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Els anys van passant inexorablement. Quasi bé sense adonar-nos-en. Dia 10 de
març celebrarem el seixantè aniversari de la mort de la Serventa de Déu Francisca
Alcover Morell.

Durant aquests seixanta anys la seva fama de santedat ha perdurat. Així ho
reconeixien els historiadors que intervingueren en el procés. En aquests seixanta anys
hem fet el procés sobre vida i virtuts en particular i miracles en general. La positio
està impresa, i espera torn per ser examinada. Semblava que, acabat el procés a
Mallorca i portat a Roma, tot estava ja enllestit. I no. La feina feta fins ara és el fonament
i l’inici d’un llarg recorregut. La feina es fa ara a Roma, i no es veu; no té ressò mediàtic
a Mallorca.

És per això que cada any hem d’anar intensificant la nostra devoció a Na Francisca,
i no ha de minvar. ¿Com hem d’intensificar la nostra devoció?

Primer de tot, hem de viure intensament la nostra opció cristiana. No d’una
manera rutinària i sense sentit, hem de tenir com a model Na Francisca; no fent el
que ella va fer, sinó cal imitar la intensitat i profunditat de la seva vida.

Segon, donant-la a conèixer. Les generacions passen, i hi ha el perill que la memòria
de Na Francisca es vagi esborrant de la memòria col·lectiva de Sóller i de Mallorca.
Na Francisca no era solament coneguda a Sóller; la seva activitat a l’Acció Catòlica
Femenina, la va portar a actuacions fora de Sóller i fora de Mallorca. Tenim estampes
i biografies d’ella; si les repartim als nostres familiars, coneguts i amics, segur que
aconseguirem que sigui més coneguda.

Tercer, l’hem d’invocar en les nostres necessitats i malalties, demant-li que
intercedesqui davant de Déu per nosaltres, i ens obtengui un miracle.

Molt encertadament, el Sr. Rector de Sóller i la Comissió pro Beatificació,
juntament amb la Postulació, han establert que cada segon dijous de mes, a la celebració
de l’eucaristia es recordarà la Serventa de Déu, demanant la gràcia de la seva beatificació.
Serà un bon mitjà per tal que el fervor i la devoció a Na Francisca no minvin.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vicepostulador de la Causa

QUE NO MINVI EL FERVOR NI LA DEVOCIÓ
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EL JARDÍ DE CAN PERÚS

El pare de Francisca Alcover, Pere Antoni, era un bon afeccionat a les
flors. Pel mes d'agost es col·locava el llit de la Mare de Déu morta a
la Parròquia i quedava exposat de dia 15 al 21, ja que dia 22 començaven
les quaranta hores de Sant Bartomeu. Pere Antoni aportava bellveures
i aufàbegues per enramar el llit de l'Assumpta. Eren uns bellveures
que feien mirera i d'aufàbegues en duia de fulla grossa i de fulla petita.
Aquestes darreres eren més altes que les que tenim actualment i al
sol tornaven de color groc. Segons Ramon Puça d'aquesta casta ja no
n'hi ha. Altres persones aportaven flors. La tia Catalina Canyelles, de
Can Pati, que tenia un botigó davant la casa de Monnàber del carrer
de Sa Lluna també feia  dues o tres aufàbegues.  Les monges carmelites
aportaven les dues aufàbegues que havien servit prèviament per
enramar la Mare de Déu del Carme. Dona Maria Castanyer, tia del
capellà Mossèn Miquel Antoni, duia també una o dues aufàbegues
segons si havien espigat o no.
Pere Antoni Alcover va morir el 31 de gener de 1947 als 71 anys. El
mateix any, pel mes d'agost, Francisca li va dedicar la poesia que
publicam en aquest full.
Del jardí de Can Perús sortien els estranys de bolla de colors blanc,
groc canari i lila clar per a les quaranta hores de Crist Rei, que pagava
Isabel Maria Sampol. Aquestes quaranta hores tenien lloc el darrer
diumenge d'octubre i començaven el divendres anterior.
Francisca duia rams de roses, gessamí blanc i flor d'abril al Santíssim.
També, com a presidenta de Cor de les Filles de la Puríssima, aportava
flors a la Inmaculada. Els set diumenges de Sant Josep també rebien
flors del jardí de Can Perús. Per Tots Sants duia dos tests grossos
d'estranys liles a la capella del cementeri. La tomba de Can Perús
també estava magníficament enramada d'estranys. Per a la novena de
la Puríssima, Francisca duia nadales, nom amb què es coneixia a Sóller
el Narcís  Tazetta. Aquesta novena tenia lloc entre el 30 de novembre
i el 8 de desembre. També hi duien els estranys de bolla dels que ja
hem parlat. Aquests estranys arribaren a Sóller de mà del pare de
Francisca, que va dur de França el peu i la varietat. També dugué de
França peònies arbustives blanques, vermelles, roses i grogues que,
si Pasqua era prest acabaven les vermelles als peus de la Sang a l'església
de l'Hospital.



