
1 

 

JORNADES D’ESTUDI - DE LA VINYA A LA FASSINA 
Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya 

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

27 i 28 de setembre de 2013 

 
LA TÈCNICA DE LA DESTIL.LACIÓ 
 
Francisco López Bonillo. 
Departament d’Enginyeria Química, Facultat d’Enologia, Universitat Rovira i 
Virgili 
Av. Països Catalans 26, 43007 Tarragona. Email:  francisco.lopez@urv.cat 
  
Resum. 
 
La història dels aiguardents i licors sempre ha anat lligada a l’equip que el fa possible, l’alambí. 
Aquest aparell està format per una caldera, normalment construïda en coure, on es diposita la 
matèria primera (vi, brisa, marc, ...) que es vol destil·lar. La base d’aquesta caldera és escalfada, 
ja sigui per foc directe o mitjançant vapor d’aigua. Els vapors que es generen es concentren o 
rectifiquen al capitell. A continuació, mitjançant un conducte denominat coll de cigne passen a 
un serpentí condensador, que està submergit en aigua freda, on condensen, recollint-se 
finalment el destil·lat en un altre recipient. En base a aquest esquema hi ha moltes possibilitats 
d'aparells de destil·lació, en els que el fonament és el mateix. Aquest equip a evolucionat des de 
la utilització de casseroles i olles, alambins antics, a les columnes actuals de destil·lació, 
utilitzades majoritàriament a les alcofolleres o fàbriques d’alcohol. No obstant, l’alambí 
tradicional evolucionat de l’equip desenvolupat pels àrabs, continua actualment sent l’equip 
més emprat en l’elaboració d’aiguardents i destil·lats de qualitat, encara que sigui un procés lent 
i energèticament car.  
En aquesta comunicació  es vol donar una visió general de la tècnica de destil·lació i de la seva 
evolució en el que respecta als equipaments. 
 
 

Introducció. 
 
La destil·lació és una tècnica que ja va ser utilitzada per diferents pobles a l’antiguitat, des de la 
Xina ( 3000 anys aC), l’Índia (2500 anys aC), Egipte (2000 anys aC), Grècia (1000 anys aC) i 
Roma (200 anys aC). Inicialment, totes aquestes cultures produïen un líquid que, posteriorment, 
va ser anomenat alcohol pels àrabs, emprant-se amb finalitats medicinals i elaboració de 
perfums. Al segle VII, els àrabs començaren la invasió d’Europa, introduint la tècnica de 
destil·lació. Posteriorment, a l’Europa cristiana el  metge i teòleg Arnau de Vilanova (València 
1238?-1311) va ser el primer gran difusor europeu d’aquesta tècnica, i va publicar el llibre Liber 
Aqua Vitae, tractat sobre vins i aiguardents, que va ser un manual de l’època per a l’obtenció de 
destil·lats. Els primers aparells de destil·lació eren senzills, i consistien en un recipient (bullidor) 
que s’escalfava i un recipient receptor on es recollien els vapors que condensaven a l’estar 
aquest més fred. Per exemple tenim els aparells emprats a l’edat mitjana com els alambins tipus 
pelicà (Figura 1).  
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Els materials que es van emprar inicialment quan es volien obtenir aiguardents eren de fang o 
coure. El bullidor tenia forma de ceba, amb un fons ample que facilités l’escalfament eficient i 
ràpid  del líquid a destil·lar. El cap era mes estret per a afavorir la condensació i la recol·lecció 
del destil·lat.  
 
L’evolució dels equipament de destil·lació al llarg de la història han tingut els objectius de 
incrementar el rendiment en alcohol, i el desenvolupar processos continus en contraposició de 
la destil·lació discontinua tradicional. A més a més durant aquesta evolució s’ha cercat 
l’eliminació del gustos i aromes desagradables, l’estalvi energètic amb l’objectiu de minimitzar 
despeses, i millorar la seguretat, disminuint els riscos d’explosió. 
 

 
Figura 1.- Alambí tipus pelicà de l’edat mitjana. 

