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1. Introducció 
He escollit el tema dels perfums perquè personalment em fascina. Per mi les olors són 

molt importants i, donat que tinc molt bon olfacte, em permeten completar i millorar la 

meva percepció del que m‟envolta. Les olors estan presents en qualsevol lloc i en 

qualsevol moment del temps, per la qual cosa passen a formar part dels nostres records i 

ens permeten reviure situacions del passat. A més considero que molta gent no dona 

suficient importància a l‟olfacte, deixant-lo com el sentit més prescindible. 

El treball també m‟hagués agradat fer-lo sobre la publicitat que es dóna als perfums, però 

he decidit fer-ho de com obtenir-los perquè aquest tema relaciona 3 de les ciències que 
mes m‟agraden: química (mescles i solucions), física (estats de la matèria) i biologia (els 
regnes vegetal i animal) i no podem oblidar que aquest any 2011 ha sigut declarat “Any 

Internacional de la Química” per la UNESCO sota el lema “Química, la nostra vida, el 
nostre futur”. 

Com tots sabem, els perfums han tingut una gran importància en la història de la 

humanitat, sent utilitzats amb diverses finalitats: per agradar els déus, per seduir, per 
dissimular l‟olor corporal i més recentment amb propòsits terapèutics o de benestar 
personal. No és estrany doncs, que avui en dia la indústria dels perfums sigui una de les 
més rentables a nivell mundial. 

Fins ara, el meu interès pels perfums em portava a col·leccionar-los, olorar-los i fer-los 
servir sempre, però aquest treball de recerca m‟ha permès aprofundir molt més en aquest 
món del perfums. Des del principi em vaig marcar 3 objectius:  

 
 Conèixer més a fons el món del perfums, la seva història i tipologia. 

 Descobrir com es fa actualment un perfum, les tècniques que s‟utilitzen i els 
resultats que s‟obtenen (les essències). 

 Elaborar jo mateixa un perfum. 

 
Per això he estructurat el document en 6 capítols principals: 

 
 Història del perfum: des del seu descobriment fins a la actualitat. 

 Característiques dels perfums: components, estructura i classificació. 
 Fisiologia olfactiva: l‟òrgan de l‟olfacte, com ens afecten les olors i quins  trastorns 

olfactius existeixen. 
 El perfumista: una professió valorada i que requereix formació especialitzada. 

 Olis essencials: composició i mètodes d‟extracció. 
 Part pràctica: ha consistit en obtenir mitjançant mètodes químics alguns olis 

essencials i en elaborar el meu propi perfum.   
 
Lògicament aquests capítols han estat complementats per aquesta introducció, unes 

conclusions, un glossari de termes i la bibliografia. 
 
Per explicar els mètodes d‟extracció dels olis essencials he utilitzat cites de la novel·la “El 

Perfum, història d‟un assassí” de Patrick Süskind que descriuen d‟una forma artística i 
literària els procediments tècnics. 
 

En les següents pàgines d‟aquest treball podreu veure el resultat del meu esforç i de 
segur us animaran a valorar i conèixer millor la importància del perfums en la nostra vida 
diària.   
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2. Història del perfum 

Perfum en català, parfum en francès, profumo en italià, deriven de la paraula llatina “per 
fumus” (mitjançant el fum). La història del perfum es remunta a l‟Edat de Pedra quan els 
homes, després d‟haver descobert el foc es van adonar que al cremar certes resines i 
herbes es desprenien aromes de diferents intensitats. Els nostres avantpassats 

incineraven fustes aromàtiques en grans rituals per complaure els seus Déus.   
 

Les primeres referències als perfums per ús personal 
són d‟Egipte, que tot i no utilitzar l‟alcohol per 
dissoldre les substàncies, eren uns grans productors 

d‟essències artesanals. 

Al principi, els perfums eren sagrats i estaven només 
reservats als Déus, els morts i els sacerdots, que eren 
els encarregats de elaborar-los als temples, on tenien 

cambres només reservades per aquest ofici. El fet de 
que a diferència d‟altres treballs manuals, que 
sempre els efectuaven els esclaus, fos exclusiu dels 

sacerdots denota la seva importància. Els perfums 
eren tan exclusius perquè l‟elaboració era molt 
costosa i requeria molts mesos de preparació. 

No obstant, la fabricació per a ús personal es va 
començar a estendre, i el seu ús va esdevenir un luxe 
de les classes socials altes i dels reis. 

 

 

Jeroglífic egipci que representa una 
dona portant dos flascons amb 

perfums. 

Els egipcis no només utilitzaven les fragàncies per atraure el sexe oposat, també 
pensaven que allunyava les malalties, i els esperits dolents. Hi ha molts frescos i gerros 
que representen el ritu dels perfums. 

Una prova de la importància dels perfums és que quan van obrir la tomba de Tutankamon 
(l‟any 1922) es van trobar més de tres mil flascons amb fragàncies que, algunes fins i tot 
després de 30 segles, encara conservaven l‟olor. 

La mirra, la menta, l‟encens i el safrà eren algunes de les substàncies utilitzades pels 
egipcis per l‟elaboració dels seus perfums.  

Les aromes eren tan importants pels egipcis, que és molt probable que les substàncies 

aromàtiques a Egipte fossin la causa de la primera vaga a la història de la humanitat. Es 
creu que a voltants del 1330 a.C. els soldats egipcis van fer vaga reclamant al faraó 
pomades i bàlsams olorosos.  

La Bíblia també ens dóna informació sobre com utilitzaven el perfum en la antiguitat:    
“He escampat el meu perfum com el cinnamom i la ginesta com una planta de mirra 
finíssima, com la resina perfumada de gàlban, ònix i estorac, i com el fum del encens de 
la tenda santa.” (Sirácida 24,15). 

L‟Orient Mitja també es va apassionar pels perfums. L‟àmbar era tan costós que, fins i tot, 
tenia el mateix valor que l‟or o els esclaus.  
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A la Xina existia una curiosa costum de repartir al final de les festes nocturnes entre els 

participants un tros de paper amb aroma de llessamí, el qual havia de dissimular l‟olor 
d‟alcohol. A la Xina, un bitllet imprès en seda també estava perfumat.  

Amb l‟arribada del Cristianisme i els seus missatges d‟humilitat, l‟ús del perfum va caure 

en desús per la seva funció sensual. Això, juntament  amb la caiguda de l‟Imperi Romà, 
van marcar un període de descens en la producció de perfums.  

Abans d‟existir l‟alcohol s‟utilitzaven olis vegetals i greixos d‟animals per xuclar les olors de 

les flors i les resines; també s‟hi afegien colorants i plantes amb propietats medicinals. Al 
segle VIII amb el descobriment àrab de l‟alcohol és van començar a produir 
industrialment. 

Quan els àrabs van portar els perfums a Espanya es van anar estenent per tota Europa. 
Granada i Sevilla es van convertir en els centres perfumistes més importants. 

Cal dir que amb l‟expulsió dels àrabs de la península ibèrica, els únics privilegiats que es 

van poder quedar van ser el perfumistes, per la simple raó de que si ells marxaven 
s‟emportarien amb ells els secrets dels perfums i ningú més podria reproduir les fórmules 
úniques.  

 

 
 
 

 

 

Recipients descoberts el 2003 a Xipre 
procedents d‟una fàbrica mil·lenària (la més 
antiga que s‟ha descobert) de fa 2000 anys 
abans de Crist que va quedar enterrada per 
un terratrèmol fa 4 mil·lennis. La perfumeria 
era molt gran, mesurava 4000 metres 
quadrats i els investigadors creuen que 
produïa perfums de bergamota, llorer, 
romaní, etc. 

La perfumeria també es troba des de l‟antiguitat associada a la ciència mèdica. A Grècia, 
Hipócrates, pare de la medicina, utilitzava petits concentrats de perfum per curar certes 
malalties. L‟aprofitament de la capacitat curativa de las plantes té el seu origen a aquest 

país. A l‟Edat Mitjana, els perfums es van utilitzar per lluitar contra les epidèmies i com a 
desinfectants, com per exemple a la pesta de Londres a mitjans del s. XVII. 
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És aproximadament a l‟any 1200 quan té lloc 

l‟esdeveniment més significatiu relacionat 
amb el desenvolupament de la indústria 
perfumista tal i com avui es coneix. El Rei 

Felip II August va sorprendre als 
perfumistes, que fins ara havien treballat pel 
seu compte, fixant els llocs de venta de 

perfums i reconeixent la professió de 
perfumista. Va ser llavors quan es van 
començar a crear les primeres escoles on es 

van formar els primers aprenents i oficials de 
la professió, que amb quatre anys d‟estudis 
eren mestres perfumistes que supervisaven 

el treball dels aprenents i eren els 
encarregats d‟aconseguir la fórmula del 
perfum desitjat.  

  
Representació d‟un home 

fent de perfumista 

Al segle XVIII, els perfums assoleixen el punt màxim de popularitat. Els perfums, fins i tot 
substitueixen l‟aigua i el sabó. A la cort de Lluis XV, la van anomenar “le cour parfumee”- 
la cort perfumada, perquè perfumaven els mobles, la roba i la pell. La revolució francesa 

no va disminuir la popularitat dels perfums. Com a detall curiós, existia a França un 
perfum que es deia “parfum a la Guillotine”. 

Igual que en la indústria, i en l‟art, la perfumeria va patir grans canvis durant el segle XIX. 

El desenvolupament de la química moderna i els canvis en el gust van establir les bases 
de la perfumeria tal i com es coneix avui dia. L‟alquímia es va substituir per la química i es 
van començar a produir perfums nous. Fins llavors els perfums portaven l‟olor d‟una sola 

flor (rosa només o violeta només), però a partir del segle XIX apareixen el perfums 
compostos per diverses flors. Més tard van aparèixer aromes abstractes que no tenien res 
a veure amb una determinada flor o composició floral. 

