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APÒSTOL
DE JOVENTUT

Avui l’Església de Sóller està de festa celebrant la solemnitat del seu Patró,
l’apòstol St. Bartomeu. ¿Què vol dir celebrar la festa d’un Sant Patró per una
comunitat cristiana? ¿Fer festa, fer bulla? Evidentment que no pot consistir en
això, encara que la celebració del Patró es faci dins un ambient de festa.

La celebració de la festa d’un Patró per a la comunitat cristiana té una doble
dimensió: el Patró esdevé un model que hem d’imitar; i un intercessor davant
de Déu.

Si hem d’imitar St. Bartomeu, primer hem de sebre qui era St. Bartomeu.
St. Bartomeu era un apòstol, un a qui Crist va cridar per a formar part dels
dotze, que esdevindran el fonament de la nova Jerusalem, com ens deia la
lectura del llibre de l’Apocalipsi, el fonament de l’Església.

L’Església de Crist, la nostra comunitat cristiana, tots i cada un de nosaltres
estam edificats sobre el fonament dels Apòstols. Una de les quatre notes
distintives de l’Església de Crist és la de ser apostòlica. Recordem el que deim
quan recitam el símbol de la fe: i en la santa Església que és UNA, SANTA,
CATÒLICA I APOSTÒLICA.

A l’evangeli hem sentit que Jesús el cridava per mitjà de Felip, un altre
apòstol. I Bartomeu va respondre a la crida de Jesús, per això el trobam a la
llista dels Dotze que ens han transmès els Sinòptics; i també el trobam a la
pesca miraculosa després de la resurrecció del Senyor, segons el capítol 21 del
quart evangeli, l’evangeli segons St. Joan.

Aquest és el nostre model. I de quina manera St. Bartomeu esdevé el nostre
model?

Per la seva professió de fe: Rabí, vós sou el Fill de Déu, sou el Rei d’Israel. La
fe és el fonament de la nostra vida cristiana, la fe que ens porta al baptisme i
als altres sagraments; sense fe no ens podem acostar als sagraments que ens



configuren al Crist, que ens fan membres del Crist. Els sagraments que ens fan
participar en la vida de Déu, que ens divinitzen.

La fe no són unes nocions sobre Déu o sobre Crist (nocions que evidentment
s’han de tenir), sinó una adhesió vital a Crist que ens informa, configura i
transfigura la totalitat de la nostra vida, que ens fa sants. La fe que ha informat
la nostra Església de Sóller, i de la qual en podem palpar els fruits, no de fa
segles, sinó d’ara.

Un fruit preciós n’és el Beat Pau Noguera, missioner dels Sagrats Cors. Que
a denou anys va tenir la maduresa cristiana de confessar la seva fe fins a vessar
la sang, fins a donar la vida en la persecució religiosa de l’any 36 del segle passat.
No va negar el Crist, el va confessar tot sabent que aquesta confessió el portaria
a la mort.

Un altre fruit és la nostra Francisca Alcover Morell; molts de vosaltres
encara l’heu coneguda. Va morir tot just començant la segona meitat del segle
passat. La professió de fe de Na Francisca no la portar a donar la vida com el
Beat Pau Noguera. La professió de fe va informar de tal manera la seva vida,
que la va esmerçar en el servei de Déu i de l’Església. Na Francisca no fa fer
coses extraordinàries, sinó que va viure tenint la fe com a far de la seva vida.
¿Com?

Amb la seva formació cristiana i humana al col·legi de les Escolàpies dels
tres fins al devuit anys.

Amb l’apostolat de la ploma escrivint als diaris articles per defensar la fe
que professa, i per defensar l’Església en el si de la qual vivia la seva fe.

Amb la seva poesia amarada d’amor que vessa dolcesa. Quants de vosaltres
al recordatori de la primera comunió, no hi teniu una poesia de Na Francisca.

Amb la fundació de l’Acció Catòlica Femenina.
Amb la seva cooperació a l’Adoració Nocturna.
Amb l’escola nocturna per a les dones obreres. I encara podríem continuar....
La pregunta i la reflexió que us propòs és aquesta: ¿Si el Beat Pau Noguera,

si Na Francisca, sollerics com nosaltres, varen viure existencialment, vitalment
la fe i la van confessar i proclamar, no ho podem fer també nosaltres?

Celebrar la solemnitat del nostre patró, es celebrar el nostre intercessor
davant de Déu.

La intercessió és una cosa alhora molt humana i molt divina. Quantes vegades
acudim a qualcú conegut perquè intercedeixi per a nosaltres. Tu que coneixes
el Sr. Rector, digue-li... El Senyor s’adapta a la nostra manera de ser. Els Sants
són els nostres intercessors; hem d’acudir a ells perquè ens acompanyin i siguin
els nostres garants davant de Déu.

Però el nostre model de vida cristiana i el nostre intercessor davant del
Pare és CRIST.

Celebram l’eucaristia, l’actualització de la intercessió i de la mediació de
Crist davant del Pare per tots nosaltres, per la seva mort i resurrecció que
ens salva. Seguint l’exemple de St. Bartomeu que la nostra vida estigui unida
a la del Crist per la professió de fe, una fe que informi la nostra vida.

