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PRESENTACIÓ

UNA GRAN INICIATIVA 
QUE HA DONAT FRUIT

Donant les primeres passes i aprenent a caminar com a res-
ponsable de la comunitat cristiana de Sencelles, m’entusi-

asme deixar-me embolcallar per la devoció cap a la nostra Beata 
que el poble li tributa. Una veneració que jo ja gaudia des de 
la meva més tendra infància, formant part d’una família molt 
devota a Sor Francinaina. En aquest clima de vertadera admi-
ració cap a la Mare Superiora, enguany celebram el cinquanta 
aniversari de la posada en marxa d’una iniciativa liderada per 
algunes al·lotes del poble, que proposaren fer una ofrena flo-
ral a la llavors Venerable com a mostra d’admiració, devoció i 
agraïment. Aquella empenta, iniciada l’any 1969, i que hagués 
pogut ser una flor d’estiu, ha perdurat fins al dia d’avui, com un 
acte molt popular de les festes de la Beata. És una mostra més 
de l’estimació que tenim els sencellers i sencelleres, i acollits, 
cap a la nostra Germana major. És la prova de la fama de santa 
que té entre tots nosaltres. I l’ofrena floral indica que li donam 
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el més bell que tenim, les flors variades, per tal que Sor Fran-
cinaina segueixi intercedint davant el Pare per tots i cadascun 
de nosaltres i les nostres famílies. Que molts d’anys poguem 
seguir participant de l’ofrena floral i rendint homenatge a qui 
desitjam poder venerar prest com a Santa!

Josep Adrover i Vallbona, 
rector de Sencelles i president 

de la Fundació Mossèn Bartomeu 
Oliver i Amengual.
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El Consell General de les Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paul agraeix a l’autor aquest treball, tan valuós per 
mantenir i conservar vivadins el poble de Sencelles i a tota 
l’illa de Mallorca,la memòria de la nostra germana major sor 
Francinaina.
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AGRAÏMENTS

L’autor del present treball vol manifestar el seu agraïment a 
totes les persones i entitats que han fet possible que, avui, 

aquest nou treball de recerca i investigació estigui a disposició 
dels lectors. En primer lloc a la Fundació Mossèn Bartomeu Oli-
ver i Amengual que n’ha patrocinat la present edició i al seu 
president, mossèn Josep Adrover i Vallbona, rector de Sencelles, 
per les paraules de presentació. A l’Ajuntament de Sencelles, 
presidit pel Sr. Joan Carles Verd i Cirer, pel seu recolzament a 
tota iniciativa cultural que proposem i per les seves demostra-
cions d’estima a la Beata Francinaina. Com a recordança de la 
commemoració d’aquest cinquantè aniversari de l’Ofrena Flo-
ral deixen el testimoni de la restauració del monument, que han 
realitzat el Sr. Miquel Vidal Femenies i la Sra. Ana Rus Muro.

Al Consell General de la Congregació de les Germanes de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paul, per facilitar-nos la informació 
històrica que hem necessitat, a la comunitat del convent de Sen-
celles i a la Parròquia de Sant Pere, per obrir-nos les portes dels 
seus arxius. 

Un agraïment mol especial a Sor Margalida Casesnovas i Llo-
bera, germana de la Caritat, iniciadora d’aquesta tradició ben 
arrelada en el costumari i els cors dels sencellers. I també a les 
persones que m’han facilitat informació i material fotogràfic per 
il·lustrar la primera part de la monografia, dedicada a l’Ofrena 
Floral: Teresa Llabrés Mayrata, Maria Esperança Sans Oliver, 
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Bàrbara Vich Cirer, Maria Vich Cirer, Antònia Cirer Gelabert, 
Maria Magdalena Ramis Bibiloni, Catalina Bergas Verd i Mar-
galida Llabrés Fiol. Cal apuntar que sense els valuosos testimo-
nis d’aquestes dones, el present treball no hauria estat possible.
El mateix sentiment envers els altres col·laboradors de la segona 
part: Antoni Bennassar Cirer, Antoni Bennassar Arbós, família 
Mut-Llabrés, família Morell-Molinas, Magdalena Oliver Cirer, 
Margalida Salas Bennàssar, Maria Concepció Llabrés Bibiloni i 
família Mut-Campaner.  

L’ajut rebut en la part més tècnica és d’agrair a Catalina Ma-
ria Aloy Gual, per les correccions i l’assessorament lingüístic; a 
Maria Teresa Reynés Llabrés, a Marta Salas Oliver, A Francisca 
Maria Deyà Vich i a la meva germana Rosa Llabrés Sans, que 
m’han ajudat amb el tema de les fotografies.      

I per acabar un agraïment i reconeixement especial a l’amic i po-
eta inquer Antelm Ferretjans i Llompart qui, volent complaure 
a la meva súplica, coronarà aquest treball amb els seus versos 
sadolls d’unció literària. 
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L’ofrena floral



14

L’Ofrena Floral, 50 anys de tradició



15

Jordi Llabrés i Sans 

Els orígens de la festa

La Beata Francinaina Cirer (Sencelles, 1781-1855) és la vertadera 
protagonista de la popular i multitudinària festa que, any rere 
any, el nostre poble de Sencelles l’hi dedica dia 27 de Febrer,1 
aniversari de la seva mort. Tal és el grau d’estimació dels sen-
cellers i sencelleres envers la nostra Germana Major, que tot-
hom es bolca per participar de l’ofrena floral al seu monument, 
acte central en el programa de les festes i que es du a terme el 
matí d’aquest dia. Qui hi sigui pot comprovar que la paraula 
“tothom” que hem emprat no és una simple formalitat. Quan 
diem tothom hi volem incloure tota casta de gent que forma la 
població de Sencelles, sense diferències d’edats, de gènere, de 
classes i, fins i tot podem assegurar, de creences. Aquesta és una 
de les belleses de la festa: és una festa, insistim, de tothom i per 
a tothom. 

Sor Francinaina Cirer, transcorreguts més de cent seixanta anys 
de la seva mort, manté el seu esperit d’acollida ben viu. En vida, 
feu que la seva casa sempre romangués oberta a la gent que 
hi acudia davant les necessitats que ens pot plantejar la vida i, 
també, per a aquells que hi acudien amb ànims de compartir-hi 
goigs i alegries. Així segueix obert el Convent de la Caritat de 
Sencelles, que ella fundà. Obert, juntament amb tot el poble de 
Sencelles, envers tots els camins que hom pugui agafar per ar-
ribar-hi. Sencelles, a dia d’avui ho corroboren les xifres registra-
des en els arxius, ha esdevingut un dels llocs de peregrinatge 
espiritual més importants de Mallorca. I aquesta festa, la del 27 
de Febrer, té també una projecció especial a fora poble. Un gran 
1 A partir d’aquí cada vegada que mencionem la data concreta de la mort de la Beata 
Francinaina ho farem emprant lletra majúscula. Per a les altres dates emprarem la 
normativa gramatical comuna. Així volem vindicar aquesta data com una diada ben 
marcada en el calendari festiu i històric, i amb entitat pròpia per els sencellers i devots 
de Sor Francinaina. Així com ho son, per exemple, les fites o diades històriques del 31 
de Desembre, Primer de Maig… 

Jordi Llabrés i Sans 
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nombre de gent no sencellera, any rere any, s’uneix a la festa, 
simplement per un fet d’admiració i gratitud envers Sor Franci-
naina. Cal destacar que de cada vegada és fa més considerable 
aquest nombre de persones provinents d’altres indrets, no no-
més dels pobles veïns, sinó també d’aquells més allunyats. Fent 
referència als milenars de peregrins que cada any acudeixen al 
seu sepulcre, l’any 2015 en col·locar el plafó ceràmic que hi ha 
en el cap de cantó del Convent de la Caritat vàrem voler que 
hi apareguessin, a mode de llegenda, unes paraules del rector 
Molinas escrites molt poc després de la mort de la Beata: “fins i 
tot dels pobles més llunyans venien a visitar-la”.

Des de sempre els participants a l’ofrena floral ho han fet ves-
tint les robes típiques de Mallorca. La fotografia que conservem 
del primer any que es va celebrar així ja ho demostra. (Foto 1) La 
festa en sí, aboca a la part més alegre de la vida de Sor Franci-
naina, coneguda popularment com a “Tia Xiroia”. Segons mos-

(Foto 1)
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sèn Bartomeu Oliver aquest malnom amb el qual és anomenada 
i celebrada arreu, “no té res de particular. Per costum, que ha ar-
ribat als nostres dies, al poble li ha agradat regalar aquest títol a 
totes les fadrines velles per a les quals ja no entreveu possibilitat 
d’esdevenir casades”.2 I, el mateix autor, veu adequat l’adjudi-
cació del malnom Xiroia a Sor Francinaina, ja que xiroi, segons 
Pompeu Fabra, vol dir ésser de temperament alegre i trempat. 
Segueix Oliver dient-nos, i ho recullen posteriorment els altres 
biògrafs, que “Sor Francinaina estava contínuament mesclada 
amb el poble, singularment amb el jovent masculí i femení. En-
cara que mai va ballar, tots asseguren que assistia amb gust als 
balls”.3 És més, ella, molt sovint contradient les opinions de ca-
pellans, gent de moral o que volia moralitzar, organitzava balls 
a la seva finca del figueral, anomenada sa caseta de s’Ariçal. 

L’altre element típic de la festa són les flors. És clar, no hi pot ha-
ver ofrena floral sense flors. Tots els participants a la festa ho fem 
entregant un “ramet de gratitud” que es col·loca als peus del dit 
monument, del qual llavors en veurem la història. Fer un obse-
qui de flors, ja sabem que és una de les grans i universals tradi-
cions de la societat. Si cerquem l’etimologia de la paraula ofrena, 
veurem que prové del llatí medieval “offerenda” o “offerendus”. 
“Offerre” significa oferir. D’aquest acte enguany en celebrem els 
primers 50 anys de creació i té uns orígens espontanis. L’hem 
d’emmarcar en un moment en què a l’Estat Espanyol s’instaura-
ren i popularitzaren les ofrenes florals, tal com les entenem ara, 
algunes de les quals han esdevingut senyes d’autèntica identi-
tat local. Les primeres les trobem en el Llevant. Alacant fou la 
ciutat pionera en aquest afer. L’any 1941 incorpora aquest acte 
en el programa que dedica a la seva patrona la Mare de Déu del 
Remei. Per la festa de Sant Josep o de Les Falles de l’any 1945 
naixia oficialment l’ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats 
de València, la qual ha estat convertida en Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (2017). L’any 1947 
2 Oliver Amengual, Mn. Bartomeu, Sor Francina Aina dels Dolors. Fundadora del 
Convent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970.
3 Ibid.
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es donà el “sus” a l’ofrena a la Mare de Déu del Lledó a Castelló. 
I l’any 1958, la tradició va arribar amb força a Saragossa per tal 
d’honorar  la Mare de Déu del Pilar. Aquesta darrera, una de les 
més representatives i que gaudeix de reconeixement universal, 
fou declarada Festa d’Interès Turístic Nacional només set anys 
després de la seva creació (1965). Tanmateix l’autèntic signifi-
cat d’ofrena floral el tenim més a prop nostre i forma part de 
la història de tots. Qui no recorda les ofrenes florals en la que 
hem participat tots per obsequiar a la Mare de Déu en alguna 
de les seves festes o, més concretament, per adornar el seu altar 
durant el Mes de Maig: “veniu i anem tots amb flors a María, 
que nostra Mare és...”    

En el cas de Sencelles cal dir que les flors sempre han estat uni-
des a la figura estimada de Sor Francinaina. És un fet habitual 
que els seus veïns i devots li ofereixin rams, principalment com 
a mostra de gratitud i amb els quals s’adorna el seu sepulcre 
que trobem a la capella del Convent de la Caritat. Aquestes per-
sones són anònimes i s’hi acosten per fer l’ofrena de forma per-
sonal: nuvis que en sortir de l’església amb el goig fresc de la 
benedicció matrimonial hi deixen el seu ram, mares que donen 
gràcies després d’un bon part, jovençans i al·lotes que hi com-
pareixen gojosos per uns bons resultats en els estudis, carreres i 
els exàmens d’oposicions, per haver obtingut el permís per con-
duir cotxe o que han optat a un anhelat lloc de feina. I, també, 
homes i dones que, simplement hi peregrinen agraint les seves 
variades peticions que veuen complides. 

