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Lʼolora fulles de tabacdel
fumador, l̓ olor a aigua en
essènciadesdela tribuna
-possiblementlamésdifí-
cil derecuperar-,l̓ olor a

rosesdel jardí, ambpermís dels
omnipresentsmargallons, tant
elsdeforja comels replantats a
la paretmitgera... CasaVicens
torna aolorar a aquellacasa
dʼestiueigqueManuel Vicens
va encarregar aAntoni Gaudíel
1880.Oalmenys aquesta haes-
tat la voluntat dʼErnesto Ventós
Nasevoenunexperiment quede
momentestà tenint èxit quatre
mesosdesprés d e̓ngegar-secom
a novaoferta, just quanla casa
museucomplia el seuprimer
aniversari dʼobertura.
Desdel febrer lesrutes olfac-

tivesdedissabtesʼhanampli-
at adĳousi a partir del̓ 1dʼabril
sʼunificaranhoraris a les19ho-
res. Tambéaquestaprimavera,
aquestaactivitat específicano
nomésesfarà en català i castellà
sinó tambéenanglès.

Dĳouspassat, atall dʼexemple,
la ruta arrencavaal jardí,amb
una repassadahistòrica a l̓ espai,
ambel suport d i̓matgesanti-
gues -laLaura, la guia, tambéés
fotògrafai ajudaaixí a imaginar
l̓ espaiambels canvis queha tin-
gut.En aquestjardí interior jaes
destapael primer potetdʼolor:

roses,“la reina deles flors”,diu
la guia.Ja dinsdela casa,la visi-
ta secentra enla part original de
la finca,i almenjadorhi haració
dobledeperfum, floral i herbal,
queelsparticipants oloren amb
elsretallons allargatsdecartoli-
naacabatsdesucar en l̓ essència.
Magnòlia, llessamí, peròtambé

heuraverdai clavell.Ala tribuna,
ambel jocdʼhumitats i la imagi-
nació delqueseria undia calorós
dʼestiu,la recreació deNasevo
apostaper unolor querecorda la
gespaacabada desegar.
Totseguithi ha uncanvi radi-

cal: del̓ espaiobert la ruta intro-
dueixelsvisitants en l̓ espaire-
duït delshomesdel seglepassat:
el fumador,ambunaolor apuro
d a̓quellesqueechanp a̓trásals
nofumadors.El canvi ésradical
alsbanys,onapareix labergamo-
ta, elgerani, la lavandai lamolsa
dʼalzina. És elmomentdʼexplicar
l̓ aiguacorrent, habitual a la casa
enla sevaèpoca,i els participants
preguntenpelsúnicsmoblesque
sʼhadecidit d i̓ncorporar.
Al dormitori, unaúnica estàn-

çaperòseparadaendoscreaci-
onsornamentals, el perfumde
Nasevorecorda lesfulles del te
verd.I a la rèplicasuperioral fu-
madorper alesdones:l̓ habita-
ció ambcúpula, esdónaentrada
a lesherbesorientals, apartir de
bàlsamsdePerú i Tolú; el sàndal
acabadʼequilibrar l̓ escena,i la
nit estanca aCasaVicens.•
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Unadelesmostresdʼolorsqueesdonena la rutadeCasaVicens. Foto:Cedida

MésrutesolfactivesaCasaVicens
La casamuseuamplia adĳouslesvisites reinterpretades atravésdevuit

perfumsdeNasevoi a laprimaveraunificaràhoraris i activarà la ruta enanglès


