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Tot just acabam de començar el temps sagrat de la Quaresma. Encara
podríem dir que portam la cendra al cap i celebram l’aniversari de la mort
de la nostra estimada Serventa de Déu, Francisca.

¿Quin significat pot tenir per a nosaltres celebrar l’aniversari de la mort
de Na Francisca tot just començat l’exercici quaresmal?

Què és la quaresma? Preparació per rebre els sagraments de la Iniciació
Cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia) i preparació per rebre el perdó
dels nostres pecats a la celebració penitencial del Dijous Sant al matí.

¿Com podem viure avui aquest temps els cristians, si ja estam iniciats
(hem rebut el baptisme, segurament la confirmació i participam de l’eucaristia)
i ens confessam sovint?

La Quaresma hauria de ser un temps per repensar la nostra opció
cristiana, per assumir-la una vegada més, per aprofundir la nostra fe (no
arribarem mai a una comprensió perfecta i total del Misteri de Déu, revelat
per Jesucrist, comunicat per l’Esperit Sant) Com ho podem fer? Llegir amb
esperit de pregària la Sagrada Escriptura, llegir llibres sobre el Misteri cristià,
assistir a conferències d’espiritualitat cristiana, etc.

La Quaresma hauria de ser un temps per reformar la nostra vida. Encara
que participem de la vida de Déu pels sagraments de la iniciació cristiana,
som també pecadors. Som sants i alhora pecadors. Aquest temps quaresmal
es un temps propici per reflexionar sobre com vivim, per convertir-nos i
redreçar la nostra vida i culminar aquest procés amb una bona confessió.

I Na Francisca, què hi té a veure en tot això?
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TESTIMONIS

Hem intentat parlar amb gent que directa o indirectament conegué a
Francisca Alcover i ens n’ha pogut donar un important testimoni. La primera
amb la que hem parlat és Rosa Fontanet Oliver, que de nina conegué i tractà
a la nostra Serventa de Déu. Ens han comentat que Francisca sempre acollia
a tothom amb un somriure i que per ella va ser un veritable testimoni de
gran dona i gran cristiana. Era una veritable seguidora de Jesús i una gran
santa, ens diu. Va escriure Monólogos i Diàlegs que eren unes peces que les

Na Francisca és un exemple per a nosaltres d’aprofundiment de la fe i
de conversió constant. L’Acció Catòlica Femenina que ella va fundar a Sóller,
amb l’activitat dels seus cercles d’estudi i amb la formació de les nines, és
un model d’instrucció cristiana i, per tant, de maduració de la fe.

L’exigència de vida cristiana viscuda radicalment feia néixer en ella les
virtuts i l’allunyava del pecat.

Com veieu, Na Francisca hi té a veure en tot això, i molt. Ara que hem
començat la Quaresma podríem proposar-nos imitar l’estil de vida de la
nostra Francisca. Si ho feim així, segur que la nostra Quaresma d’enguany
serà ben fructuosa i arribarem ben disposats a les celebracions pasquals.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vicepostulador de la Causa

nines de l’Acció Catòlica solien representar.
Rosa Fontanet anava amb altres nines a
veure a la nostra Serventa de Déu quan ja
estava cega i greument malalta. Francisca
aprofitava la visita que li feia a les nines i
els parlava de Jesús, de la fe i de l’alegria,
sempre amb bon humor. També els
demanava que li representessin Diàleg de
sordes que solien fer a les Assemblees
d’Acció Catòlica, cosa que li feia molta
gràcia.  A Rosa, que tenia els cabells arrissats,
li deia de forma afectuosa: <<Acosta’t i
deixa’m tocar els teus cabells>>. Rosa, avui
sor Rosa Fontanet, germana de la Caritat,
ens diu que Francisca va ser un testimoni
fort per donar-li una empenta cap a la vida
religiosa i que era una peça clau al moviment
d’Acció Catòlica. Quan sor Rosa ens parla
de la malaltia de Francisca afirma que <<Va
dur la creu amb garbo>>.

Toni Castanyer amb Mons. Jaume CapóToni Castanyer amb Mons. Jaume Capó



Sor Franca Bernat també ens ha parlat d’ella quan essent una benjamina
o una aspirant d’Acció Catòlica veia el gran exemple que rebien de Francisca.

Un testimoni clau és en Toni Castanyer Coll, de can Reia. Nasqué a Sóller
dia 6 de novembre de 1919 i va ser batejat a la parròquia de Sant Bartomeu.
De petit, ja va ser Cota amb mossèn Miquel Rosselló i cantà la Sibil·la a la
parròquia molts d’anys. S’apuntà a l’ Acció Catòlica i va ser un excel·lent
col·laborador dels diferents consiliaris: Mn. Josep Morey, Mn. Jaume Capó i
Mn. Toni Cerdà. Entre les seves activitats feien cinema a cal Bisbe, comèdies,
bàsquet, excursions al Puig Major amb una missa al seu cim i l’atracció Fiesta
en el aire. Cristià convençut, s’integrà als Cursets de Cristiandat amb don
Jaume Capó, de qui també va ser un ajudant insubstituïble. Tractà personalment
a Eduardo Bonnín, fundador dels cursets. La seva dedicació a les activitats
religioses era tal que no tenia un minut per ell. Al llarg de quatre anys va
dur els cursets de Cristiandat a Fornalutx. Si a un grup li posava les insígnies
d’Acció Catòlica, el convidava a sopar i a celebrar-ho; pagava autocars perquè
la gent pogués assistir a les celebracions de Sa Capelleta. Si qualcú necessitava
de la seva ajuda, tant si era per motius econòmics com personals, sempre
podia comptar amb ell. Són molts els testimonis que ens han parlat de la
seva generositat i dedicació. Ell no va voler mai que se sabessin les ajudes
que prestava desinteressadament: <<El que fa la teva mà dreta que no ho
sàpiga l’esquerra>>. Gràcies a la seva esposa, Aina Bernat Palou, a qui ens
ha costat convèncer, hem pogut conèixer les activitats de Toni. Toni Castanyer
era un gran devot de Francisca Alcover. Quan la nostra Serventa de Déu
havia de rebre el viàtic li dugueren el Bon Jesús en processó, amb
acompanyament de l’Adoració Nocturna, per tot el carrer de Sa Lluna. Toni
volgué veure a Francisca i com els altres quedaven a l’entrada de can Perús,
ell va prendre el fanalet per poder pujar a la seva cambra amb el capellà que
li duia el viàtic. Aquell dia Francisca va demanar que li cantessin un tedeum
en acció de gràcies per haver rebut el Bon Jesús. Moltes vegades, Toni
Castanyer recordà aquest moment. Passaren els anys i, a Toni, li trobaren
tres tumors al cap i ell, en lloc de queixar-se o lamentar-se, li digué amb
devoció a la seva dona: <<Tenc el mateix mal que va tenir Francisca
Alcover!>>. Portà la seva malaltia amb ànims, simpatia i acollint agradablement
a tothom fins la seva mort el 18 de juliol de 1992. Prova de l’enorme
importància que tengueren a Sóller els cursets de Cristiandat són els joves
que es feren preveres: Pep Morell de Can Putxa, Miquel Orell, Jaume Vives,
Pep Arbona i Toni Mas.

Josep Antoni Morell González



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)

· Rvd. Sr. Rector // Gran Via, 1 - 07100 Sóller
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DILLUNS, 11 DE MARÇ DE 2019 SE CELEBRARÀ SOLEMNEMENT
L’ANIVERSARI DE LA MORT DE FRANCISCA ALCOVER A LES 19H.