A Sencelles l’ofrena floral a la Beata Francinaina es va celebrar 
per primera vegada l’any 1969. Fou una iniciativa de Sor Mar-
galida Casasnovas i Llobera. Aquesta Germana de la Caritat, 
natural de Pollença dins la Congregació era coneguda amb el 
nom de Sor Margalida de Jesús Sagramentat i un any abans, 
concretament dia 5 de gener de 1968, havia estat destinada a 
Sencelles per ser la mestra de les nines més grans del Col·legi 
Sant Vicenç de Paul, aleshores regentat en el mateix convent. El 
seu destí anterior era la comunitat del Port de Sóller, on hi va 
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romandre durant tres anys.4 L’any 2013 vam prendre nota del 
seu testimoni;5 ella mateixa relata els orígens de l’ofrena amb 
aquestes paraules:

“L’any 1968, vaig ésser destinada per primera vegada a Sen-
celles i abans de la festa del 27 de Febrer que havia de venir, 
pensàrem amb les nines que venien a l’escola de les monges, de 
fer una ofrena floral al monument que presideix aquesta plaça, 
i que des d’aquest lloc vetlla per a tot el poble. Aquelles nines, 
prengueren molt d’entusiasme amb la festa, es vestiren a l’am-
ple i amb els seus ramets de flors, després de venerar el sepulcre 
de la Serventa de Déu a la Capella del Convent, vinguérem a la 
plaça per dipositar la nostra primera ofrena. Obrien el pas els tí-
pics xeremiers de Sencelles, convidant a tots els veïnats a sortir 
al carrer, a acompanyar-nos i a fer festa. Arribats aquí, una de les 
alumnes, na Magdalena Ramis Bibiloni de Can Pelea, va llegir un 
senzill pregó, 
convidant a 
tots els nins i 
majors a vo-
ler conèixer 
la vida de Sor 
Francinaina i 
a voler imitar 
les seves vir-
tuts”. (Foto 2)

4 He d’agrair aquestes notes biogràfiques de Sor Margalida a l’amic solleric Josep A. 
Morell, qui les publica en el seu llibre Segle i mig de Caritat. Història de les germanes 
de la Caritat a Sóller i a Fornalutx. Sóller, 2017. Pàgs. 234 i 238. A les pàgines 228 
i 229 del mateix llibre hi apareixen dues fotografies de la mateixa religiosa amb les 
seves alumnes del Port de Sóller.
5 Ens hi entrevistàrem el dissabte dels Reis de 2013. Després, ella mateixa, va redactar 
la salutació que va adreçar a tots els participants a l’ofrena floral de dia 27 de Febrer 
de 2013.

(Foto 2)
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La crònica conventual deixà constància d’aquell dia memora-
ble.6 Les monges, amb l’objecte de “dar realce a la fiesta” havien 
convidat a les alumnes dels col·legis de la seva Congregació i a 
les monges de les altres comunitats. Vingueren a Sencelles els 
alumnats d’Inca, els de les escoles de la Vall de Sóller, Pollença, 
Port de Pollença i Sa Vileta. A més el Consell General de la Con-
gregació i 36 germanes procedents de Palma. Més tard, encara 
s’afegiren a les festes les alumnes i les monges franciscanes de 
Costitx, les monges de la Caritat de la comunitat de Son Dureta, 
les de Porreres i un autocar amb gent major de Sa Vileta.

A les 10:45 les alumnes de Sencelles organitzaren “un pasaca-
lles haciendo el siguiente recorrido: calle Caridad, Sor Francisca 
Ana, Gall, Ramón Llull, G. Franco y Plaza de la Iglesia. Abren la 
comitiva las clásicas “Chirimias”, las niñas visten el típico traje 
mallorquín. Todos, niños y niñas llevan un ramo para ofren-
darlo a Sor Francinaina colocándolo en su monumento el cual 
queda hecho un verdadero jardín. Sé vuelven a colocar en fila 
regresando al convento donde tiene lugar una expansión de 
entusiasmo con al-
gunos bailes típicos 
mallorquines, en el 
patio interior, ale-
grando el ambien-
te”. El ball mallor-
quí des de llavors 
sempre ha estat 
associat a aquesta 
festa. Els anys que 
el dia 27 de Febrer 
s’esqueia fora del 
temps de Quaresma 
era a la Plaça (Foto 3 i 4) i els anys que ja havia entrada, en el pati 
6 Vegeu a l’Arxiu Històric Convent de la Caritat de Sencelles: “Crónica de las visitas 
extraordinarias que se hacen en esta Casa y de otros hechos notables que se relacio-
nan con la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios Sor Francisca Ana Cirer o de 
propagar su devoción”, 1940-1969.

(Foto 3)
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interior del Convent 
de la Caritat (Foto 5). 
La monja que ense-
nyava a les nines els 
punts de les jotes i 
els boleros era Sor 
Maria de la Caritat 
Bauzà. Aquell any 
de 1969, el Dimecres 
de Cendra havia es-
tat dia 19 de febrer. 

Aquella jornada his-
tòrica va acabar, el vespre, 
com no podia ser d’altra 
manera entorn del monu-
ment, el qual oferia “un 
aspecto muy agradable, 
pues ademas de estar ilu-
minado, las flores coloca-
das por los niños resultan 
mas vistosas... Terminada 
la misa los fieles se con-

gregan alrededor del mo-
numento. El animado canto “dels goigs” a la S. de Dios da entu-
siasta fin a tan simpático y señalado aniversario”. 

Durant el procés de documentació per a aquest treball hem tin-
gut l’ocasió i la satisfacció de poder reunir a les vertaderes pro-
tagonistes d’aquella primera ofrena floral,7 són dones que ales-
hores tenien 12 o 13 anys i avui, transcorreguts els cinquanta 
anys encara hi participen orgulloses, acompanyades de fills i de 
néts. Recorden perfectament que quan Sor Margalida va arribar 
7 Ens hi reunirem per primera vegada el dia de Tots Sants de 2018, en el Convent de la 
Caritat. La trobada començà amb la lectura de la crònica d’aquell dia que es conserva 
a l’arxiu del mateix convent i acte seguit s’armà una tertúlia on semblava que no 
havien d’aturar-se la multitud de records que sortiren. Aprofitàrem per prendre bona 
nota de tots. 

(Foto 4)

(Foto 5)
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a Sencelles, amb ella vingué una alenada d’aire fresc al convent 
i a l’escola de la Caritat. Era una monja, ho relaten les seves 
antigues alumnes, afable, desperta, d’una gran cultura general, 
oberta i atenta als nous signes del temps (que en aquell moment 
ja es començaven a fer notar), de tracte un tant refinat i d’un 
capteniment rigorós i acord amb el seu estat religiós. Nosaltres, 
pel que hem pogut conèixer, hi afegiríem que la seva persona-
litat s’avenia prou bé amb l’esperit del Concili Vaticà II, tant 
en voga en aquells moments de la seva arribada a Sencelles. 
Com anècdota apuntarem que va aprofitar el canvi de destí per 
passar de l’hàbit antic de les germanes de la Caritat al nou, que 
havia aprovat el Consell de la Congregació l’any 1968.

Aquesta religiosa Germana de la Caritat és recordada per les 
antigues alumnes per la seva autèntica vocació de mestra i per 
haver aportat una nova dinàmica a les seves classes. Desitjava 
que les nines que anaven a escola al Convent tinguessin una 
formació més ampla i que anés més enllà de les simples costu-
res a les quals estaven acostumades les nines i al·lotes de lla-
vors. Amb uns mitjans més bé limitats per les circumstàncies 

de llavors, Sor Margali-
da va introduir conei-
xements pedagògics, 
acadèmics i culturals. 
Durant el curs eren 
habituals les sortides a 
fora vila per visitar di-
versos talaiots (Foto 6) i 
jaciments arqueològics, 
i així demostrar a les 
alumnes que la nostra 
història era “més antiga 
del que ens pensàvem”. 
Davant la circumstàn-
cia d’un eclipsi solar 
aprofitava, perquè hom 

(Foto 6)



23

Jordi Llabrés i Sans 

pogués conèixer aquell fenomen, i s’aprofitava d’estris rudi-
mentaris per visualitzar-lo, com era un vidre fumat o una radio-
grafia. Amb estreta col·laboració amb mossèn Bartomeu Oliver, 
cal ressenyar que l’escola de Ca ses Monges i concretament l’aula 
de Sor Margalida fou pionera a Sencelles introduint en el cur-
rículum escolar l’assignatura de Llengua Catalana, que llavors 
li deien classes de mallorquí. Com és lògic aquella introducció es 
podria considerar un tant atrevida pels temps que corrien. En 
aquest sentit cal apuntar que les alumnes van poder descobrir 
que al darrere d’aquella llengua nostra, aleshores desprestigi-
ada i totalment prohibida en qualsevol àmbit oficial, hi existia 
tot un món de riquesa literària. No disposaven de llibres, però 
les cultíssimes poesies del compatrici de Sor Margalida, el po-
llencí canonge de la Seu mossèn Miquel Costa i Llobera, foren 
una eina de gran utilitat. Els dissabtes a migdia quan, aleshores, 
acabaven les classes setmanals hi havia premis per les alumnes 
que havien fet ús de més paraules en mallorquí. Els promovia i 
patrocinava el mossèn de Ca’s Capità.
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Consolidació de l’Ofrena Floral

Retornant al tema de l’ofrena floral, Sor Margalida ens contà 
que en un principi la festa no fou ben rebuda per tota la cle-
recia, però amb el suport que va rebre d’algunes de les seves 
germanes de Congregació i la resposta entusiasta que va donar 
el poble de Sencelles, s’establiren els sòlids fonaments d’aques-
ta tradició. El seu testimo-
ni ens ofereix, encara, una 
altra informació rellevant: 
“Els anys que vengueren 
davant també s’hi afegiren 
els nins de l’Escola Gra-
duada de Sencelles, acon-
seguint d’aquesta manera 
que comensàs a ser la festa 
de tothom”. (Foto 7 i 8) Això 
succeí just l’any següent. 
La premsa es feu ressò 
d’aquella naixent tradició 
i va incloure’n la crònica 
en les seves pàgines: “… 
el 27 del pasado febrero, 
a las once de la mañana, 
hubo una ofrenda floral de 
los niños a la Hija Ilustre 
y Venerable Madre Supe-
riora Sor Francisca-Ana, 
precedida de alegre pasa-
calles por la villa, formado 
por las alumnas y niños  
del Colegio de las Herma-
nas de la Caridad y los de 
las Escuelas Nacionales, 
muchas de ellas, vestidas 
con traje regional y todos 

(Foto 7)

(Foto 8)
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con sendos ramos de flores  para depositar a los pies del mo-
numento que se yergue en la plaza de la iglesia; desde donde, 
en actitud a la vez majestuosa y sencilla, parece con sus brazos 
abiertos, ofrecer su perpetuo amparo y amor a todos los hijos de 
su amado pueblo.

