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El fons personal
de Lluís Mezquida Gené
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | CAP DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

En el marc del Programa
de Memòria Democràtica del
2022, el passat mes d’octubre
es va signar el conveni de
cessió del fons documental
de Lluís Mezquida a l’Ajuntament de Tarragona per a ser
custodiat a l’Arxiu Històric
de la Ciutat, gràcies a la
sensibilitat de la família i,
especialment, dels seus fills.
Lluís Mezquida Gené (Tarragona 1920–2009), va ser distingit per la seva trajectòria
com a periodista i historiador
amb la Medalla Ciutat de Tarragona, la Medalla Francesc
Macià i el Premi Ciutat de
Tarragona de Comunicació.
La Guerra Civil li va comportar dos anys mobilitzat i,
després, quatre anys de servei
militar obligatori. L’any 1944
va començar a treballar al
Diario Español, i publicà el
seu primer article un any més
tard, amb el pseudònim de
Petrófilo. L’últim d’aquesta
sèrie d’escrits va aparèixer
al Diari de Tarragona l’any
1983, amb la qual cosa sumà
un total de 9.700 articles.
A més a més, va col·laborar
com a corresponsal de
La Vanguardia, Abc i Diari
de Barcelona. A banda va fer
nombroses col·laboracions en
diverses revistes d’àmbit local:
aquesta obra menor fou recollida en un llibre l’any 1999.
Com a historiador, va ser
conegut i reconegut pels
seus llibres sobre la batalla de l’Ebre i la batalla del
Segre: La batalla del Ebro.
Asedio y defensa de Villalba
de los Arcos en sus aspectos

Lliurament de la Medalla Ciutat de Tarragona a Lluís Mezquida per part de l’alcalde, Joan Miquel Nadal,
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militar, económico, demográfico y urbanístico (1967);
La batalla del Ebro. Asedio
de Tortosa y combates de
Amposta. Del río Guadalope
al Gaiá, con las ocupaciones
de Falset, Montblanc, Valls,
Reus y Tarragona (1938-1939)

del Penedès, Vilanova i la
Geltrú y Barcelona (1994).

El fons de Lluís Mezquida
Gené, que es compon de
16 unitats de documents textuals i 988 fotografies, aplega
documentació utilitzada per
a la seva recerca
històrica (comuEL MATERIAL DEL
PERIODISTA I HISTORIADOR nicats de guerra,
S’INTEGRA A L’ARXIU DE LA circulars, memòries
i dietaris de soldats,
CIUTAT DE TARRAGONA
mapes, informes,
notes, imatges…), exemplars
(1967); La batalla del Segre.
de publicacions periòdiques
Repercusiones del Ebro en el
dels anys trenta del segle xx
oeste de Cataluña: marcha
—com Catalonia o 19 de
por Aragón, asedio y defensa
juliol— retalls de premsa i
de Lérida (1972); La batalla
opuscles, així com d’altres
del Ebro. Asedio y defensa
materials que aplegava segons
de Gandesa en sus aspectos
els seus interessos i les seves
militar, económico, demoaficions. Aquests anaven
gráfico y urbanístico (1973) i
des de la devoció popular a
La batalla del Ebro. Con las
Sant Magí —sobre la qual va
ocupaciones de Vilafranca

publicar tres llibres— fins a
les excavacions que la Fundació Bryant va dur a terme
a l’amfiteatre romà, o bé la
divulgació de l’interès turístic
de Tarragona, que va plasmar
en cinc guies turístiques. Tot
plegat, aquest fons personal
de Lluís Mezquida Gené,
s’integra ara al patrimoni
documental que es conserva
i difon a l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Tarragona. I
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