A mitjans del segle XIX es comencen a obtenir fragàncies mitjançant la reproducció 
artificial d‟olors. Amb aquest procés les substàncies obtingudes, encara que no siguin 
naturals, són més barates i menys volàtils, així l‟olor dura per més temps. Aquest fet ha 

revolucionat la indústria de la perfumeria; avui en dia els perfums són complexos, amb 
notes que no es coneixien abans del descobriment dels aromes químics.  
 

 

A França, la modista Coco Chanel va contribuir a la creació 
de Chanel n°5 quan el 1921, el perfumista Ernest Beaux per 
primera vegada va incorporar aldehids en gran quantitat, 

proporcionant així, una gran intensitat al perfum que fins 
aleshores es desconeixia, permetent realitzar milers 
d‟exemplars. Des d‟aquell moment, pràcticament tots els 
perfums contenen aldehids o altres substàncies sintètiques. 

La revolució de Chanel significa la popularització del luxe, ja 
que a partir de Chanel n°5, tothom es pot perfumar. 
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Desprès de l‟any 1920 molts altres països van començar a produir perfums industrialment. 

A principis del segle XX, a Catalunya va ser fundada l‟empresa Myrurgia per Esteban 
Monegal Prat. La paraula Myrurgia té l‟arrel grega “myron” que vol dir perfum i “ergon” 
que vol dir elaboració. Així doncs, es podria definir com “indústria del perfum”. A principis 

del mateix segle es fa fundar l‟empresa Antonio Puig Perfumes, actualment líder en la 
indústria dels perfums i la cosmètica. 

El perfum del segle XXI ha d‟incorporar tecnologies tan revolucionàries com la genètica, 

sense deixar de banda els principis artístics i la moda. 

En la actualitat, existeixen milers de perfums i d'empreses elaboradores a tot el món i els 
perfums han passat a formar part de la nostra vida diària. 

 

 

Vitrina del Museu del Perfum de Barcelona 
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3. Característiques dels perfums 
 

3.1. Components principals 

Els components principals dels perfums són: els olis essencials (naturals o sintètics), els 
fixadors de l‟olor i els dissolvents. 

A continuació es detallen les seves característiques: 

 

Olis Essencials Són líquids volàtils que contenen les substàncies que donen l‟olor al 
perfum. Poden ser extrets de plantes, de determinades glàndules 

animals o obtinguts per síntesi química. 

Fixadors de l‟olor Són molt importants perquè fan que l‟olor de la fragància duri més 
temps, ja que impedeixen que els olis essencials s‟evaporin 

ràpidament. Són substàncies poc volàtils amb un elevat poder de 
dissolució. Poden tenir olors molt fortes com el mesc o l‟ambre o 
poden ser inodors com el benzoat de benzil o la glicerina. 

En la novel·la de Patrick Süskind titulada “El perfum, història d‟un 
assassí” ho explica així: 

[... Hi ha flaires que romanen durant dècades. Un armari friccionat 
amb almesc, un tros de cuir xopat amb oli de canyella, un tubercle 
d‟ambre, un estoig de fusta de cedre posseeixen odoríferament 
gairebé la vida eterna. I d‟altres – l‟oli de llima, la bergamota, 
l‟extracte de narcís i tuberosa i moltes fragàncies florals – 
desapareixen al cap de poques hores quan s‟exposen a l‟aire lliure. El 
perfumista posa remei a aquesta fatal circumstància en unir les 
flaires massa volàtils amb d‟altres de més estables... ] 

Dissolvents El dissolvent més utilitzat en perfumeria és l‟alcohol etílic, que és 
molt poc tòxic, i a més la poca olor que fa es pot neutralitzar amb 

resines. L‟alcohol metílic no es pot utilitzar perquè és tòxic i també 
perquè té una olor pròpia que interferiria en la puresa del perfum. 
Els perfums que no contenen alcohol fan servir com a dissolvent l‟oli 

de sèsam o d‟ametlla. 
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3.2. Estructura 

Les notes aromàtiques d‟un perfum es van olorant segons la volatilitat de les substàncies 
que el formen, es a dir, els receptors sensitius reben primer l‟olor produïda per les 

substàncies més volàtils i reben en últim lloc l‟olor de les substàncies menys volàtils.  

Un cop a la pell les olors s‟evaporen seguint aquest ordre:  

1er) Cítrics 

2on) Florals i fruitals 

3er) Especiats i afustats 

S‟ha de tenir en compte que el perfum reacciona de diferents maneres segons el tipus de 
pell, el pH i l‟acidesa, que fa que les olors es percebin amb altres matisos i que la durada 

no sigui la mateixa. El color de la pell, el seu grau d‟hidratació i transpiració, són 
determinants, però també influeixen l‟alimentació, si fumes, prens alcohol, o prens 
medicaments. 

En funció de la volatilitat, un perfum té tres notes diferents: 

 

Tipus de nota Característiques % Habitual 

Notes de cap Són les primeres notes que es perceben, ja que són les 
més volàtils.  Solen durar només uns segons i solen ser 

notes fresques. Normalment són les que formaran una 
opinió del perfum, sobre si agrada o no. 

15 - 25 % 

Notes de cor Són les notes que vénen després de les notes de cap. Són 

les notes que donaran pas a les notes de fons.  Aquestes 
notes duren en la pell uns quants minuts. 

30 - 40 % 

Notes de fons Són els components menys volàtils, alguns poden arribar a 

durar dies. El seu paper principal es fer durar l‟olor del 
perfum (fixadors). És l‟olor que més perdura en la teva 
memòria i solen ser olors forts i càlids com la vainilla, el 

sàndal o el mesc. 

45 - 55 % 

 
Depenent de si un perfum té les notes de cap, de cor i de fons semblants o molt diferents 

es classifica de la següent manera: 

 

 Lineal: Des de que te‟l poses fins que s‟acaba l‟olor la fragància fa la mateixa olor. 
 Rodó: La fragància va canviant; antigament es feien d‟aquestes fragàncies. 
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3.3. Classificació 

Els perfums es poden classificar de moltes maneres depenent de quina característica 
vulguem destacar.   

En funció del sexe a qui va adreçat existeixen perfums femenins, masculins i unisexs. 
  

Els perfums femenins en teoria estan adreçats només 

a les dones, tot i que normalment la diferència entre 
un perfum femení i un masculí és el percentatge de 
determinades essències. Per regla general els perfums 

femenins solen olorar més a flors i solen tenir més 
percentatge de notes afustades de sàndal. 

Els perfums dels homes, solen tenir olors fortes com 

el tabac o el cuir i normalment tenen un percentatge 
més alt de cedre i vetiver per donar una sensació de 
més duresa.  

Perfums de Jean-Paul Gaultier 

 

Els Unisex  són perfums que tant queden bé a homes 
com a dones, solen ser fragàncies afruitades. La 

primera fragància unisex reconeguda a nivell mundial 
va ser una colònia anomenada “Aigua de Colònia 
4711”. Aquesta colònia va ser comercialitzada el 1709 

a la ciutat alemanya de Köln. Va ser elaborada per 
l‟italià Paolo Feminis que l‟anomenà Aqua Admirabilis. 
La composició de la fragància era: alcohol, olis 

essencials de taronja, llimona, bergamota, lavanda i 
romaní. Mes tard el nebot de Feminis - Giovanni 
Farina - va continuar el negoci venent el producte 

com un remei per curar dolors estomacals, mal de 
genives, etc.  Durant la Guerra dels set anys que va 
tenir lloc a mitjans del segle XVIII quan Prusia amb 

Gran Bretanya lluitaven en contra d‟Alemanya, 
Àustria i Rússia, l‟Aqua Admirabilis era molt popular. 
Vencedors d‟aquesta guerra van sortir Prusia i Gran 

Bretanya però Farina va guanyar nous clients dels 
països bel·ligerants, perquè els soldats es van 
emportar l‟Aqua Admirabilis i així es va formar 

espontàniament un mercat mundial. 

Els francesos la van anomenar Aigua de Colònia. Avui 
en dia, aquesta fragància es ven amb el nom 4711 i 

representa la fragància de més longevitat. 

 

Colònia 4711 
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Depenent del format en què es presenta, un perfum pot ser líquid, sòlid o oliós. 

 

 Els perfums líquids són els més coneguts, 

ja que són els més còmodes d‟utilitzar per 
cada dia. 

 Els perfums sòlids no són tan coneguts, 

però són molt útils i còmodes per anar de 
viatge. 

 Els perfums oliosos són els perfums en 
forma d‟oli que s‟utilitzen per perfumar 
l‟aigua de la banyera.  

Exemple de perfum sòlid 

 

En funció del percentatge d‟essència es pot establir la següent classificació: 

 

Tipus 
% 

d‟essència 

% d‟alcohol 
i graus 

Característiques 

Splash 0.5 - 1.5% 40 % 

70° 

Els splash normalment s‟utilitzen per 

perfumar el cos sencer després de la 
dutxa o després de fer esport. Fins i tot 
es pot perfumar el cabell i la roba, ja 

que conté poc alcohol i per aquest 
motiu no es perjudicial. La seva duració 
però, és molt curta (1-1,5h). 

Eau de 
cologne 

(aigua de 

colònia) 

4 - 6% 70 % 

70 - 80° 

És una fragància ideal pels nens petits, 

ja que són molt fresques. Al llarg del 
dia l‟has de renovar bastants cops 
perquè com a màxim dura 3 hores. 

Eau de 
toilette 

(aigua de 

tocador) 

7 - 12% 85 % 

80 - 85° 

El seu contingut en essència fa que 

sigui una fragància fresca i lleugera, 

molt utilitzada els dies calorosos d‟estiu. 

L‟olor dura de 3 a 5 hores amb sort. 