Iniciaban el ordenado desfile infantil dos músicos folklóricos 
que, con su gaita, tambor y flauta, las típicas y famosas “xere-
mies” de Sencellas, que llenando los aires de sus bonitas caden-
cias y rítmicas y alegres notas, despertaban la atención de los 
vecinos que salían a la calle a presenciar el simpático desfile, 
sumándose muchos a la linda comitiva para presenciar la ofren-
da floral de los niños, quienes, uno tras otro, fueron depositan-
do su hermoso ramo a los pies de la venerada Madre Superiora, 
hasta quedar completamente  cubiertas de flores las cuatro ca-
ras  que forman la peana del monumento”.8 

A partir de 1971 s’incorporà un element ara indispensable per 
aquesta festa. La gent començà a penjar domassos als balcons 
i finestres, amb quadres i estampes de Sor Francinaina com a 
senya d’alegria i de solemnitat. Hem de pensar que fins alesho-
res aquesta decoració era, quasi, reservada exclusivament per 
a la festa del Corpus Christi. De 1972, aquestes altres paraules 
publicades a Diario de Mallorca: “Todos los actos resultaron 
animados y concurridos. Las primeras notas festivas las dieron 
los niños, hacia las diez de la mañana, con el simpático pasaca-
lle infantil, precedido por las típicas xirimies de la villa. Buen 
número de niños y niñas lucían trajes mallorquines a la antigua 
usanza. Atrayéndose la atención y miradas de los mayores, lle-
nando los aires con las alegres notas de los “goigs” de la Vene-
rable se concentraron en la plaza para depositar a los pies del 
monumento la simbólica flor de su inocencia y cariñoso home-
naje… la ofrenda floral que dejó envuelta de colorido y perfume 
la pétrea base del monumento desde donde la madre Superiora 
en ademán acogedor, parece esperar, contemplar y bendecir a 
8 Diario de Mallorca, 28 de febrero de 1970.
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todos sus paisanos así como a cuantos devotos acuden a visi-
tarla”.9 (Foto 9)

9 Diario de Mallorca, 9 de marzo de 1972.

(Foto 9)
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El context de les primeres ofrenes

Creiem que pot ser interessant i, a l’hora, convenient que con-
textualitzem els orígens de l’ofrena floral dins la forta embran-
zida que aleshores caracteritzava el moviment cirerià. Dins la 
dècada dels anys seixanta del segle vintè, la Congregació de 
Germanes de la Caritat amb tota la força pròpia d’aquell temps, 
es va implicar per complet en què la Causa de Beatificació donés 
passes decidides i decisives. Ens trobem en el moment en què 
era vicepostulador mossèn Bartomeu Arcas, però a la vegada 
tot el que té a veure amb Sor Francinaina pren un important im-
puls popular de la mà de mossèn Baltasar Coll.10 En el convent 
de Sencelles hi havia destinada una monja que mereix un re-
cord, Sor Innocència de Jesús Aceña Barbero, natural de Burgos, 
una dona enamoradíssima de la seva Germana Major que no va 
escatimar ni paraules ni fets apostant per la Causa. El Convent 
de la Caritat s’havia convertit en un autèntic centre mallorquí 
de peregrinatge, el Full Informatiu, que l’any 1965 havia reprès 
nova vida encetant la Segona Època11 i que just un any després ja 
havia arribat a un tiratge de 10.000 exemplars,12 periòdicament 
informa als lectors i seguidors de Sor Francinaina dels milers 
de peregrins que anualment visiten el seu sepulcre. La matei-
xa publicació promovia i ajudava a organitzar aquestes visites. 
Adesiara informava que diàriament des del cafè Ca s’Inquero, 
a l’avinguda Alexandre Rosselló de Ciutat, sortia un autocar a 
les 15h., els dissabtes hi havia serveis a les 13, a les 15 i a les 20h. 
i els diumenges a les 8’30, a les 15 i a les 20’30h. Entre aquests 
peregrins hi havia personalitats de la jerarquia eclesiàstica com 
ara el bisbe de Mallorca, el Servent de Déu Rafael Álvarez La-

10 Dia 18 de març de 1967 es nomena vice-postulador de la Causa de Beatifació, càrrec 
que va ocupar fins l’any 1980.
11 La Primera Etapa comprèn els anys 1953 (novembre, nº 1) a 1961 (gener-febrer, 
nº 45). Més endavant, en aquest treball, parlarem dels orígens d’aquesta publicació.
12 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 6. Segona Època. Maig de 1966. Pàg. 4: 
“Con este sexto número de Hoja Informativa hemos llegado a una tirada de 10.000 
ejemplares, índice de su extraordinaria difusión en todos los pueblos y ambientes”. 
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ra,13 el bisbe titular de Sululi (Cartagena),14 el Bisbe Planas d’Ei-
vissa que tanta devoció i admiració va demostrar sempre per 
Sor Francinaina15 i el Cardenal Arcadi Maria Larraona que fou 
rebut l’any 1967 a Sencelles enmig d’una gran multitud, entre 
d’altres. 

Aquesta és l’època en què es feren populars a Sencelles els actes 
literaris i culturals dedicats a la “Venerable” de Sencelles i els 
certàmens escolars cirerians entre l’alumnat dels diversos col-
legis que tenia la Congregació. També, es va dotar un premi 
especial per al LXVI Certamen Literari i Científic del Seminari 
Diocesà de Mallorca.16 Dels primers coneixem diversos progra-
mes, eren organitzats per mossèn Coll, habitualment es celebra-
ven al saló de Can Garrover o a l’Oasis, antiga sala de cinema 
13 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 6. Segona Època. Maig de 1966. Pàg. 
1: “Acompañado por el Rdo. D. Leovigildo Gómez, Secretario Particular, y el Rdo. 
D. Baltasar Coll, pbro., el miércoles 4 de mayo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, de 
riguroso incógnito, se desplazó a Sencelles para conocer el Convento fundado por Sor 
Francinaina. Tras una larga visita… visitó brevemente el monumento de la Plaza de la 
Parroquia y emprendió el regreso a Palma magníficamente impresionado de su visita 
que prometió repetir en breve”.
14 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 7 i 8. Segona Època. Desembre de 1966 i 
febrero de 1967. Pàg. 1: “En visita de riguroso incógnito, la mañana del 18 de enero, 
acudieron al Convento de Sencelles, los Excmos. y Rvdmos. Srs. D. Rafael Álvarez 
Lara y D. Fidel García, Obispo titular de Sululi, huésped aquellos días de nuestro 
Prelado a quien le une una antigua amistad… Uno y otro firmaron en el Libro de 
Visitantes Ilustres…”  
15 A la Sala d’Història i Devoció del Convent de la Caritat de Sencelles, dins una de 
les tantes vitrines dedicades a mostrar els exvots hi destaquen la creu pectoral i l’anell 
pastoral del bisbe Francesc Planas Muntaner, qui ho va llegar personalment a la nostra 
Beata.
16  Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 1. Segona Època. Febrer de 1965. Pàg. 4: 
“Para avivar el recuerdo de la Madre Superiora entre los seminaristas y con el deseo 
de conseguir un conocimiento más perfecto de su persona y obra, la Rvda. Madre Ge-
neral de las Hermanas de la Caridad ha dotado con mil ptas. un premio del LXVI Cer-
tamen Científico Literario del Seminario Diocesano anunciado bajo el tema: Inicios, 
vicisitudes y estado actual del proceso de beatificación de Sor Francisca Ana Cirer”.   
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situada al carrer de la Caritat, veïnada del convent. Habitual-
ment, aquests actes acabaven amb una representació artística 
que hom anomenava “quadros plàstics cirerians” composts per 
mossèn Coll. De la crònica de la vetllada artística celebrada dia 
27 de Febrer de 1965 copiam: “Tras breve descanso un grupo 
de jóvenes sencellenses representaron “Un dia uns mariners...” 
primera de una futura serie de estampas cirerianas que reco-
ge la venida de unos marineros a dar gracias a Sor Francinai-
na por la salvación de un naufragio seguro. El reparto fue el 
siguiente: Madre Superiora: Ángela Morey (Ca’n Ramón), Sor 
Magdalena: Mª Rosario Bennasar (Ca s’Escolá), Sor Catalina: 
Francisca Llabrés (Ca’n Lluc), Sor Margalida: María Vich (Vi-
quet), Sor Concepció: Francisca Oliver (Capitá). Mariners: An-
tonio Valles (Merris), Guillermo Ferrer (Xim), Pedro Llabrés 
(Sastre), Lorenzo Oliver (Felipeta). Nins: Francisca: Teresa Lla-
brés (Ca’n Riera), Margarita Reinés (Ca’n Vic), Antonia Cirer 
(Teco), Jaime Ramis (Pica). Padrineta: Antonia Ramis (Respeta). 
Dicha representación obtuvo un éxito clamoroso gracias a una 
interpretación, que por tratarse de aficionados hay que calificar 
de extraordinaria. La dirección y puesta en escena corrieron a 
cargo de Sor Francisca de Santa Cándida”.17 Dins l’ambient de 
tot aquell moviment cultural es va popularitzar per tot arreu, 
l’honrós títol de “Astro benéfico de Sencelles y de Mallorca” per 
a Sor Francinaina.

Aquesta és l’època en què el Convent de la Caritat és va “adap-
tar” per rebre a la multitud de peregrins i perquè aquests po-
guessin visitar les dependències relacionades íntimament amb 
la Tia Xiroia. L’any 1965 es va restaurar i exposar l’autèntic re-
trat de Sor Francinaina, obra de A. Buades,18 i un any després 
17 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 2. Segona Època. Juny de 1965. Pàg. 2.
18 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 1. Segona Època. Any 1965. Pàg. 4: “El 
Profesor italiano Arturo Cidivini ha restaurado recientemente, en su taller instalado 
en el Palacio Episcopal, el cuadro al óleo que, sobre el dibujo a pastel hecho a Sor 
Francina-Aina, el 6 de octubre de 1853, durante un éxtasis, pintara, poco después, el 
famoso artista mallorquín Agustín Buades. Debidamente enmarcado en marco nuevo, 
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es posaren a la venda les postals que el reprodueixen.19 Aquell 
mateix any el Full Informatiu anunciava que “Bajo la dirección 
artística de D. Antonio Ramis Esteva, decorador, se han realiza-
do importantes obras en el Convento de Sencelles, edificación 
de una espaciosa sala (antigua enfermería y parte de la sala de 
labores), decoración de la habitación donde falleció la Madre 
Superiora...”20 Poc després es construí una nova ala del convent 
amb cuina, rebedor i sales per a les monges que permeté restau-
rar i obrir al públic les antigues ales del convent: “Se ha edifica-
do una nueva cocina, comedor, sala de labores y lavadero, en la 
parte izquierda, con un doble fin: alejarnos [las monjas] del bu-
llicio de los visitantes y posibilitar la visita de la cocina y refec-
torio antiguos. Concluídas aquellas dependencias, bajo la direc-
ción del Rdo. D. Baltasar Coll y el asesoramiento artístico de D. 
Antonio Gay Truyol. El 21 de marzo, Bartolomé Llabrés “Baldó” 
y Pablo Ramis “Valero”, a cuenta del maestro albañil Bartolomé 
Cirer “Xipet” empezaron sus trabajos que nos depararon varias 
sorpresas muy agradables: el halazgo del “cossi” empotrado en 
un ángulo de la cocina y del horno derruido en parte, en el patio 
junto a la cisterna, donde había la gruta de Lourdes. Francisco 
Salas, sacristan de la parroquia, y José Pons “Bitzo” han cuida-
do de la carpinteria y de la electricidad”.21 Dia 13 de setembre 
de 1966 s’integraren al convent de Sencelles dues monges no-
ves. Sor Antònia del Cor Eucarístic de Jesús Bibiloni, en quali-
tat de superiora i Sor Francisca Maria dels Àngels Hernàndez, 

según diseño del arquitecto D. Gabriel Alomar, ha sido reintegrado al Convento.
19 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 4 i 5. Segona Època. Desembre de 1965 y 
febrer de 1966. Pàg. 3: “Tomando como base una fotografía del cuadro de D. Agustín 
Buades, pintado en octubre de 1853, se ha encargado a una importante editorial barce-
lonesa una copiosa edición de postales, en cuatricomía, de Sor Francinaina, postales 
que D.m., se pondrán a la venta a raíz de las fiestas del CXI aniversario, el próximo 
febrero.
20 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 4 i 5. Segona Època. Desembre de 1965 y 
febrer de 1966. Pàg. 3.
21 Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la Sierva de Dios Sor Francis-
ca Ana Cirer Hermana de la Caridad. Nº 9. Segona Època. Maig de 1967. Pàgs.2 i 3.
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que venia amb l’encàrrec d’atendre la porteria i la multitud de 
peregrins. La comunitat era formada també per Sor Miquela 
Amengual Bennasar, infermera a domicili, Sor Aina Tous Va-
quer, cuinera, Sor Bonaventura Capó Adrover, encarregada dels 
infants més petits de la guarderia-cuna, Sor Magdalena Llinás 
Sureda, mestra d’ensenyança primària, Sor Maria Bauzà Gela-
bert, mestre d’ensenyança primària i responsable del taller de 
brodats, i Sor Margalida Capó Adrover, sagristana, guarda-roba 
i encarregada de la confecció d’ornaments litúrgics. L’any 1968, 
com ja hem vist, s’incorporà Sor Margalida Casasnovas Llobe-
ra, com a directora del col·legi Sant Vicenç de Paul22 i la ja men-
cionada Sor Innocència Aceña que arribà destinada el mateix 
any de la primera ofrena floral per exercir, també, de mestra i 
responsable de la secretaria de la Causa de Beatificació.

