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ovint els masos senyo-
rials que han sobre-
viscut a l’especulació 
immobiliària ens trans-
porten al paradís per-
dut dels estiuejants del 

1900. Aquells llargs i dolços es-
tiuejos dels burgesos urbanites van 
accelerar l’arribada de la mo-
dernitat als nostres pobles emi-
nentment pagesos. L’estiueig 
d’abans va barrejar locals rurals 
amb forans urbans; aportant per-
sonatges singulars amb noves 
maneres de vestir, pensar, sentir... 
Que es van fer cases en estil co-
lonial, modernista, noucentista, 
art-déco...  

Un bon exemple n’és el xalet de 
Baldomer Girona a la Selva del 
Camp, construït com a casal d’es-
tiueig amb molt de gust en un de-
liciós estil modernista i amb mol-
ta visió pràctica al costat de l’es-
tació del tren, per un prohom 
selvatà (1856-1936) instal·lat a 
Barcelona, on encara duu el seu 
nom un carrer al barri de la Vall 
d’Hebron. Qui sap si el tal Baldo-
mer potser era parent dels Giro-
na de Tàrrega, també descendents 
de la Selva, fundadors del Banc 
de Barcelona, del Castell del Re-
mei, de la Cambra de Comerç...? 

Abel Figueres, actual propieta-
ri del «xalet del Baldomer», ens 
informa que el mas encara man-
té la biblioteca i la pista de ball 
on se celebraven famoses festes 
d’estiuejants com la de la fotogra-
fia, però no conté documentació. 
I a l’Arxiu Municipal es conserva 
una acta de confiscació del 1936, 
durant la Guerra Civil... Però qui 
eren els estiuejants del xalet? A 
què es dedicaven? 

El cronista de la Selva, Joaquim 
M. Masdeu Guitert ha estirat el 
fil de Baldomer Girona i Constan-
tí per posar nom i cognoms a la 
seva esposa barcelonina Anna 
Bruguera i Riera i als seus fills Jo-
sep i Cèlia Girona i Bruguera, i ha 
descobert que aquesta estava ca-

sada amb Francesc Peris-Menche-
ta i Guix (1891-1980), un dels es-
tiuejants estrella de l’època, se-
gons testimonis orals i fotogra-
fies, i propietari de l’imperi 
periodístic Mencheta des del 
1916, any de la mort del seu pa-
re, el periodista i polític valencià 
Francesc Peris i Mencheta (1844-
1916), que no va poder suportar 
la mort per tifus dels seus altres 
dos fills periodistes i successors: 
Joan el 1913 i Antoni el 1915. 

Paco Peris i Mencheta, el patri-
arca fundador de l’imperi perio-
dístic havia estat un intrèpid pe-
riodista, corresponsal de guerra, 
considerat el pioner del reporte-
risme al segle XIX; un polític –mol-
tes vegades diputat i senador vi-
talici– que es va posar els reis Al-
fons XII i XIII a la butxaca; i un 
empresari visionari fundador el 
1883 de la primera agència de no-
tícies a Madrid i el 1888 del pri-
mer diari vespertí d’Espanya, 
El Noticiero Universal, a Barcelo-

na, popularment el «Ciero», a 
més d’altres capçaleres a Valèn-
cia i Sevilla. 

El matrimoni Peris-Mencheta-
Girona, carregats d’experiència de 
la vida i de contactes, eren l’atrac-
ció dels altres estiuejants, sovint 
visitats per amics i parents de l’al-
ta societat com les germanes de 
Francesc, Flora i Dolors Peris-
Mencheta, casades amb Lluís 
(1873-1952), i Artur (1881-
1965), Sedó i Guixard, fills de l’his-
tòric empresari reusenc Antoni Se-
dó i Pàmies (1842-1902), funda-
dor de la Colònia Sedó a 
Esparreguera. Artur va ser col·lec-
cionista de 5.500 obres dramàti-
ques, el fons més important d’Eu-
ropa; el seu fill Joan Sedó Peris-
Mencheta (1908-1966) va reunir 
la col·lecció més important del 
món de 3.873 llibres cervantins 
i un altre fill, Alfred Sedó Peris-
Mencheta (1901-1983), va ser 
conseller lerrouxista de la Gene-
ralitat republicana. 

Tristament per la Selva els anys 
daurats de l’estiueig interior es van 
eclipsar quan es van posar de mo-
da Salou i sobretot Sitges, on els 
Peris-Mencheta van seguir brillant 
en societat i com recorda la seva 
esquela del 1980, on ell va rebre 
el títol de ‘Fill adoptiu’ de la ca-
pital del Garraf.
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n Adivina quién viene a cenar esta no-
che, Sidney Poitier (fallecido el 
viernes a los 94 años), compartió 

papel con Spencer Tracy y Katharine 
Hepburn. En esta y otras películas mos-
traba la resistencia social a aceptar a un 
negro que no fuera limpiabotas. 

Hijo de un cultivador de tomates de Ba-
hamas, a los quince años fue a Estados Uni-
dos en busca de futuro. Durmió en la ca-
lle, fregó platos, pero pronto sintió añoran-
za de su familia y se le ocurrió escribir una 
carta a Roosevelt pidiéndole un préstamo 
de cien dólares para su retorno, con el 
compromiso de devolverlo. 

Años después recibió de Barack Obama 
una alta condecoración. Había triunfado, 
aunque el objetivo de su vida lo expresó 
así: «Mi meta es levantarme cada mañana 
mejor persona que cuando me fui a la ca-
ma».
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De l’antic estiueig d’interior de les grans fortunes del canvi de segle, 
com els industrials tèxtils Sedó, els inversors Girona i els periodistes Peris-
Mencheta, emparentats entre si, ens queden les fotografies i els edificis
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació, TTate 
Cabré ha treballat en premsa i televisió. És Guia 
Oficial de Turisme de Catalunya.
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Francesc Peris-Mencheta i Guix, propietari del ‘Noticiero  

Universal’, vestit de Pierrot, dret a l’esquerra, a la Selva del 

Camp als anys vint. FOTO: CEDIDA


