
 



ABANS DE LLEGIR  
per Joan Manuel Pons 

 

 El Cuento del Dumenche, va nèixer com a setmanari 

dedicat a la novel·la curta, basada en ambients costumbristes. Seria 
fundat en 1908 per Lluís Bernat i Ferrer amb l’objectiu de fomentar la 
lectura de textos en valencià. La primera època va durar tan sols un any. 
En 1914 sorgia altre setmanari amb el mateix nom i tractament, que es 
mantindria fins l’any 1921 i que comptaria amb molta acceptació. Amb 
aquest folletó literari de 16 a 20 pàgines, es donava a conèixer, no sols 

escriptors novells, sinó també els nombrosos joves artistes que les 
il·lustraven.  
 
   Va ser molt criticat el fet de no existir cap normativa ortogràfica, per la 
qual cosa polemitzà, especialment, amb la institució Lo Rat Penat. El 
llenguatge que empra és sempre el d'un valencià molt col·loquial, escrit 
de manera excessivament natural. Aquest tret feia, per una part, apropar 
exitosament a la lectura a les classes més populars, però, per altre 
costat, es convertia en revulsiu per als escriptors vertaderament 
compromesos amb la literatura.  
 

 De les coses dels pobles és el títol d’una d’aquestes 

novel·letes que pertany al primer any de la segona època. El seu autor, 
Santiago Aguirre i Verdeguer, era fill del comerciant i escriptor Josep 
Aguirre i Matiol, ben conegut a Bétera amb el malnom de el Poll dels 
abrics. Participava assíduament en les obres de teatre que la colònia 
valenciana representava en el poble. Seria l’autor de la lletra de l’Himne 
de les Escoles de Bétera, quan va tindre lloc la inauguració de les 
mateixes, l’any 1922. 
 

   Sense voler concretar-ho (“un poble valencià”, ve a escriure), Santiago 
Aguirre desenvolupa la narració dins el poblat de  Bétera, durant una de 
les festes grans: la Divina Pastora. Utilitza personatges, situacions i 
ambients que en el seu temps podien ser identificats plenament, per a la 
qual cosa tergiversa o amaga intencionadament alguns aspectes per si 
algú es poguera sentir directament al·ludit. Amb gran profusió de detalls 
descriptius, ens conta l’amor impossible cap una beterana que seguix 
escrupolosament la tradició familiar.   
 
   L’autor de les il·lustracions és el seu cosí Ferran Gascon Sirera (el 

Nano, de malnom), germà de Josep, qui més tard hauria d’adquirir cert 

prestigi a Barcelona en fundar la galeria d’art i lloc de trobament de la 

joventut avantguardista, la Sala Blava. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