 
L’operació de destil·lació. 
 
La destil·lació és una operació de separació on els compostos d’una mescla líquida es separen en 
funció de les temperatures d’ebullició i pressions de vapor d’aquests. Aquesta separació es 
produeix quan la mescla líquida és escalfada fins a bullir en un recipient denominat bullidor. 
 
Si es té per exemple una mescla d’etanol i aigua, cas del vi, per a cada composició de mescla 
d’etanol i aigua només hi ha una temperatura d’ebullició, a pressió atmosfèrica està compresa 
entre la temperatura d’ebullició de l’aigua (100ºC) i la de l’etanol (78.3ºC). De forma anàloga es 
pot dir que per a cada temperatura d’ebullició només hi ha una composició d’etanol i aigua en 
el bullidor i una composició única en els vapors despresos, que estan en equilibri. La relació 
equilibri líquid/vapor es pot representar gràficament mitjançant el diagrama termodinàmic 
temperatura-composició (Figura 2). 
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Figura 2.- Diagrama d’equilibri del sistema etanol/aigua a pressió atmosfèrica 

 
Hi ha infinites possibles línies que uneixen les corbes del diagrama anterior, però només hi ha 
una composició de vapor en equilibri per un valor donat de composició de líquid. A la Figura 2 
es pot observar que si s’escalfa una mescla de 10 % v/v d’etanol, la temperatura d’ebullició és de 
92.7 ºC i, els vapors que es desprenen tenen una composició del 54.9 % v/v, això representa que 
l’etanol al ser més volàtil que l’aigua s’evapora més ràpidament.  Si aquest escalfament es fa en 
un destil·lador simple (Figura 3a), on s’ha posat una quantitat de la mescla inicial al bullidor, a 
mida que passa el temps, la quantitat d’etanol al bullidor disminueix per sota del 10% v/v 
l’etanol, representant que la temperatura d’ebullició augmentarà, així com disminuirà també la 
composició dels vapor formats. Al destil·lador simple els vapors format són extrets del bullidor 
passant a través d’un condensador, on els vapor passen a estat líquid, dipositant-se en el dipòsit 
receptor. La concentració d’aquest líquid serà la mateixa que la dels vapors despresos. Si 
aquesta destil·lació  es realitza aquesta durant un cert temps s’aconseguirà obtenir una nova 
mescla líquida amb els vapors despresos que tindran una composició en etanol superior al 10% 
v/v, i restarà en el bullidor una mescla amb una composició inferior al 10 % v/v, amb la qual 
cosa s’ha pogut obtenir un destil·lat més ric en etanol. Si aquest destil·lat més ric en etanol, es 
torna a destil·lar s’obtindria un nou destil·lat encara més ric en etanol, amb la qual cosa 
s’aconseguiria concentrar més en etanol el destil·lat final.  
 

                  
 

Figura 3.-  (a) Esquema d’un destil·lador simple. (b) Esquema d’un alambí tradicional amb reflux. QB: 
calor donada per escalfar la mescla a destil·lar, QD: calor eliminada per a condensar els vapors despresos al 

bullidor abans d’arribar al Receptor, QR: calor eliminada/perduda a través de les parets del destil·lador, 
que provoca condensació de part dels vapors despresos al bullidor abans d’arribar al Receptor. 
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La característica principal del destil·lador simple és que els vapors que es desprenen passen al 
dipòsit receptor directament (una vegada condensats), això és perquè el sistema està 
perfectament aïllat tèrmicament de l’exterior (sistema adiabàtic). En l’elaboració de destil·lats 
amb equips de destil·lació reals (veure Figura 3b), ja sigui pel disseny en sí o per pèrdues de 
calor a través de les parets de l’equip (QR), com que la temperatura exterior és més baixa que la 
de l’interior del bullidor, part dels vapors despresos poden condensar-se a les parets internes de 
la part superior del bullidor o a les conduccions abans del condensador, de forma que aquesta 
condensació interna retorna al bullidor, produint-se l’anomenat reflux. Aquest fet produeix un 
enriquiment de la concentració en etanol dels vapors que finalment arriben al condensador 
degut a que l’aigua condensa més ràpidament que l’etanol, obtenint-ne uns destil·lats amb una 
graduació alcohòlica superior a l’esperada en una destil·lació simple.  Aquest fet es pot observar 
a la Figura 4a, on està representada la graduació alcohòlica del destil·lat que s’obté en un alambí 
tradicional (veure Figura 4b), en el que es produeix un reflux intern en  el capitell i en el coll de 
cigne que retorna al bullidor.  
 
