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LA GALAXIA TRACA I LA PREMSA SATÍRICA EN LA 

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU 

Enric Nogués Pastor1 

Una de les tasques de La Biblioteca Valenciana és promoure, juntament amb la recopilació de 

les publicacions valencianes de tots el temps, la realització d’iniciatives que faciliten la creació 

de les millors condicions en què es puguen donar a conèixer i popularitzar els tresors històrics i 

culturals que conformen el patrimoni bibliogràfic valencià.  

Moltes de les nostres obres tot i ser autentiques joies, resulten massa vegades desconegudes 

per el públic en general i de vegades, com en el cas de l’obra de Vicent M. Carceller, fins i tot 

de molts dels nostres estudiosos. Tot i això, gràcies a professors com Antonio Laguna2 i 

Francesc Martínez Gallego3, a destacats estudiosos i bibliòfils com Rafa Solaz4 o Lamberto 

Ortiz5 i a magnifiques iniciatives com la d’enguany de la falla Eduardo Merello del Port de 

Sagunt a poc a poc el coneixement d’una d’estes realitats, a la qual jo anomene 

metafòricament i des d’una perspectiva bibliotecària GALAXIA TRACA comença a ser ja una 

mica més coneguda. Antonio i Francesc, com Rafa i Lamber són veterans investigadors de la 

premsa, el periodisme, la il·lustració i la comunicació valencians. Han publicat o treballen en 

importants llibres i estudis. També Francesc Arnau i el seu equip de col·laboradors en 

organitzar els presents actes d’homenatge en un entorn faller, molt en sintonia amb el que La 

Traca significa, contribueixen a la difusió d’un coneixement indispensable i que ha de ser previ 

de la justa reparació històrica que situe Carceller i La Traca en el lloc que els correspon en la 

nostra historia. 

Com que d’això ja en parlen ells en les seues col·laboracions en el present llibre o en altres a 

l’abast de tots jo m’ocuparé ara de donar sols unes poques dades de qui eren Carceller i quina 

fou la nau insígnia de la seua producció editorial, el setmanari satíric, anticlerical i sicalíptic 

més popular en l’Espanya dels anys 20 i 30 del segle passat, i un dels fenòmens periodístics, 

                                                           
1
 Bibliotecari responsable del fons de publicacions periòdiques i seriades de la Biblioteca Valenciana 

Nicolau Primitiu 
2
 Autor de molts estudis sobre la comunicación periodística i la sátira valenciana i d’una biografia 

recentment publicada sobre la seua vida (Laguna, 2015) 
3
 Professor del Departament de comunicació audiovisual i periodisme de la Universitat de València i 

autor o co-autor de multitud d’estudis entre els que destaquen (Martínez, 1992, etc) 
4
 Estudiós i bibliòfil ha publicat més d’una dotzena de treballs entre ells l’últim llibre sobre els Almanacs 

de LaTraca (Solaz, 2015) 
5
 Dibuixant i estudiós dels il·lustradors valencians, gran coneixedor de l’obra de Carlos Gómez Carrera 

(Bluf) de qui està preparant un llibre que esperem veure prompte a les llibreries.  
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segurament més notables d’Europa en la primera mitat del segle XX. Algunes primeres dades, 

molt cridaneres, potser siguen la seua increïble tirada: cinc cents mil exemplars en els anys 

trenta. O la qualitat de la seua nòmina d’il·lustradors i periodistes que treballaven en ell. I 

moltes altres dades que llegireu en les col·laboracions que acompanyen este escrit. 

De Carceller i la seua obra, o del que d’ella queda en les biblioteques i hemeroteques, 

publiques i privades, és del que tractaré a continuació. Però primer faré una xicoteta 

introducció per provar de contextualitzar-ho tot. 

El periodisme satíric de Carceller és en molts sentits un dels darrers episodis de la llarga 

tradició de comunicació popular que treballa el riure, la burla o la mofa fent d’elles un 

component central d’un discurs comunicatiu travessat per la confrontació social6. Els temes 

sotmesos a burla en esta tradició –i també en Carceller-- són sempre els poderosos, en els seus 

costums, moral o gustos, vists sempre pel poble com falsos i hipòcrites.  