Eau de 
parfum 

(aigua de 

perfum) 

12 - 20% 90 % 

90° 

Conté més concentració d‟essència 

aromàtica que els eau de toilette.  

L‟olor dura de 4 a 6 hores. 

Parfum 

(perfum) 

> 20% 20% - 40% 

90º 

 

Els perfums, també anomenats 

extractes tenen una concentració 
d‟essència molt elevada. 

El resultat és un aroma molt intens, per 

aquest motiu és recomana utilitzar-lo 

amb poques quantitats. L‟aroma pot 
durar més de 7 hores. 

 
Com més concentració d‟essències tingui la fragància i millor sigui la qualitat de l‟alcohol, 

més cara serà la fragància. No obstant, també s‟ha de tenir en compte que el preu 
augmenta segons la marca i l‟envàs de la fragància.  
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3.4. Famílies olfactives  

Segons el llibre “Sustancias Aromáticas”, de Brunhilde Bross, actualment no existeix cap 
sistema reconegut de classificació de les olors, més aviat hi ha diverses classificacions de  

les olors, les més reconegudes són les de Linneo i Hans Henning (floral, eteri o vaporós, 
fruital, especiat, resinós, cítric i podrit) que no es poden considerar del tot correctes 
perquè igual que un color, pot ser per una persona blau i per a una altre verd, les olors 
també són molt subjectives. 

El més probable és que una classificació normalitzada no arribi a existir mai, ja que la 
interpretació de les olors no és només una classificació química, la psique també hi té 
molt a veure. El químic Ohloff ho explicava així: “El llenguatge dels aromes es reproduït 

en valors de vivències i, conseqüentment, varia d‟una persona a una altra”. 

La classificació següent me la va proporcionar “el nas” Daniel Cadierno, propietari de 
l‟Atelier del Perfume, quan vaig anar a la seva botiga de Barcelona. 

 

Oceànics És la família més nova que existeix. Les notes predominants oloren a mar; 
per provocar aquesta olor s‟utilitzen algues i plantes aquàtiques. 

Afustats 

 

Formen part d‟aquesta família els aromes dels boscos, perquè provenen 
d‟arrels, rizomes i escorces d‟arbres i arbustos. Bons exemples serien la 
fusta del sàndal, la fusta del cedre, la fusta del pi, el pachuli, el vetiver, el 
xiprer, la falguera i la molsa.  

Fruitals Són aromes de fruites; al principi només s‟utilitzaven cítrics com la llimona, 
la taronja i la bergamota (hespèrids), actualment però es poden trobar 

essències de quasi totes les fruites, algunes com la figa, el raïm, la pinya, 
els fruits vermells ... 

Florals Són les fragàncies més populars i més utilitzades. En les fragàncies florals, 

són comunes les composicions de llessamí, rosa, muguete, ylang-ylang, 
violeta...    

Ambrats Són essències extretes de resines o d‟animals, són aromes amb molt 

caràcter que s‟utilitzen com a fixadors i potenciadors de l‟olor dels perfums. 
Algunes essències no oloren especialment bé, però els perfumistes ja 
s‟encarreguen de que no es noti. Les més utilitzades són el musc i l‟ambre 

gris. 

Orientals Pertanyen a aquesta família les fragàncies sensuals i seductores amb 
acords càlids i exòtics, destinades majoritàriament a les dones. Aquesta 

família és coneguda també amb el nom d‟especiats, ja que estan dins 
d‟aquest grup notes aromàtiques tals com el pebre, l‟encens, el comí, 
l‟alfàbrega, la vainilla, la xocolata, el cafè... 
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4. Fisiologia olfactiva 
 

4.1. El nas com a òrgan dels sentits 

Com percebem les olors és un tema complicat que encara no està del tot clar.  

El sentit de l‟olfacte és l‟únic sentit que està sempre activat, mai descansa. Una persona 

pot arribar a emmagatzemar a la seva memòria més de 10.000 olors, tot i que en 
comparació amb altres animals, com el gos, que pot arribar a classificar més de 220 
milions d‟olors, això és molt poc. 

Fins i tot diferències subtils en les molècules poden generar olors diferents. Un cas curiós 
és el de les molècules anomenades quirals. Per entendre que són, es pot fer un símil amb 
lletres. Si posem la lletra “O” davant d‟un mirall la imatge es indistingible de la original. Si 

posem la lletra “R” no passa el mateix. Diem que aquesta lletra es quiral, perquè no es 
pot sobreposar amb la seva imatge especular. El nom de quiral prové del grec, que vol dir 
“mà”, perquè aquests membres són com la imatge especular l‟una de l‟altra. 

La quiralitat de les mans fa que els guants no siguin intercanviables. Amb les molècules 
quirals i els receptors passa el mateix. Una molècula i la seva imatge especular no 
activaran el mateix receptor. Per exemple, una molècula de limonè esquerra fa olor a 
llimona, però un limonè dret fa olor a mandarina. Amb aquestes subtileses, el món de les 

olors es gairebé il·limitat. 

L‟any 2004, Richard Axel va ser guardonat juntament amb Lina B. Buck amb el Premi 
Nobel per les seves investigacions del receptors i organització del sistema olfactiu. 

 

Sistema olfactiu (www.elcuerpohumano.net16.net) 
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Quan olores, per exemple una rosa, les molècules oloroses penetren al nas i arriben a les 

mucoses olfactives, que són el veritable òrgan del sentit. Aquestes mucoses tenen 10 
milions de neurones sensorials, cadascuna amb 6 o 8 cilis vibradors, que són els receptors 
de l‟olor de la rosa. Aquests cilis tenen molts receptors que només encaixen amb una 

molècula olfactiva determinada; igual que passa amb els panys i les claus, cada clau 
encaixa al seu pany. Un cop el receptor ha encaixat amb la molècula olfactiva de la rosa, 
es produeix un estímul que va directe al cervell i entra en el lòbul olfactori, que es 

l„encarregat de conduir els estímuls al cos, produint diferents sensacions. Però l‟olor 
continua el seu camí, arriba a l‟escorça cerebral i a partir d‟allà va a al hipotàlem, el tàlem 
i diferents zones del cervell que estimulen la producció de substàncies analgèsiques, 

tranquil·litzants o estimulants. 

 
(www.grupos.emagister.com) 

L‟olfacte i el gust estan estretament relacionats. Les papil·les gustatives de la llengua 

identifiquen el gust, i el nervi olfactiu identifica les olors. Ambdues sensacions són 
transmeses al cervell, que combina la informació per a reconèixer i apreciar els sabors. 
Mentre que alguns sabors poden reconèixer-se sense que intervingui l‟olfacte (com el 
sabor salat, amarg i el dolç), altres sabors més complexos (com el sabor d‟un ou ferrat) 

requereixen dels dos sentits. 
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4.2. Les substàncies oloroses 

Les substàncies oloroses s‟extreuen del regne vegetal, de secrecions glandulars d‟alguns 
animals o per síntesi química. 

En l‟actualitat els fabricants de perfums disposen de 5000 substàncies oloroses obtingudes 
principalment per procediments químics; només una petita proporció de substàncies 
aromàtiques provenen de fonts naturals. Això es degut a que les fonts naturals no poden 
atendre la gran demanda. Tot i l‟esforç, els químics no han aconseguit aromes 

exactament iguals als de les plantes; segueix sent inimitable l‟aroma de la fusta de cedre 
o el de les arrels de vetiver, de les fulles del pàtxuli o de la fusta de sàndal. Els analistes 
saben quins són els components olorosos de les essències vegetals. Per exemple, en 

l‟essència de rosa, l‟olor prové del geraniol; l‟olor a llimona prové del citral. Però els 
químics no han arribat a analitzar la resta de components que donen els matisos. Les 
olors no provenen d‟una sola molècula. Per exemple l‟aroma de les maduixes es causada 

per mes de 300 molècules diferents. Degut a això, la indústria del perfum no pot 
renunciar als olis essencials naturals. 

Les substàncies oloroses d‟origen animal més utilitzades són el mesc, l‟ambre gris, la 

civeta, el caviar, el cuir, la cera d‟abella i la mel. 

Per primera vegada els químics francesos van aïllar l‟aldehid cinàmic de l‟essència de 
canyella l‟any 1834. Més tard, els químics alemanys Liebig i Wöhler van aïllar el 

benzaldehid, un component de l‟essència de l‟ametlla amarga. Els químics, primer havien 
d‟aïllar les essències per poder reproduir-les al laboratori. 

Els compostos sintètics són substàncies produïdes mitjançat una síntesis química absoluta 

sense la intervenció del producte natural. Dins les substàncies sintètiques trobem les que 
imiten l‟olor natural però la molècula sintetitzada és diferent a la natural, com és el cas de 
l‟alcohol feniletílic (oli de roses). 

Un dels tipus de substàncies sintètiques més utilitzades per la indústria de la perfumeria 
són els àsters. Un ester és una molècula que conté un grup funcional R – COO – R‟ (on R i 
R‟ simbolitza una cadena hidrocarbonada, es a dir, formada per carbonis i hidrògens). 

Aquest tipus de molècules s‟obtenen per combinació d‟un àcid orgànic i un alcohol. 
L‟esterificació és una reacció que acostuma a ser molt lenta, per tant, per augmentar la 
seva velocitat s‟utilitza l‟àcid sulfúric concentrat que actua com a catalitzador i 

deshidratant. 

Alguns exemples dels èsters més utilitzats són els següents: acetat d‟amil CH3-COO-CH2-
CH2-CH2-CH2-NH3 (olor de plàtan), acetat de benzil CH3-COO-CH2-C6H5 (olor de gessamí), 

acetat d‟etil CH3-COO-C2H5 (olor de les coles), acetat de geraniol CH3-COO-C10H7 (essència 
artificial de lavanda). 