Un cop mort el pare de Francisca ella mateixa amb l'ajuda de Ramon
Ripoll de Can Puça i Joan Roig de Can Paloni, es cuidaven dels bellveures
i les aufàbegues per enramar la Mare de Déu d'Agost. A partir de l'any
1950, degut a la delicada salut de la nostra Serventa de Déu, no
sortiren més flors de Can Perús.
Ramon Puça s'assabentà que a principis del segle XX també es posaven
a l'Assumpta perpètues morades. Des de l'any 1947 fins a l'any 2012,
amb una breu interrupció de 2 anys, Ramon Puça va enramar la bella
talla de l'Assumpta de la nostra Parròquia de Sant Bartomeu.

Josep Antoni Morell González

Mare de Déu preciosa
qui dormiu, -enrevoltada
de verdes plantes xalestes-
de la Parròquia a l'entrada!
Mare de Déu d'Agost! Fina
imatge antiga i preuada.
Llàntia de llum extinguida
i vara de nard tombada.
Mare de Déu adormida
pel so de la mort més santa,
de la mort que no és faresta,
d'aquella mort qui no espanta!...
Enguany, la mort, Verge bella,
dins ca-nostra feu entrada...
i tallà el fil de la vida
d'aquell qui vos estimava,
d'aquell qui amb amor vos feia
tests de bellveures i aufàbegues.
Ell no hi és...més son obsequi
no vull que vos faci falta!
Per això, rebeu l'ofrena
de verdes plantes, germanes
d'aquelles que amb insistència
mon jardiner vos cuidava...
Jo he fet tot lo que sabia
perque en vostra festa magna
de l'Assumpta, retrobàsseu
de verdor una garlanda
entorn del llit on reposa
vostra imatge venerada.

Vos fas l'ofrena amb l'afecte
més sincer de la meva ànima,
en memòria de mon pare
i per donar-vos les gràcies
de vostra ajuda copiosa
en sa darrera jornada...
La seva mort, -com la vostra-
fou tranquila i reposada,
fou de la qui no és faresta,
fou d'aquella qui no espanta!
Fou de la qui un record deixa
ple de consol i esperança...
Verge d'Agost adormida
de la Parròquia a l'entrada:
vullau acceptar, piadosa,
eixa ofrena perfumada!
I amb el vegetal obsequi
rebeu mon preg, qui us demana
per aquell qui dins ca-nostra
deixà un buit qui en res se tapa...
pel devot qui per Vos feia
tests de bellveures i aufàbegues
per adornar de esponera
vostra festa i sa vuitada...
Puix tan bon jardiner era
i tal mostra us dedicava,
per ell! vos deman, -Senyora
qui al cel fóreu elevada,-
que en els jardins de la glòria
li doneu una escarada!

Francisca Alcover
Sóller, Agost, 1947

OFRENA



Es demana a totes les persones que obtenguin alguna gràcia per la intercessió de
la Serventa de Déu, que ho comuniquin a:

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

· Rvd. Sr. D. Gabriel Ramis,  pvre. Vicepostulador // Apartat 26 - 07080 Palma
(Mallorca)

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

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

al compte de “SA NOSTRA” Caixa de Balears
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Edita: Postulació de la Causa · Ap.26 - 07008 Palma (Mallorca)

Edició realitzada per Impremta Calatayud
 C/. Sa Lluna, 32 · 07100 Sóller (Mallorca) · Tel. 971 63 01 97 · Fax 971 63 51 07

Exposició de l’aniversari de Francisca Alcover. Octubre 2012

CADA SEGON DIJOUS DE MES A L'EUCARISTIA QUE SE CELEBRARÀ
A SANT BARTOMEU PREGAREM PER FRANCISCA ALCOVER I LA
SEVA CAUSA.

DIJOUS 13 DE MAIG SE CELEBRARÀ SOLEMNEMENT L'ANIVERSARI
DE LA MORT DE FRANCISCA ALCOVER A LES 19H.


