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FRANCISCA ALCOVER I MIQUEL COSTA

APÒSTOL
DE JOVENTUT

Enguany estam celebrant el centenari de la mort del Servent de Déu Miquel
Costa i Llobera. Moria el dia 16 d'octubre de 1922, mentre predicava el panegíric
de Sta. Teresa a l'església de les Carmelites Descalces a la Rambla de Ciutat,
conegudes popularment per les "Tereses".

No vull fer cap comparació entre Na Francisca i Costa i Llobera, totes les
comparacions són odioses, però sí que vull subratllar alguns trets comuns
d'ambdós Servidors de Déu, per fer veure que els uneix una sola cosa: el desig
de santedat.

Dia 10 de març de 1854, obria els ulls a aquesta vida a Pollença, el Servent
de Déu Miquel Costa i Llobera.

Dia 10 de març de 1954, tancava els ulls a aquesta vida a Sóller, la Serventa
de Déu Francisca Alcover Morell.

Entre el naixement i la mort d'aquests dos Servents de Déu havia passat un
segle.

En Costa fou un predicador infatigable de la Paraula de Déu per tota la
Diòcesi; Na Francisca fou una publicista infatigable que proposava en els seus
articles els principis ètics i de vida cristiana i defensava l'Església, en els diaris
de Sóller i de l'Acció Catòlica Femenina.

En Costa va ser un poeta reconegut en l'àmbit de la cultura catalana; Na
Francisca cultivà també la poesia que fou apreciada dins l'àmbit de la seva ciutat
de Sóller i de Mallorca.

Ambdós escolliren el camí de la bellesa per arribar a Déu, que és la suprema
bellesa, i amb la seva obra literària proposaren aquest camí perquè els qui
llegissin els seus poemes poguessin arribar a Déu.



La vida de Na Francisca fou una vida donada totalment a l'apostolat. Pensam
per damunt de tot en la tasca de l'Acció Catòlica, l'Adoració Nocturna, l'escola
nocturna per a les al·lotes. En Costa va encaminar tot el seu apostolat a través
del ministeri sacerdotal.

Fixem-nos com la contemplació de la vida i activitat dels diversos Servents
de Déu ens fa veure que des de diverses sensibilitats i per diversos camins
s'arriba a l'única meta de la santedat. Això ens indica que des de qualsevol estat
de vida podem arribar i som cridats a la santedat. La doctrina de Sant Francesc
de Sales és prou clara en aquest sentit: tant si som nobles com menestrals, tant
si som savis com ignorants, tant si som clergues com laics, tots podem arribar
a la santedat.

La contemplació de la vida de Na Francisca com la d'En Miquel Costa ens
ho confirma. Dues vides distintes, amb punts convergents, unificades pel desig
i l'esforç de ser SANTS.

Que la celebració de l'aniversari de la mort de la nostra estimada Francisca,
ens esperoni i ens infongui el desitj ferm de santedat. Si de la celebració de
l'aniversari d'enguany en sortim amb més ganes de ser sants, això voldrà dir
que l'hem celebrat així com toca.

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

Avui hem parlat amb el nostre amic Joan Francesc Rullan Vallcaneras sobre
la Serventa de Déu. En Joan ens reconeix que cada vespre, abans d'anar a jeure,
s'encomana a Francisca Alcover.

El seu pare, Joan Rullan Mayol de Can Pauló, era el Delegat a Sóller de la
Mútua General d'Assegurances i tenia com a soci a Joan Ensenyat Mayol de
Can Ceba. Aquesta empresa ha tengut successivament la seva seu al carrer
Bauzà, 2. 1r pis; al carrer Rectoria, 4 i, actualment, al Born, 5. 1r pis.

Na Francisca Alcover treballava a les oficines del tren de Sóller quan el
Ferrocarril solleric tenia la propietat de la pedrera de Sa Mola. Aleshores el cap
d'explotacions del tren era Ramon Rullan Frau de Can Dulce. Tot el personal
de la pedrera el tenia assegurat l'amo en Joan Rullan Mayol per encàrrec del
tren. Joan F. anava sovint, de part del seu pare, a les oficines del ferrocarril
perquè li signassin els papers o a preparar els documents. En aquells moments
aprofitava per parlar amb Francisca Alcover i la defineix com a una persona
simpàtica i agradable.

Quan Francisca estava malalta i cega Joan F. la va anar a veure a ca seva
acompanyat pel Pare Estrany. Recorda, amb emoció, que la Serventa de Déu
el va reconèixer per la veu. Per dur-li el viàtic l'Adoració Nocturna organitzà
una processó eucarística i portaren la bandera de la Secció sollerica.

PARLAM AMB JOAN F. RULLAN



Un cop morta na Francisca la vestiren de Mare de Déu de Lourdes. Joan F.
recorda que el personal del tren va portar, a peu fins al cementeri, el taüt. Quan
l'acompanyament se trobava a Can Sivella el taüt encara no havia entrat al
carrer del cementeri degut a la gran quantitat de gent que hi va participar.

Encara recordam l'article que va publicar en Joan F. a "Ecos de Sóller" amb
el títol "Francisca Alcover. Adoradora Nocturna". Aquest article finalitzava amb
l'expressió d'acomiadament dels adoradors al final de cada vigília "Marchemos
en paz en nombre de Cristo".
Amb els anys la pedrera de Sa Mola la comprà Guillem Mayol Muntaner de Can
Pere Bosch.

A la mort d'en Franco, a través de l'obra Cultural Balear, començaren a
normalitzar els noms dels carrers. Joan F., convidat per l'O.C.B., proposà que
el carrer de l'Horta que tenia per nom "Teniente Pérez Rojo" passàs a anomenar-
se Carrer de la poetessa Francisca Alcover. Cosa que va aconseguir quan va
ésser regidor.

Si la Serventa de Déu és Filla Benemèrita de Sóller se deu a una iniciativa
de Joan F. Rullan que també va ésser l'instructor de la proposta.

Josep A. Morell González

SÓLLER

Florit damunt la mar blava
és Mallorca un ramell.
Però jo sé on s'amaga
la flor millor que té ell.

Al peu d'altives muntanyes,
com un aucell dins el niu,
la vila polida i blanca
entre els tarongers somriu.

De son Port la pagellida
ompl l'inquiet Mediterrà
a on la ona ve ditxosa
aquesta terra a besà.

De Sóller, només n'hi ha una,
perquè Déu quan la va fer,
al contemplar-la tan bella,
agafà el motlo... i el rompé!
              Francisca Alcover.



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

· Rdmo. Mons. Luís Manuel Cuña Ramos.  Postulador.  Vía Urbano VIII,16. 00165 Roma

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

· Rector Mn. Eugeni Rodríguez Adrover // Gran Via, 1 - 07100 Sóller
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DIJOUS, 10 DE MARÇ DE 2022 SE CELEBRARÀ SOLEMNEMENT
L’ANIVERSARI DE LA MORT DE FRANCISCA ALCOVER A LES 19H.

Antic retaule de la Miraculosa
a la Parròquia de Sant Bartomeu.
Obra de l'escultor Miquel Arcas.