Molècula de geraniol 
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4.3. L‟olfacte i el subconscient 

El que olorem, sens dubte, afecta al nostre inconscient; una olor ens pot fer canviar 
l‟estat d‟ànim en pocs minuts. Això, en l‟àmbit medicinal és aprofitat per l‟aromaterapia. 

Els terapeutes saben que hi ha determinades olors que, per exemple, fan que el ritme 
cardíac s‟acceleri, o s‟alenteixi, que es faci abans la digestió, que faciliten la respiració ...  

Tot i que hi pot haver escèptics en aquests tema, és ben conegut que ara totes les 
botigues i empreses volen tenir el seu aroma característic per tal d‟afectar al subconscient 

i augmentar les vendes. 

4.4. Trastorns olfactius 

L‟olfacte es troba en el punt màxim de sensibilitat dels 30 als 60 anys; a partir d‟aquesta 
edat es comença a degenerar. 

Les causes per les quals apareixen trastorns olfactius són moltes; a vegades  apareixen 

després de que l‟individu hagi patit una malaltia o una lesió cerebral, més estranyament 
quan hi ha problemes hormonals o dentals. 

Alguns productes químics com medicaments i insecticides també poden afectar a l‟olfacte, 

encara que sigui temporalment. 

L‟obesitat, la diabetis, la hipertensió, el Parkinson, l‟Alzheimer, l‟esclerosi múltiple i la 
psicosis de Korsakoff estan acompanyades de problemes quimiosensorials com trastorns 

de l‟olfacte. Els trastorns olfactius es poden dividir en quantitatius i qualificatius. 

 

Trastorns quantitatius  

Anòsmia És un trastorn que incapacita a l„individu per percebre qualsevol tipus 
d‟olor. És un trastorn freqüent que pot produir-se  quan a causa d‟un 
refredat es tenen els receptors olfactius irritats. El trastorn pot ser només 

temporal, però també pot ser per sempre. Les persones amb anòsmia 
tampoc noten el gust del menjar. 
Si es noten algunes olors però no totes, es parla de hipòsmia, que seria la 

anòsmia en un grau més lleu. 

Hiperòsmia És un trastorn poc freqüent en què contràriament a l‟anòsmia l‟individu 
afectat pateix un augment de la sensibilitat olfactiva. Pot presentar-se 

únicament en alguns períodes com en l‟embaràs o en la menopausa, tot i 
que també pot afectar a l‟individu durant tota la vida si és deguda a 
malalties com la fibrosis quística. 

 

Trastorns qualitatius  

Paròsmia Aquest trastorn es caracteritza per una interpretació errònia de la realitat. 
El malalt  percep les olors agradables com si fossin desagradables, per 
exemple olora un ram de flors i percep olor a clavegueres. Això pot ser 
degut a determinades malalties tant físiques com mentals. 

Una variant de la paròsmia es l‟anomenada fantosmia, que consisteix en 
olorar olors que no estan en el medi, com per exemple, estar en la 
muntanya i olorar l‟olor a mar. 

Osmofòbia Consisteix en presentar una reacció de por davant de determinades olors 
que recorden algun fet traumàtic del passat. 
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5. El perfumista  

A l‟actualitat es distingeixen tres tipus de perfumistes:  
 

 Perfumistes househall: Tenen aquest nom perquè són els encarregats de crear els 
olors dels productes de casa com els detergents, els ambientadors, l‟olor de les 
espelmes ... 

 
 Perfumistes toilettes: Són els perfumistes de les coses de bany, com ara sabons, 

xampús, desodorants ...  
 

 Perfumistes de perfumeria alcohòlica: Aquests són els encarregats de fer els 

perfums com a fragàncies personals.  

Al començament els perfumistes treballaven gairebé en secret, en algunes èpoques van 
ser considerats mags donat que elaboraven les seves formules en tallers d‟alquímia. A 

mida que va passar el temps van començar a existir tallers industrials destinats a 
l‟elaboració de perfums fins arribar als grans laboratoris actuals on es fabriquen els 
perfums. 

 

5.1. Formació dels perfumistes 

Si vols ser perfumista has d‟anar a França o a Itàlia a formar-te, perquè és allà on estan 

les escoles de perfumeria; a França hi ha diverses opcions: l‟Institut Supérieur 
International du Parfum de Versalles, l‟Ècole Givaudan-Roure de Argenteuil, i la 
Universitat de Montpellier. A Itàlia hi ha la Universitat de Sapienza de Roma.  

Per accedir a totes aquestes escoles has d‟haver fet una carrera relacionada amb les 
ciències químiques, com ara química, farmàcia o biologia. 

En aquestes escoles t‟ensenyen marketing, cosmètica, legislació, com olorar...i al final has 
de fer un projecte industrial que consisteix en crear una línea de productes i treure-la al 

mercat. 
  

5.2. L‟educació de l‟olfacte 

Encara que sembli estrany per ser perfumista no cal tenir cap talent natural, només t‟ha 
d‟agradar olorar; en realitat la formació és un 80% del teu treball i el talent natural un 
20%. A les escoles ja t‟ensenyen a identificar, classificar i comparar les olors. 

Les millors condicions per olorar el perfum seria en un lloc tranquil, sense distraccions i 
amb una temperatura càlida, ja que el fred afecta negativament a l‟olfacte. 
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5.3. Com olora el perfumista 

Per olorar diferents substàncies, el perfumista utilitza unes tires més o menys rígides de 
paper que s‟anomenen “mouillette”. El perfumista impregna la tira de paper amb la 

fragància i un cop evaporat l‟alcohol ja es pot olorar sense que interfereixi l‟olor a alcohol. 

El lloc on el perfumista té totes les essències és diu “orgue de perfums”.  

L‟orgue dels perfums permet ordenar de forma ràpida les notes que s‟utilitzen. 
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6. Olis essencials 
 

6.1. Composició dels olis essencials 

Cal aclarir primer dos conceptes que normalment s‟utilitzen com a iguals però que en 
l‟àmbit terapèutic són molt diferents: s‟anomena “Oli essencial” als olis obtinguts per 

destil·lació per vapor d‟aigua o pel mètode de pressió, en canvi s‟anomena “Essència” als 
productes obtinguts per altres mètodes o que han estat sotmesos a transformacions. 

Els olis essencials tenen una composició complexa. Es componen de milers de substàncies 

orgàniques. Les més importants són:  

 Hidrocarburs terpènics: limonè, pinè ... 

 Alcohols: mentol, borneol ... 
 Aldehids: citral, citroneal ... 

 Cetones: tuyona, verbenona... 
 Fenols: timol, eugenol, carvacrol ... 

 Èsters: acetat de linali ... 
 Compostos sulfurats: dialil trisulfur ...  

Molècula de timol 

Les propietats d‟aquestes molècules donen als olis essencials propietats terapèutiques 
(tan per alleujar mals físics com psíquics) però la presencia de cetones confereixen 

toxicitat (es consideren tòxics els olis essencials de ruda, poliol i julivert). 

Els olis essencials poden estar compostos per una molècula principal, per 2-3 molècules 
que es troben en major quantitat o per molts components que no predominen entre si. 

Tots tenen, però, desenes de constituents.  

Les plantes contenen olis essencials en les diferents parts del seu cos. Els cítrics contenen 
olis essencials a la part exterior de la pell; altres plantes contenen olis essencials en les 

flors (ylang-ylang, lavanda, llessamí, rosa...); l‟anís, el pebre i la vainilla contenen l‟oli 
essencial en els fruits i les llavors, i a les fulles es troben les essències de menta, 
eucaliptus, pàtxuli i cedre. Els olis essencials s‟emmagatzemen també a les cèl·lules de la 

fusta del pi, el xiprer, el sàndal i de l‟arbre de la canyella. Les plantes que emmagatzemen 
olis essencials a les arrels són els lliris de gènere Iris, el vetiver, la valeriana, el nard, el 
gingebre... 

La composició d‟un oli essencial varia depenent de quina part de la planta vulguem 
extreure l‟oli essencial, per això és important en aromaterapia indicar la part utilitzada. 
Ex: del Citrus aurantium (la taronja amarga), es pot extreure oli de la pell que és ric en 

cumarines, i també es pot extreure l‟oli de les fulles, el qual es diu “petit grain” i que no 
conté cumarines.  

També s‟ha de precisar l‟espècie botànica de la planta, ja que per exemple, la composició 
de la menta és diferent segons l‟espècie: la Menta piperita conté mentol i la Menta viridis 
conté carbona. 
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El contingut de l‟oli essencial també depèn de quan ha estat recollida la planta. Ex: la 

sajolida (Satureja hortensis) en maig conté més carvacrol i menys cimè, en canvi en 
octubre el contingut és oposat. 
 

 

 
Satureja hortensis 

 

 
 

Molècula de carvacrol 

Per últim, és també important tenir en compte que els mètodes de destil·lació també 
poden variar la composició dels olis essencials. 

 
Les propietats físiques dels olis essencials són: 

 Líquids a temperatura ambient.  

 Volàtils (el punt d‟ebullició es més baix que el de l‟aigua). 
 Acabats de destil·lar són incolors o lleugerament groguencs, tot i que hi ha 

excepcions d‟altres colors, com la camamilla, que és blava.  
 Densitat inferior a la de l‟aigua. 

 Molt poc solubles en aigua, però l‟aigua absorbeix el seu aroma. 
 Solubles en alcohol d‟alt percentatge i en greixos. 

 Alt índex de refracció. 

 

6.2. Mètodes d‟obtenció dels olis essencials 

Per elaborar un perfum primer cal extreure l‟oli essencial del vegetal escollit. Els mètodes 
principals d‟obtenció dels olis essencials són tres: Extracció, Destil·lació i Premsat, amb les 

seves varietats: 
 

Técnica Ús Variant 

Extracció S‟utilitza per extreure l‟oli de les flors 
delicades, com la rosa o el llessamí. 

