
Presentació
Des de ben petita, la perfumeria ha sigut un tema que he tingut molt a mà, ja que el 
meu pare s’hi dedica. Recordo anar a la seva fàbrica i no parar de mirar com treba-
llava l’altra gent amb la curiositat de saber com funcionava cada màquina. Mai no 
he estat una persona que em poso mil perfums, ni tampoc la que em maquillo més, 
però tot i així m’interessen molt els processos per mitjà dels quals podem arribar a 
tenir un perfum a les nostres mans, que faci bona olor i amb la satisfacció que l’hem 
fet nosaltres. Actualment, vivim en una societat on la major part de la població uti-
litza perfums per tal de sentir-se millor amb ells mateixos. Aquesta dada em va fer 
pensar en l’enfocament que donaria al meu treball, i és si és possible arribar a crear 
la colònia perfecta, aquella que pugui arribar a agradar a tothom sigui de l’edat que 
sigui, això sí, diferenciant entre homes i dones, ja que, com tots alguna vegada hem 
pogut notar, les olors dels seus perfums són molt diferents.

Metodologia
La major part de la recerca ha sigut a través d’Internet, tant en pàgines com en 
llibres en línia. No obstant això, també he comptat amb informació de llibres tant 
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que tenia a casa com de la biblioteca. A partir de tots aquests he anat contrastant la 
informació i traient el més important de cada una. A més, he consultat alguns dels 
meus dubtes al meu pare i també a alguns químics de la seva fàbrica. Finalment, 
vaig tenir l’oportunitat de fer una entrevista a la Patricia González, una noia que va 
anar a acabar la seva llicenciatura en Química als Estats Units, on també va fer el 
seu doctorat i ara està treballant de professora a la universitat. A més, també està 
investigant una nova teràpia per al càncer de pròstata.

Cos del treball
Què és un perfum? El seu significat ha anat variant al llarg del temps segons la seva 
funció, però en l’actualitat el podem definir com el líquid que utilitzem ja sigui amb 
nosaltres o amb peces de roba, per tal de fer bona olor. Un perfum està format per 
una sèrie de components. Un dels més importants són els olis essencials, que s’en-
carreguen de donar l’olor característica a la colònia, i aquests són d’origen natural, 
com per exemple de flors. Per altra banda hi ha els compostos sintètics que també 
donen olor al perfum, però aquests s’han obtingut a partir d’una síntesi química. A 
continuació trobem els fixadors, que serveixen perquè l’olor duri més, i finalment els 
diferents dissolvents, com aigua destil·lada i alcohol. Quan s’elabora un perfum és 
necessari tenir en compte l’olfacte, ja que hom en comprarà un si li agrada la seva 
olor a la pell, perquè és la zona on te l’apliques. Dintre de les olors, cal destacar dos 
aspectes importants. El primer són les famílies olfactives i el segon, les notes olfac-
tives. Definim «família olfactiva» com el conjunt de fragàncies en les quals una olor 
destaca per sobre de les altres tot esdevenint l’essència del perfum. Entre les famí-
lies trobem diversos conjunts d’olors: aquestes són la cítrica (llimona, taronja), la 
floral (flors), l’oriental (vainilla), la fustada (fusta), la chypre, que és una barreja de la 
cítrica, la floral, la fustada i amb ambre, i finalment la fougére, que està formada per 
aromes de lavanda, bergamota, vainilla i algunes herbes. Per altra banda, les notes 
olfactives són aquelles essències que som capaços de captar quan ens apliquem un 
perfum. No obstant això, cal tenir en compte que els components d’un perfum tenen 
diferents volatilitats, i és per això que diferenciem tres tipus de notes: les de sortida, 
que són les primeres que percebem, les de cor, que apareixen al cap d’uns minuts, i 
finalment les de fons, que ho fan al cap d’unes hores. Cal remarcar que totes aques-
tes notes són diferents les unes de les altres, és a dir, l’olor del perfum anirà variant. 
Per elaborar-ne un és necessari seguir una sèrie de passos, tots ells indispensables. 
El primer de tots consisteix en la recollida de primeres matèries, com per exemple 
flors. A continuació cal fer-ne una extracció de les essències utilitzant diferents 
mètodes, entre els quals destaca la destil·lació. Després ja procedim a fer la barreja 
de components, és a dir, dels olis essencials amb els dissolvents i amb els fixadors. 



