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Dia 19 d’octubre d’aquest any 2012, Na Francisca Alcover compliria 100 anys.

La seva vida no fou llarga, quaranta dos anys. Però la seva vida fou molt fecunda.
Les seves obres ho demostren: activitat literària, activitat de militància cristiana,
apostolat de l’Acció Catòlica, pintura, poesia, etc.

És bo que recordem aquest esdeveniment per valorar, apreciar i imitar la vida
de Na Francisca. Serà també una bona ocasió per incrementar la devoció envers
aquesta dona que va servir i es va donar incondicionalment a l’Església de Sóller i a
la seva Ciutat, promoguent un autèntic humanisme cristià, i donant exemple d’una
vida cristiana viscuda en profunditat i intensitat.

Per això la Postulació i la Comissió per a la Canonització de Na Francisca han
cregut oportú organitzar en aquest 2012 un any centenari que començarà el dia 10
de març, dia de la seva mort, i acabarà el dia 26 d’octubre, dia del seu baptisme.

Aquesta idea ha estat recolzada per la parròquia de St. Bartomeu, per l’Adoració
Nocturna, i per l’Ajuntament de Sóller. Agraïm ben sincerament la seva col·laboració
i disponibilitat.

En aquest Full trobareu el programa de totes les celebracions. No cal dir que
tots hi estau ben convidats.

La celebració d’aquest modest centenari hauria de servir per renovar la memòria
històrica d’aquelles persones que han tingut una influència dins la societat i dins
l’Església. Memòria no simplement per recordar, sinó memòria per treure’n una lliçó
per avui.

Pels cristians, la memòria de Na Francisca ens hauria d’esperonar a viure amb
tota sinceritat i serietat el nostre compromís cristià: en definitiva la nostra fe,
sostinguda per l’esperança i alimentada per la caritat, fent de la nostra vida, sigui la
que sigui, un apostolat per tal de que la Bona Nova de Jesús sigui coneguda en el
nostre món.

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

CENT ANYS



ACTES QUE SE CE LEBRARAN A SÓLLER
AMB MOTIU DEL CENTENARI DEL

NAIXEMENT I BAPTISME
DE LA SERVENTA DE DEU

FRANCISCA ALCOVER MORELL

Dia 10 de març, dissabte, cinquanta-vuitè aniversari de la seva
mort.
A les 19 h. a l’església parroquial de St. Bartomeu, celebració de l’eucaristia,
per demanar la gràcia de la beatificació de la Serventa de Déu, després de
la missa, respons davant la seva sepultura.
A continuació, recital de poesies.

Dia 26 d’abril, dijous.
Organitzada per l’Ajuntament de Sóller i la Comissió per a la Canonització
de Na Francisca, conferència que pronunciarà SOR ANTÒNIA MORA,
Missionera Trinitària, sobre la personalitat humana i cristiana de Na Francisca
Alcover.
La conferència serà a les 20 h. a la capella de l’antic col·legi de les Escolàpies.

Dia 21 de juny, dijous.
Vigília extraordinària de l’ADORACIÓ NOCTURNA.
A les 19 h., a la parròquia de St. Bartomeu, celebració de l’eucaristia,
exposició del Santíssim, i vigília.

Dia 19 d’octubre, divendres, centenari del naixement de la Serventa
de Déu, Francisca Alcover Morell.
A les 19 h., a la parròquia de St. Bartomeu, celebració de l’eucaristia. A
continuació conferència del Vice-Postulador de la Causa de Canonització
sobre l’estat de la Causa.
Seguidament, a la capella del Stm. Nom de Jesús, on hi ha les seves despulles,
inauguració d’una exposició sobre Na Francisca amb obres seves: quadres
i poesies, i altres objectes relacionats amb ella.
L’exposició estarà oberta fins al dia 26.

Dia 26 d’octubre, divendres, centenari del baptisme de la Serventa
de Déu, Francisca Alcover Morell.
Celebració de l’eucaristia, cloenda del centenari.