 Enfleurage 
 Maceració 
 Amb solvents 

 Amb CO2 supercrític 

Destil·lació Aquests mètode és útil per la matèria 

vegetal poc delicada com el fonoll, el 
clau, la menta, el eucaliptus i l‟anís. 

 Amb aigua 
 Amb vapor i aigua 

 Per arrossegament de vapor 

Premsat Normalment s‟utilitza pels cítrics.  

A continuació es descriuen cadascuna d‟aquestes tècniques. 
  



Treball de recerca 

 

Pàgina 21 

Extracció per Enfleurage 

Per fer-ho cal posar greix (normalment mantega de porc refinada blanquejada i 
desodoritzada) en unes safates d‟una profunditat de 0.5 cm màxim, anomenades “xassis” 
i posar-hi a sobre els pètals o la part de la planta que es vulgui extreure l‟oli essencial. El 

vegetal ha d‟estar en contacte amb el greix de 3 a 5 dies, després cal remoure-ho una 
mica i renovar les plantes fins que el greix quedi saturat. Un cop saturat, el greix queda 
impregnat del principi actiu “le pomade”, llavors s‟ha de rentar amb alcohol i destil·lar-ho 

fins recuperar un 80% del volum de l‟alcohol. El que queda s‟anomena “absolute”. 

Aquest mètode va ser utilitzat a Grasse, al sud de França, fins el 1960. Principalment 
s‟utilitzava per extreure l‟oli de flors amb una productivitat baixa, com el narcís o el nard.  

[...A finals de juliol començà l‟època del llessamí, a l‟agost la dels nards. (...) 
Ambdues flors posseïen un perfum tan exquisit i alhora tan fràgil que els seus 
capolls no només havien de collir-se abans de la sortida del sol sinó que els calia 
també una preparació especial i delicada. L‟escalfor reduïa la seva aroma, el bany 
sobtat en el greix calent de maceració l‟hauria destruïda del tot. Les més nobles 
de totes les flors no es deixaven arrabassar fàcilment l‟ànima, calia aconseguir-
ho, per dir-ho així, amb afalacs.  

En una cambra especial per al perfumat, s‟escapaven damunt de  safates 
untades amb greix fred o s‟embolicaven amb draps amarats d‟oli, i dormien fins a 
morir lentament. Al cap de tres o quatre dies s‟havien marcit  i havien deixat la 
seva fragància en l‟oli i el greix subjacents. Aleshores s‟havien de desprendre 
amb  tota cura  i escampar-hi flors fresques.  

El procés es repetia deu o vint vegades i, quan la pomada se saturava i l‟oli 
aromàtic es podia escórrer dels draps. El resultat encara era més magre que el 
de la maceració. Però la qualitat de la pasta  de llessamí o de l‟Huile Antique de 
Tubéreuse obtinguts mitjançant l‟enfleurage en fred superava en finor i fidelitat 
l‟original de qualsevol altre producte de l‟art perfumer. Sobretot amb llessamí 
semblava com si l‟aroma dolçament captivadora i eròtica de les flors es reproduís 
en les safates de greix com en un  mirall i ara s‟hi reflectís fidelment..., 
l‟enfleurage en fred era el mitjà més refinat i efectiu per a capturar les fragàncies 
delicades...] 1 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 “El Perfum, història d’un assassí “ és una novel·la de Patrick Süskind que va publicar el 1985. Aquesta obra 

ha estat portada al cinema per Tim Tykwer i part de la qual va ser rodada a Barcelona. 



Treball de recerca 

 

Pàgina 22 

Extracció per maceració 

La maceració és pot considerar una variant de l‟enfleurage, consisteix en submergir pètals 

de flors en greix (normalment de sèsam o ametlla) a una temperatura de 50-80°C i 
renovar-ho bastants cops fins arribar a la saturació. S‟utilitza en flors com la violeta i el 
clavell. 

[...Druot liquava en una olla ben grossa greix de porc i de bou per fer una sopa 
cremosa en la qual, mentre Grenouille la remenava constantment amb una 
espàtula llarga com una escombra, abocava munts de flors fresques. Durant un 
segon suraven sobre la superfície com ulls esglaiats i s„esblaimaven en el 
moment que l‟espàtula les submergia i el greix calent les envoltava. I gairebé en 
el mateix moment s‟afeblien i es marcien, i semblava com si la mort arribés tan 
de pressa que no els quedés altre remei que exhalar el seu darrer sospir olorós 
precisament en aquell medi que les ofegava, ja que Grenouille se‟n adonà amb 
un goig indescriptible- com més flors submergia en la seva olla més olor feia el 
greix. I sens dubte, no eren les flors mortes que seguien fent olor en el greix; no, 
era el greix mateix que s‟havia empapat del flaire de les flors. 

De vegades, la sopa es feia massa espessa i havien d‟abocar-la ràpidament en un 
gran sedàs a fi d‟eliminar-ne els cadàvers i preparar més flors fresques. 
Aleshores seguien abocant flors, remenant i colant. 

L‟endemà continuava la maceració, així és com s anomenava aquest procés, i 
l‟olla es tornava a escalfar, es liquava el greix i es carregava amb noves flors. 
Passat un temps, Druot decidia que el greix estava prou saturat i ja no podia 
absorbir més aroma. Apagaven el foc, colaven la feixuga sopa per darrera 
vegada i l‟abocaven en una cassola de ceràmica, on aviat es solidificava en una 
pomada que feia una olor magnífica. 

Les pomades perfumades es conserven molt de temps en indrets frescs...Però si 
el mercat de pomades estava sobresaturat , madame Arnulfi encarregava a Druot 
de sotmetre tota la producció a un desgreixatge per tal de transformar-la en 
essence absolue. I aleshores treien la pomada del celler, l‟escalfaven amb la 
major precaució en pots ben tancats, la mesclaven amb l‟alcohol més fi i 
mitjançant un batedor la barrejaven a fons i l‟esbandien. Un cop al celler, 
aquesta mescla es refredava ràpidament, l‟alcohol se separava del greix 
solidificat de la pomada i ja podia buidar-se en una ampolla. En l‟alcohol quedava 
aïllat un quasi-perfum certament d‟enorme  intensitat, mentre la pomada que 
quedava enrere havia perdut la major part de la seva aroma. D‟aquesta manera 
el perfum de flors havia passat a un altre medi. Tanmateix, l‟operació encara no 
s‟havia acabat. Després d‟una filtració acurada per mitjà de draps de gasa que 
detenien el mínim grumoll de greix, Druot emplenava un petit alambí amb 
l‟alcohol perfumat i el  destil·lava amb el foc ben baix. El que quedava, un cop 
s‟evaporava l‟alcohol era una minúscula quantitat de líquid esblanqueït:l‟oli pur de 
les flors, la seva aroma neta, concentrada cent mil vegades en un petit bassal 
d‟essence absolue  Aquesta essència ja no feia una olor agradosa. Feia una olor 
gairebé dolorosa, tallant i càustica a causa de la seva intensitat. I malgrat tot n‟hi 
havia prou de dissoldre‟n una gota en un litre d‟alcohol per a revifar-la i fer-hi 
ressuscitar l‟aroma d‟un camp de flors ...] 2 
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6.2.3. Extracció amb solvents 

El 80% de les essències florals s‟obtenen a França d‟aquesta manera. 

Els dissolvents més utilitzats són el ciclohexà, l‟etanol i el metanol; abans també 

s‟utilitzava el benzè però com que és tòxic ja no s‟utilitza. El mètode consisteix en 

col·locar els vegetals en recipients d‟acer inoxidable proveïts de plaques perforades i 

introduir-hi els dissolvents per a la seva maceració. Desprès de successives passades de 

dissolvent, el dissolvent aromatitzat es concentra al buit i es sotmet a un procés de 

destil·lació per tal d‟eliminar el dissolvent. El material residual que conté les matèries 

oloroses concentrades s‟anomenen “concrete”.  

Quan s‟utilitzen com a dissolvents olis vegetals, glicols, o olis minerals, no es pot separar 

l‟aromatitzant del dissolvent; llavors s‟anomena extracte. 

 

Extracció amb CO2 supercrític 

És la tècnica més moderna i costosa que existeix, només possible de fer industrialment, 

produeix un oli essencial de molt bona qualitat i sense cap tipus d‟alteració.  

Aquests mètode a més, és el menys perjudicial pel vegetal, ja que es fa directament 

sobre la planta viva i l‟únic que provoca és que durant unes hores (normalment es fa 

quan surt el sol) la planta es queda pansida, però després es recupera i torna a quedar 

normal. 

Consisteix en posar una espècie de campana a sobre de les flors, aquesta campana té 

dins diòxid de carboni en estat supercrític (vol dir que es troba entre la fase líquida i 

gasosa) que afavoreix l‟extracció de l‟oli essencial. Quan acaba el temps necessari (depèn 

de la flor) es posa el CO2 en estat gasós per poder-lo treure fàcilment i que només quedi 

el producte desitjat. 
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Destil·lació 

Destil·lar vol dir “separar mitjançant la calor”, és un mètode molt antic que ja era utilitzat 

pels grecs i els egipcis, encara que el mètode va ser més eficaç quan els àrabs van 

inventar l‟alambí.  

Antigament aquests procés es feia en uns aparells anomenats alambins. Aquest aparell 

està constituït per una caldera, un tub anomenat “coll de cigne” connectat a un 

refrigerador i un recipient que recull aigua i l‟oli essencial. El resultat són dos líquids 

distints, l‟aigua que és més densa i queda a baix i l‟oli essencial que per ser menys dens 

queda a dalt i es fàcil de recollir. 

Aquests mètode és útil per la matèria vegetal poc delicada com el fonoll, el clau, la 

menta, el eucaliptus i l‟anís. 