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



PETITES HISTÒRIES
SOBRE FRANCISCA ALCOVER

Hem tengut una conversa amb la nostra amiga Catalina Thomàs Cañellas
Marquès, de Can Pati per part de pare i de Can Pinoi per part de mare. Resulta
que Francisca era bona amiga de les dues famílies i també veïnada de Can Pati.
Aquesta xerrada ens pot servir per conèixer encara més detalls sobre el
caràcter de la nostra Serventa de Déu.
 Francisca Alcover era molt amiga de Catalina Marquès Coll, filla de l'il·lustre
fundador del setmanari Sóller, i de Rosita Bennàssar Riutort. Les tres formaven
part del Foment de Cultura de la Dona. En aquella època ja existia l'exposició
anual de plantes però les que se presentaven no ho tenien tan fàcil com ara,
havien de fer els planters i tenien un treball de tot l'any per a poder dur una
planta vistosa a l'exposició. Aquestes tres dones tenien inquietuds religioses i
culturals en comú que encara reforçaven més la seva amistat. Catalina Thomàs,
de vegades,  les acompanyava. Recorda que, per Sant Marçal, anaven a l'ofici
a l'església de Sa Cabaneta, dinaven allà i el capvespre anaven a Palma, qualque
vegada, berenaven a Can Joan de S'aigo.  Altres vegades partien d'excursió pels
voltants de Sóller.

Hi havia a la nostra vall un solleric-francès conegut com a monsieur Fiol.
Aquest home venia melons i plàtans, que pesava a unes balances de plat, als
pedrissos de s'alameda, més o manco davant d’on ara es troba el bar Central;
però el fet que més el destacava entre els sollerics eren les seves manies, una
d'elles era rentar les monedes i bitllets dels seus beneficis diaris a la font del
carrer de Sa Lluna. Idò, monsieur Fiol s'enamorà de na Catalina Marquès.
Aquesta circumstància va fer molta gràcia a Francisca Alcover que ja veia a la
seva amiga, que havia rebut una bona formació, amb aquest personatge maniàtic.
Un dia per l'aniversari de na Catalina, Francisca s'entregà amb un curiós regal:
li entregà un rave amb un preciós llaç i una poesia de la qual només hem sabut
que deia irònicament: <<Vendreu melons i bananes...>>. Aquest acudit ens
mostra que, na Francisca, molt piadosa també sabia trobar divertides les coses
diàries. No podem imaginar-nos un sant llunyà i insensible al dia a dia.

El propietari de Can Prunera, Sebastià Puig Magraner, era fillol de Francisca
Alcover. L'hort de Can Perús tancava totalment per darrere l'hort de Can
Prunera i a la mort de na Francisca, Sebastià el va heretar.

La nostra Serventa de Déu anava sempre a les Quaranta hores de la Parròquia
i la gent feia torns, de dos en dos, per no deixar tot sol al Santíssim; ella hi
solia anar amb la seva veïnada Francisca Ozonas, qui es va rompre un peu, i
Francisca demanà a la nina Catalina Thomàs que l'acompanyàs. Catalina Thomàs
recorda que quan sortien del temple Francisca li comprava cacauets o xufes.

Els al·lots de Can Pati: na Catalina Thomàs, n'Andreu i na Maria Magdalena
anaven sovint a veure l'hort de Can Perús, on el pare de Francisca sembrava
moltes plantes. N'Andreu l'ajudava amb freqüència a regar; a na Maria Magdalena,
li agradaven molt les diferents siquietes amb fibles de fusta que tenien per regar
tot l'hort.



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

Podeu ingressar els vostres donatius per a la causa de canonització
de la serventa de Déu FRANCISCA ALCOVER MORELL al compte de
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DIMECRES, 10 DE MARÇ DE 2021 SE CELEBRARÀ SOLEMNEMENT
L’ANIVERSARI DE LA MORT DE FRANCISCA ALCOVER A LES 19H.

La nostra Serventa de Déu va fer una poesia als tres nins de Can Pati per
posar al recordatori de la seva primera comunió. Maria Magdalena era molt
graciosa pel seu parlar fàcil des de petita, però, tenia un xerrar baldufenc que
feia gràcia als majors que l'escoltaven. Francisca Alcover al seu recordatori li
va escriure que tenia una llengua de pedaç, aquest fet sempre li va semblar
molt graciós a tota la família menys a na Maria Magdalena.

Josep A. Morell González

A les meves bones amigues Rosa i Marieta Vicens Mayol de Can Nyegus, a les que estim ben molt...
Jo vos vull mostrar el meu agraïment
no sols amb la paraula, sino amb l'obra.
Bé s'ho mereix vostre exquisit present!
Gràcies amigues, per fer-me avinent
una bresca de mel de Sa Calobra!

LA BRESCA
Poesia de Francisca Alcover

Ben plens els seus foradins
i regalimant dolçura...
Com m'ha parlat, ben endins,
d'aquell recó de llum pura!

Jo he escoltat amb emoció
la escomesa de la bresca:
M'ha recordat la cançó
d'aquella fonteta fresca!

I aquell parlar carinyós
i aquella acollida bona
que sempre tenen tots dos:
tant l'amo com la madona.

I el gust he pogut sentir
de les flors de l'olivarda
i de les que fan més fi
l'aire, quan se mor la tarda.


