
Auques Catalanes

La història de Catalunya, pot ser 
art, i fins i tot vers !



"Es tracta d'un conjunt de petites estampes
acompanyades cadascuna d'una llegenda,
disposades generalment en un sol full de paper, 
que fan referència als diferents episodis d'una 
biografia, d'una història, d'una efemèride, d'un
tema, etc. La tradició vol que se'n facin 24 o 48, en
tot cas un numero múltiple de 4.

La característica cabdal de l'auca és el fet que la
llegenda al peu de l'estampa o vinyeta és escrita en
vers, ja sigui en rodolins, tercetes o quartetes. El
dibuix s'ha d'ajustar al vers. A vegades hi ha
fotografies. No s'ha de confondre amb el còmic, ja 
que el text d'aquest, no està condicionat per la
mètrica i la rima, sinó que es troba dins de
bombolles."

Ramon Cuéllar i Sorribes

Autor

Nascut a Barcelona el 2 de juliol
del 1934.

Resident a Suïssa, soci del 
Centre Català de Lausana.

Infermer i mestre a les escoles 
d'infermeria a Suïssa, jubilat.

Autodidacta.



Llistat d’auques que 

composen aquesta 

l’exposició :

•Auca de la Història de Catalunya
•Auca del Rei en Jaume I el Conqueridor
•Auca dels Apunts de la història dels catalans
•Auca de n'Otger Cataló
•Auca d'en Cristòfor Colom
•Auca d'en Narcís Monturiol
•Auca de l'Avi
•Auca del Centenari de l'Estelada
•Auca de la Catalunya Nord
•Auca del Palau dels Reis de Mallorca
•Auca del Castell d'Arrià
•Auca de la Porta dels Països Catalans
•Auca del Castellet
•Auca d'en Pere Guisset
•Auca de la Rambla de Barcelona
•Auca de la Franja de Ponent
•Auca de la sardana
•Auca dels castellers
•Auca de la carbonera de Forallac
•Auca de Casa Nostra de Suïssa
•Auca del 25 d'abril del 1707
•Auca de la Consulta per la independència de Catalunya
•Auca d’en Joan Amades
•Auca dels oficis
•Auca dels trabucaires
•Auca de Sant Andreu de Palomar

Estan impreses sobre lona, 
80x116 cm, es podem penjar 
per mitjà d'una barreta de 
fusta introduïda a la capçalera. 
Al peu hi ha una barreta de 
coure per garantir que la lona 
es presenti ben dreta. Aquest 
material acompanya la 
tramesa de lones.
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