
 1 

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER 

 

  

 

 

 

El perfum a la Gastronomia. 

Estada a la Masia (I+R) dels 

Germans Roca. 
 

 

 

 

ANDREA MORALES VICÉN 

 

DIRECCIÓ  DE LA TESIS: HELOÏSE VILASECA 

TUTORA: DRA. ELENA SAGUER HOM 

 

MÀSTER EN BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA 

 

Girona, Setembre 2017.  

 



 2 

 

Índex 
0. Glossari ................................................................................................................................. 3 

1.1 La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni .................................... 5 

1.2. El Celler de Can Roca .......................................................................................................... 5 

1.3. L’Univers Roca .................................................................................................................... 8 

1.4. La Masia (I+R) ..................................................................................................................... 9 

1.5. El perfum en la gastronomia ............................................................................................. 12 

1.6. El projecte de perfumeria d’El Celler de Can Roca............................................................. 15 

2. Tasques realitzades ............................................................................................................. 18 

2.1. Obtenció d’absolut de llana d’ovella ................................................................................. 21 

2.1.1 Preparació de la matèria primera ............................................................................ 22 

2.1.2. Destil·lació de la fracció recuperada ....................................................................... 23 

2.1.3. Recuperació de l’absolut i envasat ......................................................................... 24 

2.2. Obtenció d’aroma a cuir d’ovella ...................................................................................... 25 

2.2.1 Preparació de la matèria primera ............................................................................ 26 

2.2.2. Destil·lació de la fracció recuperada ....................................................................... 27 

2.2.3. Recuperació de l’absolut i envasat ......................................................................... 27 

2.3. Obtenció d’absolut a llibre vell ......................................................................................... 28 

2.3.1. Preparació de la matèria primera ........................................................................... 30 

2.3.2. Destil·lació de la fracció recuperada ....................................................................... 31 

2.3.3. Recuperació de l’absolut i envasat ......................................................................... 31 

2.4. Rendiments de destil·lació................................................................................................ 32 

2.5. Efecte de les altes pressions hidrostàtiques en el perfil aromàtic de l’absolut de llana 

d’ovella ................................................................................................................................... 34 

2.6. Anàlisi sensorial................................................................................................................ 36 

3. Valoració Personal .............................................................................................................. 41 

4. Bibliografia .......................................................................................................................... 42 

Annex 1 - Les aromes .............................................................................................................. 45 

Annex 2 - Altes pressions hidrostàtiques ................................................................................... 1 

Annex 3 – Model de fitxa de test triangular ............................................................................... 1 

Annex 4 – Fitxes de test completades pels voluntaris ................................................................ 2 

 



 3 

0. Glossari 

En aquest glossari de termes s’han inclòs les paraules que més s’utilitzen a l’àmbit de la 

perfumeria, els destil·lats i les aromes, per a facilitar la lectura i la comprensió del treball 

presentat. 

 

Absolut [1] 

Material perfumat que es purifica a partir d'una pomada o concret, remullant-lo i/o macerant-

lo en etanol. Mitjançant l'ús d'un compost lleugerament hidròfil com n’és l'etanol, la major part 

dels compostos aromàtics procedents dels materials cerosos originals es poden extreure sense 

malmetre cap de les molècules solubles de la part aromàtica. Els absoluts solen trobar-se en 

forma de líquid oliós. 

 

Aroma[2] 

Una aroma, també anomenada com odorant, compost aromàtic, o fragància, és un compost 

químic que presenta una olor. Un compost químic presenta olor quan és suficientment volàtil 

d’éssser transportat al sistema olfactori, situat a la part superior del nas. 

Generalment les molècules que compleixen aquesta especificació tenen pesos moleculars de 

<300 Da. Els sabors (flavors) afecten als sentits del gust i l’olfacte, mentre que les fragàncies 

afecten a l’olor únicament. Els flavors tendeixen a ésser d’origen natural, però les fragàncies 

tendeixen a tenir un origen sintètic. 

 

Concret[1] 

El concret, en el món de la perfumeria, és una massa semi-sòlida obtinguda mitjançant el 

mètode d’extracció per solvent de material vegetal. Els extractes obtinguts solen presentar 

coloració degut a la presència de pigments en els materials d’origen. 

Els concrets són produïts principalment a partir de material vegetal de flors com la rosa, el 

gessamí, la mimosa..., però també d'altres parts de la planta, com l’espígol, la sàlvia, les fulles, 

molsa de roure, etc.  

 

Essència 

Veure Oli essencial. 

 

Flavor[2] 

Flavor (anglès americà) o Flavour (anglès britànic) és la impressió sensorial produïda a partir d'un 

aliment o una altra substància, determinada principalment pels sentits químics de gust i d’olor. 

El nervi trigemin, que detecta substàncies irritants a la boca i la gola, així com atributs com la 

temperatura i la textura, també participa en la percepció del flavor.   
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Nervi trigemin[3] 

El nervi trigemin (el cinquè nervi cranial o simplement CN-V) és el nervi responsable de donar 

sensacions a la cara i de funcions motores com mossegar i mastegar. Tanmateix, aquest nervi 

presenta dos tipus bàsics de sensació en referència al flavor: la sensació de posició tàctil i la 

sensació de temperatura-dolor. 

 

Oli essencial[1] 

Un oli essencial o oli eteri és una mescla de diverses substàncies químiques biosintetitzades per 

les plantes, que donen l'aroma característica d'algunes flors, arbres, fruits, herbes, espècies, 

llavors i a certs extractes d'origen animal (almesc, civeta, ambre gris). En altres paraules, 

qualsevol material orgànic que presenti un bon perfil aromàtic i el qual es pugui extreure i 

separar la fracció dels volàtils a partir de processos com la destil·lació o l’aplicació de pressió. 

Es tracta de productes químics intensament aromàtics, no grassos, volàtils i lleugers (poc 

densos). Són insolubles en aigua, lleument solubles en àcid acètic i solubles en alcohol, greixos, 

ceres i olis vegetals. S'oxiden per exposició a l'aire. 

 

Perfum[4] 

Barreja d'olis essencials, fragàncies o compostos aromàtics, fixatius i solvents, que s’utilitza per 

donar al cos humà, animals, menjar, objectes i espais o localitzacions "una fragància agradable". 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

[1]. Elvers, B., Gerhartz, W., Hawkins, S., Russey, W., Hofmann, H., & Schulz, G. et al. (2007). Ullmann's 

encyclopedia of industrial chemistry. 

[2]. American Chemical Society National Historic Chemical Landmarks. Flavor Chemistry Research at the 

USDA Western Regional Research Center  

http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/usda-flavor-

chemistry.html (accessed August 3th, 2017). 

[3]. Sanders, R. D. (2010). The Trigeminal (V) and Facial (VII) Cranial Nerves: Head and Face Sensation and 

Movement. Psychiatry (Edgmont), 7(1), 13–16. 

[4]. Home - IFRA International Fragrance Association - in every sense. (2017). Ifraorg.org. Retrieved 3 

August 2017, from http://www.ifraorg.org/ 
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1.1 La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme 

Calonge-Sant Antoni 

 

L’any 2014, la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Calonge varen crear la Càtedra de 

Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni per dotar  la universitat d’un centre de 

referència internacional en l’àmbit acadèmic de la gastronomia i el seu vincle amb la cultura i el 

turisme de la zona. Aquesta càtedra va reafirmar el seu compromís amb la Universitat dotant-la 

d’un cert número de beques anuals pels estudiants de màster que realitzessin el Treball Fi de 

Màster en l’àmbit de la gastronomia o el turisme, dins els màsters oficials de la Universitat de 

Girona de Turisme Cultural (en l’itinerari de Gastronomia) i de Biotecnologia Alimentària. 

Actualment la Direcció de la Càtedra està a càrrec de la Dra. Maria Dolors Vidal Casellas; altres 

persones directament vinculades a la càtedra, són el Sr. Àlex Cebrián, Coordinador d’aquesta 

Càtedra; el Dr. Maximiliano Fuentes, Director de Càtedres de la Universitat de Girona; el Sr. Jordi 

Soler, Alcalde de Calonge; i, com a Presidents d’Honor, els germans Roca. 

 

Així doncs, la càtedra pretén promocionar els estudis que incideixin en el seu àmbit, així com 

realitzar una difusió dels coneixements adquirits, tant al públic especialitzat com al ciutadà, a 

partir de la presentació pública dels treballs finals dels seus becaris dins un acte institucional a 

Calonge-Sant Antoni, en finalitzar el curs acadèmic. En aquest context se situa el treball realitzat 

a La Masia (I+R), unint la ciència d’El Celler de Can Roca amb l’alta gastronomia realitzada pels 

germans Roca. 

 

1.2. El Celler de Can Roca 
 

El Celler de Can Roca és un restaurant ubicat a Girona (Catalunya, Espanya), inaugurat l’any 1986 

pels germans Roca. Situat al barri de Taialà, al costat del restaurant dels seus pares Can Roca, va 

ser traslladat l’any 2007 a Can Sunyer, un edifici reformat on va quadruplicar l’espai inicial i es 

va establir definitivament (Figura 1). El Celler de Can Roca compta actualment amb tres estrelles 

Michelin, i amb els premis Millor Restaurant del Món, premis atorgats per la prestigiosa revista 

Restaurant l’any 2013 i 2015, quedant com a segon els anys 2011, 2012, 2014 i 2016.  
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Figura 1. El restaurant (Ibàñez, 2017). 

 

A la cuina del restaurant hi treballen els tres germans: Joan Roca és el més gran dels tres germans 

i és el cap de cuina; Josep Roca, el germà mitjà, és sommelier; i el petit, en Jordi Roca, és el 

mestre pastisser del restaurant (Figura 2). 

 

 

Figura 2. D’esquerra a dreta, Jordi, Joan i Josep Roca en l’exposició al Palau Robert: El Celler de Can Roca, de la Terra 
a la Lluna (Jolonch, 2017). 

 

El passat any 2016, El Celler de Can Roca va complir els 30 anys obert, celebrant-ho amb una 

exposició al Palau Robert de Barcelona anomenada El Celler de Can Roca, de la Terra a la Lluna, 

que va estar oberta al públic fins el 23 d’abril de 2017. Aquesta exposició pretenia explicar el 

procés creatiu i la trajectòria del restaurant dels germans Roca que els han portat a obtenir el 

reconeixement de Millor Restaurant del Món en dues ocasions (Figura 3).  
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Com ambaixadors de la Cuina Catalana, els germans Roca han projectat la potència creativa de 

la gastronomia local en les gires que han dut a terme amb el seu equip per diversos països del 

món, com per exemple l’any 2014 a Estats Units, Mèxic, Colòmbia i Perú; l’any 2015 a Argentina, 

Estats Units i Turquia; i el 2016 a Londres, Hong Kong, Estats Units i Xile. Actualment, l’any 2017, 

els germans Roca juntament amb l’entitat financera BBVA han iniciat un nou projecte que els 

portarà fins a finals del 2018 a set comunitats autònomes (Galícia, Comunitat Valenciana, 

Andalusia, País Basc, Madrid, Catalunya i Canàries), per a fer un homenatge a la cuina i als 

productes de la zona a partir de menús amb el segell creatiu dels germans Roca.  

 

 

Figura 3. Dades d’El Celler de Can Roca corresponents a l’any 2014 (Cabrera Massanés, 2015). 

 

 

  

1.000 m2 és la 
superfície que té 

el restaurant 
(sala, cuina i 

bodega).

12.000 hores 
anuals dediquen 
La Masia, Roca 

Lab i la cuina a la 
recerca i 

innovació.

L'any 2014 es 
van invertir 

436.000 euros 
en tecnologia.  