I per acabar dir que en aquella època, Sor Francinaina era cone-
guda i reconeguda amb el nom de la “Venerable”, tot i que no 
ho fos. L’Església no la va reconèixer, oficialment, com a tal fins 
en el mes de març de 1985 quan, a Roma, el Prefecte de la Sgda. 
Congregació per a les Causes dels Sants, per manament i en pre-
sència del Papa Sant Joan Pau II, va signar el Decret de Virtuts 
Heroiques de la Serventa de Déu sencellera. En aquell temps es 
portà a la impremta la segona edició del llibre biogràfic que es-
criví mossèn Bartomeu Oliver i, també, s’estampà l’interessant, 
documentadíssim i benèfic treball del Pare Benet Colombàs, 
benedictí. Paral·lelament, a Roma, s’anaven superant algunes 
dificultats que havien sorgit anteriorment en el Procés i es do-
naven passes gegantines i definitives, acostant-se cada cop més 
a la Beatificació. Preses aquestes llicències que ens hem permès 
de contextualitzar la primera ofrena floral, continuem centrats 
en el nostre treball.  

22 Vull agrair aquestes dades sobre la comunitat de Sencelles que m’ha facilitat la se-
cretària del Consell General de la Congregació de Germanes de la Caritat, Sor Feliça 
García Llompart.
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Actualitat i vigència de la festa

Tot i que han passat els anys i, fins i tot les dècades, aquesta 
diada del 27 de Febrer, genuïnament sencellera, no tan sols ha 
mantingut el caire festiu, sinó que l’ha incrementat. En donen 
testimoni les diverses notícies que surten publicades als mit-
jans de comunicació. En totes elles, també, s’hi confirma que 
es manté ben viva l’estima i la devoció dels mallorquins a Sor 
Francinaina. 

Els diversos titulars d’algunes de les notícies que hem selec-
cionat son ben clars: “Miles de flores para rendir homenaje a 
`sa tía Xiroia´”.23 “Una gran ofrena floral ho deixa tot a punt 
per honorar avui la Beata”.24 “El pueblo muestra su pasión y 
fe en la fiesta a la `tia Xiroia´”.25 “Sencelles rinde tributo a Sor 
Francinaina Cirer”.26 “El frío no asusta a los devotos de la Beata 
Francinaina Cirer. Cientos de personas participaron ayer en la 
tradicional ofrenda floral en el monumento de la religiosa cuan-
do se cumplen 161 años de su muerte”.27 “Devoción y ofrenda 
a sor Francinaina”.28 

La crònica periodística publicada a Diario de Mallorca, de 27 
de febrer de 2005 reflecteix prou bé la vigència de la festa en els 
nostres temps. N’extraiem algunes pinzellades: “El muro de la 
iglesia de sant Pere ayer se decoró con miles de flores. Los sen-
cellers, devotos de la “milagrera” Beata Sor Francinaina de los 
Dolors de María Cirer o sa tía xiroia  se volcaron en la fiesta… 
No sólo sencellers asistieron ayer a la procesión y a la ofrenda 
floral; les acompañaron muchos visitantes llegados de toda Ma-
llorca… Las calles de todo el pueblo rebosaban ayer devoción. 
En todas las casa se colocaron damascos de solemne grana con 

23 Diario de Mallorca, 27 de febrer de 2005. Pàg. 22.
24 Ultima Hora, 27 de febrer de 2005. Pàg. 15.
25 Ultima Hora, 28 de febrer de 2012. Pàg. 36.
26 El Mundo, 28 de febrer de 2015. Pàg. 15.
27 Diario de Mallorca, 28 de febrer de 2016. Pàg. 24.
28 Ultima Hora, 28 de febrer de 2017. Pàg. 40.
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imágenes de la Beata. En muchos alfeizares se veían bustos de 
sor Francinaina y ramos de flores. Todo el pavimento alfombra-
do de mata y mirto, y del campanario se oía constantemente el 
himno a la Beata. Cómo estaba previsto, a las 11 horas se co-
menzó a congregar la multitud ante el polideportivo munici-
pal para iniciar la procesión… discurrió hasta el convento de la 
Caridad. Abría la comitiva la colla local de xeremiers, els Llargos, 
veteranos de reconocido prestigio en la música popular. Más 
colles iban integradas en la serpiente multicolor que formaron 
los fieles portando ramos de flores…”.29 

Les notícies més recents també són ben representatives d’aques-
ta realitat. El titular d’un dels diaris locals publicat el dia se-
güent a la festa de 2018 no permet que la gent pugui dubtar de 
la devoció a Sor Francinaina: “El frío siberiano no puede con la 
devoción a la Beata”.30 A un altre conegut rotatiu hi hem pogut 
llegir: “Con una temperatura inferior a los 5 grados, cientos de 
sencellers pusieron ayer el vestido tradicional de payés mallor-
quín para expresar su devoción y salir a celebrar la festividad 

29 Diario de Mallorca, 27 de febrer de 2005. Pàg. 22.
30 Diario de Mallorca, 28 de febrer de 2018. Pàg. 21. 

(Foto 10)
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de Sor Francinaina...”31 (Foto 10 i 11)

L’organització de la festa de la Beata i de l’ofrena floral sempre 
ha estat un fet quasi espontani que ha sorgit del poble mateix. 
D’ençà de 2004 cuida de tot el funcionament d’aquest acte l’As-
sociació Tia Xiroia, entitat local creada aquell mateix any amb 
l’objectiu de dur endavant els actes commemoratius del cent 
cinquantenari de la mort de Sor Francinaina (1855-2005). Un 
cop haver passat aquell esdeveniment, en comptes de dissoldre 
el grup, es va decidir mantenir-lo. Així es garantia que darrere 
l’organització de la festa de la Beata hi hauria un equip, for-
mat per les Germanes de la Caritat i un bon nombre de gent de 
Sencelles, que cuidaria de tots els detalls. De llavors ençà s’han 
aconseguit un sèrie d’incorporacions a la festa que no han fet 
altra cosa que convertir-la en més popular. Es promou que la 
gent hi assisteixi vestida a l’ample i s’ha reforçat la participació 
i presència de les autoritats municipals  en tots els actes, princi-
palment en aquest de l’ofrena. S’han incorporat escenificacions 
teatrals que, a més de motiva que gent del poble amb aquestes 

31 Ultima Hora, 28 de febrer de 2018. Pàg. 39.

(Foto 11)
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aficions hi prengui part, s’ha aconseguit donar a conèixer d’una 
manera més dinàmica la vida de la Beata. S’ha recuperat un cos-
tum tradicional de la cuina conventual. Totes les persones que 
participen de les festes o que venen de fora són obsequiats amb 
la degustació d’unes galetes de pasta dolça que aquí anomenem 
“senyorets”, “conillets” o, darrerament, “galetes de la Tia Xiro-
ia”. El dia anterior a la festa, en el forn del Convent de la Caritat, 
se’n couen entre quatre i cinc mil. 

Uns dels factors principals i que aporten ambient de festa, fora 
cap dubte són la música i el ball mallorquí. Des dels orígens 
ja queda documentada aquesta presència. Durant el matí de 
la festa del 27 de Febrer per tot el poble s’hi sent una barreja 
d’aportacions musicals. Adesiara per la megafonia del campa-
nar i per l’habilitada expressament per a l’ocasió hi sonen els 
diversos “goigs” que al llarg del temps s’han compost en honor 
de la Beata. Són interpretats per la “Coral Sor Francinaina” i es 
troben enregistrats en un cd. Els “goigs” són peces amb mol-
ta presència i història en el cançoner popular de Mallorca. Són 
càntics autòctons que ens fan viure el present amb la mirada 
posada en aquella tradició nostra que sempre voldríem viva. 
Tots els “goigs”, les lletres i les melodies són conegudes per la 
gent de Sencelles i per qui estima a Sor Francinaina. Les cantem 
amb delit i s’ha popularitzat el costum d’acabar-los cridant amb 
força un “visca la Beata!”. Pot semblar un detall de poca trans-
cendència, però és tot el contrari; aquell crit que surt espontani i 
llampant és la síntesis d’un enorme sentiment d’efecte de tot un 
poble envers la seva Germana Major.    
   
Indispensables són també les colles de xeremiers de Sence-
lles. Des dels membres de la històrica i celebrada nissaga de 
Can Llargo, fins als més joves constituïts en associació cultural 
que porta per nom “Es Capoll Llarg”. La presència de tots ells 
es assegurada any rere any. Amb la inestimable col·laboració 
d’aquesta entitat i de la formació musical local “Qanarrussa”, 
l’any 2014 es pogué estrenar una nova peça musical que ha calat 
molt en el poble, porta per nom “Xiroieta” fent referència a la 



36

L’Ofrena Floral, 50 anys de tradició

mateixa Tia Xiroia. L’autor de la lletra és el glosador Mateu Ma-
tas Ordinas, “Xurí”, i de la música en Joan Florit Salas, sence-
ller. Ambdós són prou coneguts i reconeguts dins el camp de la 
cultura popular mallorquina. “Xiroieta” és un dels temes que es 
presenten dins el cd “Baules”, treball conjunt d’ambdós grups. 
És habitual escoltar-la en les festes i actes de Sencelles, i fins i 
tot, els alumnes de l’escola pública de Can Bril, així com també 
tots els participants a la catequesis parroquial, s’hi han familia-
ritzat i l’han apresa. Algú ja s’ha avançat a dir que “Xiroieta pot 
esdevenir un símbol d’identitat per al poble”. 

Ja hem vist abans com Sor Francinaina estimava i promovia, ja 
en el seu temps, els costums mallorquins. No temia les opinions 
ni dels capellans ni de ningú, i, a ella, li agradava aplegar-se 
amb el jovent a la seva caseta o a altres figuerals. Aquelles tro-
bades pròpies de la temporada dels sequers, de batre, de la 
vermada... solien acabar amb un ball de pagès. Les generacions 
actuals són hereves d’aquella tradició i des que s’inicià l’ofrena 
floral, el ball mai hi ha mancat. En aquest sentit, la presència de 
l’agrupació folklòrica “Es Jonc” és imprescindible. A més, en 
diverses ocasions s’han convidat altres agrupacions a afegir-se 
a la festa. Són il·lustratives unes paraules, recents, que hem co-
piat de la premsa: “Este año la comitiva se nutrió también de 
agrupaciones folclóricas como Brot d’Alfabaguera de Sineu, Es 
Brocalet de Lloret de Vistalegre, Pinyol Vermell de Campos y la 
Revetla de Sant Antoni de Son Ferriol, además de los anfitrio-
nes, Es Jonc de Sencelles”.32 (Foto 12)
(Foto 13, 14, 15)

L’any 2017 l’Associació Tia Xiroia va aportar a la festa de la Bea-
ta Francinaina, en particular, i al patrimoni cultural popular, en 
general, un nou element festiu. Sencelles, a partir d’aquell mo-
ment, ha comptat amb la seva primera figura institucional de 
geganta, que representa  aquest personatge, i una colla formada 
de sis capgrossos. Una geganta vestida de monja o, millor dit, 
32 Diario de Mallorca, 28 de febrer de 2016. Pàg. 24.
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(Foto 12)

(Foto 13)
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(Foto 14)

(Foto 15)
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que representi una monja no és gens habitual en la imaginària 
festiva i molt menys en els nostres dies en què el paper social 
de les religioses, que molts de nosaltres encara fórem a temps a 
conèixer, de cada cop és més discret. Segons la informació faci-
litada per Amador Codina de l’Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya i Josep Mª Ubiergo, sis són les figures de monges 
que es coneixen. Una a Esplugues de Llobregat, l’altra a Canet 
de Mar, en el col·legi de la Misericòrdia, l’altra de l’Associació 
de Veïns Germanor de Lleida i una quarta de la Unió de Coope-
ratives de Mataró. Una localitzada a Bèlgica, a Turnhout  i una 
a Portugal, del grup Ida e Volta, de Braga. Dins el mateix any 
2018, la Vila ma-
llorquina de Santa 
Margalida va es-
trenar, també, una 
figura geganta que 
representa  Santa 
Catalina Thomàs, 
la Beata, vestida 
amb el seu hàbit de 
canongessa regu-
lar lateranense. En 
el cas de Sencelles, 
no podia ser d’al-
tra manera, no de 
bades sabem que 
ella és el personat-
ge més important i 
preeminent, el més 
conegut, reconegut 
i estimat de tota la 
nostra història lo-
cal. En definitiva 
Sor Francinaina és 
una figura gegan-
tina en tots els sen-
tits. L’únic objectiu (Foto 16)
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de les persones que més varen treballar al darrera d’aquest pro-
jecte era el d’acostar la Beata, per mitjà de la cultura popular, 
a tota la gent del poble: als grans i com no als petits, als que 
més la coneixen i l’estimen, també a tots aquells que després de 
contemplar la nova figura en sentiran curiositat, a les noves ge-
neracions de sencelleres i sencellers, i als nouvinguts al nostre 
poble. La colla és obra de l’artista mencionat Kake Portas. (Foto 
16) Les figures menors o dels capgrossos han estat batejades amb 
noms de molt de pes dins el nostre poble: Pere, Àgueda i Maria 
Assumpció ens recorden els nostres advocats celestials, i Barto-
meu que fa memòria del mossèn de Cas Capità, tan estretament 
vinculat amb la nostra cultura popular i amb la història de Sor 
Francinaina. Els altres dos, per decisió dels membres de l’Asso-
ciació Tia Xiroia porten el nom de Margalida i Jordi. 