La destil·lació presentada a la Figura 4a correspon a la destil·lació de 13 L d’un vi blanc de 
graduació alcohòlica de 13 % v/v. L’eix d’abscisses correspon al volum total de destil·lat que 
s’ha obtingut en un instant determinat i, l’eix d’ordenades és la composició del destil·lat que 
s’obté  en aquell instant.  En aquesta figura es pot observar  que la graduació alcohòlica del 
destil·lat en una primera etapa (fins un volum destil·lat de 1.7 L) és superior a la graduació 
teòrica que s’obtindria si la destil·lació fos simple (sense reflux), a partir d’aquest instant la 
graduació teòrica passa a ser superior a l’experimental. Aquestes diferències s’expliquen per 
l’efecte del reflux, que afavoreix que al principi el destil·lat sigui més ric en etanol, però a partir 
d’un cert moment, com la recuperació d’etanol ha estat superior a la que s’obtindria si la 
destil·lació es comportés como a destil·lació simple,  al bullidor realment hi ha menys etanol al 
que correspondria teòricament, per la qual cosa en aquest cas el model teòric prediu un valor 
major al real. 
 

      
 

Figura 4.-  a) Comparació de l’evolució de la destil·lació d’un vi en un alambí tradicional amb la predicció 
teòrica del model de destil·lació simple. b) Alambí tradicional. 

 
La generació del reflux és l’aspecte fonamental per a l’obtenció de destil·lats de major graduació 
alcohòlica i, per tant, ha incidit  en el disseny i evolució a llarg de l’historia dels diferents equips 
de destil·lació. El capitell en l’alambí tradicional pot tenir diferents formes i mides, afectant la 
transferència de calor amb l’exterior i, per tant, en el reflux intern generat (veure Figura 5). 
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Figura 5.-  Diferents tipus de capitells  

 
Una altra alternativa per augmentar la graduació alcohòlica dels aiguardents es la realització de 
redestil·lacions, ja sigui col·locant alambins en sèrie (Figura 6), o tornant a destil·lar en el mateix 
equip els primers aiguardents obtinguts a una graduació alcohòlica més baixa. 

 
Figura 6.-  Sistema de destil·lació en sèrie amb alambins. 

 
A la Figura 7 es pot observar un sistema de destil·lació que consisteix en un alambí tradicional 
en el que el destil·lat es fa barbotejar en uns recipients de condensat (en sèrie), de forma que el 
vapor que prové de l’alambí  al passar a través del líquid dels barbotejadors s’enriqueix en 
etanol, de forma que al final l’aiguardent obtingut te una graduació alcohòlica superior (Wright, 

1907). Els nivells de líquid als barbotejadors son regulats mitjançant una canonada que retorna 
el líquid al bullidor de l’alambí. Aquest sistema de destil·lació evolucionaria a les columnes de 
destil·lació.  
 

  
Figura 7.-  Sistema de destil·lació d’alambí amb dos barbotejadors en sèrie. 
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El sistema descrit anteriorment té el seu origen a França, on els alambins,  especialment durant 
els primers anys del segle XIX, evolucionaren molt ràpidament. Partint de l‘alambí normalitzat 
per Chaptal (Figura 8), principal fabricant francès del segle XVIII d’aiguardents, es produïren 
modificacions amb l’objectiu d’augmentar el rendiment de la destil·lació, és a dir obtenir 
destil·lats de major graduació alcohòlica i, a la vegada, disminuir els costos energètics del 
procés. 