Aproximadament 
el 85% dels 

productes són de 
proximitat (>50 

km).

Hi ha unes 
30.000 ampolles 
a la bodega del 

Celler, unes 
3.360 

referències 
diferents.

68 és el nombre 
de professionals 
en els quals es 

recolzen els 
germans Roca.



 8 

1.3. L’Univers Roca 

 

El món dels germans Roca s’inicià a la cuina del restaurant dels seus pares, al barri de Taialà, un 

carrer per sobre del que actualment es troba el que és el tercer millor restaurant del món, segons 

la revista Restaurant (2017). El fet d’haver crescut entre fogons va inculcar als germans un gran 

amor per la cuina i la gastronomia, que va veure’s plasmat en la creació d’El Celler de Can Roca 

amb la clara intenció de fer d’aquest espai un indret de creació, imaginació i alta cuina, sense 

deixar de banda ni la tradició ni la ciència gastronòmica.  

La personalitat de cada germà, la curiositat i l’impuls de ser cada cop més grans,. els va portar a 

crear tot un univers interdisciplinari al voltant de la seva cuina, que avui en dia es veu reflectit 

tant en el seu treball diari a El Celler de Can Roca com en els seus altres negocis i espais de 

gastronomia. 

Actualment, l’anomenat Univers Roca comprèn sis espais gastronòmics:  

- El Celler de Can Roca, el restaurant dels germans. 

- Can Roca, el restaurant dels pares dels germans Roca. 

- Mas Marroch, una sala que permet acollir qualsevol tipus d’esdeveniment (va acollir la 

darrera festa de presentació de la Guia Michelin 2017). 

- Roca Barcelona, que comprèn el restaurant gastronòmic Roca Moo i el bar del lobby de 

l’hotel Omm, Roca Bar. 

- Rocambolesc, una sèrie de gelateries artesanes on s’experimenta amb diversos sabors i 

aromes. 

- La Masia (I+R), la incubadora dels projectes de creativitat d’El Celler de Can Roca.  

 

El seu treball interdisciplinari els ha portat al que ells anomenen “la Revolució sensible, un pas 

de la ciència de la seva cuina a la confiança”. La tècnica i la tecnologia donaran pas a la 

profunditat del missatge que volen donar els germans Roca, que és humanitzar la cuina, 

treballant amb sostenibilitat i respecte per l’entorn, i treballar amb els xefs de cada casa per 

aconseguir difondre el seu missatge i llegat.  
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1.4. La Masia (I+R) 

A pocs metres d’El Celler de Can Roca, els germans Roca van decidir establir el seu centre 

d’investigació en una antiga masia reformada que havia estat una fleca i una fonda, anomenat 

La Masia (I+R), on es gestiona el coneixement i es desenvolupen noves tecnologies culinàries 

com el Rotaval, el Roner i el Rocook. S’hi troben diversos espais on s’hi desenvolupen diferents 

projectes, tots vinculats amb la creativitat, la innovació, la reflexió i la recerca; concretament, 

acull una cuina demo, una aula pels stagiers, una sala-biblioteca, un laboratori per al tractament 

del vidre, i un petit laboratori de destil·lació. També va ser el refugi dels germans Roca durant la 

gestació de l’òpera gastronòmica “El somni”, una creació multisensorial que treballa 

transversalment sobre els sentits, i que va portar a una gira mundial, a la publicació d’un llibre i 

d’un documental. La direcció de La Masia I+R està a càrrec de l’Héloïse Vilaseca (Figura 4) i les 

seves tasques inclouen, a més de la supervisió de tots els projectes d’I+R que s’hi porten a terme, 

el maneig de les agendes dels germans, la gestió de les visites i les formacions de l’equip, d’entre 

altres. En aquest sentit, cal remarcar que tots els dimarts El Celler de Can Roca es dedica a la 

formació del seu equip, tant al restaurant com realitzant classes magistrals a La Masia (I+R). 

Aquestes classes no només estan dirigides a l’equip d’El Celler de Can Roca sinó que també 

s’acull a alumnes de la Universitat de Girona o d’altres instituts, així com es realitzen visites 

guiades a professionals del sector. 

 

Figura 4. Organització dels projectes d’El Celler de Can Roca. 
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A la Figura 4 es els projectes que La Masia (I+R) de El Celler de Can Roca en marxa, alguns dels 

en col·laboració amb diverses universitats i instituts, per tal de desenvolupar nous conceptes 

per a la seva aplicació tant a la cuina d’El Celler de Can Roca com a la cuina de qualsevol casa. 

Destaquem el següents: 

- Rocook: es tracta d’una placa d’inducció dissenyada en col·laboració amb Cata 

Electrodomèstics S.L., que permet un control precís de la temperatura de cocció externa 

i interna de l’aliment, i que permet obtenir textures i aromes que serien impossibles 

d’obtenir d’una altra manera a la cuina d’una casa particular. El projecte va sorgir a partir 

del llibre Cuina amb Joan Roca a baixa temperatura.  

- Fermentacions (Tempeto): el tempeh és un aliment procedent de la fermentació de la 

soja d’origen asiàtic, però en aquest cas es realitza amb mongetes del ganxet. Aquest 

producte ja es pot trobar a la cuina d’El Celler de Can Roca, i continua la investigació cap 

a la recerca de noves textures i sabors, com el tempeh de castanya. Aquesta línia de 

treball es troba dins el projecte de Fermentacions, on treballen amb productes 

fermentats, experimentant amb gènere de proximitat com per exemple l’arròs de Pals, 

i amb altres tipus de producte com l’all negre, la kombucha (beguda fermentada 

obtinguda a base de té dolç fermentat), etc. 

- Roca recicla: Amb la finalitat de donar-li una segona vida a totes les ampolles que 

s’utilitzen en els serveis de cuina d’El Celler de Can Roca, va néixer el projecte Roca-

Recicla. Aquestes són tractades en un petit laboratori de reciclatge ubicat a La Masia 

(I+R) per una artesana, la primera treballadora contractada dins un projecte d’inserció 

laboral que dona feina a dones de mitjana edat. Així doncs, aquest projecte, entre 

d’altres objectius, tracta de donar segones oportunitats. Les ampolles de vi, cava, 

xampany, licors, etc. retornen al restaurant en forma de safates, plats, gots, etc (Figura 

5).   

- Perfumeria: La Masia (I+R) compta amb un petit laboratori de destil·lació on es busca 

obtenir aromes de matèries naturals, essències de productes que no estan pensats per 

al consum humà però que presenten aromes característiques que poden introduir-se a 

la cuina d’El Celler de Can Roca com a un ingredient més en les preparacions. L’enòleg a 

càrrec d’aquesta secció, és l’encarregat de l’alquímia dels destil·lats d’El Celler de Can 

Roca.  
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A més, treballa en la creació de nous vins i aiguardents inspirats en les begudes 

alcohòliques casolanes de Catalunya, incorporant també els mètodes i les pràctiques de 

la resta del món.  

 

 

Figura 5. Mostra de les transformacions que es duen a terme al taller de La Masia (I+R), RocaRecicla (Bruni, 2017). 

 

- Curs MOOC Introducción a la cocina de vacío de El Celler de Can Roca: curs de cuina 

online (dues edicions fins al moment) que compta amb classes amb en Joan Roca i en 

Salvador Brugués, d’entre altres professionals de la cuina d’El Celler de Can Roca, que 

està obert a tothom i es centra en la cuina al buit, les tècniques utilitzades, usos i 

utensilis necessaris per a realitzar-la, així com la seva aplicació pràctica amb receptes 

del propi restaurant. El MOOC se centra en diferenciar les coccions directes de les 

indirectes, així com explica aplicacions culinàries de la tècnica com són la impregnació, 

la compactació o el desairejament.  

- De la terra a la lluna, exposició dels 30 anys d’El Celler de Can Roca: durant els darrers 

mesos de 2016 l’equip de La Masia (I+R) i els tres germans van gestionar l’exposició De 

la terra a la Lluna, presentada al Palau Robert (Barcelona) des de 22 de Novembre del 

2016 fins el 23 d’abril del 2017, on es va presentar el procés creatiu i la trajectòria d’El 

Celler de Can Roca, que el varen portar a ser reconegut en dues ocasions com al Millor 

Restaurant del Món. L’exposició va coincidir amb l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme, 

i amb la declaració de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia.  
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1.5. El perfum en la gastronomia 

L’aroma i el sabor sempre han estat dos conceptes que han anat agafats de la mà; tal és la 

relació, que existeix un terme anglosaxó per descriure la sensació produïda per un aliment en 

consumir-lo: “flavor, n—(1) la percepció resultant d'estimular una combinació de papil·les 

gustatives, els òrgans olfactius i els receptors quimèrics dins de la cavitat oral; (2) l'efecte 

combinat de sensacions gustatives, aromàtiques i factors de sensibilitat química evocades per 

una substància a la cavitat oral” (ASTM International, 2017). 

El flavor ha estat l’objectiu d’experimentació durant molts anys pels cuiners d’arreu del món, 

que han volgut potenciar-lo o afegir-ne als seus plats i preparacions. Multitud de xefs han 

treballat en aquest aspecte amb arts olfactives com la de la perfumeria, que és l’art de crear 

perfums a partir d’aromes amb diferents notes i perfils. Els cuiners més atrevits buscaven recrear 

la sensació que dóna el perfum, l’impacte i les sensacions que desperten, en els seus plats, i així 

convertir el fet de menjar en una experiència multi-sensorial a un altre nivell.  

 

Theophrastus (c. 371 - 287 AEC), un antic filòsof grec, ja presentava a les seves discussions, 

termes com l’aroma i com aquesta afectava els pensaments i comportament humà (Thayer 

2017). 

 

“L’olor d’algunes coses que tenen bona aroma i que s’utilitzen per a l’alimentació, com per 

exemple les peres, pomes i els fruits de pedra 1, l’aroma dels quals és dolça encara que si un 

no menja d’ells; de fet, es pot dir que és encara més dolça en aquest cas. No obstant això, 

per fer una distinció general, algunes aromes existeixen de forma independent, mentre que 

altres són incidentals 2; les dels sucs i les coses que serveixen per a alimentació són 

incidentals, les de les flors existeixen independentment. També hi ha coses amb bona olor 

que són generalment de sabor amarg i desagradable, astringent o picant. Un cop més les 

coses que tenen un bon gust també tenen un olor dolent, com el garrofer, que és dolç. De 

nou, el cedre de fenícia, tot i que és dolç al paladar, quan es mastega produeix una mena de 

pudor, tot i que fa l’aigua fragant“. 

1.  Fruits com la pruna o el préssec; 2. L’olor és un subproducte del gust.  
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També va escriure sobre la connexió entre l’aroma i el gust referint-se a coses quotidianes: 

“Les flors, substància aromàtica per excel·lència, són presents a la gastronomia fins i tot 

abans de que hi hagi registres. Els antics herboristes grecs, romans i xinesos ja escrivien 

sobre els usos medicinals i culinaris de les flors. Aquestes s’utilitzaven com a menjar o 

presentaven papers importants en els seus rituals religiosos”.  

 

A principis del S. XX, el pare del futurisme, el poeta Italià Filippo Tommaso Marinetti, amb la idea 

d’abolir els condiments tradicionals i la “mediocritat quotidiana dels plaers del paladar”, ja va 

proposar l’ús de perfums en plats com “el porc excitat”, un plat que consistia en salami cru sense 

el budell, banyat en cafè i aigua de colònia. Certament no era una idea molt encertada, però 

posava sobre la taula la relació entre el perfum i la gastronomia (Mattia Salvia, 2017).  

