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Jo vull imaginar-me aquest dia 10 de març d’ara fa seixanta-un anys. Sóller va

viure aquest dia de dol perquè havia mort na Francisca de Can Perús i la nostra ciutat

es va commoure i ho demostrà al funeral i a l’enterrament de Francisca. Basta llegir

la premsa i els articles d’aquells dies. Realment Francisca va morir amb una aureola

de fama de santedat. Un dels títols dels articles que es varen escriure i que més ho

demostra és «Los ángeles nunca mueren».

Han passat ja seixanta-un anys. La fama de santedat de Francisca encara perdura;

prova d’això, és que té iniciada la seva Causa, i que a Roma ha estat presentat el seu

procés sobre la vida i virtuts, i que la positio està ja enllestida, a punt per quan li toqui

el torn de ser examinada.

A nosaltres ens toca mantenir viva la seva devoció, esperant el dia que es firmi

el decret sobre virtuts i que Déu, per la seva intercessió, obri un miracle. I tot això,

arribarà si nosaltres ens hi encomanam i si intentam imitar les seves virtuts, tenint-

la com a model de vida cristiana.

L'actualitat de Francisca, al temps que ens toca viure, és prou clara. Jo la resumiria

en una frase: una militant cristiana. Potser avui l’Església no necessita militants cristians?

Homes i dones que amb el seu exemple, la seva manera de viure, la seva acció

apostòlica, anunciïn el misteri de Crist, el proposin a la societat del nostre temps.

Que la celebració d’aquest aniversari de la mort de la Serventa de Déu, ens

esperoni a intensificar més i més el nostre compromís cristià.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vicepostulador
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LA DARRERA NIT DE LA SERVENTA DE DÉU
FRANCISCA ALCOVER

Repetides vegades una germana de la Caritat, Sor Margalida Roca
Salom, ja propera als 90 anys i actualment resident al convent
d’Establiments per a religioses majors, em va fer coneixedor d'una
experiència que visqué i la marcà profundament i volia
que en fes de transmissor i, per tant, no voldria deixar de fer-ho.
Sor Margalida feia poc que havia realitzat la primera professió en la
Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i fou
destinada a Sóller. Per primera vegada la superiora li demanà d’anar
a vetllar una malalta excepcional: Francisca Alcover Morell. Sor
Margalida no havia fet mai aquest servei i va anar-hi un poc tremolosa.
Francisca, dona de caritat única, va adonar-se de la indecisió de Sor
Margalida i la va intentar tranquil.litzar i la va ajudar, tot i que estava
agonitzant: li donà conversació, fent grans esforços; li demanà de
prendre una tassa de llet calenta i, a poc a poc, Sor Margalida es va
sentir acollida, com si fos una germana de la malalta que ella vetllava.
Resaren juntes algunes estones, però veia que la llàntia de la vida de
Francisca s’anava apagant.
Sor Margalida rebé de Francisca el testimoni que en lloc de cercar ser
servida, va ser la nostra serventa de Déu la que va servir a la religiosa
amb afecte i germanor. Era la darrera manifestació, podríem dir, de
la llarga vida de caritat i bondat cap a tots, de Francisca. Fet que Sor
Margalida desitja que serveixi per recordar la grandesa espiritual de
la nostra serventa de Déu.
Just quan el sol clarejava, el dimecres dia 10 de març de 1954, l’Alba
de la Llum definitiva de Crist Ressuscitat cridava a Francisca. Francisca
va manifestar la seva caritat cristiana cap a aquesta religiosa inexperta,
de qui va estar pendent tota la nit.
Quan s’està ple de l’amor de Jesús, es necessita donar-lo; això ho va
fer la nostra serventa de Déu, Francisca, a les darreres hores de la
seva vida.

Llorenç Alcina Rosselló, Prevere
Professor del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca.
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De la muntanya al pla
on granen les espigues,
de la terra de l'oli
a la terra del blat.
Del Vall de les taronges
al poble de les figues,
canvia l'escenari
del vostre apostolat.
Enfora ja vos deixa
el Puig Major i la Serra
que a l'hivern es mantellen
amb blancs abrics de neu.
Enfora el lloc alegre
de la nativa terra,
enfora la parròquia
del gran Sant Bartomeu.
Heu passat fent el bé,
com el Mestre hi passava,
com ell que recollia
els nins i els malaltets.
Quin zel, quin bon exemple
Ens dava el consiliari.
La carga era feixuga,
però mai va desistir.

UN POEMA INÈDIT DE FRANCISCA ALCOVER

És un honor i un plaer poder afegir aquest poema a la llista dels escrits
per Francisca Alcover.
No ens consta que mai hagi estat publicat i, per això hem volgut
transcriure'l talment com ens el va recitar Sebastiana Amengual Malet,
filla de l'amo Antoni Escolà.
Segons ens contà, Francisca Alcover escrigué aquest poema dedicat
a mossèn Gabriel Adrover, vicari de Sóller que fou enviat a Algaida.

DE LA MUNTANYA AL PLA



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
2051 0046 81 10 22156666
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CADA SEGON DIJOUS DE MES A L'EUCARISTIA QUE SE CELEBRARÀ
A SANT BARTOMEU PREGAREM PER FRANCISCA ALCOVER I LA
SEVA CAUSA.

DIMARTS 10 DE MARÇ SE CELEBRARÀ SOLEMNEMENT L'ANIVERSARI
DE LA MORT DE FRANCISCA ALCOVER A LES 19H.


