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Història de l’asturià
Xuan Porta

E -
nit i amb un sentiment col·lectiu 
important. Entre les seves carac-

terístiques, la llengua asturiana és el seu 

-

-

-
tica que miri devers la normalització real 

-
-

-

Martí, «el fet que un idioma no mori del 

normalitat; importa viure, però també la 

-
-

regne independent iniciat pel rei Pelai, 
entre els segles viii i x. Més tard, en diri-
gir-se cap al sud, passà la capital i el nom 

-
-
-

dut els seus poders durant el segle xix, 
-

xx
-
-
-

En allò que pertoca a la llengua astu-
riana, recordem:

-
tes en asturià medieval dels segles xiii 
i xiv; 

— que en el segle xvii -

Marirreguera; 
-

— que des del segle xix
-

vocabularis en asturià;
xx són 

els famosos poetes Pin de Pría i Fernán 
-

mers grups regionalistes; 
— que en els darrers 

anys de la dictadura fran-

preocupació per la llengua i 
-

modern moviment de recupe-
-

del lema «Bable nes escue-

els darrers anys setanta del segle passat, 

-
ria asturiana. 

el seu article 4: «El bable gozará de pro-
-

sión en los medios de comunicación y su 

variantes locales y la voluntariedad de 

-
gueren el basc, el gallec i el català, la 
qual cosa porta problemes per a la seva 
normalització social. 

-
-

la llengua, que avui té més de dos-cents 

-
-

resultats. 

La bandera asturiana

Astúries dins l’Estat espanyol

segles xiii-xiv
segles xix-xx
segle xxi  asturià (B) 

vulgar 
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majoria del poble asturià és favorable a 

any se celebra, en el primer divendres 
-

nes, amb la tradicional manifestació per 

El Conceyu Bable nasqué en 1974; 
-

ment sociocultural per la recuperació, 
-

-

una gramàtica i un diccionari norma-

de la llengua asturiana. Edita la revista 

Lletres Asturianes, la revista Llitera-
tura i altres publicacions corresponents 

juvenil, assaig, teatre, novel·la i poesia. 
També convoca concursos de recerca 

-
-
-

ries, o també alla@asturnet.es i 
academiadelallingua.com. 

-

primària, però en la secundària fa falta 
una vertadera promoció del seu ense-
nyament. Els mitjans de comunicació en 

premsa, en la ràdio i en la TV. És desta-

que emet la seva programació totalment 

i televisió convencionals és esporàdica, 
sempre dependent de subvencions. Per 

-
cal molt ampli que usa la llengua asturi-

-

-
-

dre la llengua en cursos en línia. En la 

a llegir en la nostra llengua, els nostres 
-

consells o municipis, entre els quals els 

-
tes darreres eleccions generals el grup 

-

-

merescut. u

Paisatge asturià