RECORDS DE L'ACCIÓ CATÒLICA

El 20 d'octubre de 1933 Mn. Rafel Sitjar i Picornell, aleshores rector de
Sóller, va constituir l'Acció Catòlica femenina a la nostra ciutat. Francisca
Alcover va ser nomenada secretària de les Joves d'Acció Catòlica. El 25 de
febrer de 1939 fou elegida presidenta i ho va ser fins el 30 de novembre
de 1942. Aleshores el Bisbe de Mallorca era Josep Miralles Asbert (1860 -
1947). El Bisbe Miralles regí la diòcesi mallorquina entre els anys 1930 i
1947 i va ser un gran impulsor de l'Acció Catòlica a Mallorca. Aquesta
organització tenia la finalitat d'incorporar els seglars a les tasques apostòliques
de la jerarquia eclesiàstica.

Francisca Alcover treballà intensament com a propagandista diocesana
i donava conferències. També col.laborava en el full Excelsior.

Isabel Pastor Reynés recorda que, quan jugava al jardí de Can Guida al
carrer de Santa Teresa, amb les germanes Margalida, Francisca i Rosa Maria
Arbona, va consolidar l'amistat amb Francisca Alcover. Can Guida era
propietat de donya Francisca Colom, padrina de les germanes Arbona. La
nostra Serventa de Déu aprofitava per ensenyar-los cançons i poesies.
Canta-ven Hi ha neu a la muntanya i, a la vegada que aprenien poesies,
Francisca no perdia ocasió de parlar-los de Déu.

Anys més tard, quan Isabel Pastor i Catín Bauzà, amb altres al.lotes, feien
meditació i llegien el llibre Frente a la vida, Francisca les va escometre.
Isabel i Catín sortien de missa i tenien la intenció d'anar al cinema el
diumenge. Aleshores Francisca els va fer llegir un fragment del llibre Frente
a la vida, on es destacava que Hay en el sacrificio un goze austero pero
real. La intervenció de la nostra Serventa de Déu va fer que els doblers del
cinema servissin per comprar xocolata i galletes a un ninet malalt del carrer
del Cementeri. Na Bel Pastor encara recorda que aquest sacrifici li havia
donat una gran satisfacció interior.

Amb el fet anterior no volem que cregueu que Francisca fugís de qualsevol
diversió sana. Isabel Pastor anava sovint al cinema amb la nostra Serventa.
Ella encara recorda quan varen veure Los últimos de Filipinas. A Francisca
Alcover també li agradava molt anar als toros amb el seu pare.

A l'Acció Catòlica -recorda Bel Pastor- als vespres, de 18 h a 19h, feien
el Círculo de Estudios a Cal Bisbe. Mn. Joan Canals els feia xerrades cada
setmana.



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

Serventa de Déu, ho vulguin comunicar a:
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L'itinerari espiritual d'Isabel Pastor hauria estat diferent si no hagués
conegut a la nostra Serventa de Déu. Isabel va ser Presidenta de l'Acció
Catòlica i recorda que abans varen ostentar el mateix càrrec Francisca
Alcover, Maria Colom Rotger i Isabel Castanyer Mayol (Aquesta darrera
germana de Mn. Miquel Antoni). Sota la presidència de Pastor hi va haver
enfrontaments entre l'Acció Catòlica Masculina i l'Acció Catòlica Femenina.
Isabel recorda, amb pena, un comentari que va fer a les joves Mn. Joan
Canals: Vos heu d'anar perquè no us volen. Era a principis del decenni
de 1950. Tot i que encara varen seguir les activitats de l'Acció Catòlica
Femenina, ja va ser diferent. Després de Pastor foren presidentes Maria
Fontanet i Margalida Pizà.

Les joves d'Acció Catòlica feien doctrina a l'escola de Ses Marjades i
realitzaven excursions i exercicis. Isabel recorda quan tengueren de consiliari
a Don Pere Ordinas.

Entre les diferents activitats de les joves, Pastor destaca una anada a Lluc.
Romangueren dos dies al monestir. Al bosc de la Mare de Déu els agafà
una ruixada i Francisca Alcover les animava i feia que cantassin l'Himno a
los tres jóvenes. Elles, totes banyades però contentes, entonaven: Bendecid
al Señor cantad su nombre.
Les joves de l'Acció Catòlica anaven cada any a Can Nyegos de Sa Calobra,
per romandre una setmana. Francisca Alcover acostumava a dir en aquest
 raconet de Sa Calobra jo vos sent, oh Senyor, més prop de mi.

Gràcies a l'entrevista que hem fet a Isabel Pastor hem tengut la sort de
descobrir nous aspectes de la nostra Serventa de Déu Francisca Alcover
Morell.

Josep Antoni Morell González