El dia del bateig de la nostra colla fou un autèntic esclafit de fes-
ta per Sencelles. Fins i tot, m’atreveixo a dir que, durant aquella 
jornada el nostre poble es va convertir en l’autèntic centre in-
sular de la cultura popular. Aquí s’hi concentraren fins a vint-
i-quatre figures de gegants provinents de Manacor, Sa Pobla, 
Bunyola, Sant Llorenç, Pollença, Calvià, Llucmajor, Consell, 
Mancor de la Vall, Inca, Santa Margalida i Binissalem. Després 
de la primera plantada a la plaça de Can Bril i d’un multitudinari 
cercaviles que va passar pel Convent de la Caritat, a l’església 
parroquial s’hi va celebrar l’emotiu i solemne acte de presenta-
ció i benedicció de les novelles figures. Els padrins joves de la 
“Tia Xiroia” foren la colla de Binissalem formada per n’Aina i 
en Jaume, i la de Santa Margalida composta per en Mateu i na 
Margalida. La festa i la disbauxa gegantera es va allargar, enca-
ra una bona estona més, amb un ball de gegants a la Plaça de la 
Vila. (Foto 17)

Tot això ens parla de la vigència de la festa de la Beata Franci-
naina i de l’ofrena al Monument, no de bades algú ha dit que 
realment és un miracle que després de 50 anys aquesta festa 
susciti tants i tants de sentiments.
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(Foto 17)
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El monument
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Introducció a un gran projecte cirerià

El monument a Sor Francinaina que s’aixeca a la Plaça de la Vila 
de Sencelles podem dir que és el punt on s’hi concentren totes 
les mirades, els anhels, els sentiments i les sensacions de cada 
27 de Febrer. L’any 2012 en el meu llibre La Beata Francinaina, el 
sentiment de tot un poble ja vaig escriure que aquest monument 
que presideix la Plaça de la Vila, resguardat per bells i patri-
arcals edificis carregats d’història congriada de centúries, és el 
més notable testimoni de les celebracions commemoratives del 
Primer Centenari de la seva mort. Aixecat l’any 1955 per subs-
cripció popular estesa per tot Mallorca, no tan sols és un tribut 
dels seus compatricis que tantes mostres d’estimació i venera-
ció li han demostrat, sinó que podem advertir que és ofrena de 
tots els seus devots en general.

La idea de dedicar un monument a la Mare Superiora, venia 
d’enrere. L’any 1930, en motiu del setanta cinquè aniversari 
de la seva mort, el Rector de Sencelles, Don Guillem Parera i 
Pasqual, i el seu estret col·laborador, Don Gabriel Morell i de 
Oleza, ja feren aquesta proposta, però  no va prosperar. Passats 
els anys i posada la vista en aquest Centenari, que tothom volia 
commemorar de la manera més altiva possible, va ressorgir la 
idea. Aquest cop el promotor fou el batle de llavors Joan Ben-
nassar Oliver, l’amo en Joan de ca s’Escolà.33 El centenari s’havia 
de celebrar l’any 1955 i el 28 de novembre de l’any anterior es 
33 Aquest personatge, nat a Oliva (província de Córdoba, Argentina) l’any 1909 de 
pares sencellers i mort en el nostre poble l’any 1971, exercí durant vint anys el càrrec 
de batle de Sencelles (1949-1969). Es va caracteritzar per ser un gran devot de Sor 
Francinaina i per promoure’n diversos homenatges i aniversaris. Una prova d’aquest 
sentiment es tornà a manifestar quan, en deixar la batlia, li fou concedida la medalla 
d’or de l’Orde de Cisneros, distinció civil al mèrit polític que es concedeix per premi-
ar serveis rellevants prestats. El mateix dia en què fou guardonat, enlloc de portar la 
medalla a casa seva, la dugué al Convent de la Caritat per oferir-la a Sor Francinaina, 
pronunciant aquestes paraules: “Em desprenc d’això que tant aprecii, en obsequi a 
la Mare Superiora. Això és tot quant he guanyat durant aquests anys de batlia”. Sor 
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van reunir, a l’Ajuntament de Sencelles, les autoritats civils i re-
ligioses del poble, totes les forces vives i, també, una representa-
ció de la Congregació de les Germanes de la Caritat. La crònica 
conventual ho detalla amb aquestes paraules: “Invitadas por el 
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, acudieron dos Hermanas a 
la Casa Consistorial para asistir a una reunión compuesta por 
unos cincuenta hombres, entre los cuales aparecían las Autori-
dades civiles, eclesiásticas, jurídicas y destacadas personalida-
des del pueblo para tratar de las fiestas centenarias que vamos 
a celebrar a la Hija Ilustre de Sancellas, Sor Francisca Ana Cirer 
y Carbonell, en el primer centenario de su muerte. El Sr. Al-
calde, desde la presidencia, manifestó su deseo de levantar un 
monumento a la invicta Hermana de la Caridad, Sor Francisca 
Ana, en cumplimiento de un deber de gratitud a sus activos 
desvelos en bien de la sociedad… Rogó a los presentes emi-
tieran su parecer sincero y decidido. Después de corta y ami-
gable discusión fue admitida unánimemente la propuesta del 
Sr. Alcalde, confirmándola un aplauso general. A continuación 
se acordó formar una comisión organizadora para gestionar 
lo concerniente al monumento y luego los demás festejos que 
con el pueblo desean tributar a su buena Madre Superiora”.34 
Mossèn Bartomeu Oliver, qui era present a la reunió, ofereix un 
detall que no deixa de ser curiós: “tothom digué que sí, fora la 
clerecia, que hi posava emperons, però no l’escoltaren”.35 Volem 
Innocència recull el testimoni en el Full Informatiu de desembre de 1969: “Gallardo 
y generoso gesto del Ex Alcalde de Sencelles… El domingo 5 de Octubre, día en que 
las Hermanas de la Caridad celebraban la fiesta patronal de S. Vicente de Paúl, D. 
Juan Bennasar, noble hijo de Sencelles y fervoroso amante de Sor Francisca Ana, hizo 
entrega a la M. Superiora del Convento, del objeto que más valor tenia para él: una 
medalla del oro del Cardenal Cisneros que le había sido otorgada por méritos civiles, 
obtenida en su cargo de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Villa por su ex-
celnte proceder y dilatado buen gobierno. Distinción honorífica de la que se despren-
de, apenas recibida, en obsequio y ofrenda generosa a la Venerable Fundadora. Rasgo 
magnífico de este digno hijo de Sencelles por la que fue Hija Ilustre y Venerable de 
este afortunado pueblo…” 
34 AHCC Sencelles: “Crónica de las visitas extraordinarias que se hacen en esta Casa y 
de otros hechos notables que se relacionan con la Causa de Beatificación de la Sierva 
de Dios Sor Francisca Ana Cirer o de propagar su devoción”, 1940-1969.
35 Amengual, Mn. Bartomeu, Sor Francina Aina dels Dolors. Fundadora del Convent 
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matisar aquest punt. Quan el nostre capellà Capità diu la clerecia 
es refereix a qui aleshores era ecònom de Sencelles, mossèn Fe-
lip Alzina Amengual. Tots els que coneguérem D. Felip sabem 
del seu coneixement i la seva prudència en temes de l’Església, 
mai hauria contradit res que manés l’autoritat eclesiàstica. Cal 
tenir present que a mitjan segle XX encara eren ben vigents els 
decrets del Papa Urbà VIII amb els que prohibia el culte públic 
a aquells servents de Déu que no havien estat beatificats o cano-
nitzats oficialment. Arribats a aquest punt, D. Felip tingué recel 
que el projecte del monument tingués conseqüències contradic-
tòries amb el Procés de Beatificació de Sor Francinaina. Es va 
veure amb la necessitat de consultar-ho amb els seus superiors 
i un cop va comprovar que el bisbe de Mallorca Joan Hervàs i 
Benet, beneïa l’empresa, s’hi va associar.36      

de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 81.  
36 M’ho va relatar el propi mossèn Felip Alzina en una de les moltes converses que 
vam tenir a la residència de Sencelles quan s’hi va retirar després de la seva jubilació 
de càrrecs eclesiàstics.  
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Les primeres passes 

El dia 10 de desembre del mateix any de 1954 es va celebrar una 
altra reunió, aquest pic en el Convent de la Caritat, aprofitant 
que eren a Sencelles la Mare General i la Mare Admonitora de la 
Congregació de Germanes de la Caritat. S’hi feren presents al-
tra vegada les autoritats civils i eclesiàstiques del poble. Quedà 
formalment constituïda la Comissió Pro-Monument amb el bat-
le Joan Bennassar, mossèn Bartomeu Oliver, el senyor de Can 
Molinas Don Gabriel Morell i de Oleza i D. Miquel Gamundí. 
En aquesta junta s’acordaren alguns detalls de com voldrien 
que fos el monument “hablaron de unos bajo relieves sobre los 
cuales descansase la figura de la Madre Superiora” i decidiren 
encomanar l’obra a l’escultor Jaume Mir.37  L’endemà els mem-
bres de la dita comissió partiren cap a Ciutat per consultar el 
projecte al reputat escultor felanitxer Don Jaume Mir i Ramis, 
qui tenia l’estudi al carrer de la Missió. L’hi portaren una sè-
rie de fotografies del retrat que feu Agustí Buades l’any 1853 
i algunes estampes. Tornaren prou decebuts ja que aquest els 
va comunicar que el termini de temps que li havien donat per 
realitzar l’estàtua era del tot impossible. El vespre del mateix 
dia, un cop retornats a Sencelles: “De nuevo se reunieron en el 
Convento los Amigos de Sor Francisca Ana y los comisionados 
dieron cuenta de la entrevista con el escultor Sr. Mir, el cual les 
manifestó que no podía ejecutar la obra propuesta para la fecha 
del 27 de febrero, y por tanto que le dieran un plazo de dos me-
ses más para poder realizarla mejor. Todos y también la Rvda. 
Madre, convinieron concederle el plazo pedido con el fin de lo-
grar que la imagen sea hermosa, en piedra viva y bien labrada. 
Se despidieron esperanzados en ver realizada tan simpática ob
ra”.38                                       

