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C A  R N AV A L   2020 

Bona nit grauers i graueres, forasters i forasteres, 
en un dia especial, en l’enterrament del Don Carnal, 
els darrers moments de Carnaval, direm el que cal  
en honor, record, glòria i testament final 
del nostre estimat, capgirat i plorat Don Carnal. 
 
En primer lloc  volem recordar a la «Glòria» terrenal 
que és senyal gran que el canvi climàtic és de veritat,  
que l’especulació no ha d’invadir costes i arenals, 
i que cal protegir com cal tots els espais naturals.  
 
Al continent australià s’ha produït un infern terrenal amb 
molt boscos, cases, persones i animals cremats, 
clar senyal que els canvis són constants i gegants, 
i sols una intervenció global evitarà mals més grans. 
 
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma 
tot ho aconseguirà, sinó avui demà. 
Fins i tot aquí... les  pudors  ambientals han arribat, 
però amb la certesa que la petroquímica no petarà 
i per això al Grau els nous zombis no podran passejar. 
                        
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  
 
En segon lloc alguna bona qüestió volem relacionar: 
l’augment notable  del salari mínim interprofessional, 
la supressió dels peatges de les vies  intercomarcals, 
i la gran pujada  de l’IPC de les pensions i jornals. 
 
Però també a la vegada no volem deixar de recordar:  
l'increment  de la precarietat laboral del personal, 
el reduïts  jornals pagats per arribar justets a menjar,  
i l'increment del preu dels lloguer,  cases i els aturats. 
 
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma 
tot ho aconseguirà, sinó avui demà. 
Amb l’actual «Coronavirus» tot s’arreglarà de veritat 

desapareixerà el capitalisme i l’explotació salarial, 
repartirem la riquesa i també el temps laboral. 
         
 Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  
 
En tercer lloc parlarem de l’actual govern de l’Estat, 
primera coalició electoral que promet millores socials,  
que no han tingut temps encara de poder executar, 
però sí alguns ja han  pogut denigrar  la monarquia actual,  
                   
Legislar sobre la Llei d’Educació i la  Reforma Laboral, 
l’actual Constitució, finançament i  i organització territorial, 
garantir unes pensions justes, jornals  i la igualtat sexual, 
són línies d’acció política que haurien de gestionar com cal. 
                
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma 
tot ho aconseguirà, sinó avui demà. 
La voluntat del poble, la majoria social, a les urnes ha parlat 
i com tot necessita un  temps,  pregarem  i lluitarem alçats  
per a poder  construir poc a poc una societat justa com cal. 
 
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  
 
Ara  parlem  del gran embolic festers viscut a Castelló, 
que reflecteix grans discrepàncies i una gran improvisació, 
per la dissolta  Junta de Festes, per la estranya  Comissió, 
que per festes fundacionals ha desprogramat  els correfocs. 
 
En la Magdalena ja hem  estat més de quinze anys vetats, 
per decisions personalistes d’algun president defenestrat 
i també al no ser reconeguts Botafocs com ens associat, 
per l’aplicació anticipada de la  reforma dels estatuts actuals. 
 
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma 
tot ho aconseguirà, sinó avui demà. 
 
Aquest any és d’aniversari, doncs Botafocs  fem  trenta anys 
gràcies a la implicació de moltes persones  de totes les edats 
i la col·laboració d’altres regidories i de moltes altres 
entitats.  
                                                              
Els Dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  

 
Ara del Grau algunes coses dotacionals volem comentar: 
la recent construïda  plaça Josefina López  deteriorada està, 
La  Panderola, amb el nou disseny, encara  per inaugurar, 
però.. encara calen molts espais culturals per a les entitats. 
 
És cert que la Policia Local ben instal·lada està al  Mercat, 
al Casal Jove, tot s’està remodelant, en espai i en personal, 
que els Botafocs volen estar integrats al  Museu de la ciutat, 
amb suport municipal, de Cultura i i també  de tot  el veïnat. 
 
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma 
tot ho aconseguirà, sinó avui demà. 
Amb la cooperació d’entitats s’escamparà  la cultura general 
ja que UBE del Japó i Escala a Castelló s’agermanaran,  
per exportar la fumera i la nostra cultura més enllà  de la 
mar. 
 
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  
  
D’allà molt lluny grapats de persones fugen de la fam, 
de la guerra, de la misèria i de polítiques dictatorials, 
que amb embarcacions precàries es fan a la gran mar, 
sense saber si podran gaudir del sol del dia de demà. 
 
Tràfics de persones humanes, és un tràfic comercial, 
vergonya ancestral, però lliure circulació del capital. 
Tots som immigrants, tots volem un futur més clar, 
fins i tot el de soca», que també van venir d’allà dalt. 
 
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma 
tot ho aconseguirà, sinó avui demà. 
Farem pujar a un avió als sabuts polítics imperials, 
i amb un míssil despistat el problema s’haurà acabat!, 
perquè els polítics implicats  sols es miren el seu nas. 

 
 
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  
 
 
 
 
                                      



 En sisè lloc afirmem els banyuts que estem xerrant 
que tot allò que diem, el que no és mentida és veritat, 
i com tot se val, se’n riurem de tot el  parlat... 
fins i tot del nostre estimat grauer Don Carnal. 
 
Des de fa més de vint anys moltes coses han minvat: 
els dies carnavalescs de cinc a tres  han passat, 
com els pressuposts pel Carnaval i el Soterrar final.  
Per això Carnaval és cada any  més formal i normal. 
                                                  
Però no patiu, no, cosins, que la Quaresma ... 
tot ho arreglarà,  o no, sinó avui... demà!. 
Fins que algun Ajuntament   tingui una idea genial: 
suprimir els dies quaresmals i tot l’any sigui  Carnaval 
Que  la vida ja és una festa de  disfresses i teatral.  
 
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou, 
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.  
             
I si a alguna persona o entitat hem molestat 
pel que hem comentat o hem afirmat, 
sols cal recordar que per Carnaval tot val,  
i a la vella Quaresma es pot reclamar!. 
 
Per a finalitzar aquesta xerrameca  
volem proclamar sense engany, 
fins i tot en el seu funeral,  
fins i tot enterrant la sardina,  
que per a tots nosaltres Botafocs infernals, 
ara que ja celebrem els trenta  anys 
...que tot l’any és Carnaval!!!. 
 
Però...com és necessari  seguir com cal la tradició, 
respectant el dol, el dolor i el protocol,  
cal dir ja... sense més comiats ni dilació... 
...que comenci la processó!!!. 
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El Grau  

    de Castelló 

A la nostra web 

www.botafocs.org 
més informació. 

...  
també podeu  participar  

en les activitats de 
Botafocs !!!! 

  


