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Part de cal Nicasi (esquerra) vista des del carrer de Papín amb can Mantega al fons, 1900 (AMDS4-492)

cal Nicasi vist des del carrer de Miquel Àngel, 1897 (AMDS4-492)

Segons aquesta foto, cal Nicasi es troba a uns 100 metres a la dreta de la cantonada.
L’entrada principal de l’actual carrer de Miquel Àngel està decorada amb el mateix efecte
d’estuc que la Capella, a la que sembla accedir-se per un llarg camí. L’edifici més fosc en
primer terme, les arcades a nivell de terra i les arcades en el segon nivell encara poden
veure’s-hi avui.



En aquest mapa amb data 1903, es poden veure "Espiritistes" marcant la zona on s’ubica l’edifici al fons. El
carrer del Peligro ara s’anomena carrer de Papin, i els "Espiritistes" es troben just a la cruïlla de Torrente
Mantega (ara Torrente Perales) amb el carrer de Rosés

Arran del recent descobriment d’aquesta postal sense data, ara podem demostrar que l’edifici del fons, front
a can Mantega, era una caserna de cavalleria de la Guàrdia Civil.



La meva recerca em porta a especular que la Guàrdia Civil expropià cal Nicasi, un cop
aquest va ser arrestat i la va fer servir com a la seva caserna. Oficialment sabem que cap
al 1920, tota la parcel·la entre Rosés, Papin i Miquel Àngel era a mans d’Emili Pintó, un
empresari barcelonès que subministrava matalassos als militars a la Guàrdia Civil. Un
document d’arxiu del 1920 registra la seva sol·licitud per construir a l’espai obert a la
dreta de la foto. L’edifici que construí s’empra actualment com a centre de Tai-txi al
carrer de Papin 35.

Com s’ha dit anteriorment, Nicasi va fer servir abundoses quantitats d’aigua durant les
pràctiques espirituals. Sabem que en diversos casos demanà als seus clients que obrissin
pus (per compte propi) per emmagatzemar les seves aigües "especials". És d’interès
destacar que recentment es trobà un pou molt profund just en aquest lloc.
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