 
Figura 8.- Alambí normalitzat de Chaptal. 

 
A continuació es presenten algunes de les modificacions i millores desenvolupades. A principis 
del segle XIX Edouard Adam inventà un sistema escalonat en el que es posaven recipients en 
sèrie de vi (Figura 9a), de forma que s’obtenien destil·lats de major graduació. Aquest 
procediment es basava en l’equip de laboratori de Woulfe (Figura 9b) i va ser el precursor de les 
anomenades columnes de destil·lació.  Posteriorment aquest aparell va ser millorat per diferents 
destil·ladors com Isaac Bérard, Pistorious, Cellier-Blumenthal i Derosne.  

  

   
Figura 9.- a) Sistema de destil·lació d’Adam. b) Aparell de Woulfe 

 
Isaac Bérard en 1805 va posar varis condensadors en sèrie desprès del bullidor (Figura 10a 
Bérard), l’alemany Johannes Pistorious en 1817 millorà el sistema dels balons de Woulfe posant 
en sèrie dos bullidors i dos condensadors que actuaven com a plats de separació (Figura 10b). 
Aquest sistema tenia algunes característiques de les columnes de destil·lació actuals. 
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Figura 10.- a) Sistema de destil·lació d’Isaac Bérard. b) Sistema de destil·lació d’ Johannes Pistorious 

                    
En Anglaterra es va desenvolupar un sistema similar en aquest període l’alambí de Corty, que  
incorporava els recipients del sistema d’Adam de forma similar als condensadors de reflux 
intern de Pistorious sobre el bullidor semblant una columna (Figura 11). Aquests recipients 
provoquen que  els condensats formats a la superfície interior cauen cap a el bullidor, posant-se 
en contacte amb els vapors que pugen del bullidor, de forma que es produeix una rectificació 
dels mateixos (Wrigth 1907). 

 
Figura 11.- Sistema de destil·lació de Corty.      

 
La modificació de Cellier-Blumenthal  desenvolupada en 1808 i patentada en 1813 incorporava 
un condensador superior amb un dipòsit per acumular el reflux (Figura 12a). En  aquest dipòsit 
permetia recollir el destil·lat, i dividir-ho en un corrent de reflux que torna a la columna i un 
altre corrent de producte final. Aquest sistema incorporava gairebé tots els principis generals de 
les columnes de destil·lació. La seva característica més important és que va ser dissenyat per 
operar en continu. És a dir que una vegada en funcionament, el material a destil·lar entrava en 
continu a la columna i s’obtenia un destil·lat també de forma contínua com a sortida. El sistema 
de Cellier-Blumenthal també va se millorada per Doresne, que requeria menys combustible, era 
més ràpid i el rendiment d’alcohol era bo, permeten la regulació del grau alcohòlic del destil·lat, 
encara que era complicada de regular.  
 
Entre 1820 i 1850 a França es realitzaren nombroses patents en base al sistema de Cellier 
Blumental, però només dues d’elles realment tingueren èxit comercial, fabricats per Maresté i 
Egrot  (Figura 12b), la primera s’emprà a la zona de Cognac fins al 1870.  El sistema Egrot és una 
modificació del sistema Doresne (Forbes, 1970).  
 
El concepte d'operació contínua proporcionà una enorme millora en els costos de temps de 
destil·lació i d’energia respecte els sistemes anteriors. La revolució dels aparells de rectificació 
entraria aquí en una nova etapa, on la disposició vertical permetia un equilibri líquid-vapor 
millor per a obtenir un destil·lat més ric en alcohol, que posaria les bases de la nova indústria 
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química de processos continus verticals i la base de la futura Enginyeria Química (Nieto-Galan, 
1997). 
 

a)   b)                    
 

Figura 12.- a) Sistema de destil·lació de Cellier-Blumenthal b) Sistema destil·lació Égrot. 
 