37 AHCC Sencelles: “Crónica de las visitas extraordinarias que se hacen en esta Casa y 
de otros hechos notables que se relacionan con la Causa de Beatificación de la Sierva 
de Dios Sor Francisca Ana Cirer o de propagar su devoción”, 1940-1969.
38 Ibidem.
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Dia 4 de gener de 1955, el plenari de l’Ajuntament es reuneix 
en sessió ordinària i aprova, en nom de tot el poble, la construc-
ció del monument, la solemnització dels actes inaugurals i el 
suport econòmic a favor d’aquesta empresa que vol enaltir la 
figura eximia i més preeminent de tota la història de Sencelles. 
L’acta aixecada pel secretari Don Gaspar Tomàs i signada pel 
Batle i regidors no té desperdici, una vegada més està amara-
da de paraules d’afecte absolut envers Sor Francinaina i, tot i 
ésser escrites amb les formes de llavors, esdevé un document de 
primera magnitud pel contingut d’aquest treball nostre. És per 
això que ens resulta impossible no oferir-la als nostres lectors: 
“Sesión ordinaria de 4 de enero de 1955. En la villa de Sancellas, 
provincia de Baleares, a cuatro de enero de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, se reunieron en el Salón de Actos de esta Casa 
Consistorial, los señores Concejales cuyos nombres se expresan 
al margen, bajo la presidencia del señor Alcalde D. Juan Benna-
sar Oliver y asistencia del infrascrito Secretario que da fe de este 
acto, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria en primera 
convocatoria, y siendo las veinte y una horas del día menciona-
do a priori, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión…

Conmemoración primer Centenario de la muerte de S. Fca. Ana 
Cirer y Carbonell. –El Sr. Presidente expuso ante la conside-
ración del Consejo, que de las innumerables ciudades y villas 
existentes, pocas han tenido el privilegio de ser cuna de hijos de 
las excepcionales cualidades como las de Sor Francisca Ana de 
los Dolores de María Cirer y Carbonell. De esta virtuosa Religi-
osa, son muchos los favores y beneficios, tanto materiales como 
espirituales, recibidos en este Municipio por vía de su ardien-
te caridad, pues hizo del precepto divino “Amarás al prójimo 
como a ti mismo”, el lema de toda su vida; lo que para todos es 
un mandamiento, fue para Ella la razón de su existencia. Ocupó 
los días y años de su vida, dando su pan al pobre, ayudando al 
desvalido, consolando al enfermo, aconsejando al equivocado, 
rezando por el descarriado y ofreciendo sus sufrimientos y su 
vida para la conversión de los pecadores.
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Aún siendo admirable y ejemplar esta cotidiana lección de al-
truismo y solidaridad cristiana, sólo podía tener la duración de 
su vida, y nuestra egregia paisana, que tenía la santa ambición 
de los elegidos, quería que su obra fuera perdurable y llevando 
su pensamiento más allá de la sentencia evangélica, “Si quieres 
ser perfecto da a los pobres lo que tienes y sígueme”, siguió al 
Divino Juez, pero en vez de repartir sus bienes, instituyó con 
ellos una casa de caridad para que sus hijas continuaran su obra 
y su ejemplo.

Si grande fue la caridad de la citada Sierva de Dios, más grande 
tuvo que ser su amor a su villa natal, que ocupó un lugar pree-
minente entre sus sentimientos, siendo prueba de ello el que su 
vida transcurrió en nuestro pueblo, esforzándose y consiguien-
do humanar a todos nosotros, paisanos suyos, con la perfección, 
la modestia, la amabilidad, el donaire y la alegría, con la deli-
cadeza de conciencia y el trato apacible con el prójimo, siendo 
esto quizá la nota que más caracteriza a los hijos de este pueblo.
Si Sancellas, donde pasó la vida la mencionada Sierva de Dios 
perfumándola con su alegría y su bondad, lloró hace cien años 
su muerte, ignoraba que su nombre estaría íntimamente uni-
do a Ella, que el cúmulo de sus virtudes perdurarían entre las 
generaciones venideras y que su recuerdo sería, como en vida 
fueron sus palabras, saetas agudas que traspasaban el corazón 
del más empedernido. Sancellas de no haber tenido la dicha de 
ser donde vio la primera luz tan eminente Religiosa, hubiera 
sido un punto oscuro en la inmensidad de nuestro planeta y 
gracias a ella, es posible que algún día sea conocido y envidiado 
por cuantos en el orbe siguen la fé de Cristo.

Motivos son estos para que la Corporación Municipal, represen-
tación auténtica y genuina del Municipio, recoja estos magnífi-
cos ejemplos de altruismo de los hijos predilectos de esta villa 
e interpretando el unánime sentir de todos los nativos, acuerde 
rendir público homenaje de agradecimiento, del que quede tes-
timonio para las futuras generaciones del amor y veneración 
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que los hijos de este pueblo sienten hacia su Hija Ilustre y en 
consecuencia, después de que todos los señores ediles asisten-
tes hubieran expresado, con cálidas palabras, su adhesión a la 
propuesta presidencial, por unanimidad acordose:

1º- Erigir, por suscripción popular, un monumento a la Hija 
Ilustre de esta villa Sor Francisca Ana Cirer y Carbonell, 
para perpetuar la memoria del homenaje de este municipio, 
a la que tan desinteresadamente se esforzó para llevar por 
el camino del bien a todos sus paisanos. 
2º- Encargar a una Comisión, en donde estén representados 
todos los estamentos sociales establecidos en el Término, la 
organización de los actos a celebrar en este primer Centena-
rio y sea el Organismo rector de todo lo que haga referencia 
con el monumento citado, facultando al señor Alcalde, para 
designar los miembros que deben integrarla.
3º- Que por la Comisión de Hacienda se estudie la forma de 
habilitar crédito, para que esta Corporación aporte su óbolo 
a tan magna empresa.
4º- Invitar a las Autoridades Militares, Civiles y Eclesiás-
ticas de la Provincia, para la asistencia a este acto trascen-
dental de bendición y colocación de la primera piedra del 
referido monumento.

Cree esta Corporación municipal, haber recogido los sentimien-
tos de reverencia y admiración de todos los sancellenses hacía 
su Hija Ilustre, a la que consideran, desde sus días, ceñida con 
la diadema de santidad, hasta el punto de que, si un día la Sa-
grada Congregación de Ritos aprueba su elevación a los altares 
y sus virtudes deslumbran a toda la cristiandad, podrán tener 
la satisfacción de haberse adelantado a la infalible sentencia del 
Vicario de Cristo, al sentirla ya santa en este primer Centenario 
de su muerte…”39

Dia 12 de febrer “nuevamente la Junta Organizadora se reu-
39 Arxiu Històric Municipal de Sencelles: Acta de la sessió plenària de l’Ajuntament 
de Sencelles de dia 4-1-1955. 
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nió en la Casa Consistorial con el fin de recibir una maqueta 
del monumento en cuestión que presentó el escultor Sr. Mir. 
Después de examinada detenidamente por los asistentes fue 
aprobada por todos... luego el Sr. Ecónomo, desde el micrófono 
parroquial,40 invitó al pueblo a una reunión general que debía 
celebrarse a las nueve de la noche en el local de Acción Católi-
ca,41 para tratar el mismo asusnto”.42 Tot el poble s’hi feu pre-
sent, el saló principal s’omplí fins a la bandera i també hi eren 
la Mare General de la Congregació de GG. de la Caritat i altres 
conciliàries. “Abarrotado de sancellenses estaba aquel salón. En 
el escenario, entre rojos damascos de seda, aparecía radiante la 
figura de la Sierva de Dios, en actitud estática, propiedad de la 
noble familia Morell y Molinas”.43 Els comissionats presentaren 
al poble la maqueta del monument, els esbossos i tot el projecte, 
“alguns dels mes decidits parlaren i feren propostes. Tot el po-
ble rebé entusiasmat la idea, decidint tirar endavant. Es discu-
tiren els detalls, es nomenaren les comissions, es repartiren les 
feines, s’obrí una subscripció entre els sencellers i les religioses 
s’oferiren a fer-ho a saber als devots de Sor Francinaina dels 
pobles on tenen convent”.44 L’esbós inicial que es va presentar 
al poble era fet amb fang i tenia la mateixa forma que veiem ara 
en el monument, o sigui un pedestal alt que en la part superior 
mostrava quatre baixos relleus i a sobre la figura de Sor Fran-
cinaina. Cada un d’aquests baixos relleus representarien a Sor 
Francinaina fent doctrina als nins, repartint caritat a la porta 
del convent, posant pau entre el pare i el fill que es barallaven 
a l’Hort dels Frares i la visita que l’hi feren els mariners agraïts. 
(Foto 18 i 19)

40 Es refereix a la megafonia del campanar que ell mateix havia fet instal·lar durant la 
Setmana Santa de 1954. 
41 Es refereix al desaparegut teatre de Can Garrover, donat al nostre poble per D. 
Sebastià Molinas Amengual, fill il·lustre de Sencelles i molt vinculat a la història 
póstuma de Sor Francinaina. 
42 AHCC Sencelles: “Crónica de las visitas extraordinarias que se hacen…
43 Ibidem. 
44 Oliver Amengual, Mn. Bartomeu, Sor Francina Aina dels Dolors. Fundadora del 
Convent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg 82.
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(Foto 18) (Foto 19)
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Col·locació de la primera pedra del monument

D’aquesta manera, va arribar la data precisa del Centenari. 
Aquell 27 de Febrer de 1955, després d’una setmana de prepara-
ció espiritual amb conferències i celebracions a la Parròquia, es 
va aprofitar per col·locar, amb tota solemnitat, la primera pedra 
del monument. Els diaris mallorquins anunciaren els actes pro-
gramats i, després, es feren ressò de tot allò què succeí aquell 
dia a Sencelles. També publicaren els seus particulars relats de 
l’esdeveniment el Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca i la Fu-
lla Informativa de la Causa de Beatificació i Canonització de Sor 
Francinaina, que es publicava des de 1953. Com no podia ser 
d’altra manera, quedà constatat a les cròniques parroquial i del 
Convent de la Caritat. Tots aquests documents destaquen tres 
factors, ineludibles per a nosaltres: primerament, la concentra-
ció multitudinària de gent aquest dia a Sencelles; en segon lloc, 
l’enramellada que els veïns prepararen i que va cridar l’atenció 
en grau superlatiu de propis i estranys i, finalment, els actes 
religiosos i protocol·laris celebrats.

Per donar un caire més local al nostre treball, copiarem aquí 
l’extracte d’una de les cròniques conservades a Sencelles,  la de 
l’arxiu parroquial:

“Día 27, -día del Centenario. Por la mañana a las ocho hubo Misa 
de Comunión, la Iglesia estaba llena de fieles, puede decirse que 
recibieron a Jesús Sacramentado todo el pueblo de Sancellas, 
pues el número de formas repartidas se aviene con el censo de 
las personas en edad de recibir la Comunión. A las nueve llegó 
una banda de música de Porreras yendo en pasacalles por todo 
el pueblo. A las once Misa Mayor que fue oficiada por el Ilmo. Sr. 
Vicario General D. Pedro Rebassa y predicó bellísimo sermón el 
M. I. Sr. D. Bruno Morey, Canónigo Doctoral. La Iglesia ofrecía 
un aspecto imponente estaba abarrotada de gente y hubieron 
muchas personas que tuvieron que quedarse fuera ya que la 
Iglesia fue insuficiente pues había gente de todos los pueblos de 
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Mallorca, se tenían instalados dos altavoces en la plaza y calles 
del pueblo y así se podía oír la Misa y el sermón; al terminar el 
Oficio la gente empezó a acudir al Convento a visitar su sepul-
cro el cual se halla cubierto con una lápida dentro la Capilla y 
luego todas las cosas y objetos que se guardan de ella en dicho 
Convento, también había una exposición de cuadros los cuales 
algunos eran regalos que se habían hecho a las monjas y otros 
que se recogieron que estaban repartidos por todos los pueblos 
de la Isla, todos ellos representaban un pasaje de la vida de S. F. 
A. Cirer. Por la tarde a las cinco llegaron las siguientes autorida-
des: el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Juan Hervás y Benet, el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil D. Honorato Martín Cobos, el Sr. 
Alcalde de Palma, representantes del Capitán General, de avia-
ción y de marina, y otras autoridades ya les estaban esperando 
y les hicieron un gran recibimiento las autoridades del pueblo 
y toda la gente. Segui-
damente se instalaron 
en una tribuna que se 
había puesto expresa-
mente para ellos fuera 
de la Iglesia (Foto 20) 
desde la cual la plaza 
ofrecía un aspecto im-
ponente por la gente 
que la llenaba (Foto 21, 
22, 23 i 24) y también las 
calles vecinas de di-
cha plaza, comenzó la 
ceremonia dando lec-
tura el Secretario del 
Ayuntamiento Sr. D. 
Gaspar Tomás al acta 
de la sesión en que se 
acordó erigir por sus-
cripción popular el 
monumento a la Sier-

