
AMICS DE LA UNESCO DE GIRONA

CONCURS ARTÍSTIC I LITERARI
Modalitat: AUCA

Què és una auca?
És una expressió artística catalana que s’inicia el segle XVII i que 
serveix per explicar una història
La paraula “auca” ve del llatí vulgar auca, variació sincopada d’avica, 
és a dir, au o oca

Característiques
        48 (o un múltiple de 4) vinyetes acompanyades a sota d’un rodolí (2 

versos que solen ser heptasíl·labs i de rima consonant). El rodolí pot 
ser substituït per tercetes o quartetes.

Es presenta en un sol full, com un cartell.

Història
L'auca més antiga que es conserva és del 1670 i va ser feta per un tal 
Pere Abadal, de Moià.

Probablement fos un joc d’atzar com ara el Joc de l’Oca.

La llengua és el català.

El S. XIX és un moment àlgid d’edició i l’auca pren un caràcter 
pedagògic. 
Al S. XX sofreix una davallada, però l’auca continua ben viva.

Temàtica de les auques
N’hi ha d’arts i oficis, de jocs, d'animals, de les festes de l’any, de 
biografies, d’històries, d’efemèrides, de pobles, etc.



Tècnica de les vinyetes
Bàsicament són dibuixos fets amb tècniques diverses, però també 
poden ser fotografies.

Àrea geogràfica
Comencen a Catalunya, s'expandeixen cap a València, i arriben a 
Madrid i a Castella, on prenen el nom de aleluya.

On en podem trobar? 

•Biblioteca Nacional de Catalunya

•Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

• A LA PARET DE LES AUQUES (des del 1997)  www.auques.cat
Creadors de la web: Jordi Fons i Joan Vilamala

Molt útil és també la pàgina web: www.rodolins.cat 
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