Els components habituals d’esta estètica, diguem-ne ‘anti-pija’ solen ser l’excés i l’exageració, 

així com un humorisme descarat i directe que acompanyen habitualment les narracions 

populars, en un clar gest de complicitat amb una audiència pròpia, que moltes vegades és 

analfabeta i que sempre s’identifica, per oposició, amb la mofa dels refinaments i els ‘bons’ 

costums dels poderosos.  

Es perd en l’obscuritat del temps l’origen d’esta tradició. No obstant això és una sensibilitat 

que perviu, encara que parcialment, en moltes de les activitats col·lectives i populars de no fa 

tant: les cançons de verema, o les associades amb moltes altres activitats que es fan en grup; 

bé en el camp o en la mina, i en general on es treballa (o es combat) dur i en grup; on el tall, la 

trinxera o la barricada agermana els qui comparteixen sort, unint-los en l’esforç i també en la 

posterior descompressió, la festa, que encara que siga curta sempre l’acompanya de manera 

intensa. És també l’atmosfera de carnaval com s’ha descrit múltiples voltes on el tumult, el 

descontrol i fins i tot l’anarquia regnen durant el breu però necessari període de temps en que 

el poble i allò popular s’apodera impregnant-ho tot. 

Parlem d’una tradició cultural, ja ho hem dit, que es perd en l’obscuritat d’un passat molt 

llunyà7. D’un esperit que s’ha anat transmetent de generació en generació, botant des de 

narracions curtes, a contes i acudits, transformant-se en cançons de festa els dies de fira o de 

treball els de jornal. Una tradició comptadora de relats creadors d’atmosferes on la sort i la 
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  En el sentit descrit entre altres per alguns teòrics de l’Anàlisi Crítica del Discurs (CDA, per les seues 

sigles en anglés) com Faircloug (2013)  
7
 Com han estuditat entre altres Caro Baroja (1990) 
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desgracia són sempre les de la gent comú i en la que també els cecs contribuïren recitant, 

durant segles, en les places i en els cantons, antigues històries, abans que hi hagueren ràdios i 

televisors, i quan els periòdics sols aplegaven a les cases dels rics que eren els únics que els 

podien pagar i que els sabien llegir. 

Auques, cançons i romanços contaven de gestes heroiques i de faules, moltes vegades 

indiferenciades d’altres notícies reals o d’interès més directe. Nous descobriments de terres, 

pestes o guerres. Fets prodigiosos o catàstrofes naturals sempre es contaven d’una manera 

especial. Com corrien per viles i ciutats ràpidament acomodaven el seu llenguatge al gust i 

estètica popular. I també, de vegades, anònimament per amagar-se de la inquisició o la 

censura, tractaven d’assumptes arriscats políticament o moral. 

Ens falten més estudis sobre este món paral·lel a l’oficial i més detalls sobre les formes de la 

seua comunicació, però segurament junt al castellà, el valencià havia d’estar molt present, 

sobre tot en moltes poblacions on esta era l’única llengua parlada i moltes vegades entesa.  

Valencià, exageracions, escatologia i sicalipsi, tot adobat amb un anticlericalisme i una 

irreverència manifesta són ingredients de la cultura popular antiga que exaltaran els 

intel·lectuals romàntics fent front als excessos del racionalisme oficial cada vegada més 

acadèmic i més clàssic. Els romàntics valencians, com a tot Europa, faran de pont al llarg del 

XIX entre la antiga cultura popular i el modern republicanisme urbà i de masses que amb 

Carceller i La Traca alcançarà en el segle XX els seus màxims exponents.  