 

A finals del segle passat va aparèixer una nova tendència entre els xefs, el perfuming. La raó 

d’utilitzar perfums i aromes a la cuina és canviar la idea preconcebuda del públic envers un plat, 

i així treballar transversalment amb els sentits del gust i l’olfacte de diferent manera a la que 

estem acostumats; la raó doncs, és experimentar amb els plats i trobar-ne noves sensacions. 

 

Un dels instruments més utilitzats a la cuina, i que sovint no relacionem amb l’aroma sinó amb 

la vista, és la campana cobre-plats o el cloche (Figura 6.2). La campana manté la temperatura, 

s’utilitza per a estimular la sorpresa del comensal i també pot servir per a preservar l’aroma 

intacta fins al moment d’arribar a la taula. Molt semblant a aquesta darrera tècnica, existeixen 

mètodes per preservar les aromes fins a arribar a taula, com utilitzar recipients amb les aromes 

contingudes. Per exemple, bosses que s’omplen amb fum o perfums que s’alliberen durant el 

dinar, i que ajuden a atorgar una experiència multi-sensorial memorable. Recentment, diversos 

emprenedors i companyies han desenvolupat un ampli ventall de dissenys per a coberteria que 

permeten atorgar un component olfactori a cada mossegada: culleres aromatitzades amb olis 

essencials, que presenten superfícies poroses que retenen olors, o l’“Aromafork” (Figura 6.1), 

una forquilla que conté una pipeta amb aromes líquides que es van evaporant i alliberant mentre 

es menja.  
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Dins el món de la gastronomia molecular s’hi troben invents com “Le Whaf” (Figura 6.3) i “Le 

Whif” (Figura 6.5), els quals juguen amb la transformació del menjar sòlid a gas, creant núvols 

amb olor a xocolata, cafè, fruita o qualsevol beguda, que no contenen cap caloria i mantenen la 

seva essència i el flavor. El Rotaval (Figura 6.4) és un altre exemple de la tecnologia aplicada a la 

cuina. Aquest instrument va ser desenvolupat per la Fundació Alicia en col·laboració amb El 

Celler de Can Roca l’any 2005. Es tracta d’un destil·lador que treballa a baixa temperatura i a 

pressió reduïda, tipus rotavapor, que pot utilitzar-se a qualsevol cuina i que presenta infinites 

aplicacions: captar les aromes més pures, extreure alcohol de les begudes alcohòliques 

(mantenint el flavor de la beguda intacte), destil·lar productes en aigua, obtenir reduccions a 

baixa temperatura (evitant problemes d’oxidació i pèrdua aromàtica), produir melmelades, 

obtenir olis essencials... 

 

 

Figura 6. Els diferents instruments que s’utilitzen actualment a la cuina de les aromes. 1. Aromafork. 2. Cloché. 3. Le 
Whaf. 4. Rotaval. 5. Le Whif. 
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1.6. El projecte de perfumeria d’El Celler de Can Roca 

L'aroma, en essència, és una característica organolèptica pròpia de cada substància que ve 

donada per totes les substàncies volàtils que la comprenen (veure Annex 1). Aquestes 

substàncies volàtils poden provenir del propi material o bé poden originar-se durant el processat 

d'aquest. En un aliment, aquestes substàncies volàtils són modificades durant la preparació i el 

seu processat.  

 

Les aromes són percebudes pel sentit de l'olfacte i, a diferència de les molècules responsables 

del gust, perquè aquestes siguin percebudes pels receptors olfactius, han de ser volàtils i 

estimular les cèl·lules olfactives. Així doncs, encara que molts cops no es distingeix bé entre 

l'aroma i el gust d'un aliment (de fet quan percebem el flavor d'un aliment, es valora de manera 

simultània les sensacions del gust, l'olfacte i les sensacions químiques), les molècules 

encarregades d'estimular cada sentit tenen propietats físiques i químiques diferents. 

 

El Celler de Can Roca va iniciar el projecte de perfumeria a partir de l’any 2004, quan Jordi Roca 

va començar a interessar-se per les aromes pures, els processos d’extracció i concentració 

d’aquestes, i la seva aplicació a la cuina creativa, amb la intenció de despertar noves sensacions 

amb les seves preparacions. A El Celler de Can Roca porten més d’una dècada treballant amb 

destil·lats. També va ser a l’any 2004 quan en Joan Roca va indagar en l’ús del rotavapor per 

obtenir-ne aromes pures com la de terra. Gràcies a això es va crear l’any 2006 el plat Ostres amb 

destil·lat de terra (Figura 7), el qual contenia aquesta aroma, i li va permetre obtenir-ne un plat 

que fusionava les aromes a mar i muntanya de la manera més real possible.  

 

Figura 7. Ostres amb destil·lat de terra, d’El Celler de Can Roca (Pita, 2017). 
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Els llaços entre el món de la cuina i el món de la perfumeria es van estrènyer encara més a partir 

de l’any 2011 quan, en col·laboració amb el perfumista Agustí Vidal, Jordi Roca va crear el 

perfum Núvol de llimona (Figura 8), inspirat en la tendresa de les primeres aromes, buscant la 

idea d’una magdalena mullada en llet.  

La idea d’evocar els sentits per despertar els records més tendres està directament relacionada 

amb les reflexions d’en Marcel Proust (1871-1922), el novelista i crític francés que va descriure 

a la seva obra À la recherche du temps perdu la recerca dels records i de les sensacions a partir 

d’olors i gustos, descrivint la percepció de la realitat a través de les experiencies sensorials: 

"En el mateix instant en què aquest xarrup de te barrejat amb gust de pastís va tocar el meu 

paladar ... el record s'hi va fer present ... Era el mateix gust d'aquella magdalena que la meva 

tia em donava els dissabtes al matí. Tan aviat com vaig reconèixer els sabors d'aquella 

magdalena ... va aparèixer la casa grisa i la seva façana, i amb la casa la ciutat, la plaça a 

la qual se m'enviava abans del migdia, els carrers ... " 

Així doncs, amb aquesta idea experimenten els Germans Roca a l’hora de jugar amb el comensal, 

creant la retrospectiva que porta a recuperar un instant o una vivència passada, despertant els 

records de la infància, i així rememorar un gust oblidat pel pas del temps. 

 

  

Figura 8. Perfum Núvol de Llimona, creat pels Germans Roca en col·laboració amb el perfumista Agustí Vidal. 
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“Vàrem començar amb l'única intenció de divertir-nos. Volíem acompanyar les postres d'una 

barreta perfumada perquè la gent relacionés olor i gust, plantejar aquest joc. Però, per a la 

nostra sorpresa, ens el van començar a demanar, així que vam decidir deixar-ho bonic i dissenyar 

un flascó...” (Jordi Roca, entrevista personal, 2011). 

Partint d’aquesta idea, es va crear un petit laboratori d’alquímia a l’edifici de la masia, on avui 

en dia es continua recreant aquest somni d’unir la gastronomia amb la perfumeria, el món del 

gust i de les aromes, que tant fascina als propietaris d’El Celler de Can Roca. 

 

És, doncs, dins d’aquest petit laboratori on s’ha portat a terme la major part del treball que aquí 

es presenta i que té com a objectiu contribuir en l’ampliació del banc d’aromes.  

 

 

  



 18 

2. Tasques realitzades 
 

Durant el període que va durar la meva estada a La Masia (I+R) (octubre 2016 - febrer 2017) vaig 

treballar, fonamentalment, en el projecte Perfumeria amb aromes naturals per a la seva 

introducció en la cuina d’El Celler de Can Roca. Concretament, es van revisar els processos 

d’obtenció de les aromes de llana d’ovella, cuir i llibre vell, valorant-ne els rendiments 

d’extracció. També va sorgir l’oportunitat de realitzar un estudi prospectiu per a determinar com 

afectarien les altes pressions hidrostàtiques (HHP, High Hydrostatic Pressure en anglès) en la 

conservació de les aromes, utilitzant les instal·lacions de l'Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) de Monells.  

Un dels principals problemes que pateixen les aromes obtingudes a partir de productes naturals 

és la seva pèrdua deguda a la volatilitat dels compostos, així com per l’acció de la llum solar i la 

pròpia oxidació dels compostos volàtils. Aquest deteriorment implica la pèrdua i el 

malbaratament de les matèries primeres amb les quals s’han obtingut aquestes aromes, que 

sovint són costoses i difícils d’aconseguir, com n’és l’exemple dels llibres dels quals s’extreu 

l’aroma a llibre vell. Així doncs en aquest treball, també s’ha volgut valorar la conservació de les 

aromes després d’un processat amb HHP, amb la finalitat de valorar els canvis aromàtics que es 

poden produir quan el mètode de conservació es veu alterat. En relació a aquest estudi, es va 

determinar aplicant un test triangular d’anàlisi sensorial si es donaven canvis en el perfil 

aromàtic de l’aroma de llana d’ovella sotmesa a HHP i la conservada a temperatura de 

refrigeració, així com es va valorar el mètode d’extracció de l’absolut de cuir d’ovella.  

 

Així, les tasques realitzades es van centrar en: 

- Obtenir els absoluts de les aromes després d’una etapa d’extracció amb solvents 

orgànics. 

- Calcular el rendiment  dels processos d’obtenció de les aromes. 

- Determinar l’efecte de les altes pressions hidrostàtiques en la conservació de l’absolut 

de llana d’ovella. 

 

Val a dir que tots els experiments i proves realitzades van estar supervisades per la directora de 

La Masia (I+R) i directora d’aquest treball. 
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2.1. Obtenció dels absoluts de les aromes 

 

Es considera una aroma absoluta la fracció líquida extreta d’una font vegetal (en la seva majoria), 

mitjançant tècniques més complexes que les requerides per a l’obtenció d’un oli essencial. 

Aquestes tècniques involucren l’ús de solvents orgànics (com l’hexà, o l’acetat d’etil en aquest 

estudi) que dissolen l’aroma i que posteriorment, són extrets de la fracció recuperada en les 

etapes finals de la producció (Noriega Rivera, 2009). Existeix la possibilitat que encara quedin 

traces d’aquest solvent en la fracció final i, per aquest motiu, els absoluts no tenen el mateix 

destí final que molts olis essencials, que poden arribar a ésser ingerits. 

En aquest treball sovint es recorre als conceptes absolut, oli essencial i/o essència. Aquests 

conceptes en el món de la perfumeria es troben relacionats amb les aromes obtingudes a partir 

de substàncies químiques biosintetitzades per plantes i/o a certs extractes d’origen animal. En 

aquest darrer cas, solen obtenir-se de secrecions o glàndules d’animals, les quals el donen 

característiques sensorials úniques. Concentrades, aquestes aromes poden arribar a ésser 

nauseabundes per  la majoria de gent, però diluïdes revelen una increïble delicadesa, digna de 

l’essència floral més pura. Com a exemples: l’ambre gris, de consistència gelatinosa en el seu 

origen, però sòlida quan aquesta envelleix, provinent de l’estomac dels cetacis i expulsada al 

mar, on les condicions salines el converteixen en una substància fixativa molt valuosa; l’almesc 

o la civeta, totes dues aromes extretes de glàndules relacionades amb hormones sexuals dels 

mascles de Moschus sifanicus i de Viverra tangalung, respectivament; i el castori, una aroma 

molt utilitzada en els perfums de tipus cuir, que prové de les glàndules que presenten els castors 

i que utilitzen per marcar el territori (Aftel, 2014).  

 

En el context d’aquest treball, s’han utilitzat termes provinents de la part més floral de la 

perfumeria, i en algun cas adaptant-los a la necessitat de nombrar el producte que s’estava 

produint, sense que aquest provingui de les fonts abans esmentades. 

