
 
 
 
 
 
 

 

TALLER DE LLENGUA I CULTURA GASCONA 
 
 
Presentem un taller dedicat a la cultura de la Gascunya, un país dins d'un país. En tres sessions farem 
un viatge virtual pels seus paisatges, ben delimitats per la Garona, i descobrirem les particularitats 
que el fan un territori cultural i lingüístic singular dins del conjunt d'Occitània. 
 
 
Programa de les 3 sessions:  
 
Sessió 1 
Curiositat per un país 
Toca viatjar a la Gascunya i ens preparem a consciència. Sabem que hi parlen una llengua que n'hi 
diuen gascó i sabem que és, a més, un dialecte de la gran família occitana. Ve de gust aprendre'l, la 
predisposició és el més important, però primer calen informacions generals que ens ajudin a situar-
nos millor en l'aventura. Així doncs, obrim la llibreta per començar a apuntar quatre coses sobre el 
país. Comencem? 
 
Presentació del taller 
Les fronteres del gascó 
Una mica d'història 
La Val d'Aran com territori excepcional 
Introducció a la llengua gascona 
 
Sessió 2 
Aprenem una llengua 
Ja hem arribat i ens hem instal·lat en un apartamentet molt a prop dels Pirineus, entre les Landes i 
la Garona, i ens han convidat a una festa de les Calandretas gascones. Un cop allí és el nostre moment, 
ara toca aprendre la llengua. Amb els quatre conceptes d'occità referencial que tenim esperem 
triomfar entre els nadius, però de seguida ens adonem que potser no serà una feina tan fàcil. Parlant 
amb els uns i els altres se'ns va conformant l'estructura d'una manera de parlar molt pròpia i 
orgullosa.   
 
Bibliografia per aprendre gascó 
Característiques principals 
Dialecte o llengua? 
Subdialectes gascons 
Presència al territori 
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Sessió 3 
Conèixer el país 
De festa en festa hem anat aprenent com parla aquella gent de la Garona enllà. Hem fet amics, i ens 
ensenyen l'interior de la cultura gascona. Amb ells viatgem pel país i tastem el que mengen. Ens 
parlen de la seva cultura i de les associacions que treballen perquè el gascó segueixi sent una llengua 
viva, malgrat la seva latència. 
 
Paisatges i sabors 
Cançons, autors, publicacions i obres 
Associacions que promouen l'ús del gascó 
On ens parlaran en gascó? 
 
 


