
SANT FRANCESC COLL – petita biografia 

 

Francesc Coll i Guitart nasqué el 18 de maig del 1812 a Gombrèn província 

de Girona, a la llar d’una família molt humil. Va ser el petit d’onze germans, i 

la mare va encarregar-se d’educar-lo en la fe cristiana ja que va quedar vídua 

quan en Francesc encara no tenia quatre anys. 

Des dels seus primers anys en Francesc sentí la inclinació per la predicació i 

de ben petit s’enfilava a la font de la plaça o a una escala i els seus amics es 

reunien al seu voltant per sentir-lo predicar. 

L’any 1822 quan només tenia 10 anys va abandonar el seu poble i s’encaminà 

cap a Vic a estudiar al seminari. Per manca de recursos econòmics, va viure a 

la masia de Puigseslloses on alternava els seus estudis amb les classes que 

donava als més menuts de la casa. La pietat, l’estudi, l’ensenyament i 

l’apostolat eren la base del futur fundador i predicador. 

 

 

 

 

 

 

 

Quan Francesc Coll decidí ser frare predicador, s’adreçà al convent de 

l’Anunciació de Girona, era l’any 1830. Una intensa vida d’oració i una sòlida 

formació religiosa foren els pilars on Francesc sustentà la seva vida. 

L’any 1835, amb la llei general d’exclaustració, Fra Francesc, com molts 

d'altres, hagué d’abandonar el convent, malgrat tot, la condició de frare 

dominic perdurà en ell tota la vida. 

L’any 1836 a la ciutat de Solsona Fra Francesc Coll fou ordenat sacerdot. la 

seva ànima d’apòstol i l’amor a la predicació de la Paraula de Déu, fa que el 

seu ministeri sigui predicar pels pobles de Catalunya: dirigir Exercicis 

Espirituals als sacerdots; predicar missions populars; feu seva la consigna de 

Crist: “Aneu i prediqueu”. 



Les prèdiques de Fra Francesc i el contacte amb la gent varen refermar la idea 

de les moltes necessitats que tenia la societat, tot i que el moment social no era 

massa propici, amb molta oració, discerniment i consultes de tota mena, va 

fundar la Congregació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata el 15 

d'agost del 1856. 

Les seves filles com branques nascudes d’un arbre ferm i fort, continuarien 

sembrant la veritable doctrina a les nenes per les poblacions grans i petites.  

Les escoles de les Dominiques de l’Anunciata seran els centres des d’on es 

difondrà la Paraula, junt amb una sòlida formació humana, amb la mateixa 

alegria que va caracteritzar al seu Fundador. 

Fins el febrer de 1872 el Pare Coll va ser fidel a la seva missió de predicador 

itinerant; l’austeritat de vida, la lluita contra moltes dificultats i la itinerància 

pels camins de Catalunya, van malmetre la seva salut. Diversos atacs 

d’apoplexia, un dels quals el va deixar cec, van anar afeblint les seves forces 

físiques fins que el dia 2 d’abril de 1875 entregava la seva ànima a Déu. 

Al darrere deixava el fruit d’una vida dedicada a Déu i a Maria i a la missió, 

més de tres-centes germanes, que amb el mateix esperit consagraven la seva 

vida a Crist, escoles, hospitals residències, obres socials, col·laboracions en 

les parròquies i obres de l’'Església. 

Al cap de més de 150 anys, més de mil germanes repartides per quatre 

continents, difonen el missatge d’amor a Déu. 

Per consultar biografia a la biblioteca General de les Dominiques de 

l’Anunciata:  

http://www.dominicasanunciata.org/biblioteca_digital 

 