Les columnes de destil·lació, que es basen en el concepte d’enriquiment vist en els sistemes 
anteriors. La idea es posar en contacte els vapors que surten del bullidor amb un líquid que ha 
de tornar al bullidor, mitjançant un plat de destil·lació, de forma que en aquest procés els 
vapors es vagin enriquint en etanol, mentre que el líquid que retorna al bullidor s’empobreixi 
d’etanol. Un esquema d’aquest concepte es mostra a la Figura 13. 

 

 
 

Figura 13.-  Esquema funcionament sistema de destil·lació per plats 
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Els plats de separació tenen l’objectiu d’afavorir el contacte entre el vapor i el líquid, de forma 
que la separació de l’etanol de l’aigua sigui la més efectiva possible. L’estructura d’aquests plats 
pot ser diversa. A la Figura 14 es presenten els dos tipus de plats més emprats en destil·lació, 
plats perforats (Figura 14a) i plats de campanes (Figura 14b). Un detall de diferents tipus de 
campanes es poden veure a la Figura 14d,e (Wright, 1907). 

 

Figura 14.-  Tipus de plats de destil·lació: (a) plat perforat, (b) plat de campanes. (c) Estructura interna 
d’una columna de destil·lació de plats perforats. (d) i (e) detalls de campanes.  

 
En Anglaterra es patentà el sistema  de Cellier Blumental  amb el nom de Dihl, però sense èxit.  
Aeneas Coffey en Irlanda dissenyà una primera columna simple de destil·lació en fusta i ferro, 
però ràpidament les fabricà amb plats de coure i metalls, per la seva millor mal·leabilitat del 
material i obtenció de destil·lats de millor qualitat. Coffey patentà el seu disseny en 1830, 
introduint els plats perforats de coure pera a la zona de rectificació i canonades per a eliminar 
els olis residuals durant la destil·lació. El sistema es dividí en dues columnes, de forma que eren 
més fàcils de fabricar, s’obtenia una millor qualitat dels destil·lats i eren tèrmicament més 
econòmiques (Figura 15). Introduí deferents dissenys dels plats de rectificació, encara que els 
més usuals eren els de campana (Wright, 1907). 

 
  

Figura 15.- Sistema de destil·lació de Coffey. 
 

Fins ara s’ha vist la importància de la generació del reflux, aquest es pot formar com s’ha indicat 
anteriorment per l’intercanvi de calor en els capitells en  els casos de les destil·lacions amb 
alambins, o per condensació a la columna de destil·lació si aquesta no està aïllada de l’exterior. 
Aquesta forma de generar reflux és difícil de controlar, ja que depèn de la temperatura exterior, 
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la qual pot fluctuar en funció de les condicions ambientals. Una forma de regular aquest reflux 
es mitjançant un intercanviador de calor que pot ser intern i/o extern a la columna de forma que 
pot fixar el cabal de reflux, i per consegüent regular millor la concentració del destil·lat final. Un 
esquema d’aquest procediment es el mostrat a la Figura 16 (veure també Figura 12). 

 

Figura 16.-  Esquema d’una columna de destil·lació amb un condensador extern per regular el reflux que 
es retorna a  la columna. 

 
Fins ara s’ha analitzat l’evolució dels sistemes de destil·lació des d’un punt de vista d’obtenir un 
màxim aprofitament en la recuperació d’etanol, i per tant una major producció de destil·lat.  
Un altre aspecte igualment important és la qualitat del destil·lat final, ja que aquest a més a més 
d’aigua i etanol, conté altres compostos minoritaris, denominats congèneres que seran els que 
definiran la qualitat i la peculiaritat del producte final.  

Els aromes dels destil·lats. 
 