 

Alambí de coure de 5 litres de capacitat   

 

[...Baldini encenia un fogó de maons sobre el qual col·locava el perol de coure 
amb una mica d„aigua. Hi llançava els trossos de planta, el tapava amb la tapa 
(...) i hi connectava dos tubets flexibles per l‟entrada i la sortida de l‟aigua. (...) A 
poc a poc el perol començà a bullir. I passada una estona, de primer amb tímides 
gotes, després amb un regalim prim com un fil, el producte de la destil·lació rajà 
del tercer tubet de la tapa fins a una ampolla florentina que Baldini hi havia 
col·locat al dessota. (...) Lentament, sobretot quan substituïen l‟ampolla reblerta i 
la deixaven en una banda, el brou se separava en dos líquids distints: al dessota i 
restava l‟aigua de les flors i les herbes, i al damunt i restava una capa gruixuda 
d‟oli. (...) De tard en tard, quan el producte de la destil·lació era clar com l‟aigua, 
treien l‟alambí del foc, l‟obrien i treien el material massa cuit. (...) El llançaven al 
riu per la finestra. Aleshores el carregaven de plantes fresques, tornaven a omplir 
d‟aigua l‟alambí i el col·locaven damunt del fogó. I començava a bullir de bell 
nou...] 3 
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Els experts distingeixen tres maneres de destil·lar: destil·lació amb aigua, destil·lació amb 

vapor i aigua i destil·lació amb vapor. 

Tipus Descripció Ús 

Destil·lació  
amb aigua 

En la destil·lació amb aigua, la planta s‟escalfa 
directament en aigua i quan el vapor format 
arriba al tub refrigerant, aquest es condensa. 

 
  
 

 

D‟aquesta manera 
s‟obté l‟essència de 
la trementina. 

Es requereixen 
temperatures 
elevades > 150º. 

Destil·lació  
amb vapor i 

aigua 

En la destil·lació amb vapor i aigua, la planta 
es macera prèviament en aigua. Llavors es fa 

passar vapor d‟aigua provinent d‟un altre 
recipient que conté aigua bullint. Aquest 
vapor s‟emporta les substàncies volàtils fins el 

tub refrigerant on es condensen. 
 
 

 
 
 

D‟aquesta manera 
s‟obtenen les 

essències  
d‟eucaliptus,menta 
piperita, canyella, 

anís, fonoll i clau 
entre d‟altres. 
Es requereixen 

temperatures 
elevades > 150º. 

Destil·lació  
amb 
arrossegament 

per vapor 
d‟aigua 

En aquest cas la calor s‟aplica a un matràs 
que conté aigua. Aquesta aigua quan arriba al 
100ºC esdevé gas i passa per un conducte 

fins que arriba al recipient que conté la planta 
de la que volem extreure els olis. Aquest 
vapor d‟aigua arrossega les substàncies 

volàtils i se les emporta fins el tub refrigerant 
on es condensen.  
 

 

De qualsevol de les 
anteriors (poc 
delicades) es pot 

extreure l‟oli 
essencial amb 
aquesta destil·lació. 

Es requereixen 
temperatures no 
tan elevades > 96º. 

 

La destil·lació, però, també té desavantatges: molts compostos es fan malbé o no es 

destil·len i es queden a l‟aigua. Per aquest motiu els olis essencials obtinguts per 

destil·lació no tenen tanta intensitat com els olis obtinguts pels mètodes d‟extracció. Així 

que han de ser passats per un procés de purificació. 

Premsat  

Consisteix en sotmetre a pressió contínua o discontínua el vegetal per tal que alliberi l‟oli 

essencial. S‟obté una emulsió d‟aigua i oli que es separa per centrifugat, decantació o 

filtració. 

Antigament per extreure l‟oli essencial de cítrics com la taronja  o la llimona s‟utilitzaven 

unes esponges que pressionaven les pells (a vegades es feia manualment) fins que 

quedaven saturades de l‟oli i llavors s‟exprimien i aconseguien l‟oli essencial.  
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7. Part pràctica 

La part pràctica d‟aquest treball consisteix en obtenir olis essencials mitjançant diferents 

tècniques d‟extracció per a posteriorment elaborar un perfum. 

S‟han utilitzat les següents plantes: 

 

Planta  Planta 

Lavanda Nom científic Lavandula angustifolia 
 Part destil·lada Flors 

 Molècules aromàtiques Acetat de linalil, Linalol 

 Propietats terapèutiques Antidepressiu, cicatritzant, antisèptic 

 Contraindicacions Fotosensibilitat 

Romaní Nom científic Rosmarinus officinalis 
 Part destil·lada Fulles i flors 

 Molècules aromàtiques Cineol, Borneol, Canfeno, Àcid rosmarinic 

 Propietats terapèutiques Desinfectant, estimulant del sistema 
sanguini, relaxant muscular  

 Contraindicacions Durant l‟embaràs, epilèpsia, hipertensió 

Taronja Nom científic Citrus sinensis 
 Part destil·lada Pell 

 Molècules aromàtiques Limonè, Sinensal, Citronelal, Citral 

 Propietats terapèutiques Calmant, antisèptic, tònic digestiu 

 Contraindicacions Durant l‟embaràs, fotosensibilitat 

Llorer Nom científic Laurus nobilis 
 Part destil·lada Fulles 

 Molècules aromàtiques Cineol 

 Propietats terapèutiques Antivíric, antibacterià, fungicida, regulador 
del sistema nerviós 

 Contraindicacions Al·lèrgies 

 

I per a obtenir els olis essencials de les plantes s‟han utilitzat les següents tècniques: 

 

Técnica Planta 

Destil·lació simple amb aigua Lavanda, Romaní 

Destil·lació per arrossegament de vapor Lavanda, Romaní, Taronja, Llorer 

Extracció amb dissolvents (alcoholat) Rosa 

A continuació explicaré detalladament cadascuna d‟aquestes extraccions. 
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7.1. Obtenció d‟olis essencials 
 

Técnica Destil·lació simple 

Descripció La destil·lació és un mètode de separació de substàncies químiques basat 
en les diferents volatilitats de cadascuna d‟elles. La destil·lació simple 
s'inicia escalfant la mescla de substàncies; al entrar en ebullició la 

substància més volàtil s'evapora, es condensa en un condensador i es 
recull en un altre recipient. 

Lloc Laboratori del Institut Sant Just Desvern 
Amb la col·laboració de les professores Montse Ponce i Carme López 

Data Ultima setmana de juny-11 

Plantes Flors i fulles de lavanda 
Flors i fulles de romaní 

Material 
 

 
 

 

 

 

1 matràs de destil·lació 
de 500 ml 

1 vas  
de precipitats 

1 bec  
Bundsen 

 

 
 

1 tub refrigerant 1 termòmetre 

Suports 

Nous i pinces 
2 Tubs de goma. 
Taps amb 2 forats. 1 reixeta. 

http://www.google.es/imgres?q=vaso+de+precipitados+de+laboratorio&hl=es&rlz=1R2ADBS_esES396&biw=1440&bih=692&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=WVJuAid7A9ES-M:&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/products/scientific-glass-beaker.html&docid=1pOVl4RYMPf2qM&w=79&h=100&ei=u7mRTtG-IcX4sgaBjIUj&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=5&tbnh=87&tbnw=69&start=84&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:84&tx=50&ty=47
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Muntatge 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Al matràs rodó es col·loca aigua destil·lada i una quantitat gran de flors i 

fulles de la planta seleccionada. 
A continuació es realitzen les connexions que indica l‟esquema: 

 

 
 

L‟aigua del tub refrigerant ha d‟entrar per la part de a baix i sortir per la 
part de dalt per mantenir un gradient tèrmic suau i evitar el risc de xoc 
tèrmic entre el vapor d‟aigua i l‟aigua freda. S‟ha de deixar l‟aixeta oberta 

tota l‟estona perquè l‟aigua del refrigerant es vagi renovant. 
A continuació s‟encén el bec Bundsen. Quan el termòmetre marca 100°C 
l‟aigua destil·lada comença a bullir i es posa en marxa el procés. El vapor 

d‟aigua (carregat de l‟aroma de la planta) entra en el tub refrigerant i allà 
es condensa en forma de petites gotes d‟aigua que cauen al vas de 
precipitats. 

Precaucions No s‟ha de deixar mai que s‟evapori tota l‟aigua destil·lada perquè les 
plantes es cremarien, formant-se fum que alteraria l‟olor de l‟essència. 
Un altre risc es que es trenqui el vidre del matràs.  

Temps Aproximadament calen 5 minuts perquè comenci a bullir i 10-12 minuts 
més per aconseguir 5ml d‟essència i aigua. 

Resultat Flors i fulles de lavanda: 
 S‟obté aigua aromatitzada. 

 El líquid es incolor. 
 L‟olor és forta. 

Flors i fulles de romaní: 
 S‟obté aigua aromatitzada. 

 El líquid es groguenc. 
 L‟olor és suau. 
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Imatges  

 
 

Muntatge complet 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Detall del matràs 
amb flors de 
lavanda i la 
connexió amb el 

tub refrigerant 

 
 

 

Com s‟ha comentat, el resultat obtingut amb aquest tipus de destil·lació es molt aquós, 

per aquest motiu vam decidir continuar les extraccions amb un mètode una mica més 
complex: La destil·lació amb arrossegament per vapor d‟aigua. 
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Técnica Destil·lació per arrossegament de vapor d’aigua 

Descripció En aquest tipus de destil·lació es fa passar un corrent de vapor d‟aigua 
per la planta amb la finalitat de que arrossegui les seves essències. El 
vapor d‟aigua i els olis essencials del vegetal es condensen al interior del 
tub refrigerant originant una mescla heterogènia de fàcil separació. 