Per a obtenir les aromes calia primer extreure-les a partir de maceracions dels suports que les 

contenien, ja que les molècules responsables havien de migrar des del suport original fins al 

solvent orgànic utilitzat. Totes les operacions realitzades per a l’extracció de les aromes es van 

dur a terme al laboratori de destil·lació de La Masia (I+R), realitzant les destil·lacions amb un 

rotavapor de laboratori (Figura 9).  
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Aquest aparell treballa a pressió reduïda, permetent realitzar la separació de fases de manera 

més eficient i treballar a una temperatura que eviti les pèrdues d’aromes per part del producte 

a destil·lar, en aquest cas llana d’ovella, cuir i llibre vell. 

 

Figura 9. Muntatge del rotavapor de laboratori (model 9200/1, JP Selecta, Barcelona, Espanya) utilitzat durant les 
pràctiques, amb el Rocook (Rocook induction, Cata, Barcelona, Espanya) com a font de calor per a dur a terme les 
destil·lacions.  

Es varen utilitzar dos mètodes d’extracció i concentració d’aromes a partir de suports de diferent 

origen: enfleurage i extracció sòlid-líquid. L’enfleurage és un mètode que utilitza greix 

desodoritzat per a la extracció de l’aroma del suport sòlid i, posteriorment, etanol com a solvent 

de destil·lació; és el mètode més efectiu si l’aroma present en el substrat és molt delicada, com 

en el cas de la de llibre vell. Per aromes com el de la llana d’ovella o cuir, es va utilitzar el mètode 

d’extracció sòlid-líquid amb acetat d’etil com a solvent. 

 

Un cop extretes les aromes i recollides en la fase líquida, aquesta es destil·lava a baixa 

temperatura amb els objectius de concentrar i mantenir l’essència de l’aroma intacta, i així 

obtenir el que s’ha anomenat absolut de l’aroma degut a la similitud amb el procés d’extracció 

d’absoluts a partir de fonts més habituals. Els absoluts obtinguts mantindran la restricció de no 

ésser ingerits per, en aquest cas, els clients d’El Celler de Can Roca. 
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2.1. Obtenció d’absolut de llana d’ovella 

La llana és una fibra natural obtinguda a partir del pelatge de certs animals com l’ovella, la llama, 

l’alpaca, etc. S’acostuma a extreure dels animals quan la temperatura comença a pujar, a la 

primavera, i segons el seu destí final es pot sotmetre a diversos processos. Sovint aquesta llana 

es destina a la producció de teixits, ja que la llana és un mal conductor de la calor i, per tant, és 

un bon aïllant per fer roba tèrmica i per a protegir-se de la fred. La llana “bruta”, o vellut, sol 

contenir entre un 65 i un 75% de fibra, 10-12% de greix (provinent de les glàndules sebàcies) i 

restes vegetals, sals minerals i terra (Pesok Melo, 2017). Entre aquest greix trobem la lanolina, 

una substància oliosa que actua com a impermeable contra la humitat i que pot arribar a 

capturar el pelatge d’aquests animals. 

La lanolina és una secreció oliosa produïda per les ovelles que queda retinguda en la pell, entre 

la llana. Anys ençà es deia que els pastors d’ovelles tenien una pell molt suau a les mans tot just 

desprès d’esquilar els animals (Lanco, 2017). Fins i tot la Bíblia fa referència a la lanolina, així 

com hi ha arxius de les antigues Grècia i Roma que així ho evidencien. En un punt de la història, 

els beneficis de la lanolina van passar a ser de domini públic, i aquesta es va començar a afegir 

a emulsions, cosmètics i bàlsams, per les seves propietats lubricants i la seva permeabilitat 

(Harvey, 2017). La lanolina presenta una barreja complexa d’àcids grassos, esterols i alcohols de 

cadena llarga, juntament amb sals de potassi procedents de la transpiració de l’animal. Els 

alcohols alifàtics i/o els esterols es troben combinats químicament formant èsters, de manera 

que formen fins al 90-95% del pes total d’aquesta substància (Facultad de Química – Universidad 

de la República en Montevideo (Uruguay)., 2012). 

Tot i que la lanolina és un material molt desitjat sobretot pels consumidors que rebutgen l’ús de 

productes cosmètics d’origen químic, aquesta s’acostuma a desodoritzar abans d’aplicar-la en 

els bàlsams i ungüents. L’aroma que en desprèn presenta caràcter animal, molt semblant en 

intensitat a la resta d’aromes animals com el castori, almesc, o l’ambre gris (Mundo belleza, 

2017), però no tan refinada, i per aquest mateix motiu es comercialitza com a greix d’ovella o 

lanolina desodoritzada.  

L’absolut de llana d’ovella s’utilitza a la cuina d’El Celler de Can Roca com a acompanyament en 

la preparació de Postres làcties (Figura 10), que és un plat que conté llet en diferents textures i 

estats: gelat de llet d’ovella, escuma de quallada, iogurt d’ovella, dolç de llet i un núvol de sucre 

amb guaiaba, per donar-hi contrast. 
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Figura 10. Postre làctic, creat per Jordi Roca (2008). Font: (Roca, J., 2008). 

 

Per aquestes postres, que juguen amb els 5 sentits, l’absolut de llana d’ovella s’utilitza per 

canviar la percepció dels clients, creant la idea mental que es troben enmig d’un ramat d’ovelles, 

en una granja o en el camp. 

 

 

2.1.1 Preparació de la matèria primera 

 

Es va partir de llana bruta provinent d’ovelles del Mas Marcè, de la subespècie Ripollesa (Siurana 

d’Empordà), conservada en bosses al buit. Aquesta llana presenta una fibra fina de color blanc, 

sovint peluda i/o rinxolada de naixement. La raça Ripollesa es destina a la producció de carn per 

al consum, ja que produeix una canal de bona qualitat i, minoritàriament, per la seva llet donat 

que en produeix poca quantitat.  

 

Per a iniciar el procés d’extracció de l’aroma de la llana, es pesaven en una balança de precisió 

(Tangent 102 Mini Scale, Japó) 50 g de llana d’ovella (evitant els trossos de llana bruta o amb 

excés de terra) en 8 bosses de buit (total 400 g), s’hi introduïa a cadascuna d’elles 400 mL 

d’acetat d’etil de grau alimentari (Droguería Boter S.L., Barcelona) (solvent emprat degut al seu 

baix punt d’ebullició, de 77 °C, i al seu caràcter de solvent orgànic) i, a continuació, es procedia 

a envasar les bosses en una envasadora al buit per sensor (TEKVAC TI410, Distform, Lleida, 

Espanya).  
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Calia tenir cura en aquest punt del procés doncs si es realitzava el buit a una temperatura de 

segellat per sobre de 95 °C, es podien produir pèrdues per evaporació de l’acetat d’etil i dels 

compostos aromàtics propis de la mostra. Les bosses restaven aproximadament 1 h a 

temperatura ambient, per a realitzar la maceració i el traspàs de les aromes de la llana al solvent. 

Un cop es recuperava el solvent de les bosses de buit, aquest es filtrava amb paper de filtre 

(STAE 80 g/m2, Scharlau, Espanya), separant-lo de les restes de llana d’ovella i recuperant el 

màxim volum possible, escorrent la llana per a obtenir la fracció restant. 

 
 

2.1.2. Destil·lació de la fracció recuperada 

 

Un cop obtingut el filtrat, aquest s’introduïa al matràs del rotavapor (model 9200/1, JP Selecta, 

Barcelona, Espanya) i començava la destil·lació a pressió reduïda en les següents condicions: 

pressió -0.8 bar, temperatura de destil·lació 42 °C, agitació continua. Per mantenir la 

temperatura del matràs durant la destil·lació es varen utilitzar un Rocook (Rocook induction, 

Cata, Barcelona, Espanya), que permet portar un control molt acurat de la temperatura del 

procés mitjançant sensors i, gràcies a una connexió Bluetooth 2.0, pot transmetre a 

l’smartphone informació al moment sobre la cocció que s’està realitzant (Figura 11). Un cop 

evaporat el solvent, es va realitzar l’intercanvi del solvent per alcohol d’ús alimentari, introduint 

7,5 mL d’alcohol 96° de grau alimentari (YBK, KELSIA, València) al matràs de destil·lació. Les 

condicions de la destil·lació es mantenien per a aquest pas d’intercanvi de solvent, i es va 

destil·lar el producte fins a eliminar completament l’olor d’acetat d’etil de l’absolut.  

 

 

Figura 11. Placa d’inducció Rocook connectada al sensor de temperatura. Font: Electrodomésticos CATA, 2017. 
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2.1.3. Recuperació de l’absolut i envasat 

 

Un cop finalitzada la destil·lació, s’afegia al matràs de destil·lació 5 mL d’alcohol 96° d’ús 

alimentari per cada 50 g de llana d’ovella utilitzats a l’inici (50 mL). Un cop introduït i 

homogeneïtzat, es recuperava l’absolut de llana d’ovella en un vas de precipitats de 100 mL, el 

qual posteriorment s’envasava al buit en una bossa termo-resistent, i es mantenia en 

refrigeració (5-8 °C) fins al tractament per altres pressions hidrostàtiques (veure apartat Efecte 

de les altes pressions hidrostàtiques en el perfil aromàtic de l’absolut de llana d’ovella). Una 

fracció de l’absolut es va conservar tal qual en condicions de refrigeració per a la posterior anàlisi 

sensorial aplicant un test triangular, la qual es va realitzar al final de l’estada a La Masia (I+R) 

per veure si es donaven diferències entre l’aroma a llana d’ovella sense tractament i l’absolut 

tractat per HHP, i entre les fraccions recuperades de les dues maceracions obtingudes durant 

l’obtenció de l’aroma a cuir (veure apartat Anàlisi sensorial). En obtenir l’absolut de llana 

d’ovella, s’havia de tenir en compte que aquest no mostrés traces aromàtiques de l’acetat d’etil, 

ja que aquest desprèn un aroma molt forta que interfereix en el destí final de l’essència 

obtinguda. 

 

L’absolut obtingut presentava una consistència oliosa, una coloració marró-clara i una aroma 

animal molt potent, un concentrat de l’aroma a ovella que ja presentava la llana abans d’ésser 

tractada, tal i com queda reflectit en el comentari que va fer Josep Roca, Pitu: “... Una vez, le 

cayó por error una gota en la boca a Pitu y decía que parecía que tenía un rebaño de 450 ovejas 

cagando dentro de su boca» (García Corral, 2015). Aquesta aroma, com ja s’ha esmentat 

anteriorment, s’utilitza en un plat elaborat a El Celler de Can Roca. 

 

Pel que fa a la toxicitat per ingestió de l’acetat d’etil, el seu LD50 (dosi letal que provoca la mort 

del 50% dels animals d’un grup de prova), que indica la seva toxicitat a curt termini, és de 10,2 

g/kg en rates per ingestió oral ("Wikipedia", 2017a). Aquest valor es troba al voltant de la LD50 

de l’etanol, 10,6 g/kg en rates joves ("Wikipedia", 2017b). Tenint en compte aquests valors, i les 

possibles aplicacions de l’acetat d’etil (sovint s’utilitza a la indústria alimentària en confiteria, 

begudes i dolços, o en essències de fruites, encara que no es recomana el seu ús directe en el 

processat dels aliments) es pot arribar a la conclusió que una ingesta de l’aroma no hauria de 

causar cap molèstia ni problema al consumidor, tot i que no es recomanaria, pel caràcter fort de 

l’aroma. 
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2.2. Obtenció d’aroma a cuir d’ovella 

 

Hi ha olors animals que provenen de processos on les matèries primeres són tractades per 

l’home. Un cas és el de l’espermaceti (Wikipedia, 2017c), una part del greix de les balenes que 

tractat químicament es pot utilitzar en cosmètica. Un altre cas és l’aroma del cuir, la qual prové 

de les transformacions químiques que pateix la pell de l’animal (en aquest cas, ovella) durant 

l’adobat, gràcies a tanins o minerals com el crom (Figura 12). Molts d’aquests productes químics 

resten a la pell durant molt de temps. Alguns aporten aromes agradables que formen part del 

perfil d’aroma a cuir, i d’altres són més intenses i de caràcter químic. Aquestes darreres aromes 

poden interferir en el perfil final de l’essència extreta, i ser molesta per al tastador. Per intentar 

eliminar total o parcialment les aromes químiques del cuir es va proposar dur a terme una 

primera maceració curta (1 h) que permetés dissoldre aquestes aromes indesitjables, per 

posteriorment, realitzar una segona maceració, més profunda i que permetés obtenir l’aroma 

animal sense traces. 