Les matèries primeres que s’utilitzen per obtenir destil·lats, són fermentats en general  de 
productes agrícoles, que ja adquireixen una complexitat de compostos en el procés de 
fermentació, que conjuntament als compostos originaris de la matèria primera seran els que 
donaran el perfil aromàtic del destil·lats obtingut. A més a més durant la destil·lació el fet 
d’escalfar el fermentat per a produir el destil·lat, en el bullidor es poden produir reaccions entre 
els compostos existents, formant-se d’altres compostos nous que poden incrementar la 
complexitat del destil·lat obtingut. Els compostos existents són de diferent origen como s’ha 
comentat anteriorment, però a més a més poden tenir una incidència distinta sobre el producte 
final, ja que hi ha compostos que no són agradables sensorialment, alguns poden ser fins i tot 
tòxics, i evidentment hi han els compostos que donen una caràcter positiu al destil·lat. Els 
compostos minoritaris denominats també congèneres poden tenir comportaments diferents 
durant la destil·lació, ja sigui per la seva volatilitat i/o per la seves característiques 
hidrofíliques/hidrofòbiques, és a dir que tenen més o menys tendència en dissoldre’s en l’aigua 
o no.  
 
Per tot això és important el poder identificar aquests compostos amb l’objectiu de poder 
minimitzar i/o eliminar els negatius, i mantenir el compostos positius. L’art de la destil·lació és 
saber donar a una beguda alcohòlica la força del grau alcohòlic i al mateix temps que el 
producte sigui agradable sensorialment. 
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Si la destil·lació és  discontinua o continua el procediment d’obtenció del producte final serà 
diferent. En la destil·lació discontinua la mescla és escalfada fins a la seva temperatura 
d’ebullició, desprenent-se els vapors que passen a través del sistema de rectificació, ja sigui un 
capitell en el cas de l’alambí tradicional o d’una columna de fraccionament. Aquests vapors una 
vegada passat el coll de cigne arriben al condensador final on es comencen a formar les 
primeres gotes de destil·lat, amb un grau més o menys elevat en funció del sistema de 
rectificació. Aquestes primeres parts de destil·lat, porten amb ella substàncies desagradables i/o 
tòxiques que s’han d’eliminar. Per això la primera fracció recollida, denominada caps és 
rebutjada. A continuació es recull una segona fracció de destil·lat també d’alta graduació 
alcohòlica, però que porta amb ella els compostos aromàtics desitjats en el destil·lat, que donen 
el seu caràcter. Aquesta segona fracció és la denominada cor. A partir d’un cert volum destil·lat 
comença a disminuir la graduació alcohòlica, i la qualitat del destil·lat, degut a la presència de 
molècules menys volàtils que tenen gustos desagradables. Aquesta tercera fracció és la 
denominada cua. El perfil típic d’una destil·lació discontínua es el presentat a la Figura 17. 

 

Figura 17.-  Perfil de la concentració alcohol d’una destil·lació discontínua (a) en alambí i (b) 
columna en funció del temps de destil·lació. 

 
El comportament dels perfils d’etanol en l’alambí són diferents degut al reflux, com en la 
columna el reflux és major, es port obtenir un destil·lat amb una graduació major durant més 
temps, per la qual cosa el perfil és més pla, mentre que en la destil·lació emprant l’alambí la 
disminució de la concentració en etanol és mes ràpida. 
 
El comportament dels congèneres durant la destil·lació, en funció del tipus del compostos que 
siguin, es poden dividir en tres grups  de forma general com es mostra a la Figura 18 (Leauté, 

1990). 
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Figura 18.-  Perfil de la concentració congèneres d’una destil·lació discontínua en funció de la 

seva volatilitat i del temps de destil·lació. 
 
Els congèneres d’alta volatilitat, com són l’acetaldehid, acetat d’etil, acetal, es destil·len a l’inici, 
concentrant-se als caps, però es important definir correctament el punt de tall per evitar un 
efecte important en el producte final. El de mitjana volatilitat (alcohols superiors, metanol, etil  
esters de cadena curta) es destil·len majoritàriament amb el cor, mentre que els congèneres de 
baixa volatilitat  (etil èsters de cadena llarga, àcid acètic, 2-feniletanol, àcids grassos) es destil·len 
al final de la destil·lació, essent important també el punt de tall cor/cua. 
 