Lloc Laboratori del Institut Sant Just Desvern 
Amb la col·laboració de les professores Montse Ponce i Carme López 

Data Ultima setmana de juny-11 

Plantes Flors i fulles de lavanda 
Flors i fulles de romaní 
Pell de taronja 
Fulles de llorer 

Material  

 
 

 

 

 
 

2 matrassos de 

destil·lació 
de 500 ml 

1 vas  
de precipitats 

1 bec  
Bundsen 

 

 
 

1 tub refrigerant 1 termòmetre 

Suports, nous i pinces. 2 Tubs de goma. 

Taps amb 2 forats. 1 reixeta. 
Trossets de porcellana porosa. 
Un escalfador elèctric. 
 

Muntatge 
 

En aquest tipus de destil·lació es fan servir 2 matrassos: 
 Un conté aigua destil·lada i uns trossets de porcellana porosa 

que serveixen perquè la calor no es quedi en un sol punt i 

l‟ebullició sigui uniforme. 
 A l‟altra matràs es col·loca una gran quantitat de flors i fulles de 

la planta seleccionada. 
 

A continuació es realitzen las connexions que indica l‟esquema: 

  

http://www.google.es/imgres?q=vaso+de+precipitados+de+laboratorio&hl=es&rlz=1R2ADBS_esES396&biw=1440&bih=692&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=WVJuAid7A9ES-M:&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/products/scientific-glass-beaker.html&docid=1pOVl4RYMPf2qM&w=79&h=100&ei=u7mRTtG-IcX4sgaBjIUj&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=5&tbnh=87&tbnw=69&start=84&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:84&tx=50&ty=47
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Muntatge 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

A continuació s‟encén el bec Bundsen. Quan el termòmetre marca 100°C 
l‟aigua destil·lada comença a bullir i es posa en marxa el procés. El vapor 

d‟aigua arriba a través del tub de vidre a la part inferior del matràs amb 
plantes. Aquest vapor, amb l‟ajuda d‟un escalfador elèctric, escalfa el 
recipient i provoca l‟evaporació de les essències que quan arriben al tub 
de refrigeració es condensen i acaben gotejant al vas de precipitats. 

Precaucions No s‟ha de deixar mai que s‟evapori tota l‟aigua destil·lada, donat que 
amb la calor, el vidre del matràs es podria trencar. 

Temps Aquest procediment és una mica més lent. Aproximadament fan falta 5 
minuts perquè comenci a bullir l‟aigua i 15-20 minuts més per aconseguir 
5ml d‟essència i aigua. 

Resultat Flors i fulles de lavanda: 

 S‟obté molta aigua amb una mica d‟essència per sobre. 
 El líquid és incolor, però l‟essència té un to groguenc. 

 L‟olor és molt forta. 
Flors i fulles de romaní: 

 S‟obté aigua aromatitzada. 

 El líquid es incolor. 

 L‟olor és suau. 
Pell de taronja: 

 S‟obté aigua aromatitzada. 

 El líquid es incolor. 

 L‟olor és molt forta. 
Fulles de llorer: 

 S‟obté aigua aromatitzada. 

 El líquid es incolor. 
 L‟olor és molt forta. 

http://neetescuela.com/wp-content/uploads/2011/06/destilación.jpg
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Imatges  

 

 
 

Muntatge complet 

 

 

 

 

 
 

Detall del matràs amb aigua 
destil·lada 

Detall del matràs amb fulles de 
romaní 

 
 

 

Com a conclusió de les destil·lacions, trec que en la destil·lació amb aigua ha sortit el 

resultat esperat (un hidrolat) ja que és una destil·lació simple. El fet de que en la 

destil·lació per arrossegament de vapor només hagi obtingut essència de lavanda i que a 

més hagi obtingut tan poca quantitat ho atribueixo a que caldria posar més quantitat de 

plantes al matràs per així obtenir més rendiment.  
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I pels vegetals més delicats s‟ha utilitzat l‟extracció amb alcohol, com es descriu a 

continuació: 

 
Técnica Extracció amb dissolvents (alcohol) 

Descripció Es un dels processos d‟extracció dels principis actius de les plantes que 
s‟obté sense una font de calor. Consisteix en estovar i descompondre 

els teixits amb alcohol. El resultat es filtra per eliminar les parts sòlides. 

Lloc Casa meva 

Data Maig 2011 

Plantes Pètals de roses vermelles 

Material Morter 
Flascó amb tap hermètic 

Alcohol etílic 90º 
Tela de lli. 

Procediment Es separen els pètals de les roses, cuidadosament, rebutjant els que 
estiguin marcits. A continuació es trituren en un morter i es traspassa la 
massa resultant a un flascó al qual s‟afegeix alcohol etílic de 90º (de 

venda en farmàcies). A continuació es tanca el flascó amb un tap de 
rosca hermètic i es deixa reposar durant varies setmanes en un 
ambient fosc i fresc.  
Una vegada transcorregut aquest temps, es clarifica l‟essència fent-la 

passar per una tela de lli. 

Precaucions Recollir les roses pel matí, perquè la concentració de substancies 

aromàtiques es més elevada. 
Utilitzar roses de jardí, no de floristeria. 

Temps Varies setmanes 

Resultat Alcoholat  
Líquid marró fosc amb olor a alcohol i roses. 
El motiu del color és que l‟alcohol arrossega també el pigments, les 

ceres i altres compostos dels pètals. 

Imatges  
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7.2. Elaboració d‟un perfum 

Com s‟ha explicat abans, un perfum s‟estructura en tres tipus de notes que es diferencien 
en la seva volatilitat. 

Per construir un perfum cal tenir en compte l‟ordre en que s‟afegeixen cadascuna 
d‟aquestes notes. Primer s‟introdueixen les notes de cor perquè, en ser menys volàtils, no 
s‟evaporen mentre fabriquem el perfum. Després afegim les notes de cap, que són molt 
volàtils i necessiten la presència de les notes de cor per retenir-les. El perfumista ha de 

jugar amb aquests dos tipus de notes per construir el perfum i, una vegada dissenyat és 
quan s‟introdueixen les notes de fons que matisen la seva estructura, tenint a més la 
funció de fixar les notes més volàtils i evitar la desestructuració del perfum. 

 
 
La meva intenció és elaborar un perfum de la família olfactiva “floral” que són les 
fragàncies més populars. Una vegada conegut el procediment i el tipus de perfum és 

l‟hora de comprovar que tinc tots els materials necessaris:  
 

 Alcohol de 96° i flascons buits. 

 Olis essencials:Tinc el resultat de l‟extracció, feta amb vapor d‟aigua de lavanda i 
tinc l‟alcoholatura de roses. Les altres destil·lacions que vaig fer no les podré 

utilitzar, perquè el que vaig aconseguir va ser només aigua aromatitzada, sense oli 
essencial; per tant si l‟utilitzés l‟aigua no es dissoldria i quedarien bombolles. 

 

 

Notes de cap 

15-25% 

Notes de cor 

30-40% 

Notes de fons 

45-55% 
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He extret amb un conta gotes l‟oli de la destil·lació per arrossegament de vapor de la 

lavanda, com només ha sortit una gota, decideixo reservar-me-la per quan ja tingui la 
prova del perfum definitiva. 
 

Com per fer un perfum fan falta mes varietats d‟essències he anat a comprar algunes 
essències 100% naturals que considero que oloren bé:  

 

Planta  Planta 

Bergamota Nom científic         Citrus bergamia 
 Part destil·lada la pell La pell 

 Molècules aromàtiques Linalol, Limoneno, Acetat de linolilo 

 Propietats terapèutiques Antibacterià, digestiu, laxant i calmant 

 Contraindicacions  Durant l‟embaràs, fotosensibilitat 

Citronella de  Nom científic Cymbopogon nardus 
Ceylan Part destil·lada Fulles i tronc 

 Molècules aromàtiques Limoneno 

 Propietats terapèutiques Fungicida i astringent cutani 

 Contraindicacions Durant l‟embaràs 

Eucaliptus Nom científic Eucalyptus globulus 
Blanc Part destil·lada Les fulles 

 Molècules aromàtiques 1,8 cineol 

 Propietats terapèutiques Expectorant i antiviral 

 Contraindicacions No recomanat per asmàtics, no utilitzar 
durant l‟embaràs i pot causar irritacions 

cutànies 

Lavanda Nom científic Lavandula angustifolia 
 Part destil·lada Flors 

 Molècules aromàtiques Acetat de linalil, Linalol 

 Propietats terapèutiques Antidepressiu, Cicatritzant, Antisèptic 

 Contraindicacions Fotosensibilitat 

Llessamí Nom científic Jasminum officinale 
 Part destil·lada Flors i arrels 

 Molècules aromàtiques indol,  linalol, farnesol, geraniol, nerol, 

 Propietats terapèutiques Antiespasmòdics, analgèsic, antisèptic i 

antidepressiu 

 Contraindicacions al·lèrgies 

Pàtxuli Nom científic Pagostemom patchouli 
 Part destil·lada La planta en flor 

 Molècules aromàtiques Patxunelol 

 Propietats terapèutiques Antiinflamatori i cicatritzant 

 Contraindicacions Durant l‟embaràs 

Ylang-Ylang Nom científic Cananga odorata 

 Part destil·lada flors 

 Molècules aromàtiques Benzoat de benzil, germacrè, farnesè 

 Propietats terapèutiques Antidepressiu, hipotensor, afrodisíac i 
antiespasmòdic 

 Contraindicacions Possibles irritacions cutànies i no 
recomanable durant l‟embaràs 
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A continuació començo a fer proves combinant les diferents essències. Com tots els 

flascons disposen d‟un conta gotes, utilitzaré la gota com a unitat de mesura.  

Per fer la primera prova utilitzo totes les essències que he comprat i les vaig introduint 

per ordre (notes de cor, notes de cap i notes de fons) en un petit recipient de vidre. 