 

 

Figura 12. Adoberies de Fes, al Marroc (Phillips, 2017). 

 

Les olors intenses en el cuir es poden determinar mitjançant tècniques d'anàlisi de les aromes 

com la cromatografia de gasos, l’espectrometria de masses o els anomenats “nassos 

electrònics”, que són uns instruments capaços de distingir i reconèixer diferents gasos gràcies a 

que contenen sensors específics per aquests (Wikipedia, 2017d). 
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L'olor de cuir reflecteix una barreja de substàncies aromàtiques actives mentre que les 

variacions de les diverses olors de cuir són causades per variacions en les proporcions de les 

substàncies que conformen l’aroma. Les fonts d'olor a cuir són principalment les ceres, agents 

d’adobament i conservants. D’entre les substàncies que formen el seu perfil, les més desitjades 

són la vanil·lina, l’eugenol i l’octanal. 

 

 

2.2.1 Preparació de la matèria primera 

 

El cuir utilitzat per a realitzar aquesta extracció era cuir sense tintar ni tractar i, per tant, calia 

mantenir-ho emmagatzemat envasat al buit per evitar pèrdues aromàtiques. Aquest cuir era 

cuir d’ovella; el seu aspecte era aspre i, en estar sense tractar, estava completament sec i rígid. 

El procés d’extracció de les aromes del cuir ja s’havia realitzat anteriorment a La Masia (I+R) de 

manera experimental. Per al present estudi, el procés d’extracció va basar-se en el protocol 

aplicat per a l’obtenció de l’aroma de llana d’ovella. Es van realitzar les dues maceracions 

descrites en aquest protocol i les posteriors destil·lacions de les dues fraccions recuperades. En 

observar una diferència entre aquestes dues fraccions, es va decidir introduir aquests dos 

absoluts en el test triangular per a determinar si hi havia diferències entre aquestes dues 

fraccions (Veure Anàlisi sensorial). 

 

Es va partir de retalls d’aquest cuir i s’introduïen 40 g de cuir tallat en trossos petits en bosses 

de buit individuals, mesurats amb una balança de precisió (Tangent 102 Mini Scale); es tallava 

el cuir en fraccions més petites per augmentar la superfície de contacte amb el solvent (acetat 

d’etil), que es va introduir a raó de 50 mL per cada 40 g de cuir. Les propietats de l’acetat d’etil 

(ja comentades anteriorment) fan que sigui àmpliament utilitzat per molts sectors: per la 

indústria química, en la dissolució de resines sintètiques i tintes, d’entre altres; en el sector de 

cosmètics i perfumeria, en la fabricació d’essències aromàtiques de fruites; i en el processament 

d’aliments (confiteria, dolços i begudes). 

 

Posteriorment, per a dur a terme la maceració del cuir, es realitzava el buit en les bosses que 

contenien el solvent. Com ja s’ha indicat anteriorment, durant la maceració es realitzava una 

extracció en dues etapes: la primera durava 1 h a temperatura ambient, amb la qual es pretenia 

separar les aromes químiques que podien resultar desagradables.  
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Passat aquest temps, s’obria la bossa que contenia la barreja i se n’extreia el màxim possible de 

solvent, reservant-lo en un recipient tancat. Un cop recuperat el solvent de la primera etapa, es 

reomplia la bossa de buit amb 50 mL d’acetat d’etil i es tornava a realitzar el buit; es deixa 

macerant 24 h a temperatura ambient i, posteriorment, es procedia a recuperar el solvent; 

aquesta fracció era la que es destil·lava ja que retenia les aromes desitjades.  

 

 

2.2.2. Destil·lació de la fracció recuperada 

 

Amb les dues fraccions de solvent recuperades, cadascuna per separat, es procedia a filtrar les 

impureses aparegudes durant la maceració amb paper de filtre i posteriorment s’introduïa el 

solvent amb la fracció aromàtica filtrat dins el matràs de destil·lació del rotavapor (model 

9200/1, JP Selecta), per a iniciar la destil·lació a les mateixes condicions que les descrites en el 

protocol d’Obtenció d’absolut de llana d’ovella.  

 

 

2.2.3. Recuperació de l’absolut i envasat 

 

En el matràs de recuperació, un cop finalitzat el procés, s’introduïa 1 mL d’alcohol 96° d’ús  

alimentari per cada 10 g de cuir utilitzats (4 mL en total). Es va realitzar el procés tant per a la 

mostra macerada durant 1 h com per a la mostra de 24 h de maceració. Totes elles van ésser 

envasades al buit i refrigerades fins al moment de la realització del test triangular, on es va 

determinar si existien diferències en el perfil aromàtic de les dues maceracions. 

Els dos absoluts obtinguts presentaven una aroma a cuir suau. L’aspecte era oliós, amb una 

coloració marró-fosca. 

Cal esmentar que com és el cas de l’aroma de llana d’ovella, aquest absolut no pot ésser ingerit. 

En aquest cas, l’aroma encara no es troba representada en cap plat dels que actualment 

conformen el menú de El Celler de Can Roca. 
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2.3. Obtenció d’absolut a llibre vell 

 

Quan un llibre comença a acumular anys, aquest comença a tornar-se groguenc i a adquirir una 

sèrie d’aromes i característiques derivades de l’oxidació dels compostos que el formen: la cola, 

la tinta i altres compostos es degraden i comencen a donar aromes molt característiques però, 

sens dubte, és el paper la fracció que aporta major caràcter aromàtic. 

 

La fusta conté lignina, que és el polímer més abundant en el món vegetal. En transformar 

aquesta fusta en paper, part de la lignina queda retinguda en aquest fins al final dels seus dies. 

Quan la lignina comença a oxidar-se i degradar-se, adquireix un to groguenc, i una aroma 

familiar, que ens recorda a la vainilla, ja que la lignina i la vanil·lina (aldehid aromàtic que és 

pressent en l’olor a vainilla) són odorants de la mateixa família (Figura 13) (MIT Technology 

Review, 2013).  

 

Figura 13. La molècula responsable de l’aroma a vainilla, la vanil·lina, pot sintetitzar-se a partir de material vegetal 
com és la lignina. Font: edició pròpia.  

 

És, doncs, per aquest motiu que l’aroma a llibre vell ens és tan agradable, encara que no és 

només per l’aroma a vainilla.  
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Un estudi realitzat a les biblioteques de Catedral de San Pablo del Vaticà i la de Londres 

(Bembibre i Strlič, 2017) on es va demanar als visitants que descriguessin les aromes que 

captaven en l’ambient de la biblioteca (mitjançant una enquesta al final de la visita) i als que 

se’ls va presentar una mostra d’un llibre de 1928 provinent d’una llibreria de segona mà, va 

mostrar que aquelles paraules que es mencionaven amb major freqüència eren les referents a 

aromes a fusta, fumat, terra i vainilla. També es va determinar si aquestes aromes eren intenses 

o “fortes”, així com es va preguntar si l’aroma que es captava era agradable per als visitants o 

no. Així doncs es va arribar a la conclusió que l’aroma que desprenien els llibres molt sovint estan 

relacionats amb olors terroses, relacionades amb la fusta, la natura i/o el fum, aromes vegetals 

que ens transporten a la natura (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Resultats del test olfactori realitzat a la Biblioteca de la Catedral de Sant Pablo del Vaticà per l’aroma 

ambiental (Bembibre i Strlič, 2017). 

 

 

Aconseguir recuperar el perfil aromàtic que dona un llibre vell és un repte, ja que per la seva 

composició hi ha desenes o centenars de compostos que generen aquesta aroma tan 

característica i, per tant, un mètode inadequat podria reduir aquest perfil o eliminar certs 

compostos delicats.  
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Per a El Celler Can Roca, l’objectiu d’utilització d’aquesta aroma és produir una sensació de 

tranquil·litat i relaxació al final del menú, en el moment del cafè, te o xocolata, equiparable a la 

sensació que es dóna al combinar la lectura d’un bon llibre amb el cafè acabat de fer. Aquesta 

combinació té sentit més enllà de les sensacions de relaxació que evoca: l’aroma a cafè i xocolata 

contenen compostos derivats de la lignina, ja que tots dos aliments provenen d’aliments 

fermentats que contenen de manera natural lignina i cel·lulosa. Així doncs, es pot pensar que 

l’aroma d’aquests aliments podria arribar a compartir molts dels seus compostos volàtils amb 

l’absolut d’aroma de llibre vell que s’obté a La Masia (I+R) i que conté aquesta lignina degradada 

per l’acció del temps, produint una roda de sensacions plaent per al client.  

 

 

2.3.1. Preparació de la matèria primera 

Per a realitzar aquesta extracció el més important és partir d’una matèria primera excel·lent. És 

un procés més complicat que per a la resta d’aromes assajades, ja que no tots els llibres són 

vàlids, i aquests han d’ésser caracteritzats per una persona amb experiència amb aquest tipus 

d’olors abans de dur a terme el procés. Els llibres utilitzats per a realitzar l’extracció varen ésser 

adquirits a una llibreria de llibres descatalogats i antics, i varen esser destriats pel personal de 

La Masia (I+R). 

 

Per extreure tota l’aroma, es van desenquadernar llibres vells i es va utilitzar un recipient del 

tipus gastrònom d’acer inoxidable per anar incorporant, pagina per pàgina, tot el contingut en 

paper. Aquests contenidors presenten unes mides estàndards que els fan funcionals per a la 

majoria dels equips de cuina, permetent una adaptabilitat gairebé il·limitada a la resta de 

materials i utensilis que es troben en qualsevol restaurant (Grupo Crisol, 2017).  

 

El paper provinent dels llibres es va untar amb greix desodoritzat (Manteca de cerdo, Graydesa, 

Barcelona) pels dos costats i es va deixar reposar durant 24 h, a temperatura ambient i en un 

indret allunyat de la llum solar, tot cobert amb paper film. Després d’aquesta maceració, es va 

retirar el paper film i es va extreure tot el greix desodoritzat possible de cada pàgina, amb l’ajuda 

d’una espàtula i una font de calor suau (el greix solidifica a temperatura ambient). Aquesta etapa 

s’ha de dur a terme amb molta cura, doncs les pàgines del llibre són molt fines, i es trenquen 

amb facilitat, dificultant la decantació del greix i la posterior filtració.  
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El greix recuperat es va abocar en un vas de precipitats de 3 L prèviament tarat. Amb el greix 

total recuperat, es va realitzar una dilució 1:1 amb alcohol etílic 96° d’ús alimentari per a 

aconseguir la transferència total dels compostos aromàtics al solvent. La barreja del solvent i el 

greix es va deixar reposar durant 1h – 1h30 min fins a aconseguir la transferència dels compostos 

aromàtics del llibre vell retinguts en el greix desodoritzat al solvent utilitzat. En l’etapa posterior, 

i a partir d’una decantació, es va separar el greix que va restar en estat semi-sòlid de l’alcohol 

aromatitzat, per seguidament filtrar aquest i eliminar qualsevol resta de greix amb paper de 

filtre d’ús alimentari. 

