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Mésrutes olfactives aCasaVicens
La casamuseuamplia a dĳousles visites reinterpretades a través devuit
perfumsdeNasevoi a la primavera unificarà horaris i activarà la ruta enanglès
A. B.

L

ʼolora fulles de tabac del
fumador, lʼolor a aigua en
essència desde la tribuna
-possiblementla més difícil de recuperar-,lʼolor a
roses del jardí, amb permís dels
omnipresents margallons, tant
els de forja com els replantats a
la paret mitgera... CasaVicens
torna a olorar a aquella casa
dʼestiueigque Manuel Vicens
va encarregar a Antoni Gaudí el
1880.Oalmenys aquesta ha estat la voluntat dʼErnesto Ventós
Nasevoen un experiment que de
momentestà tenint èxit quatre
mesos després dʼengegar-secom
a novaoferta, just quan la casa
Una deles mostresdʼolors queesdonena la ruta de CasaVicens. Foto: Cedida
museucomplia el seuprimer
aniversari dʼobertura.
Dĳous passat, atall dʼexemple, roses,“la reina deles flors”,diu
Desdel febrer les rutes olfacla guia.Ja dins dela casa,la visila ruta arrencavaal jardí, amb
tives de dissabtesʼhanampliuna repassadahistòrica a lʼespai, ta secentra enla part original de
at a dĳous i a partir delʼ1dʼabril
la finca,i al menjadorhi ha ració
ambel suport dʼimatgesantisʼunificaran horaris a les19hodobledeperfum, floral i herbal,
gues -laLaura, la guia, també és
res. Tambéaquestaprimavera,
queels participants oloren amb
fotògrafai ajuda així a imaginar
aquestaactivitat específicano
lʼespaiambels canvis queha tin- els retallons allargats decartolinomésesfarà en català i castellà
gut.En aquestjardí interior ja es na acabats desucar en lʼessència.
sinó també enanglès.
Magnòlia, llessamí, peròtambé
destapael primer potet dʼolor:

heura verda i clavell. A la tribuna,
ambel jocdʼhumitats i la imaginació delqueseria un dia calorós
dʼestiu,la recreació deNasevo
apostaper un olor querecorda la
gespaacabada de segar.
Totseguithi ha uncanvi radical: delʼespaiobert la ruta introdueixels visitants en lʼespaireduït dels homesdel seglepassat:
el fumador,ambuna olor a puro
dʼaquelles que echanpʼatrás als
no fumadors.El canvi ésradical
als banys,on apareix la bergamota, el gerani, la lavanda i la molsa
dʼalzina. És el moment dʼexplicar
lʼaiguacorrent, habitual a la casa
en la sevaèpoca,i els participants
pregunten pels únics moblesque
sʼhadecidit dʼincorporar.
Al dormitori, una única estànça però separada en doscreacionsornamentals, el perfum de
Nasevorecorda les fulles del te
verd.I a la rèplica superior al fumador per ales dones:lʼhabitació ambcúpula, esdónaentrada
a les herbesorientals, a partir de
bàlsamsdePerú i Tolú; el sàndal
acabadʼequilibrar lʼescena,i la
nit estanca a CasaVicens.
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