Prova nº 1   

 Notes de Cor 3 gotes de ylang, 3 de llessamí   

 Notes de Cap 2 de lavanda (comprada), 2 d‟eucaliptus 
2 de bergamota i 2 de citronella 

 Fons 4 gotes de pàtxuli 

 Alcohol Afeixego un 50% en volum  

 Resultat Color: groguenc 

  Aspecte: net  

  Olor: molt fort a citronella, més aviat dolenta 

 Conclusió Aquesta combinació fa molta olor a citronella, recorda 
massa a mata-mosquits, per això decideixo prescindir 
de la citronella.  

Faig el següent intent sense la citronella i hi introdueixo l‟alcoholatura de roses. 

 

Prova nº 2   

 Notes de Cor 3 gotes de ylang, 3 de llessamí, 3 de rosa i 

3 de bergamota   

 Notes de Cap 1 gota de lavanda (comprada) i 1 d‟eucaliptus 

 Fons 2 gotes de pàtxuli 

 Alcohol Afeixego un 50% en volum  

 Resultat Color: marró 

  Aspecte: emulsionat  

  Olor: molt forta 

 Conclusió L‟alcoholatura de rosa no s‟acaba de dissoldre bé i 
queden bombolles marronoses. Suposo que 
l‟alcoholatura no es dissol del tot perquè l‟alcohol també 
ha dissolt ceres i altres substàncies de les roses que 

aquestes sí que són insolubles, ja que només una petita 
part de l‟alcoholatura no es dissol. 
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Tampoc puc fer servir l‟alcoholatura de roses, així que a la següent prova no en poso. 

 

Prova nº 3   

 Notes de Cor 1 gota de ylang,1 gota de llessamí i 1 gota de 
bergamota 

 Notes de Cap 1 gota de lavanda i 1 gota d‟eucaliptus 

 Fons 1 gota de pàtxuli 

 Alcohol 50% en volum 

 Resultat Color: groguenc 

  Aspecte: net 

  Olor: molt forta a llessamí 

 Conclusió Considero que fa massa olor a llessamí, queda un olor 
massa forta; decideixo no posar-hi. 

En la següent prova no utilitzo el llessamí i hi poso més bergamota per a que quedi una 

olor més cítrica. 
 

Prova nº 4   

 Notes de Cor 2 gotes de ylang i 3 gotes de bergamota 

 Notes de Cap 1 gota d‟eucaliptus i 1 gota de lavanda (comprada) 

 Fons 2 gotes de pàtxuli 

 Alcohol 50% en volum 

 Resultat Color: groguenc 

  Aspecte: clar, net i pur 

  Olor: a mi m‟agrada 

 Conclusió Aquesta és la millor combinació, és una olor forta però 
té un to cítric. 

Em quedo amb la prova 4 perquè m‟agrada l‟olor i crec que es podria considerar un 
perfum Unisex, perquè tot i ser un perfum floral, té una olor forta i cítrica.  

Així que el torno a fer posant la gota de lavanda aconseguida al laboratori i comprovo que 
la olor és molt similar. A continuació tanco bé el pot i el deixo reposar durant uns dies en 

un lloc fresc i fosc i verifico que la olor es manté i no hi ha cap alteració.  
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8. Conclusions 

La preparació d‟aquest treball de recerca m‟ha permès aprofundir en un tema que hem 
fascina i que forma part de la meva vida diària. En aproximadament un any he passat de 

ser una simple usuària de perfums a ser una persona coneixedora de la seva història, 
evolució i elaboració. 
 
Per preparar la part teòrica m‟he documentat a fons, buscant informació en diferents llocs 

com biblioteques, internet, botigues i museus. El problema que m‟he trobat a estat que hi 
ha bastant informació sobre el tema dels perfums però cada llibre o pàgina web diu una 
cosa diferent que contradiu alguna altra informació. Però, tot això m‟ha permès 

familiaritzar-me amb les tècniques de recollida d‟informació, classificació, resum, 
esquematització i redacció. El resultat han sigut 30 pàgines plenes de dades, dates i 
imatges que constitueixen un bon resum de la història del perfum des del seu 

descobriment fins a l‟actualitat, sense oblidar altres aspectes com la forma en que afecta 
el cervell i el món dels perfumistes. 
 

Realment la part pràctica ha sigut la més interessant, i la més difícil, d‟aquest treball de 
recerca. L‟extracció dels olis essencials no es pot fer a casa, es necessita disposar d‟un 
laboratori i encara així el rendiment de les plantes sotmeses a destil·lació és molt baix. 

Això ha sigut el principal motiu pel qual les extraccions obtingudes al laboratori del institut 
portaven molta aigua i molt poca essència. Per comprovar aquesta hipòtesi he buscat 
informació a internet per saber el factor de rendiment (litres d‟essència obtinguts per cada 

100 Kg de vegetal) de les plantes que jo he fet servir i que són les següents: Lavanda 
1.00, Romaní 0.62, Taronja 0.60 i Llorer 0.02. Es a dir, en el cas més favorable (la 
lavanda) es necessita 1 Kg de planta per obtenir 10 ml d‟oli essencial. Aquests, però, són 

els rendiments que s‟obtenen industrialment, com és lògic a un laboratori petit encara són 
inferiors. Per això la producció d‟olis a petita escala no permet obtenir-los per separat, 
sinó en forma d‟hidrolats o alcoholats. Per tant, fer un perfum de qualitat a casa és molt 

difícil a no ser que compris les essències a les farmàcies.  
 
Ara que ja sé el que costa obtenir olis essencials al laboratori i el cars que són comprar-

los 100% naturals a les farmàcies (els flascons només contenen 5ml d‟essència), entenc 
més els elevats preus que tenen actualment els perfums. 
 
Una vegada tenim els olis essencials (fabricats o comprats) es necessari trobar la 

combinació idònia. Jo no he utilitzat les fórmules magistrals dels llibres ni les que es 
poden trobar a internet, perquè he preferit utilitzar el meu olfacte com a guia. M‟he 
adonat que és necessària molta pràctica, dedicació i esforç per aconseguir una mescla 

harmoniosa i equilibrada.  
 
Desprès de varies proves he aconseguit fer un perfum floral que m‟agrada. Aquesta és la 

seva composició:   
 

Notes de Cor 2 gotes de ylang-ylang i 3 gotes de bergamota 

Notes de Cap 1 gota d‟eucaliptus i 1 gota de lavanda  

Fons 2 gotes de pàtxuli 

En resum, aquest treball de recerca m‟ha permès descobrir que elaborar un perfum és, 
més que una ciència, tot un art, i que la professió de perfumista ha de ser ben valorada i 

reconeguda. 
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9. Glossari 
 
Aldehid – Nom genèric de les substàncies orgàniques, caracteritzades per la presència 

del grup funcional carbonil unit a un hidrogen. 

Alquímia – Doctrina que pretenia explicar com una substància es podia transformar en 

una altra, en un temps en què encara no existien les disciplines empíriques de la química i 

de la física.  

Ambre gris – Substància de consistència cerosa present en el tub digestiu dels catxalots 

i d‟altres cetacis marins. En la indústria dels perfums s‟utilitza l‟ambre sintètic. 

Aroma – Olor agradable. Terme utilitzat per la indústria alimentària. 

Bàlsam – Resina que conté un o dos àcids aromàtics. 

Cinnamom – Resina obtinguda del arbre Cinnamomum camphora. 

Destil·lació –  És un mètode de separació de substàncies químiques basat en les 

diferents volatilitats que presenten cadascuna. 

Encens – Resina aromàtica, extreta d‟arbres del gènere boswèl·lia. 

Estorac – Resina extreta de l‟arbre Styrax officinalis. 

Fragància – Perfum, olor. Terme usat per la indústria cosmètica per descriure una olor 

agradable,i és comunament usada per a referir-se a perfums. 

Gàlban –Resina del tronc i les arrels de Ferula galbaniflua, planta originària de 
Pèrsia. Té propietats expectorants i balsàmiques. 

 
Ginesta – 1. Arbust de la família de les papilionàcies. - 2.Flor de la ginesta. 
 

Ylang-Ylang –  Arbre originari de l‟Àsia meridional les flors del qual produeixen un oli 

d‟olor dolça molt emprat en la fabricació de perfums. Nom científic: Cananga odorata. 

Mesc – Substància amb una olor molt forta que s‟extrau d‟una glàndula d‟una espècie de 

cérvol. És emprat com a fixador. Actualment en perfumeria s‟utilitza el mesc sintètic. 

Mirra – Resina aromàtica obtinguda de diverses espècies del gènere Commiphora. 

Notes – Olors. 

Olor – La sensació resultant d‟un estímul per l‟olfacte. 

Ònix – Varietat d‟àgata. 
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Pàtxuli – Arbust herbaci del gènere Pogostemon cablin dins la família de les labiades. A 

l‟antiguitat l‟utilitzaven per evitar que els insectes i altres animals es mengessin les catifes 

que eren transportades durant molts dies en vaixells. A part d‟això ha estat sempre 

associat a la mort perquè a la guerra de Vietnam s‟utilitzava per a que a les trinxeres no 

facin mala olor els cadàvers que s‟estaven descomponent. 

Planta aromàtica – Planta que presenta un elevat contingut de substàncies amb 

propietats químiques i bioquímiques especifiques. La presencia d‟aquestes substàncies o 

principis actius en quantitats elevades diferència les plantes aromàtiques de la resta de 

plantes. 

Resina – Denominació genèrica de diferents substàncies orgàniques, de consistència 

sòlida o semi sòlida, molt viscosa, solubles en l‟èter i l‟alcohol, però insolubles en aigua. 

Sàndal – Arbre de la família de les santalàcies. 

Vetiver – Planta herbàcia. Es cultiva a India i Ceilan. L‟oli s‟extreu de l‟arrel. 

Volatilitat – Tendència que té una substància a vaporitzar-se. 
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