D’Ayguals d’Izco i Josep Maria Bonilla resulta per això obligat parlar-ne. Del primer podem dir 

que, nascut a Vinaròs encara que en una família burgesa i amb una educació refinada mai va 

poder, en opinió d’algun dels seus contraris, llevar-se l’olor de terra i els modos d’orxater 

valencià (Barrantes, 1984). Breument direm que Ayguals comparteix amb Carceller el gran 

desconeixement que sobre ells i la seua obra existeix en l’actualitat encara que els dos foren 

celebritats entre els seus contemporanis. Novel·lista i editor d’èxit, el denominaven el Sue 

espanyol, era conegut i reconegut en Europa8. Publicà els primers best-sellers d’Espanya, amb 

tirades astronòmiques. D’entre les seues novel·les, de Maria la hija de un jornalero es van fer 

onze edicions i més de cinc centes mil còpies. Apart fundà la revista satírica Guindilla i 

col·laborà en moltes altres com La Risa, La Carcajada, entre altres. Com editor introduí les més 

noves tècniques d’impressió juntament amb una visió comercial moderna. Totes estes 

característiques: editor, periodista i escriptor d’èxit, home de negocis al temps que 

                                                           
8
 Veure al respecte l’estudi de Carrillo (2008) 
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radicalment compromès amb la seua ideologia, fins al punt de pagar-ho ben car, les 

retrobarem un segle després igual amb Vicent M. Carceller.  

Podríem pensar que es tracta de fets casuals si no coneguérem que quasi simultàniament a 

Ayguals, Jose Maria Bonilla i els seus amics Pasqual Pérez i Bernat i Baldoví dugueren, en les 

seues vides i obra, igual de lluny i amb tanta radicalitat com el primer les seues conviccions. 

Sobre tot Bonilla, fundador de la mítica revista El Mole, primer periòdic publicat en valencià i 

publicació que va haver de canviar de nom, més vegades inclús que La Traca per evitar les 

multes, el segrest i la censura: Borinot, Titot, Panerót, Guitarró, Lley, Siudadano, Papamosques, 

Papagáll, Papafigo, Esclafit, Gábula, Cresol, Máixquera, Trull, Chorlít, Colom, Verderòl, Tramús, 

Margalló, Mosca, Gafarró, Sambomba, Cañís, Teulaí, Carro, Rabe, Nap, Rellamp, Tró, Garrof, 

Piúlo, Rosiñól i Mòle. 

De Bonilla, que signava com Nap-i-col, podem dir també que com Ayguals integrà sempre la 

seua militància política progressista amb la seua obra, i que hagué de patir per això exilis i 

altres calamitats, sense aplegar a obtindre mai, ni al final de la seua vida ni ara, un 

reconeixement just entre els seus paisans. 

Quasi sense interrupció, una generació després Lluch Soler, Cebrián Mezquita i sobretot 

Constantí Llombart agafaren el mateix testimoni. El primer funda la primera Traca : semanari 

pa la gent de trò en l’any 1884 amb la intenció declarada en el primer número de botar-li foch a 

tot el que siga digne de ser cremat en mig de la plasa. La religió, la monarquia i personatges locals 

perfectament identificables foren blanc de la seua sàtira. Ràpidament es va fer popular al temps que fou 

reprimida amb múltiples denuncies i empresonaments del seu director, cosa que no va impedir que 

aplegara ràpidament als dotze mil exemplars de tirada i que continuara molts anys després de la seua 

desaparició en el record col·lectiu dels valencians inspirant multitud de publicacions així anomenades, 

entre elles la més important de totes la que des de 1912 dirigirà Vicent M. Carceller i a la que juntament 

amb el seu director Vicent M. Carceller es dediquen les activitats de la falla Eduardo Merello d’enguany. 

De Constantí Llombart i de Blasco Ibáñez que continuen en dos generacions següents el mateix fil 

conductor sols direm que encara que més coneguts, la seua obra i el seu paper han estat i continuen 

estant moltes vegades manipulats i tergiversats. I que vists i llegits a la llum del que ha suposat Carceller 

adquireixen, al meu parer, un nou i més interessant perfil. Del primer direm que amb ell es formula una 

expressió, literatura de guant o d’espardenya. Expressió que en Carceller, però també en l’actualitat té 

plena vigència. Llombart i Carceller, com abans havien fet Ayguals, i Bonilla, com va fer també Lluch 

Soler en la primera Traca aposten clarament per la comunicació d’espardenya. Fugen de la correcció 

acadèmica en el llenguatge per aproximar-se, per fondre’s amb el poble. El seu objectiu i programa no 

