
 

LES CATIFES 
Colors i olors al carrer 

 

 
 

Des de temps molt remots hi ha hagut el costum que a les grans festivitats o en els grans 
esdeveniments socials es realitzessin enramades amb arcs de brancatge, decorats amb flors, i 

guarniments diversos –inclosos els domassos als balcons– per tal d’honorar persones o celebrar les 

festes assenyalades. Aquestes enramades acostumaven a ser verticals o horitzontals i servien tant per 
a guarnir la ciutat com també per a refrescar l’ambient i dotar-lo d’olors més agradables que les que 

es respiraven quotidianament als carrers. Derivades d’aquestes decoracions efímeres florals són les 

més sofisticades decoracions de guarniments temàtics per a les festes majors de Gràcia i de Sants. 
Les catifes de flors, a més d’aportar més vistositat i bones olors, gràcies als pètals de colors, servien 

per honorar el pas de la processó i la custòdia que exhibia l’eucaristia –el Corpus Christi– que era 

l’element clau de la festivitat. Actualment aquestes catifes no només es fan amb pètals de flors sinó 
també amb altres elements com poden ser paper, serradures tenyides... de manera que si no fan la 

mateixa olor, si que en conserven l’impacte visual. 
 

TUTORIAL DE LES CATIFES 

https://www.youtube.com/watch?v=kSbPRd1ClyU 

 

MATERIALS 

- Paper per fer-te el disseny de la mida que creguis més oportuna 

- Llapis 
- Paper Pinotxo o de seda 

- Pètals de flors 

- Terra per a plantes 
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e l  c o r p u s  a  c a s a  

https://www.youtube.com/watch?v=kSbPRd1ClyU
https://www.youtube.com/watch?v=hAkFXZ13iUw