 

 

2.3.2. Destil·lació de la fracció recuperada 

 

Un cop recuperat l’alcohol aromatitzat, aquest va ésser introduït en el matràs de destil·lació del 

rotavapor per a iniciar el procés de separació dels compostos i del solvent, amb unes condicions 

d’operació de -0.8 bar de pressió, temperatura de 37 °C, amb una velocitat d’agitació mitjana. 

Es van utilitzar els mateixos instruments i l’equip per a realitzar la destil·lació de l’aroma de llibre 

vell que de la resta d’aromes descrites en aquest protocol. Calia tenir molta cura de realitzar 

l’operació a temperatura controlada ja que els compostos aromàtics que formen part del perfil 

de llibre vell són molt delicats i podrien malmetre’s si s’arribessin a temperatures superiors  45 

°C.  Quan el procés va estar a punt de finalitzar, es va re-introduir en el matràs de destil·lació 

entre 20 i 25 mL d’alcohol d’ús alimentari i es va continuar el procés fins a finalitzar l’evaporació 

del contingut total del matràs de destil·lació. 

 

 

2.3.3. Recuperació de l’absolut i envasat 

 

Els compostos aromàtics que formen part del llibre vell es van quedar retinguts en la fase líquida 

del matràs de recuperació un cop finalitzada la destil·lació del solvent. Aquesta fracció va ésser 

recuperada i introduïda en un recipient opac de 30 mL i va ésser correctament emmagatzemada 

per al seu posterior ús a la cuina.  
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L’aroma que presenta aquest absolut és una aroma a paper antic, suau en intensitat. La 

consistència de l’absolut no és oliosa com és el cas dels absoluts de llana d’ovella i cuir, i 

l’aparença és groguenca i translúcida.  

 

Aquesta aroma ha format part darrerament de preparacions a El Celler de Can Roca com a 

acompanyament de postres, en els quals l’aroma es presenta conjuntament amb el plat per a 

inspirar als comensals. 

 

 

2.4. Rendiments de destil·lació  

Durant l’estada a La Masia (I+R) es va valorar el procés d’extracció de les aromes treballades 

(absoluts de llana i cuir d’ovella) a partir d’un estudi dels rendiments de destil·lació. Aquest 

estudi pretenia validar el mètode i obtenir dades per a repeticions futures, ja que la matèria 

primera de la que es partia no era la usual en extraccions d’aromes i absoluts i era necessària 

una manera de ratificar els resultats obtinguts. 

Donat que aquests no eren comparables als rendiments d’extracció d’olis essencials de material 

vegetal (ja que es troben en concentracions molt baixes en aquest suport), es compararan amb 

els rendiments de destil·lació d’absoluts provinents d’oleoresines i concrets degut a les 

similituds en els processos d’extracció. En termes generals, per a l’obtenció d’olis essencials cal 

realitzar processos d’extracció molt costosos de manera que cal optimitzar-los per a obtenir els 

millors rendiments d’obtenció de la fracció aromàtica del material a extreure i es requereix 

destil·lar una gran quantitat d’herbes per a cobrir el volum suficient per justificar el cost de la 

destil·lació. Les plantes aromàtiques contenen entre un 0,01 i un 10% d’olis essencials en les 

seves reserves, i això explica la diversificació de mètodes d’extracció que es troba actualment. 

Es troben rendiments d’obtenció d’olis essencials de l’1,5% en destil·lacions de fulles de poliol i, 

en contrapartida, rendiments del 0,2% d’extracció en l’orenga (LEOSERV S.A., 2017).  En el cas 

dels absoluts, els rendiments varien entre un 10 i un 65% (Surburg et al., 1990). A la Taula 1 es 

mostren els resultats de rendiment obtinguts en el present estudi per als absoluts de llana 

d’ovella i cuir. 
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Taula 1. Quantitat de substància aromàtica obtinguda pels processos d’extracció líquid-sòlid per a la llana i el cuir 
d’ovella, i els seus respectius rendiments, donats en percentatge (%).  

 

 Llana d'ovella Cuir d'ovella 

g inicials de material 400 40 

mL inicials de solvent 400 320 

mL abans destil·lació 320 270 

Rendiment maceració (%) 80 84,4 

mL finals de destil·lat  37 4 

g finals de destil·lat  51,5 3,4 

Rendiment final (mL 
solvent/mL destil·lat) 

9,25 1,25 

Rendiment final (g matèria 
primera/g destil·lat) 

12,9 8,5 

 

Amb els resultats obtinguts, i comparant-los amb els de la bibliografia consultada (Surburg et 

al., 1990), es pot concloure que els resultats són satisfactoris en el cas de la llana d’ovella i 

positius per al cuir, tenint en compte que es parteix d’un equipament molt bàsic i a petita escala, 

ja que un dels requeriments del procés es que es pugui reproduir a la cuina d’El Celler de Can 

Roca i no a nivell industrial.   

 

Per a millorar els rendiments, en el cas de la lanolina de la llana d’ovella, se sap que són els 

mascles de les ovelles els que produeixen major quantitat de substància i, per tant, la seva llana 

seria aquella de la qual s’obtindrien majors rendiments. Tanmateix, l’antiguitat de la llana i el fet 

que s’hagi rentat o no influencien molt en el caràcter aromàtic i la quantitat obtinguda del 

producte final.  

 

En el cas del cuir, augmentar la superfície de contacte entre el material i el solvent sembla que 

podria afectar a la quantitat de substàncies volàtils que són captades pel dissolvent.  
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2.5. Efecte de les altes pressions hidrostàtiques en el perfil aromàtic de 

l’absolut de llana d’ovella 

 

Durant l’estada de pràctiques a La Masia (I+R), es van realitzar protocols i processos diferents 

als descrits fins al moment, els quals podrien potencialment fer variar el perfil aromàtic dels 

absoluts obtinguts. La llana d’ovella és un material de procedència animal amb una aroma que 

tendeix a ranciejar-se amb el temps, degut a l’oxidació pròpia dels compostos i a l’efecte de la 

llum, els microorganismes, etc. Per a augmentar la seva vida útil, observar si apareixien canvis 

en el perfil aromàtic i prolongar més enllà el seu emmagatzematge, es va aplicar un tractament 

amb altes pressions hidrostàtiques (3 min a 350 MPa) a les instal·lacions d’IRTA-Monells (NC 

Hyperbaric wave 6000) a una mostra provinent d’una de les destil·lacions d’absolut de llana 

d’ovella (apartat 2.1) obtingudes a La Masia (I+R). 

 

L’alta pressió hidrostàtica (HHP) és una tecnologia moderna de processament d'aliments en què 

els aliments se sotmeten a pressions hidrostàtiques que van de 100 a 1000 MPa. Aquestes 

pressions poden afectar els teixits de diferent manera; a nivell molecular, afecten a les diferents 

forces i enllaços que uneixen les macromolècules i els pèptids entre sí (Mozhaev et al., 1996). El 

tractament amb HHP és un procés isostàtic, és a dir, la pressió es transmet de manera uniforme, 

instantània i  adiabàticament a tot el producte, el que significa que la forma o la mida del 

producte processat no importa. Aquesta premissa rau en el fet que la pressió impedeix la 

formació de forces electrostàtiques i hidrofòbiques, però no es trenquen els enllaços covalents 

dels compostos, evitant els canvis en la composició química dels aliments. Si les condicions de 

tractament estan ben optimitzades (nivell de pressió, temps de tractament, temperatura) els 

efectes sobre els aliments a nivell de qualitat sensorial poden ser mínims (Oey et al., 2008; Pei-

Ling et al., 2010).  

L’objectiu principal del processament per altes pressions en el cas de fruites i verdures pretén 

preservar el valor nutricional i les propietats sensorials a causa del seu efecte limitat sobre els 

enllaços covalents dels compostos de baix pes molecular, com ara compostos de color i sabor.  

L’efecte reduït de les HHP sobre aquests compostos és degut la matriu dels aliments. Aquests 

estan formats per un sistema complex, on els compostos responsables de les propietats 

sensorials coexisteixen amb els enzims, ions metàl·lics, etc., formant unions fortes i estables.  
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Això provoca que en un procés d’altes pressions optimitzat, les propietats sensorials i 

nutricionals de l’aliment no siguin alterades, ja que la pressió exercida no és suficient com per 

eliminar aquests enllaços.    

Aquest efecte en la matriu és interessant a l’hora de trobar noves aplicacions de les HHP; les 

diferents combinacions de pressió, temps i temperatura poden utilitzar-se per aconseguir els 

efectes desitjats en el color i sabor dels aliments. Altes canvis que poden aparèixer en la matriu 

són la modificació de la textura d’un aliment, la formació de gels, la disrupció de membranes, 

modificacions de biopolímers, incloent la inactivació d’enzims, la desnaturalització de proteïnes, 

etc.  

 

Dels possibles efectes abans esmentats, l’objecte d’estudi durant les pràctiques a la Masia (I+R) 

va ésser l’efecte sobre conservació i la qualitat dels aliments processats per HHP (veure Annex 

2). Les matrius tractades per altes pressions poden patir canvis durant l’emmagatzematge degut 

a la coexistència de les reaccions químiques, com l'oxidació, i les reaccions bioquímiques quan 

els enzims endògens o microorganismes no són completament inactivats.  

 

La mostra que es va estudiar va ésser una fracció de l’absolut de llana d’ovella. Un cop tractada 

per HHP, va romandre en refrigeració per a realitzar un test triangular. En aquest test (apartat 

2.6, Anàlisi sensorial) es va voler identificar si la mostra tractada amb HHP havia sofert canvis en 

el perfil aromàtic respecte una mostra no tractada, i valorar aquests possibles canvis.  
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2.6. Anàlisi sensorial 

 

Posteriorment a realitzar els processos de destil·lació (apartat 2.2, obtenció d’aroma a cuir) i 

destil·lació-HHP (apartat 2.1, obtenció d’absolut de llana d’ovella), i amb la finalitat de 

determinar els canvis que podrien haver patit les aromes, es va optar per dur a terme una anàlisi 

sensorial aplicant un test triangular. Un test triangular és una prova sensorial que permet 

determinar si existeix una diferència global sense identificar atributs específics. Aquesta es 

realitza quan pot haver una diferència sensorial entre dos productes que pot ser deguda a canvis 

en els ingredients, processament, packaging, emmagatzematge..., i es vol determinar si aquesta 

és o no perceptible per part del consumidor.  

 

En el nostre cas, es va voler determinar si existien diferències entre les aromes de llana d’ovella 

sense tractar i el tractat amb les altes pressions hidrostàtiques (període d’emmagatzematge de 

2 mesos en refrigeració) i, en el cas del cuir, entre el cuir produït en una única maceració amb 

acetat d’etil o en l’aroma produïda amb el solvent recuperat de la segona maceració (24 h). A la 

Figura 15, es pot observar com es va dur a terme aquest test sensorial. El tast es va fer a la cuina 

de La Masia (I+R), en una zona una mica allunyada dels fogons per evitar interferències amb les 

aromes pròpies de les mostres. Es va escollir un dia que no hi havia reunions programades per 

no interferir en l’activitat sensorial i per a poder gaudir de la màxima tranquil·litat possible. 

 

Sobre una taula es van disposar 6 copes (tipus copa d’aigua), 3 per aroma d’ovella i 3 per aroma 

a cuir. A cada copa es va retolar un codi que identificava el seu contingut, però que no permetia 

als tastadors categoritzar les diferents mostres.  
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Figura 15. Imatge durant un test triangular d’anàlisi sensorial realitzada a La Masia (I+R).  

