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Els ametllers ja havien florit. La primavera encara no havia arribat, però la naturalesa
ja estava a punt esclatar. Era un deu de març. Francisca, com una flor aromàtica s’obria
per al Senyor. Tota la vida havia estat del Senyor, ara hi anava per estar amb Ell per a
sempre. Per a Francisca, la mort va ser el fruit madur de la seva vida la qual
va curullar la seva existència dedicada en cos i ànima al Senyor.

I nosaltres celebrarem aquest aniversari, demanant al Senyor la gràcia de la seva
beatificació. La beatificació ens aprofita més a nosaltres que a Francisca. I d’alguna
manera ens diu que Francisca és al cel, però que el culte que li podrem retre no ha
de ser extern, sinó que ha de consistir en el culte de la nostra vida seguint el seu
exemple.

L’aniversari de la mort de Francisca sempre cau dins la Quaresma: Tot un signe!.
La Quaresma és un temps propici per entrenar-nos a ser cristians, per tal que tinguem
forces per ser-ho no solament durant aquest període sinó, tot l’any. En aquest
entrenament tenim davant els ulls l’exemple de Francisca. Ella va procurar viure
intensament el seu cristianisme durant tot l’any, i tota la seva vida.

Enguany aquest aniversari de la mort de la Serventa de Déu s’escau al bell mig
de la celebració de dos anys jubilars: l’any jubilar Llull, amb motiu del set-cents
aniversari de la seva mort, i l’any jubilar de la misericòrdia. El primer per l’Església
de Mallorca, el segon per a tota l’Església universal. La celebració d’un any jubilar vol
dir renovació profunda del nostre viure cristià, per això hi ha les gràcies jubilars que
ens renoven totalment.

Seguint l’exemple de Francisca aprofitem aquest temps de renovació, aprofitem
les gràcies jubilars, renovem profundament el nostre viure cristià, siguem de cada dia
més bons cristians dins l’estat que el Senyor ens ha posat.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vicepostulador de la Causa
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La mare de Francisca Alcover, Maria Morell Castanyer, era bessona
de la seva germana Antònia. Com ja sabem, Maria Morell es casà amb
Pere Antoni Alcover Pons i tengueren tres fills: Pere Antoni i Francisca,
que moriren joves, i, la nostra Serventa de Déu, Francisca Alcover.
Antònia Morell Castanyer es casà amb Joan Puig Rullan i vivien al
carrer Real número 20. D’aquest matrimoni nasqueren Maria, Sebastià,
José, Miquel, Aina, Joan i Antònia.

Maria Puig Morell va ser la padrina jove de Francisca Alcover i es
casà amb Antoni Moll Vicens, de la casa vermella que trobam al costat
de la creu de l’Alqueria del Comte. D’aquest matrimoni només nasqué
una nina, Rosa Antònia Moll Puig, que de ben petita quedà òrfena de
pare, ja que Antoni Moll morí amb trenta i pocs anys. 

Rosa Antònia conegué a Belfort a Gabriel Esteva Campins que era
fill d’un accionista de Chez Magraner (negoci de fruita de Can Prunera).
Francisca Alcover era padrina jove de Rosa Antònia Moll. Del matrimoni
Esteva Moll, en nasqueren tres fills: Gabriel (mort a França als 61 anys),
Francisca i Isabel. Aquesta darrera és l’única que té nacionalitat espanyola
i que viu a Sóller.

Sebastià Puig Morell es casà a Can Prunera amb Margalida Magraner
Vicens i heretà part del negoci de fruita i verdura de Chez Magraner
a Belfort. Tengueren a Pep, Sebastià, Jean Michel, Michel i Antònia Puig
Magraner. Tots, menys Sebastià, són vius i habiten a França.
José Puig Morell va ser el protector de la família de Francisca Alcover
quan tengueren dificultats econòmiques i heretà can Perús. Era casat
amb María Isabel Fernández – Vega i vivien a Mèxic on havia fet fortuna.
D’aquest matrimoni nasqueren tres fills: Antonia, que viu a Sóller;
Maribel, que viu a Mèxic, i José Miguel que hi morí.

José Puig Morell volgué fer una font en homenatge a Francisca
Alcover, la seva cosina, i li encarregà a l’escultora Remígia Caubet. Volia
que representàs un tema religiós al·lusiu a la nostra Serventa de Déu.
Ja que ell es trobava fora de Sóller, deixà de responsables del control
de l’elaboració de la font al matrimoni format per Pau Ozonas Colom
i Magdalena Alcover Coll de Can Bardí. Degut a una sèrie de circums-
tàncies, la font es va fer amb relleus profans.  Aquesta font és la que
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actualment podem trobar al fossar de la Parròquia de Sant Bartomeu.
Miquel Puig Morell morí jove sense descendència. El seu germà Joan
habitava a les Portes Vermelles (Binibassí) quan venia a Sóller i sabem
que Antònia tocava el piano.

JOSEP ANTONI MORELL GONZÁLEZ

Les germanes bessones Maria i Antònia Morell Castanyer



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

Les vostres veus sonores s’han perdudes,
i el vostre sò vibrant ja no se sent;
jo enyor les vostres veus, campanes mudes...
les veus qui anaven pels camins del vent.

L’amenaça terrible de la guerra
vostra llengua de bronze ha emmudit:
vostra llengua qui alçada de la terra
ens parlava de cel i d’infinit...

I ara ja no deis res: a totes hores
mudes igual que pel Divendres  Sant,
no acompanyau la pena dels que ploren
ni per les festes repicau, cantant.

Ja no tocau “matines” quan els dies
desperten deixondits per la clarô.
Ni el sò pausat de les Ave-Maries
ens recorda la santa Anunciació.

Ni el toc de “vespres” trenca la peresa
que en aquest temps la migdiada fa.
Ni quan la nit, ve amb mils d’estels encesa,
“la queda” es sent solemne ressonà.

Mudes estau, allà en la blava altura
del campanar qui mos senyala el cel,
sadolles de claror i de llum pura
sens tenir en la terra cap arrel.

¡Campanes! Quan rompent aquest mudisme
es senti de bell nou el vostre ressò:
¿serà un repic per gesta de heroisme?...
¿serà una alarma com un crit de pô?...

¡Sols Déu ho sap! ell fassa que se puga
ben prest les vostres veus tornar sentir,
alleugerant la prova tan feixuga
d’aquesta guerra qui mos fa sofrir.

I que llavors, sonores i cantaires,
en un esclat alegre i triomfal,
pugueu, gojoses, espargir pels aires
els sons de la victòria ja final

Francisca Alcover

Sóller,  Juny, 1937

LES CAMPANES MUDES


