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Tots ja sabem que des de dia 11 d’octubre de l’any passat (aniversari de
l’obertura del Concili Ecumènic Vaticà II) fins a dia 24 de novembre d’aquest any
2013, solemnitat de Crist Rei de l’Univers, el papa Benet XVI ha establert que sigui
l’ANY DE LA FE.

La raó és molt senzilla: ens trobam en un temps d’una certa confusió, de
relativisme, de tolerància malaltissa... És necessari que els cristians repensem,
estudiem, aprofundiguem la nostra fe; però sobre tot que la fe sigui la que inspiri la
nostra vida i les nostres actuacions.

I pot ser em demaneu: i tot això que té que veure amb Na Francisca? La meva
resposta és ben clara i llampant: Hi té que veure i molt. No perquè Na Francisca
sigui l’objecte de la nostra fe, sinó perquè Na Francisca és per a nosaltres un exemple
de vivència profunda de fe.

Com Na Francisca va viure la seva fe? La va viure al llarg de tota la seva vida i
no solament la viure, sinó que també la va confessar, és a dir, la va manifestar
publicament. Solament proposaré alguns exemples.

En primer lloc en l’Acció Catòlica Femenina a Sóller. Una de les tasques de
l’Acció Catòlica eren el “cercles d’estudi”, en ells es tractaven temes de vida cristiana;
eren un bon instrument per a reflexionar i viure la fe que hom professava.

En segon lloc en l’activitat periodística. A llarg del seus articles, escrits de forma
periodística, Na Francisca anava proposant qüestions de vida cristiana, les anava
explicant, i era la seva activitat un bon mitjà per proclamar i confessar la fe cristiana.

En tercer lloc en la seva vida de pregària. Sí, Na Francisca era una dona de
pregària, no solament assistint a la celebració de la missa i demés actes religiosos a
la parròquia, sinó que tota la seva vida estava amarada de pregària; i la pregària, el
diàleg amb Déu enforteix la fe.

Vet aquí un model que nosaltres podem imitar, durant aquest any de la fe. Que
la celebració d’aquest cinquanta novè aniversari de la seva mort, ens ajudi a viure
amb més intensitat la nostra fe, i a testimoniar-la.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vicepostulador de la Causa
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FRANCISCA ALCOVER  I  L’ ANY DE LA FE

Tots sabem que enguany celebram i vivim l’Any de la Fe, a partir de la
convidada del Papa Benet XVI en motiu de la celebració del 50è aniversari
de l’inici del Concili Vaticà II i 20è de la publicació del Catecisme de l’Església
Catòlica. Uns dels objectius d’enguany tant a nivell de l’Església universal
com de l’Església local, és aprofundir en l’experiència del seguiment de Jesús,
descobrint o redescobrint l’alegria de creure.

Ens ha semblat oportú, en aquest Any de la fe, oferir-vos una petita
reflexió sobre l’experiència de fe de la nostra Serventa de Déu. Tal vegada
si observam l’amistat que va tenir amb Jesús, ens pugui ajudar a nosaltres
a beure també del pou d’amor i de vida que Déu ens ofereix en Jesús, camí,
veritat i vida.

Vull començar afirmant que la vida de Francisca estava amarada de la
presència de Déu que la va acompanyar tota la seva vida. Ella va saber
descobrir en Jesús el motiu per viure la seva vida i de la donació generosa
als altres.

Com es va iniciar aquesta relació i aquesta fe? Doncs, com succeeix
sempre, mitjançant el baptisme. Els seus pares volgueren que ella també
rebés el do de la fe i que fos inclosa en la comunitat cristiana de Sant
Bartomeu set dies després del seu naixement, rebé el baptisme el 26
d’octubre de 1912. Recordem que la fe sempre es viu en comunitat i ens
permet formar part de l’església de Jesús. Francisca prest va prendre
consciència d’aquesta gràcia rebuda, per això, segons trobam en la seva
biografia, ho celebrava cada any davallant a la capella del col·legi de les
Escolàpies, d’amagat de les seves companyes, per fer oració davant el
Santíssim i donar gràcies a Déu. Francisca va rebre la seva formació cristiana
no sols a casa seva sinó també a través de les Filles de Maria, religioses
Escolàpies que s’havien establit a Sóller per atendre la instrucció i l’educació
de les nines solleriques. Elles prest desvetllaren en Francisca una maduresa
i experiència de Déu que possibilità el combregar abans que les altres nines
de la seva edat. Així, va realitzar la seva primera comunió el 12 d’abril de
1919 i tres anys després, el 26 d’octubre de 1921 va ser confirmada pel
bisbe solleric Mateu Colom Canals, aleshores auxiliar de la diòcesi de
Toledo. D’aquesta forma Francisca amb nou anys ja havia rebut els tres
sagraments de l’ Iniciació cristiana: baptisme, confirmació, eucaristia.