 

Els codis utilitzats van ser els següents: 

569 - Essència de llana d’ovella sense tractament 

842 - Essència de llana d’ovella sense tractament  

875 - Essència de llana d’ovella HHP 

567 - Essència de cuir sense pre-maceració 

126 - Essència de cuir sense pre-maceració 

249 - Essència de cuir pre-macerada 

 

Es va tenir en compte que els productes avaluats eren molt intensos en aroma (aroma animal) 

i, per tant, per evitar una possible fatiga i/o saturació olfactiva en els tastadors, es va disposar 

de recipients amb cafè, tal i com es mostra a la Figura 15. Es va escollir aquesta aroma ja que 

era el material més a l’abast de l’estudiant, a la vegada que presentava la potència necessària 

com per des-saturar el sentit de l’olfacte al tastador.  

 

Aquesta prova té l’avantatge (i a la vegada l’inconvenient) que la probabilitat de respostes que 

encertin el producte diferent a l’atzar és del 1/3 (33%). Aquest percentatge és menor que en 

una prova doble o duo-trio, que tenen la probabilitat del 50%, però segueix sent una probabilitat 

elevada.  
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A l’hora de decidir el número de candidats que havien de participar en l’assaig, calia determinar 

quina probabilitat de produir errors es volia assumir segons la probabilitat estadística.  

Hem de tenir en compte els valors: 

- α: probabilitat de detectar diferències quan realment no existeixen. És l’error del  

tipus I o fals positiu. 

- β: probabilitat de concloure que no hi ha cap diferència perceptible quan realment si 

n’hi ha. És l’error del tipus II o fals negatiu. 

- Pd: proporció d’avaluadors per als quals és perceptible la diferència entre els dos 

productes.  

 

Com a regla general, la significació estadística és: 

- α de 10 a 5% (0.10-0.05) indica una lleugera evidència que la diferència és detectada.  

- α de 5 a 1% (0.05-0.01) indica evidència moderada que la diferència és detectada.  

- α de 1 a 0.1% (0.01-0.001) indica una evidència forta que la diferència és detectada. 

- α menor de 0.1% (<0.001) indica una evidència molt forta que la diferència és detectada. 

 

Per a l’error del tipus II, la significació estadística s’estableix de la mateixa manera, substituint 

“la diferència és detectada” per “la diferència no és detectada”. 

 

El dia de la prova (Figura 16), es va aconseguir reclutar un equip de 9 tastadors, més o menys 

experimentats, que varen realitzar el tast sense conèixer les circumstàncies de les mostres; 

només se’ls va demanar que indiquessin quina mostra els semblava diferent de la resta. El model 

de fitxa de tast, així com les fitxes completades pels assistents al tast es poden trobar a l’Annex 

3 i l’Annex 4, respectivament.  
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Figura 16. Participants en el test aromàtic triangular de mostres de llana i cuir d’ovella. 

 

En el test per a la llana d’ovella, 5 dels participants van determinar la mostra diferent de manera 

correcta, mentre que 4 participants van indicar diferències per a les mostres que eren iguals i, 

per tant, no van percebre la diferència en les aromes. Amb aquests valors, i segons les taules de 

resultats recuperades de la Norma Internacional ISO 4120, es pot concloure amb un 80% de 

confiança (α = 0.2 i β = 0.2) que existeix una diferència lleugerament perceptible per a l’aroma 

d’ovella obtinguda a partir de llana tractada amb i sense HHP. 

 

En el test pel cuir, 6 dels participants van escollir correctament la mostra que diferia de les altres 

dues, mentre que 3 van errar en la selecció i no van poder percebre diferències en les aromes. 

Segons els valors obtinguts, i seguint les taules de la Norma ISO 4120, es pot concloure amb un 

90% de confiança (α = 0.1 i β = 0.1) que existeix una diferència lleugerament perceptible per a 

les mostres d’aroma a cuir d’una única maceració i per a l’obtinguda a partir del solvent 

recuperat en segona maceració. 

 

Tot i això, cal dir que el grup de tastadors que es va poder reclutar per a dur a terme el test era 

molt reduït i que per garantir els resultats obtingut caldria tornar a realitzar una anàlisi amb un 

número més gran de participants.  
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A més, en aquests tipus d’anàlisi els participants solen ser experts entrenats i en aquest cas es 

va disposar des de gent amb diferent entrenament en el món de les aromes fins a participants 

que mai havien realitzat una anàlisi d’aquest estil. Es va demanar també als participants que 

volguessin que realitzessin un petit comentari sobre les aromes dels productes assajats. 

Globalment, els participants van coincidir que l’aroma més trobat era el de llana d’ovella, mentre 

que el del cuir tenia un perfil més químic, tot i haver realitzat la segona maceració.  

 

Així doncs, es pot concloure que, en el cas de la llana d’ovella, l’aroma tractada amb les altes 

pressions presentava diferències amb els no tractats quant a perfil aromàtic, i que agradava més 

en general. Per al cuir, també apareixien diferències entre totes dues aromes, però el producte 

obtingut en segona maceració no agradava tant com l’obtingut en una sola maceració pel perfil 

químic que presenta.  

 

En el cas de l’absolut a llana d’ovella, podria ser degut a que nous volàtils que estiguessin fixats 

al solvent haguessin quedat “alliberats” després del procés, i que per això aparegués un nou 

perfil aromàtic, per efecte de la pressió sobre els enllaços febles entre la fracció dels volàtils i 

l’acetat d’etil. També es possible que la fracció aromàtica, que probablement provingui de 

molècules de naturalesa hormonal que desprenen els animals durant el cel o per distingir-se 

entre ells, hagi patit algun canvi durant el procés que modifiqui la seva estructura i per tant la 

manera en la que es percep olfactivament.  

 

Quant a l’absolut de cuir d’ovella, la idea inicial era que la primera maceració podia diluir les 

aromes químiques per l’acció del solvent, però segons els resultats obtinguts al test, el resultat 

ha estat el contrari, atorgant a l’absolut obtingut en segona maceració un perfil molt més químic 

que l’obtingut en primera maceració. Així doncs és possible que les aromes a cuir que presentava 

la matriu utilitzada estiguin en poca concentració i que en realitzar la segona maceració, aquests 

estiguessin en tan poca concentració que no quedés pràcticament rastre de l’aroma desitjat. 

Probablement hi hagi un mètode d’extracció de l’aroma que pugui eliminar el perfil químic de 

l’absolut, però el mètode utilitzat actualment a La Masia (I+R) és un mètode vàlid, amb el que 

s’obtenen bons resultats i el qual es pot dur a terme a escala cuina-laboratori. 
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3. Valoració Personal 

 

Haver pogut realitzar les practiques a La Masia (I+R) d’El Celler de Can Roca ha estat molt 

enriquidor per a la meva carrera professional, i també en l’àmbit personal. He pogut aprendre 

de grans professionals dins l’àmbit de la gastronomia, i estar en contacte amb l’equip del dos 

cops guardonat com a millor restaurant del món, i amb els responsables d’aquest món, els 

Germans Roca. Agraeixo aquesta oportunitat d’adquisició de coneixements que ha estat 

possible per la gran connexió que té l’univers dels Germans Roca amb la investigació i els nous 

talents. 

L’àmbit de les aromes era un món totalment desconegut per a mi. Durant la meva estada he 

pogut aprendre inicialment sobre aromes de mans d’en Joan Carbó i, gràcies als seus treballs 

anteriors sobre el món de la perfumeria, he pogut anar ampliant els meus coneixements, 

treballar amb el destil·lador al petit laboratori d’alquímia de La Masia (I+R) i, finalment, amb una 

mica d’assessorament, realitzar un autèntic tast amb els professionals de La Masia (I+R). 

Dins La Masia (I+R) vaig poder conèixer tot el que comporta la direcció i la gestió d’un centre 

tan multidisciplinari com és aquest, de mans de l’Héloïse Vilaseca, una gran professional que 

m’ha ensenyat la connexió real entre la ciència i la gastronomia, qui ha tingut la paciència i la 

dedicació per a introduir-me en aquest món, encoratjant el meu esperit de recerca amb noves 

idees per introduir a la cuina del Celler. 

Aquest treball de final de màster també m’ha obert les portes a l’obtenció d’una beca per part 

de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona, 

que ha subvencionat el meus estudis de màster. Vull agrair aquest fet ja que m’ha ajudat en la 

meva formació, m’ha permès introduir-me en el món de la gastronomia i segurament serà un 

punt clau i de gran ajut a l’hora buscar una professió.  
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Annex 1 - Les aromes 
 

La percepció de les aromes 

El flavor o flavour és un terme anglosaxó que descriu la sensació produïda a partir de la percepció 

de dues sensacions diferents de manera simultània respecte un aliment o altres substàncies, el 

gust, l’olfacte i les sensacions químiques que si bé tenen vies sensorials separades comparteixen 

el mateix espai anatòmic: la cavitat oral. 

A diferència del gust, perquè una molècula sigui percebuda pel sentit de l’olfacte aquesta ha de 

ser volàtil, soluble a la mucosa de la regió olfactiva i també ha de ésser capaç d’excitar les 

cèl·lules olfactives (NCBI, 2016).  

Si bé l'olor i el sabor dels aliments són fenòmens fisiològics estretament relacionats entre si, els 

compostos responsables en cada cas tenen propietats físiques i químiques diferents. En el cas 

del gust, són substàncies de més pes molecular, no volàtils, solubles en aigua i que es troben en 

menor concentració que aquelles relacionades amb l'olor (Lund, 2016). Una altra característica 

fonamental d’aquestes substàncies és la seva naturalesa quiral, ja que els receptors químics de 

l'aroma i sabor són capaços de distingir entre les diverses formes enantiomeries, produint 

respostes sensorials diferents. 

Què és una aroma? 

L’aroma doncs és una propietat organolèptica que ve donada per les diferents substàncies 

volàtils presents en una preparació o aliment; aquestes poden ser inherents o bé estar 

originades durant el processat dels aliments.   

L’aroma és un paràmetre que s’altera amb facilitat: durant el processat dels aliments es generen 

moltes reaccions fisicoquímiques que sintetitzen i destrueixen components directament 

relacionats amb l’aroma. És important dur a terme tots els processos d’elaboració de productes 

de manera estricta per a no perdre cap d’aquests components, ja que alterant l’aroma d’un 

aliment afecta en gran mesura a la percepció final d’aquest. Processos com la fermentació, 

enllaunat o el tractament tèrmic dels aliments pot ser motiu important en la alteració de les 

aromes.  

Les aromes que actualment s’utilitzen a alimentació es poden classificar en tres grups diferents: 

 Substàncies aromàtiques naturals: són les aromes obtingudes a partir de processos 

físics, microbiològics o enzimàtics, les quals tenen un origen natural: fruits, espècies, 

llavors, animals, etc. Dins aquest grup s’hi troben els olis essencials, les resines, els 

bàlsams, absoluts, etc.  

 Substàncies aromàtiques natural-idèntiques: són substàncies obtingudes a partir de 

síntesi química o a través de processos químics que són idèntiques en estructura química 

a les substàncies d’origen natural.  

 Substàncies aromàtiques artificials: són substàncies formades per molècules no 

existents a la natura, generades a partir de reaccions químiques d’origen petroquímic, 

i, per tant, sintètiques. 
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Tanmateix existeixen dos grups d’aromes més: les aromes de transformació, generats a partir 

de les reaccions de Maillard produïdes en aplicar calor a diferents matèries primeres, i les 

aromes de fum, que es produeixen a partir de la destil·lació destructiva de fusta aromàtica (La 

Masia (I+R) - El Celler de Can Roca, 2016).  