Una vegada hem fet aquest pas es dona el procés d’envelliment. Aquest no és gaire 
conegut, però és molt necessari. Consisteix a deixar reposar el perfum durant tres 
setmanes per tal que els diferents components s’acabin de barrejar correctament. 
Una vegada passades les tres setmanes es filtra el perfum, ja que es poden haver 
format alguns pòsits, i ja l’envasarem. Després d’haver fet aquesta presentació dels 
continguts més importants de la meva part teòrica seguiré per la part més interes-
sant del meu treball, la pràctica. I la pregunta que ens podem fer és, com vaig crear 
la colònia? Com he explicat a la presentació, un dels meus objectius és crear la co-
lònia perfecta, per tant, per fer-ho vaig passar unes enquestes que van respondre 
unes 200 persones. En ella hi trobem un conjunt de preguntes necessàries per ela-
borar-la, com per exemple quina és l’olor que prefereixen, quantes hores volen que 
duri, etc. A partir de les respostes més nombroses de cada pregunta vaig elaborar 
la meva colònia, una per a home i l’altra per a dona. És a dir, en el cas de la colònia 
de dones, l’olor predominant va ser la floral i volien que la colònia durés tot el dia, 
de manera que vaig utilitzar uns olis essencials florals amb fixadors. Per fer-la, vaig 
anar al laboratori de la fàbrica del meu pare i vaig estar-hi dues tardes. La primera 
vaig fer tots els passos fins al procés d’envelliment i passades les tres setmanes vaig 
tornar a anar-hi i vaig filtrar-la i la vaig envasar. En totes dues tardes vaig utilitzar 



materials que mai no havia fet servir, com un alcoholímetre i la balança. Ambdues 
colònies són de 200 ml i d’una concentració de 60° d’alcohol. Per fer les etiquetes 
de les meves colònies vaig contactar amb una empresa d’Olot i les vaig dissenyar a 
través de l’ordinador.

Conclusió
Quan vaig començar el treball, mai no m’hauria imaginat la complexitat del món de 
la perfumeria. Una vegada l’he acabat estic bastant contenta, ja que he complert la 
majoria dels meus objectius i he après nous conceptes que mai no m’hauria plante-
jat. Un objectiu que m’ha agradat assolir és saber quina és la utilitat dels conceptes 
que ens expliquen a la «vida quotidiana». Jo sóc una noia que sempre em pregunto 
si allò que ens ensenyen a classe de veritat ho arribarem a fer servir algun dia en 
les nostres futures carreres o feines, i en aquest cas alguns dels conceptes que he 
après al llarg del curs de química sí que m’ha servit.
Pel que fa a les dues colònies que he creat, he de dir que, tot i que m’he basat en les 
respostes de les meves enquestes, no seran del tot perfectes, ja que he pogut com-
provar que no és possible crear la colònia perfecta per a tothom. Actualment vivim 
en un món on trobem una gran diversitat d’opinions, de manera que el que pot 
agradar molt a uns, a d’altres no els agrada gens. No obstant això, estic segura que 
aquestes dues colònies agradaran a un major nombre de persones que si no hagués 
tingut en compte les enquestes.
Per altra banda, m’agradaria que tots vosaltres reflexionéssiu en l’esforç que hi ha 
darrere cada ampolla de colònia. Quan ens comprem un perfum només ens fixem en 
l’olor i l’envàs, cosa que entenc, però estaria molt contenta si abans de comprar-la 
us paréssiu uns segons a pensar en la quantitat de persones que hi ha darrere de 
cada olor, des del moment en què es recullen les primeres matèries fins que s’enva-
sa, i així també potser gaudireu més del vostre perfum. I una vegada hàgiu fet això, 
gaudiu del perfum que tingueu a les vostres mans!
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