és tant educar al poble com mobilitzar-se amb ell. La seua temàtica, el seu interès, el seu estil és el de la 
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gent, el de les noves masses urbanes populars o proletàries. El seu credo polític d’acord amb això no 

serà mai nacionalista, corrent amb els quals tenen agres disputes, sinó republicà, federal o cantonal i 

internacionalista. A Llombart moltes vegades se l’elogia pel que no és, nacionalista valencià, i a Blasco 

se’l critica també massa vegades acusat d’allò que realment mai fou, nacionalista espanyol. Els dos i amb 

ells el seu declarat deixeble i admirador, V.M. Carceller foren sempre republicans, valencianistes i 

d’esquerres. I els tres ho pagaren.  

Vicent Miquel Carceller fou un home polifacètic, editor, periodista, promotor teatral i d’espectacles, 

d’ell i sobre tot de la seua obra cabdal La Traca, es conten de manera molt interessant i amena moltes 

coses en les col·laboracions d’este llibret. Però jo ara acabaré descrivint les seues publicacions 

recopilades en la Biblioteca Valenciana. 

Nosaltres, en l’hemeroteca per catalogar i classificar la seua obra hem hagut d’encunyar el concepte 

Galàxia Traca i açò és per l’abundància de publicacions que amb noms distints són Traques o tenen una 

relació estreta amb Carceller i el seu setmanari. Estan primer els antecedents, que com s’ha dit son La 

Traca de Lluch Soler i Cebrián Mezquita, a la qual succeirà, sols dos anys després del tancament d’esta 

una Nova Traca en 1984, de la qual sols tenim un número (i en l’Hemeroteca Municipal de Madrid, en 

tenen un altre). En 1911, reapareix de nou ara sota el nom de Traca nova i de la que es publicaran 44 

números fins que en 1912, ja amb Carceller, recupere l’antiga capçalera, fet que tot i mantenir la 

numeració anterior ens permetrà de considerar-ho com a acta de naixement del extraordinari setmanari 

i obra cabdal del nostre editor.  

Prompte divergències en la redacció respecte de l’ús de la sicalipsi i el llenguatge d’espardenya faran 

que el seu primer director, José Calpe (Carceller no podia ser-ho per ser menor de 25 anys) se’n vaja i 

funde La Matraca. Dos números tenim d’esta publicació digitalitzats en la Biblioteca Valenciana Digital 

(BIVALDI), els dos de 1916. Ara sabem que se’n publicaren dinou números. Mentre tant La Traca 

continuava amb èxit creixent i amb ella nombrosos suplements, com. Pim, Pam, Pum en 1918 o el 

Almanac de La Traca que es publicaria tots els anys i del que nosaltres disposem números dels anys 14, 

17 i 23 i Rafa Solaz amb qui col·laborem estretament té els anys 15 al 18, o El Fallero, que en color i amb 

col·laboracions dels principals intel·lectuals de Valencia cada any per falles entre 1921 y 1936 es 

publicava en les impremtes de Carceller. Altres publicacions de Carceller, de què en les pàgines de La 

Traca s’informava foren:  

El Chorizo Japonés en 1915 del qual, en la BV s’ha digitalitzat recentment, graciés de nou a una cessió de 

Rafa Solaz, el número 2 i segurament últim i únic. No tenim constància de l’existència del núm. 1 en cap 

biblioteca, i El Piropo publicació de tipus eròtico-galant que aparegué en 1931 i del qual en l’Hemeroteca 

Municipal, es conserva la col·lecció sencera, i institució amb la qual tenim previst signar prompte un 

conveni que ens permeta digitalitzar-la i pujar-la a Internet.  
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El 19 de juliol de 1924 apareixerà La Sombra davant la impossibilitat de seguir-se publicant La Traca per 

la censura militar durant la dictadura de Primo de Rivera. No obstant això tampoc va poder seguir esta 

més allà de 1926. Sent substituïda a la seua vegada per La Chala que en 1926 intentarà, esta vegada 

amb èxit evitar la seua prohibició moderant el seu discurs i llenguatge i sobrevivint a la Dictadura de 

manera que en tornar a eixir La Traca en 1931, i davant la seua edició en castellà per poder satisfer la 

demanda que de tots els punts de la península i d’América es rebien, es convertí de fet en el periòdic en 

valencià de major èxit del moment. Publicacions associades amb esta son Les Falles, suplement faller 

des de l’any 1927 a 1933; El Almanac de La Chala, dels mateixos anys i dels que en la BV tenim també 

dos números, el primer i l’últim. 