 

La distribució de les aromes segons la seva volatilitat 

Les aromes es poden classificar segons la seva família olfactiva i la seva volatilitat: els compostos 

més lleugers seran els més volàtils i, per tant, els que s’aprecien abans; i els que tenen un pes 

molecular més elevat s’evaporen més lentament i, per tant, són percebuts un cop les aromes 

més volàtils han desaparegut (Wikipedia, 2016). En perfumeria, una manera de classificar els 

elements d’una fragància és a partir de les notes (metàfora musical), que en el seu conjunt 

aporten una harmonia al conjunt.  

 Notes de cap: són les notes que tenen un temps d’evaporació més curt, ja que la seva 

volatilitat és més elevada (màxim 30 min desprès de la seva aplicació). Són les que donen 

la primera impressió de la fragància, per tant, les que tenen més importància a l’hora de 

ser percebudes pel consumidor. Les molècules que causen aquests aromes són més 

petites i lleugeres que les que formen la resta de molècules olfactives. Els materials dels 

que acostumen a ser extretes aquestes notes són els cítrics com la llimona, bergamota, 

taronja, o herbes aromàtiques com la lavanda o l’herba llimona.  

 Notes de cor: són les aromes que mostren una menor intensitat, però a la vegada 

formen part del perfum i del seu caràcter, ja que apareixen desprès que les primeres 

aromes hagin evaporat. Tenen un pes molecular entremig, i poden percebre’s fins 4-6 h 

desprès que les notes de cap hagin difós. Exemples de materials que presenten notes 

de cor són aromes florals com la rosa, l’aroma a herba, fruitals com la pera o el préssec 

i aromes especiades com el clau o la canella.  

 Notes de base: són les aromes que es troben en menor concentració, però les que tenen 

un temps de vida més extens (fins a 24 h). Conjuntament amb les notes de cor són les 

que determinen el caràcter del perfum. Les molècules volàtils que formen part d’aquest 

grup són les més pesades i les que s’evaporaran més tard. Formen part d’aquest grup 

les aromes de fusta, com el pàtxuli o la vainilla.  



 47 

 

 

Emmagatzematge d’aromes 

L’aroma pot arribar a ser un dels paràmetres més valuosos de qualsevol preparació alimentària. 

Aquesta pot arribar a ser molt costosa, ja que sol presentar una delicadesa i volatilitat tant 

elevades que dificulten la seva preservació.  

Generalment, les aromes s’emmagatzemen en pots d’alumini o receptacles recoberts amb una 

protecció interna; en la indústria, es poden emmagatzemar en tancs de ferro de fins a 30 tones. 

Les fragàncies han d’estar protegides durant el seu emmagatzematge, i mai, han d’estar 

exposades a altes temperatures. 

Durant el seu emmagatzematge, molts compostos aromàtics i olis essencials poden interactuar 

amb l’alcohol, aconseguint el grau de maduresa correcte de la fragància. Tanmateix, també 

poden esdevenir aromes no desitjats, produïts pel contacte del compost amb l’oxigen, la llum 

UV, traces de metalls, etc. És important buscar mètodes per preservar l’aroma i no accelerar les 

reaccions químiques de degradació dels compostos aromàtics. 

Un dels mètodes més prometedors és l’encapsulament d’aromes per la indústria alimentària. 

L’encapsulament descriu diferents processos pels quals es cobreix un compost actiu per una 

paret protectora (Madene et al., 2006). Aquesta tecnologia pot ser emprada en el tractament 

de sabors per aconseguir un cert grau de protecció enfront l’evaporació, oxidació, reacció o 

migració dels compostos aromàtics en l’aliment. L'encapsulació es pot emprar per retenir 

l'aroma en un producte alimentari durant l'emmagatzematge, protegir el gust d'interaccions 

indesitjables amb l'aliment, minimitzar les interaccions gust-gust, protector contra les reaccions 

induïdes per la llum i/o l'oxidació, augmentar el temps de conservació, i/o permetre una 

alliberament controlat.  

Figura 67. Piràmide olfactiva. Font: elaboració pròpia. 
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Legislació i regulació de les aromes per a ús alimentari 

Els aliments, a més de ser nutricionalment adequats i segurs, han de resultar desitjables des del 

punt de vista sensorial. Per aconseguir-ho, han de tenir una textura concreta, una olor 

característica, un sabor agradable i una aroma que convidi a degustar-los. Gran part d'aquests 

atributs els aporten els additius alimentaris, entre ells, els aromes artificials. La UE disposa d'un 

registre de totes les aromes utilitzades en els països membres. No obstant això, cada país té 

unes normes establertes que difereixen uns dels altres, de manera que un mateix aroma artificial 

pot no estar autoritzat en tot el territori de la Unió. 

A continuació es resumeix la legislació comunitària aplicable a aromes alimentaris:  

Instrument legislatiu Contingut de la legislació 

Reglament (CE) 1331/2008 
Estableix un procediment d’autorització 
comú per a tots els additius, enzims i aromes 
alimentaris. 

Reglament (CE)1334/2008 
Estableix els requisits legals per aromes 
alimentaris i ingredients amb propietats 
aromatitzants. 

Reglament (CE) 234/2011 
Estableix les dades específiques necessàries 
en relació a l’avaluació del risc i gestió del risc 
d’additius, enzims i aromes alimentaris. 

Reglament (CE) 872/2012 
Estableix la llista de substàncies 
aromatitzants en la part A (annex 1) 

Reglament (CE) 873/2012 
Estableix mesures transitòries en relació a la 
llista de la UE d’aromes i materials base. 

Reglament (CE) 2232/96 

Estableix un procediment comunitari per a les 
substancies aromatitzants utilitzades o 
destinades a ser utilitzades en/o sobre 
productes alimentaris (actualment 
derogada). 

 
Taula 7. Mostra dels reglaments comunitaris (E.U) referits a la seguretat i regulació de les substancies aromàtiques, 
additives i/o ingredients amb propietats aromatitzants.  

 

L’objectiu d’aquest reglament és assegurar el correcte funcionament del mercat interior de la 

UE mitjançant un sistema de regulació d’aromes i ingredients alimentaris amb propietats 

aromàtiques, així com garantir un nivell elevat de protecció dels consumidors.  

Sota aquesta reglamentació, s’hi troben tots les aromes utilitzades o destinades a ser utilitzades 

en alimentació, tots els ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants, aliments que 

contenen aromes i/o ingredients aromàtics i els seus materials base. 

Fora de la norma s’hi troben totes les substàncies que tenen exclusivament gust dolç, àcid o 

salat, aliments curs que no han sofert cap tractament, aliments no compostos, espècies o herbes 

fresques (ja siguin seques o congelades), te o mescles d’infusions.  
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Annex 2 - Altes pressions hidrostàtiques 

Tipus d’aliment 
sotmès al procés 

Inclou 
Estudi 

anterior 

Condicions 
operació en 

l’estudi 
anterior 

Resultats obtinguts a 
l’estudi anterior 

Condicions 
operació 

d’aquest estudi 

Resultats obtinguts en 
aquest estudi 

Marisc 

Galeres (crues), 
Galeres (cuites), 
Bou de mar (cru), 
Bou de mar (cuit), 
Nècores (cuit), 
Nècores (cru). 

Yoshioka & 
Omura, 1992 
 
 
 
Yoshioka & 
Yamamoto, 
1998 

500 MPa; 10 
min 
 
 
 
200 – 800 MPa; 
T ºC ambient; 
20 min 

Enduriment de la carn, 
major facilitat 
d’extracció de la closca 
 
 
Aparença a cuinat 

350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 
 
 
Marisc cuinat 
 
 
Marisc cru 
 
 

Aspecte cuit, sense 
pèrdua al treure la closca 
(en el cas de les nècores); 
pèrdues de carn en el cas 
de les galeres i el bou de 
mar cuit. 
 
En el cas del bou de mar i 
les galeres la carn surt 
amb facilitat; en el cas de 
les nècores no. 
 

Caqui 
Caqui sencer, 
Caqui tallat (en 
xarop) 

Vázquez-
Gutiérrez, 
Hernando & 
Quiles, 2013 
 
Vázquez-
Gutiérrez et 
al., 2016 

200-400 MPa; 
25 ℃; 3 min. 
 
 
 
 

200 MPa; 37ºC; 
3&6 min. 
 

Millora de l’extracció 
dels carotenoids i 
polimerització dels 
tanins, amb reducció en 
l’astringència. 
 
Trencament de la paret 
cel·lular dels teixits del 
caqui. Reducció de 
l’astringència i millora 
de la biodisponibilitat 
de certs nutrients. 

350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 
 
 
Caqui sencer 
 
Caqui en xarop 
(daus) 

 
En els dos casos, el teixit 
tou del caqui es va tornar 
més dur i turgent. 
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Fruita 
Codony (en 
xarop),  Codony 
(sencer) 

Basak & 
Ramaswamy, 
1998 

100-200 MPa; 
20ºC; 15-60 
min (fruites 
com la pera i la 
poma). 

Resultats semblants als 
produïts per un 
tractament d’escalfat 
(blanching). Inactivació 
d’enzims. 

 
350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 
 
Codony en 
xarop 
Codony sencer 

El codony presentava un 
aspecte semi-cuit. 
Mantenia l’astringència, 
la textura i la duresa. 

Cítrics 

Pomelo Thai 
(sencer), Cítrics 
(llima, llimona) en 
aigua, Mandarina 

Sense dades 
(fruit sencer) 

- - 

350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 
 
Pomelo Thai 
Cítrics 
Mandarina 

Els fruits presenten una 
pèrdua d’aigua, menys 
en el cas de les 
mandarines, les quals 
mantenen la textura. 
 
Apareix una reducció de 
l’albedo. 

Verdura 
Bledes, Cebes amb 
i sense pell 

Basak & 
Ramaswamy, 
1998 

100-200 MPa; 
20ºC; 5-30 min 
(verdures com 
la pastanaga, 
l’api, 
cogombre, 
etc.). 

Resultats semblants als 
produïts per un 
tractament d’escalfat 
(blanching). Inactivació 
d’enzims. 

 
350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 
 
Bledes 
Cebes amb i 
sense pell 

Tant les bledes com les 
cebes tenien un aspecte 
semi-cuit, semblant al 
que presentarien després 
d’un escaldat. 
Presentaven flavor a cuit. 

Altres 

Xufes hidratades Sense dades - - 
350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 

La pell externa es torna 
més dura. Sense canvis 
en el flavor. 

Flam de llet 

Vélez-Ruiz, 
Swanson & 
Barbosa-
Cánovas, 
1998 

276–690 MPa 

Inducció de la 
gelatinització de la llet; 
canvis en la viscositat, 
viscoelasticitat i textura 

350 Mpa; 3 min; 
T 8ºC. 
 

Augmenta la cremositat 
del flam, amb flavor a llet 
quallada. 
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Annex 3 – Model de fitxa de test triangular  

TEST TRIANGULAR AROMÀTIC 

 

Nom…………………………………………………………………….….. 

Data……………………………………………………………………...… 

Se li presentaran tres mostres les quals dues són iguals i una d’elles és diferent. Si us 

plau, oloreu-les amb cura i marqui amb una X la que li sembli diferent. 

MOSTRES LLANA OVELLA MOSTRA DIFERENT (X) 

  

  

  

 

MOSTRES CUIR MOSTRA DIFERENT (X) 

  

  

  

 

Comentaris: 
 
 
 
 
 

 

    

Quina mostra li ha 
agradat més? 

   

Quina mostra li 
sembla que fa més 
olor a ovella/cuir? 

   

Quina mostra 
presenta una 

major intensitat? 
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Annex 4 – Fitxes de test completades pels voluntaris 
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