El comportament dels congèneres en les destil·lacions en columna operant en continu és el 
mostrat a la Figura 19 (Murtagh, 1999). En aquesta figura es pot observar que en el plat 

d’extracció s’obté un destil·lat de 95 % v/v, amb una composició baixa d’altres congèneres, ja 

que els compostos d¡alta volatilitat s’extrauran per la part superior de la columna. Mentre que 

d’altres compostos com els alcohols superiors es concentraran a la columna a la zona 

intermèdia, pròxima al plat d’alimentació, per la qual coa serà convenient fer unes extraccions 

laterals per tal d’evitar que es concentrin en aquesta zona, i provoquin un funcionament 

incorrecte la columna.  

 

Aquesta diferent distribució dels congèneres en els dos sistemes de destil·lació, en continu o 

discontinu, a part de l’efecte de la volatilitat, està també relacionada amb la concentració 

d’etanol en el destil·lat, ja que en la destil·lació en continu, el grau alcohòlic és constant amb el 

temps, ja que només depèn de la posició a la columna, i en la destil·lació en discontinu el grau 

alcohòlic es funció del temps de destil·lació, i com baixa la seva concentració a mida que  es 

destil·la, la composició dels congèneres en el destil·lat serà diferent a la dels destil·lats que 

s’obté normalment per columna operant en continu. 
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Figura 19.-  Perfil de la concentració congèneres d’una destil·lació continua en funció de la seva 

posició a la columna de destil·lació. 
 
En resum respecte a la qualitat i/o perfil dels destil·lats, un aspecte important és l’elecció del 
sistema de destil·lació, continu o discontinu, i dins del discontinu si és alambí tradicional o 
alambí amb columna, ja que la variació del grau alcohòlic durant la destil·lació (veure Figura 17) 
pot marcar el tipus de destil·lat final que s’obtindrà. 
 

 
Alguns notes sobre la destil·lació a Catalunya. 
 
Al segle XIX i principis del XX, l’obtenció de destil·lats era una indústria molt arrelada 
a Catalunya. Actualment ha quedat reduïda a unes poques empreses que elaboren 
brandis i aiguardents. A principis del segle XIX a Catalunya degut a l'especialització 
comarcal generà unes zones de gran importància vinícola com el Maresme, Penedès, 
Camp de Tarragona, i la producció d'aiguardent donava sortida a bona part dels vins 
catalans de l'època de pobre qualitat, i que sovint tenien problemes. Sembla força clar 
que a Catalunya els procediments d'elaboració d'aiguardent no havien variat gaire, 
almenys fins la introducció dels primers aparells de rectificació i d'algunes aportacions 
locals pròpies. Destacar la importància de la introducció dels aparells  d'Adam i de 
Bérard, construïts per artesans catalans, sobretot al Camp de Tarragona i Mallorca. 
Sembla que l'aparell s'introduí a Catalunya entre 1815-1817 amb un èxit considerable 
malgrat les despeses de construcció, amb un disseny propi que s'havia simplificat, 
sobretot en el de nombre "d'ous" en relació a l'original del 1801 a Montpeller. També va 
haver un disseny del propi Carbonell del 1817 (Figura 20), que fou fabricat i optimitzat 
pel licorista barceloní Joan Jordana i Elies, el mateix any (Nieto- Galan 1997). 
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Figura 20.-Sistema de destil·lació de Jordana i Elies. 
 
La primera relació de "fàbriques" d’alcohol que es disposa a España és de l’any 1888. 
En aquesta relació la província de Tarragona figurava en primer lloc, seguida de 
Barcelona, Càdis i València. De1s 197 establiments relacionats només 71 estaven  
registrats com fàbriques d’aiguardents, essent la resta alambins o alquitares comunes, 
petites licoreres. El minifundisme era aquí, como en la resta de l’Estat, la tònica general 
i l’activitat, més que una industria, era una prolongació artesanal de la agricultura. En 
1904, Tarragona i Barcelona eren les províncies més avançades en la tecnologia de la 
destil·lació vínica. Els sistemes Savalle, Barbet i Guillaume s’havien implantat 
ràpidament, inicialment important els equipaments de França, i posteriorment 
construint-los en tallers del país (Puig-Rasposo, 1993). 
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