Altres publicacions que eixiren de l’empenta i iniciativa de Carceller foren la represa des de 1914 d’El 

Cuento del Dumenche que iniciat en 1908, entre 1914 i 1921 (l’etapa de Carceller) va donar a conèixer 

366 fascicles d’obres literàries en valencià de molts escriptors, alguns d’ells com Gayano Lluch, novells i 

altres, ja famosos com Eduard Escalante, Rafael Maria Liern, Maximilià Thous. També del seu mestre 

Constantí Llombart i inclús del mateix Teodoro Llorente. El propi Carceller publicà els seus sainets 

Cheperut i coixo, Paca la planchaora i Quico i Neleta o La fira de València 

Nostre Teatro, revista setmanal literària continuà amb la tasca divulgativa del Cuento des de 1921 fins al 

32, i en les seues pàgines es publiquen prop de dos centes obretes de teatre, totes en valencià d’autors 

com Paco Barchino, Paco Comes, de nou Gayano Lluch, Vicent Montesinos o Jesús Morante Borrás, 

autors tots sense els quals no es pot entendre el teatre valencià i que estan totes disponibles per a la 

seua consulta en les prestatgeries de la BV i prompte en les col·leccions de BIVALDI en Internet. 

La Col·lecció Biblioteca República responia per altra banda a la voluntat d’abastir una part dels lectors de 

La Traca i El Clarín, els més cultes o compromesos, amb lectures que els aproparen als ideals i exemple 

d’insignes republicans com Blasco Ibáñez o sobre les preocupacions polítiques del moment Així en esta 

col·lecció s’edita en 1933 el llibre de José Baixauli, Blasco Ibáñez en la intimidad, únic d’esta col·lecció 

que tenim en la BV, i El Comunismo d’Alfonso Martínez Carrasco 

Una altra col·lecció distribuïda amb La Traca fou Bandidos famosos que publicà dèsset monografies amb 

les històries dels principals i més famosos bandolers: les vides del Pernales, el Tempranillo, Luís Candelas 

o Diego Corrientes molt del gust de la època eixiren de les mateixes premses.  

Unes altres iniciatives editorials foren la Biblioteca La Traca en què es publicaran obres com Las 

aventuras y desventuras de Llapisera o El Tractat del pet del pare Mulet o les col·leccions de formació 

política que dirigides per Alfonso Martínez Carrasco s’ocuparan de divulgar els conceptes i fonaments de 

l’activitat política i sindical del moment amb títols com El Comunismo libertario, El sindicalismo 

sintetizado, La expulsión de los jesuitas i molts altres. 

També publicà un setmanari taurí, El Clarín, des de 1921 fins 1935 i dels qual es conserven molts 

números en la Hemeroteca Municipal i en la BNE, estos disponibles en la seua hemeroteca digital. Fou, 
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com moltes de les seues publicacions, líder en el seu àmbit amb tirades espectaculars i distribució per 

tota Espanya i América. Amb ella es publicava anualment un Almanaque de gran qualitat gràfica amb 

fotografies i il·lustracions amb molt de colorit. També constituí una col·lecció de monografies dedicada 

al món de la tauromàquia i dels toreros. Els almanacs estan en la BV i s’han digitalitzat per poder-los 

oferir en companyia de la resta de l’obra de Carceller. 

Finalment com empresari d’èxit en el món de la comunicació, el periodisme i els espectacles ens queda 

dir que obrí un teatre, el Serrano, i un cinema, el Metropol. De manera que podem afirmar que la 

cultura, la comunicació i les societats, tant la valenciana com la espanyola, no es poden entendre 

desconeixent com fins ara ha ocorregut el nostre personatge i la seua fabulosa obra. 
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