A mida que Francisca creixia, gràcies a la relació i amistat amb les MM
Escolàpies i a la direcció espiritual, va augmentar en consciència i aprofundiment
la seva necessitat vital de Déu. Ella s’anava omplint de Déu per després



donar-ne als altres.
I, com s’omplia de Déu? Doncs, mitjançant l’eucaristia. Volem destacar

tres accions molt concretes: la participació a la missa de cada dia, les
continues visites al Sagrari - sobretot al convent de les Carmelites de la
Caritat, gràcies a la proximitat de casa seva, vivien pràcticament al davant,
i la participació al grup parroquial de l’ Adoració Nocturna, era adoradora
honoraria ja a partir dels vuit anys. Aquesta vivència eucarística quedà ben
reflectida en molts de poemes i escrits, sobretot en aquells que feia amb
molt d’amor a moltes nines i nins que feien la primera comunió. Es conserven
molts de recordatoris que en donen testimoni.

L’alegria de creure, que ens proposa l’ Any de la Fe,  Francisca ho
manifestava en la quotidianitat del dia a dia i en el moviment eclesial de
l’Acció Catòlica, en el qual ella tingué una gran responsabilitat com a
presidenta.

Francisca sabia per experiència que la fe en Jesús ens duu a viure tota
la vida amb optimisme i fortalesa, virtuts  que ens ajuden a superar els
obstacles i dificultats que tant sovint la vida ens presenta. Referent als
entrebancs de la vida, just recordam dos fets molts significatius: la seva
actitud davant els problemes econòmics viscuts a ca seva i la vivència
exemplar de la malaltia que la portarà a la mort.  També Francisca sap que
la fe que no es demostra en fets, com diu Sant Pau, no és fe. D’aquí la
constant preocupació pels altres, manifestada, entre altres coses, en les
visites assídues als malalts i la dedicació a les dones que no sabien llegir ni
escriure a qui oferia gratuïtament classes cada vespre.

Per acabar aquest senzill apunt de la fe de la Serventa de Déu, cal recordar
el seu darrer testament hologràfic on queden registrats, per una banda,
l’actitud d’agraïment a les germanes de la Caritat que la cuidaren durant la
seva malaltia i, per altra, l’amor a l’eucaristia amb la donació de les seves
joies personals per tal que, tant la parròquia de Sant Bartomeu com la de
l’ Horta, si fora possible, i ho va ser, poguessin tenir un copó de plata on
tenir el Santíssim Sagrament.

A vegades pensam que la vida de fe ens ha de dur a fer coses extra-
ordinàries, i Francisca ens demostra que simplement hem de fer
extraordinàriament bé les coses ordinàries. Tant de bo també nosaltres
aprofitem aquest any de la fe, per redescobrir l’alegria de creure i fer de
la nostra vida una autèntica acció de gràcies.

Marià Gastalver Martín
Rector solidari de les parròquies de La Vall, Fornalutx i Deià



Es demana a totes les persones que obtenguin alguna
gràcia per la intercessió de la Serventa de Déu,
ho poden comunicar 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
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Dilluns, 11 de març
cinquanta-novè aniversari de la seva mort.

A les 19 h, a l’església parroquial de St. Bartomeu, celebració de
l’eucaristia, per demanar la gràcia de la beatificació de la Serventa
de Déu. Després de la missa, respons davant la seva sepultura.

A continuació, recital de poesies.


