Francesc Botey, 90 aniversari
(carta enviada el 26 de novembre de 2021)
Benvolgudes i benvolguts:
Avui parlarem d’en Francesc Botey, germà d’en Jaume, en motiu de 90 aniversari del
seu naixement. Moltes de les persones que rebreu aquesta comunicació l’heu conegut
personalment i en podríeu parlar abastament. Tal com ens deia l’Arcadi Oliveres a la
última assemblea caldria parlar i escriure sobre en Francesc. Es un tema pendent.
Sabeu que en Francesc (Barcelona 26-11-1931- Mèxic 14-4-1996), sacerdot escolapi, va
ser condemnat pel TOP (Tribunal d’Ordre Públic), antecedent directe de l’actual
Audiència Nacional, per haver participat en un acte contra la repressió a la UB i en
defensa de la gent d’ètnia gitana a l’octubre del 1966.
En aquesta època en Francesc vivia a les barraques del Camp de la Bota, amb una
petita comunitat escolàpia, on van crear l’escola dins el castell i van contribuir al
desenvolupament comunitari i millors condicions de vida. Molts joves van despertar la
seva sensibilitat social en el Camp de la Bota col·laborant en activitats educatives,
artístiques, culturals, de lleure, sanitàries, etc. En Josep Monferrer, que ha estudiat i ha
recollit un important fons documental sobre El Camp de la Bota i el barri de la Mina
parla amb admiració de la metodologia emprada en l’escola del Castell.
En Francesc va complir condemna a la presó concordatària de Zamora (només per als
religiosos “desafectes” al règim). Precisament ell i dos religiosos bascs la van estrenar
en unes condicions materials molt precàries.
L’Eduard Puigventós, historiador i arxiver de l’Escola Pía, ha fet una recerca sobre
aquests fets a partir del sumari judicial de l’any 1968: "El procés del TOP contra
Francesc Botey”. S’ha publicat a la revista Catalaunia (setembre-octubre 2021· núm.
530), a qui agraïm que ens hagi autoritzat a fer-ne difusió. Adjuntem l’article sencer
que creiem serà del vostre interès. Hi trobareu conceptes com desordres públics,
sedició,… tristament actuals. Us en recomanem la lectura.
Una abraçada ben cordial
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