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vice-Postulador de la Causa

LVII ANIVERSARI



Cada santo aporta con su vida una característica personal. No estan hechos
con un molde fijo, sino que cada uno tiene su propio camino y su propia luz.
He reflexionado mucho sobre la vida y el carácter de Francisca Alcover, cuya
amistad fue una de las bendiciones de mi juventud, para encontrar su faceta
peculiar.

Tuvo una infancia feliz y su vida fue la normal de clase media acomodada.
No experimentó la pobreza, pues aunque a la muerte de su padre tuvo que
ponerse a trabajar, la ayuda de amistades familiares le consiguieron trabajo.
El sufrimiento de la pobreza no fue su característica. Afortunadamente la
santidad puede florecer en todas las situaciones.

En el Evangelio de Mateo hay una escena reveladora sobre la esencia de
la santidad. Un fariseo se acerca a Jesús y les hace esta pregunta: Maestro ¿cual
es el mandamiento mayor de la Ley?. Ahora la pregunta nos parece fácil, pero
entonces, enmarañados como estaban con los más de seiscientos preceptos
de la Ley no era tan obvia. Pero Jesús le contesta: Amarás al señor, tu Dios, con
todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mayor y el primer
mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas. (Mt 22,36-
40). Aquí radica todo el secreto de la santidad.

Puedo dar testimonio de una manifestación del amor a Dios de Francisca
Alcover. No olvidaré jamás aquella oración extàtica, amorosa, entregada, que
practicaba muchas veces tanto en la capilla de las Madres Escolapias, como en
la capillita que las Carmelitas de la Caridad tuvieron algún tiempo, frente a la
casa de Francisca. Solía arrodillarse hacia la derecha, junto al peldaño del
comulgatorio, sin apoyarse en parte alguna. Era una oración de total entrega
amorosa. No he vuelto a ver en toda mi vida una oración como la suya. Parecía
que no podía arrancarse de aquella profunda comunicación con Dios.

También recuerdo muchas manifestaciones de su amor al prójimo. Era
muy comprensiva, deseaba consolar a todos los que se acercaban a ella. Su
ilusión era que todos pudieran gozar del amor divino. A esto iba dirigido todo
su apostolado. Le ruego a Francisca que interceda por los mallorquines: para
que crezcamos en la fe cristiana, en estos tiempos tristes de relativismo
religioso.

Antonia-M. Mora, T. M.

RECUERDOS DE FRANCISCA ALCOVER



El dia 24 d’agost de 2010; festa de Sant Bartomeu, patró de Sóller; després
d’una missa solemne presidida per Mn. Gabriel Ramis Miquel i concelebrada
pels preveres responsables de la Vall Mn. Marià Gastalver Martín, P. Ricard Janer
Bonafé i Mn. Jaume Mercant Simó, i molts d’altres preveres, els feels i el clergat
sortirem pel Portal de Dalt al jardí del Fossar del nostre temple parroquial
on s’havia ubicat la font que havia retut homenatge a Francisca a la casa pairal
de Can Perús al carrer de Sa Lluna de la nostra ciutat. Mossèn Gabriel Ramis
realitzà la benedicció de la Font i tots ens sentirem satisfets de que el nostre
temple, a partir d’aquell moment, tengués aquest preuat record de la nostra
Serventa de Déu.

Aquesta Font la va fer realitzar Josep Puig Morell, cosí de Francisca Alcover,
que tenia la seva residència a Mèxic i venia a Sóller a passar temporades.

Josep Puig havia heretat Can Perús de la seva cosina. La Font, que es trobava
al jardí de Can Perús, té un baix-relleu de Remígia Caubet. En una bella al·legoria,
l’escultora havia sabut recollir els trets espirituals i poètics de Francisca.
Completa el relleu la inscripció: “A Francisca Alcover (1912 - 1954)” i un
fragment de la seva poesia “Amunt”:

Què corre el temps i que les flors s’esfloren
i que passen els anys primaverals?
Però, potser totes les flors no moren
perquè donin son fruit els bons fruitals?

Amb motiu del descobriment
d’aquesta font al·legòrica un grup
d’admiradors de Francisca li va retre un
homenatge a Can Perús.

El dia de Sant Bartomeu de 2010
al Fossar de l’església ple de gom a gom,
la gent, retia un nou homenatge, amb la
seva presència, a la nostra Serventa de
Déu.

Josep Antoni Morell González

LA FONT DE FRANCISCA ALCOVER
AL FOSSAR DE L’ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU



CELEBRACIONS

A LA PARRÒQUIA DE ST. BARTOMEU DE SÓLLER

AMB MOTIU DE L’ANIVERSARI

DE LA MORT DE LA SERVENTA DE DÉU

FRANCISCA ALCOVER MORELL

Dia 10 de març, a les 19 h.
Celebració de l’eucaristia.

A continuació, responso davant del sepulcre
de la Serventa de Déu.

Després del responso, a la mateixa església parroquial,
recital de poesies de Na Francisca

ALMOINES PER A LA CAUSA DE NA FRANCISCA
(Anys 2009-2010)

Caixonet parròquia de St. Bartomeu 210,00
Devota persona per gràcia rebuda 124,83
Devota persona 50,00
Devota persona 50,00
Caixonet parròquia de St. Bartomeu 20,00
Francisca Pujol Ferragut 50,00
Caixonet parròquia de St. Bartomeu 231,87
Caixonet parròquia de St. Bartomeu 80,00
Sor Antònia Mora, M.T. 50,00

Es demana a totes les persones que obtenguin alguna gràcia per la intercessió de la

Serventa de Déu, ho vulguin comunicar a:

M. Maria Luisa Labarta. Postuladora // Vía Crescencio, 77 - 00193 Roma (Itàlia)

Rvd. Sr. D. Gabriel Ramis, pvre. Vice-postulador // Apartat 26 - 07080 Palma de Mallorca

Rvd. Sr. Rector // Gran Via, 1 - 07100 Sóller

Podeu Ingresar els vostres donatius per la causa de canonització
de la serventa de Déu FRANCISCA ALCOVER MORELL

al compte de “SA NOSTRA” Caixa de Balears

2051 0046 81 10 22156666
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