(Foto 20)

(Foto 21)
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va de Dios. Habló a 
continuación el Sr. Al-
calde D. Juan Benna-
sar dando las gracias 
a las autoridades por 
su asistencia. Recordó 
que S. F. A. se pasó la 
vida haciendo el bien 
y que el Monumento 
había de ser medio de 

agradecerle tantas bon-
dades. Después hizo 
uso de la palabra el 
Rvdo. Sr. Ecónomo D. 
Felipe Alzina, desta-
cando que el acto que 
se celebraba era la cul-
minación de los actos 
celebrados en el tras-
curso de la Semana 
Parroquial de Oración 
y Penitencia en la que 
el pueblo de Sancellas 
se superó mostrándo-
se digno continuador 
de las virtudes de la 
Sierva de Dios. Dio 
lectura a un telegrama 
recibido del Postu-
lador de la Causa de 
Beatificación y Cano-
nización y otro de la 
Secretaria de Estado 

del Vaticano transmi-
tiendo la bendición de S.S. el Papa. Finalmente el Gobernador 
Civil Sr. Martín Cobos dirigió la palabra adhiriéndose al sentir 

(Foto 22)

(Foto 23)

(Foto 24)



57

Jordi Llabrés i Sans 

de todos, expresando el deseo de que otra vez podamos reunir-
nos para celebrar la Beatificación de Sor Francisca Ana. Después 
empezando por el Sr. Obispo  todas las autoridades firmaron el 
acta y seguidamente el Rvdmo. Prelado procedió a la bendición 
de la primera piedra del Monumento y mientras se iban colo-
cando las simbólicas paletadas sonó una clamorosa ovación re-
sultando un momento 
de gran emoción. (Foto 
25) Seguidamente se 
inició una Procesión 
de Rogativa (amb el 
Sant Crist de la Caritat 
i el reliquiari de Sant 
Pere) por las calles del 
pueblo cantando el 
Rosario, fue presidi-
da por el Sr. Obispo y 
demás autoridades y al final penetraron en el Templo lleno de 
fieles a los que el Prelado dirigió la palabra haciendo referencia 
al anhelo de toda Mallorca por ver elevada a los altares a la Sier-
va de Dios Sor Francisca Ana Cirer. Expuso en forma clara los 
antecedentes y el trámite de los procesos para la Beatificación 
y Canonización de la Sierva de Dios, finalmente encomendó 
mucha oración y penitencia pidiendo a Dios la pronta Beati-
ficación de la Sierva de Dios S. F. A. Cirer. Acto seguido dio la 
bendición a la multitud de personas que le estaban escuchando 
y entre vítores y aplausos el pueblo de Sancellas se despidió del 
Sr. Obispo y demás autoridades que honraron con su presen-
cia tan brillantes actos. Fue para el pueblo de Sancellas un día 
de intensa emoción ya que desde el primer sancellense hasta el 
último se sienten orgullosos y dan gracias a Dios por haberles 
hecho la gracia de nacer en el pueblo de S. F. Ana Cirer. Demos-
traron su entusiasmo acudiendo a todos los actos de la Semana 
Parroquial y a los del día del Centenario, lo demostraron tam-
bién engalanando de la mejor manera sus calles y plazas y en 
ninguna fachada de las casas del pueblo faltó el cuadro con el 

(Foto 25)
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retrato de la Sierva de Dios, las cuatro entradas al pueblo con 
su respectiva cruz estaban también adornadas, el pueblo ofrecía 
un aspecto imponente ya que toda la gente hizo lo posible para 
que así fuera, al princi-
pio y fin de cada calle 
había un arco, algunos 
de ellos representaban 
hechos de la vida de la 
Sierva”.45  

L’acta que signaren les 
autoritats va ser escrita 
damunt pergamí il·lu-
minat artísticament 
amb l’escut d’armes 
de Sencelles. Real-
ment es signaren dues 
còpies de la mateixa 
acta. (Foto 26 i 27) Una la 
dipositaren, dins un 
tub metàl·lic, just de-
vora la primera pedra. 
L’altra l’hem poguda 
localitzar a la secció 
de pergamins histò-
rics de l’Arxiu Mu-
nicipal de Sencelles. 
Porta aquestes lletres:

“Acta de colocación 
de la primera piedra 
para el Monumento a 
Sor Francisca Ana de 
los Dolores de María 
Cirer i Carbonell. En la 
45 Arxiu Històric Parroquial de Sencelles. Llibre de cròniques de la Parròquia de Sant 
Pere de Sencelles, 1951-1962. Sense foliar.

(Foto 26)

(Foto 27)
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villa de Sancellas, provincia de Baleares, a las diez y siete horas 
y treinta minutos del día veinte y siete de febrero de mil nove-
cientos cincuenta y cinco, gobierna felizmente la Iglesia Católi-
ca Su Santidad el Papa Pio XII y rige los destinos de España S.E. 
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, 
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, presentes el Exc-
mo. Y Rvdmo. Sr. D. Juan Hervás Benet, Obispo de la Diócesis 
de Mallorca, el Ilmo. Sr. Teniente Coronel D. Francisco Guzmán 
González, en representación del Excmo. Sr. Capitán General de 
este Archipiélago, el Excmo. Sr. D. Honorato Martín Cobos, Go-
bernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Baleares, 
el Excmo. Sr. D. Antonio Sanz García de Vea, General Jefe de 
la Zona Aérea de esta Provincia, el Ilmo. Sr. Coronel D. Jaime 
Salvá Riera, en representación del Excmo. Sr. Vice-Almirante 
Jefe de la Base Naval de estas Islas, el Ilmo. Sr. D. Rafael Fe-
liu Blanes, Presidente de la Excma. Diputación Provincial , el 
Ilmo. Sr. D. Juan Massanet Moragues, Alcalde de la Capital de 
Provincia y el M. I. Ayuntamiento de esta villa integrado por 
el Sr. Alcalde D. Juan Bennasar Oliver y los Sres. Concejales D. 
Bartolomé Vallés Oliver, D. Jaime Aloy Arrom, D. Gaspar Oli-
ver Bibiloni, D. Antonio Riutort Lliteras, D. Guillermo Ferrer 
Torrens, D. Bartolomé Llabrés Vich, D. Juan Mateu Verd, D. Bar-
tolomé Vich Ramis y D. Bernardino Verd Mascaró, la totalidad 
de los feligreses de la Parroquia de esta localidad y muchos de 
los devotos y admiradores de la Sierva de dios e Hija Ilustre de 
este pueblo Sor francisca Ana de los Dolores de María Cirer y 
carbonell, asistidos de D. Gaspar Tomás Balaguer, del Cuerpo 
Nacional de Secretarios de Administración local, con ejercicio 
en el Ayuntamiento de esta villa, que da fé de este acto, al objeto 
de proceder a la bendición y colocación de la primera piedra 
del Monumento que por suscripción popular, ha de erigirse a la 
citada Religiosa, en terrenos propiedad de la Iglesia Católica y 
anexos a la Parroquia y Plaza de España de esta localidad, para 
perpetuar con duradero homenaje , del que quede testimonio 
para las futuras generaciones, del amor y veneración que este 
pueblo siente hacia la que, a impulsos de la caridad consagró 
su vida en beneficio  de todos sus paisanos, consiguiendo, sin 
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salir de su villa natal, alcanzar las altas cimas de la perfección y 
santidad, a diferencia de la mayoría de los escogidos por Dios, 
cuyas empresas suelen desarrollarse siempre fuera del lugar de 
su nacimiento.

Su Excelencia Reverendísima, revestido de ornamentos ponti-
ficales, bendijo la primera piedra del citado Monumento, pro-
cediéndose seguidamente, por las Autoridades asistentes a su 
colocación con el ceremonial acostumbrado.

De todo lo cual se extiende la presente acta que, firmada por to-
das las Autoridades asistentes, por la Comisión Pro-Centenario 
y varios del público es depositada, debidamente acondicionada 
en un tubo metálico, en la base del propio Monumento, con-
teniendo esta una moneda metálica de las distintas clases de 
curso legal en España, de que yo, el secretario, doy fé a las diez 
y ocho horas del día mencionado a priori...”

Poc després de la col·locació de la primera pedra del monument 
de Sor Francinaina començaren les obres de la nova esplanada, 
tota de pedra viva i envoltada de pedrissos per seure, on s’hi 
havia d’aixecar, just davant el Portal dels Homes de l’església 
parroquial. Aquell lloc era conegut popularment amb el nom 
d’Es Sagrat i s’hi accediria a partir d’ara amb dues amples esca-
lonades, una situada vora el campanar i l’altra enfront del dit 
portal. L’obra fou projectada per l’arquitecte Josep de Oleza i 
Frates. Mentre, l’escultor al seu estudi de Ciutat anava enlles-
tint cada una de les peces esculpides que havien de formar el 
monument. Ja hem vist com la primera maqueta que es va re-
alitzar era en fang i de mesures considerablement més petites. 
Ara treballaria amb els esbossos definitius, fets de guix, de mida 
natural i amb tots els detalls que trobem a l’obra del monument. 
Tot aquest material d’estudi es conserva. La traça de l’estàtua de 
Sor Francinaina i la dels dos baix relleus corresponents a l’esce-
na de l’Hort dels Frares i al repartiment del pa entre els pobres, 
es guarden al Convent de la Caritat. Les dues darreres peces a la 
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portaria. Llavors, el baix relleu de la Doctrina va ser rifat entre 
les persones que van col·laborar fent aportacions econòmiques 
i, d’aquesta manera, el conserva la família Alomar-Fiol. 
   
La subscripció popular va donar molts bons resultats. Va ésser 
encapçalada amb una considerable aportació de la Corporació 
Municipal de Sencelles i, després, hi van contribuir totes les fa-
mílies i les persones de Sencelles – creiem  que, en dir totes, 
en aquest cas, no hi caben excepcions -. Els donatius s’anaven 
publicant periòdicament a la premsa i en el Full Informatiu, la 
qual cosa va animar la gent i sovint arribaven donatius de tots 
els pobles de Mallorca, de Ciutat i, fins i tot, de fora de Mallorca. 
“En poc temps tengueren més doblers dels que necessitaven. 
Recolliren 137.241 pessetes”.46 Seguint l’estil de llavors i que ja 
coneixem, la resolució de l’Ajuntament de Sencelles per apor-
tar aquella considerable subvenció ve reflectida en el següent 
extracte de la sessió extraordinària, de dia 14 de juliol de 1955: 
“Por unanimidad fue aprobado el extracto de los acuerdos 
adoptados por esta Corporación en la sesión anterior. Subven-
ción para el Monumento a Sor Francisca Ana de los Dolores de 
María Cirer y Carbonell: La Presidencia manifestó a los reuni-
dos, que el Concejo Municipal de esta Villa en sesión plenaria 
del día cuatro de enero último y con motivo de cumplirse en el 
año actual el primer centenario de la muerte de la Hija Ilustre 
de esta Villa Sor Francisca Ana de los Dolores de María Cirer y 
Carbonell, había acordado erigir, por suscripción popular, un 
Monumento que perpetuase tan gran efeméride y que la Comi-
sión encargada de llevar a efecto este deseo popular había dado 
cima a sus trabajos, señalando el quince de agosto próximo para 
la inauguración de la referida obra, que seguramente reviste la 
máxima trascendencia local, creyendo que había llegado el mo-
mento en que el Ayuntamiento, conforme al meritado acuerdo, 
se ocupa del óbolo a aportar para tan magna obra.

