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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Entrada del carrer del General Manso del desaparegut
Arrabal de Sant Mateu. (Fotograbados Trama - Sant
Just Desvern)

ESPLUGUES
I EL CARRER
DEL GENERAL
MANSO
A l'any 1978 es donà novament el nom de «GENERAL
MANSO» a un carrer del poble. Aquest carrer té l'entrada
pel de la Riereta i s'acaba al peu de l'Autopista. Amb
això es donava continuitat a la memòria d'un soldat que

defensà la nostra comarca en temps de la Independència,
el nom del qual ja portava un carrer del desaparegut
Arrabal de Sant Mateu.
Aquell, com aquest, era un carrer molt curt sense sortida i tenia tot l'encís d'una ruralia avui inexistent, que
arrossegava una bona part de la història local, en el que
els seus pocs veïns eren com una sola família que se
sentia protegida por la presència del Col·legi de les Religioses de Nazaret, que hi havia a l'entrada.
Però del que avui es tracta, és de donar una breu
semblança, d'En Josep Manso i Solà, més conegut per
General Manso, que nasqué a Borredà (Bergadà) el 1785
de pares moliners. Home d'acció, davant la invasió francesa, formà a càrrec seu una companyia que desplegà
la seva activitat en la zona del Baix Llobregat.
En la «Monografia Històrica d'Esplugues», Mossèn Esteve Carbonell conta varies de les atrocitats comeses pels
invasors en el nostre poble, del relat del qual en son
testimoni, uns escrits dels qui visqueren aquells dies
d'angoixa.
Foren molts els espluguencs que moriren, davant de
llurs familiars, a la porta o dins de la pròpia llar, en mans
dels soldats francesos; lo qual conegut pel General Manso
fou immediatament replicat amb una acció de guerra en
la que aconseguiren fer uns quants presoners. El General
Manso ordenà tot seguit que fossin penjats amb un cartell
a l'esquena en el que s'explicava que si no era respectada, per part dels invasors, la població civil, tampoc serien respectats els presoners de guerra que caiguessin
en mans dels nacionals.
La reacció dels francesos, davant la positura del General Manso fou tal, que immediatament volgueren parlamentar per evitar uns extrems que, sens dubte, acabarien
amb els seus soldats. I fou precisament en la nostra població on es redactà el «Pacte d'Esplugues» en el que
s'acordava donar a les accions de guerra un caire més
humà, almenys en el que fa referència a la població civil.
L'historiador Isidre Clopes i Batlle té escrita una interessant biografia d'aquest il·lustre soldat a qui fou donat
el títol nobiliari de «Comte del Llobregat», i en diversos
pobles de la Comarca del Baix Llobregat hi ha un carrer
que porta el seu nom.
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