46 Oliver Amengual, Mn. Bartomeu, Sor Francina Aina dels Dolors. Fundadora del 
Convent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 82.
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Intervinieron en la discusión todos los señores ediles asistentes 
y después de que cada uno de ellos hubo expuesto su punto de 
vista, y percatados del dictamen emitido por la respectiva Co-
misión y del informe del señor Secretario-Interventor, se acor-
dó, por unanimidad, subvencionar por una sola vez en la canti-
dad de veinte y una mil pesetas para las obras de referencia, en 
atención a las consideraciones siguientes:

Sancellas, Municipio de rancia historia y de acrisoladas virtudes 
cívicas y religiosas, es una villa rural y eminentemente agrícola, 
donde la propiedad está muy fraccionada, y en su consecuen-
cia, no pueden esperarse grandes aportaciones para tan loable 
empresa, que indiscutiblemente es la de más relieve espiritual 
construida desde su origen, máxime este año en que la cosecha 
obtenida ha sido muy precaria, coincidiendo tal contrariedad 
con el incremento de los impuestos de reciente aplicación.

Años como este indefectiblemente tuvo que vivir nuestra egre-
gia paisana, conociendo por tanto las privaciones y sinsabores 
que una mala cosecha acarrea a los que se dedican exclusiva-
mente a la agricultura, ya que esta fue su ocupación habitual, 
siendo en  dichos años cuando con más ahínco se dedicó a prac-
ticar el bien y la caridad hacia las familias que más estaban en 
la indigencia, pues ella conocía y sentía este tratado de filosofía 
cristiana con los únicos capítulos que son norte y guía del hom-
bre bueno, dedicados a ensalzar la moral y la virtud, no plugo a 
los planes divinos de la creación que todos los hombres fueran 
iguales y cada uno se bastase a sí mismo, siendo la pobreza, 
la enfermedad, la debilidad, los abusos, otras tantas manifes-
taciones de la humana naturaleza, que no fue creada perfecta 
en el tiempo, en el medio, porque su fin pertenece a lo sobre-
natural, a lo eterno, y, en su consecuencia, a tal extremo llevó 
su filantropía, tan eminente Religiosa, que llegó al sacrificio de 
desprenderse de parte del terreno que había heredado de sus 
progenitores.
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El Ayuntamiento, entidad superior del Municipio, con sus múl-
tiples y complejas funciones tiene la de tutelar a los vecinos, 
máxime cuando los avatares de la vida les impiden llevar a tér-
mino una de las aspiraciones ideales más nobles de la comuni-
dad municipal, que en este caso es la expresión de solidaridad 
y correspondencia ingénita o instintiva que le impele a exterio-
rizar la estima y veneración que siente todo el pueblo hacia su 
Patricia.

La Comisión encargada de llevar a efecto todo lo que haga refe-
rencia con el Monumento  a tan preclara Hija indubitablemente 
percatada de los hondos sentimientos que los nativos de esta 
villa sienten con relación al Monumento de referencia, ha extre-
mado su celo y diligencia en la ejecución de las obras de orna-
to y emplazamiento de la efigie de tan virtuosa Religiosa, que 
constituyen indefectiblemente la mayor gloria y serán relicario 
de los sentimientos de amor y veneración que la generación 
presente dejará a perpetuidad a sus descendientes. Además de 
ello, las referidas obras contribuyen al embellecimiento y orna-
mentación de la Plaza Mayor de esta localidad, dándole realce y 
la sensación de ser lugar propio de un pueblo urbano.

Con la concesión acordada, cree este Ayuntamiento seguir es-
tas manifestaciones de caridad practicadas por tan respetada y 
querida paisana, elevando su donativo al máximo de sus posi-
bilidades para así compensar en parte la cantidad que el vecin-
dario hubiera aportado en circunstancias menos desfavorables 
a las presentes, y cumplir un deber de gratitud, hacia la que, ha 
intercedido constantemente del Supremo Hacedor, el bienestar 
espiritual y material de este pueblo que tuvo la dicha de verla 
nacer, y que tanto amaba, pues Sancellas sabe que la grandeza 
de los pueblos se mide tanto por la heroica virtud de sus hijos 
como por el fulgente esplendor de la justicia que depara, siendo 
esta una de las virtudes cardinales que consiste en arreglarse a 
la voluntad de Dios”.47 

Finalment, la inauguració
47Arxiu Històric Municipal de Sencelles. Acord copiat del Llibre d’Actes de l’Ajunta-
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A principis d’agost de 1955, l’estàtua i els quatre baix relleus 
que formen el sòcol de l’obra estaven enllestits i a punt de tras-
lladar a Sencelles. Finalment el relleu, inicialment projectat amb 
l’escena de la visita dels mariners agraïts a Sor Francinaina, no 
es va realitzar i fou substituït per un altre amb l’escut de Sence-
lles. L’arribada de la figura del cos principal va esdevenir, en-
cara que improvisada, una festa que va posar en peu als sence-
llers que sortiren a rebre-la a l’entrada del poble, al lloc on s’hi 
aixeca la Creu de Sa Cometa  o també de Sa Costa de na Ramellet. 
Era el 8 d’agost, dia marcat en el calendari tradicional de Sen-
celles; quan falten just vuit dies per la festa popular de la Mare 
de Déu d’Agost, fidels al costum, a les tres del capvespre, es 
puja la bandera anomenada Na Fideva al campanar per anunciar 
la proximitat de les festes. La gent recorda que, aquest dia, les 
campanes de la Parròquia repicaren gojoses dues vegades. En el 
moment de pujar la bandera i en el moment que arribà l’estàtua 
del monument. Quan feu l’entrada a Sencelles, carregada da-
munt el camió de Josep Llabrés Ramis de Can Renyina, (Foto 28) 
qui s’oferí per anar-la a cercar, tothom esclafí d’alegria i el poble 
pogué contemplar aquella obra tan anhelada per tots els que 
l’estimaven de veritat. 
Esculpida amb gràcia 
i primor en marbre 
blanc, de cara xales-
ta i posat serè, des 
d’aquells dies havia de 
vetllar per tots els sen-
cellers, indicant-los la 
direcció del Cel i re-
cordant-los quina fou 
la seva curolla durant 
la vida: atreure tothom cap a Déu. Durant els dies següents, una 
colla de picapedrers, dirigits per Mestre Andreu Roig Gelabert 
de Can Negret i ajudats d’uns bons bastiments i d’una ternal,  

ment corresponent a 1955. 

(Foto 28)
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sota la vigilant direc-
ció de l’escultor Mir, 
col·locaren l’estàtua al 
seu lloc, (Foto 29, 30, 31, 32, 
33 i 34) allà on roman-
drà fins que el nostre 
poble sigui poble, ai-
xoplugada per l’om-
brívol i ornamental 
lledoner, que oferí, en 
aquells dies, la família 
de Morell-Molinas. 

Dia 14, vigília de la 
festa de la Mare de 
Déu d’Agost, a les 11 
de la nit, després de 
les tradicionals Com-
pletes que es celebra-
ren a la Parròquia, 
es va representar a la 
Plaça l’obra de teatre 
Mare d’un poble, de 
Mn. Bartomeu Oliver. 
El dia següent, festa 
de l’Assumpció, fou 
l’elegit per celebrar la 
benedicció ritual del 
Monument. El poble 
de Sencelles va tornar 
a vibrar d’entusiasme. 
“Los actos religiosos y 
civiles se siguieron se-
gún el programa”.48 De bon matí, hi hagué missa de comunió 
48 A partir d’ara, en aquest capítol, agafarem la informació referent a la inauguració 
del Monument del llibre de Crónica de las visitas extraordinarias que se hacen en 
esta Casa y de otros hechos notables que se relacionan con la Causa de Beatificación 

(Foto 29)

(Foto 30)

(Foto 31)
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general i, a les 10, els nins de la banda de cornetes i tambors 
de l’escola de les monges de la Caritat de Llucmajor feren un 
cercaviles per tot el poble. “La Iglesia parroquial, como en sus 
mayores festividades, lucía su rica ornamentación e infinidad 
de luces eléctricas. A las 10,30. Repleta de fieles hasta desbordar 
dió principio la solemne Misa Mayor, por el Ilmo. Sr. D. Pedro 
Rebassa, Vicario General... El coro parroquial cantó la “Misa 
Pontificalis” del Maestro Perosi. Predicó elocuente sermón el 
M.I. Sr. D. Andrés Caimari, Canónigo Arcipreste, enlazando la 
Asunción de María con las virtudes de la sierva de Dios. En el 
Sanctus la banda de cornetas, desde el rellano de la iglesia, eje-
cutó la “Marcha Granadera”.

de la Sierva de Dios Sor Francisca Ana Cirer o de propagar su devoción.  AHCCS. 
Pàgs. 38-40. 

(Foto 32)

(Foto 33)

(Foto 34)
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Com no podia ser d’altra 
manera, les autoritats locals 
s’hi feren presents, acom-
panyades d’algunes perso-
nalitats que ja havien arribat 
de Palma, i tots ocuparen 
llocs de preferència. Les 
sis del capvespre era l’ho-
ra anunciada per celebrar 
la solemne inauguració del 
Monument. Després, Don 
Jaume Binimelis, president 
interí de la Diputació, repre-
sentant al Sr. Governador, 
fou l’encarregat de descobrir 
l’estàtua i  el Vicari General 
va procedir a la benedicció 
ritual del monument (Foto 35). 
Els padrins joves de la imat-
ge foren els nins Sebastià Si-
quier Ramis de Son Calussa 
i Francisca Morell Quadreny 
de Can Molinas. Dels baixos 
relleus, Jaume Massot Cañe-
llas i Bàrbara Gamundí Fe-
rrer, Sebastià Ramis Garau i 
Maria Antònia Vallés Ramis, 
Miquel Ferragut Cirer i Mag-
dalena Oliver Cirer, Joan 
Pastor Aloy i Maria Antònia 
Sunyer Ferrer (Foto 36). L’acte va acabar amb el cant dels goigs a 
Sor Francinaina i diversos discursos de les autoritats, que ocu-
paven una tribuna aixecada davant Cas Felanitxer i presidida 
pel quadre de la Mare Superiora, Filla Il·lustre de Sencelles que 
es guarda a l’Ajuntament. (Foto 37) La crònica remarca que la 
Plaça estava “invadida por ingente muchedumbre” (Foto 38 i 39) i 

(Foto 35)

(Foto 36)
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que era notable la represen-
tació de la Congregació de 
Germanes de la Caritat, que 
en nombre de més de cent i 
encapçalades per la Rvdma. 
Mare General Sor Isabel de 
Jesús, s’havien fet presents 
a l’acte. Entre elles, hi eren 
presents totes les germanes 
naturals de Sencelles. Aque-
ll dia, el poble de Sencelles, 
més que mai, exultava d’ale-
gria ja que veia complida, 
amb èxit, la memorable ges-
ta de dedicar un monument 
a la sencellera més gran de 
totes les generacions, amb 
tota seguretat, de les gene-
racions passades i de les ge-
neracions que han de venir. 
(Foto 40)

En motiu del cinquantè ani-
versari de l’Ofrena Floral, 
s’ha aprofitat per restau-
rar el monument, gràcies 
a l’impuls de l’Associació 
“Tia Xiroia” i al patrocini del 
Molt Il·lustre Ajuntament 
de Sencelles. Els acreditats 
restauradors que han tingut 
cura d’aquest afer durant els 
mesos de gener i febrer de 
2019, son en Miquel Vidal 
Femenies i n’Ana Rus Muro.

(Foto 37)

(Foto 38)

(Foto 39)

(Foto 39)
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                                                                                                L’OFRENA

Posa’t de festa, poble de Sencelles, 
flaira la gràcil flor de l’ametller,

el regal de les nostres fontanelles
que ragen Caritat en el febrer.

Ordeix amb el teu cor llargues trunyelles
de mata, romaní, murta i llorer.

Vesteix a l’ampla i porta les cistelles
plenes de roses del més bell roser.

Venim sor Francinaina en processó,
domassos, xeremies, germanor,
amb la beatitud de la gran joia.

Del pedestal florit mirant el cel,
espigolau d’aquesta gent el zel

per a sembrar la pau, Tia Xiroia.

              Antelm Ferretjans Llompart
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Aquest llibre “L’ofrena floral. 50 anys de tradició” 
s’acabà d’imprimer en el taller gràfic Eugeni 

dia 5 de febrer de 2019, festa de Santa Àgueda, 
verge i màrtir, Patrona de sencelles.

LAUS DEO.
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