
El Xovellanos 
Asturianista

Demientres munchos años, l'orde vixente, afitáu pol sucursalismu españolista y los intereses del 
gran capital esplotó y esplota la figura de Xovellanos como la d'un patriota español, defensor a 
ultranza de la castellanización del Estáu y como figura alloñada d'Asturies y la so realidá. Dando un 
repasu a la so obra y la so praxis política podemos decatanos de que la imaxe xovellanista que da'l 
centralismu español y el sucursalismu provinciano pseudo-asturianu ye abondo irreal, yá que tapece 
aspeutos básicos, como la defensa de Xovellanos de la llingua asturiana y l'enfotu del mesmu por 
normalizala. Tamién ye significatible la desapaición qu'hai na visión españolista de Xovellanos del 
so llabor y el so posicionamientu nel casu d'Asturies y de la defensa de la so soberanía política ya 
institucional. En Xovellanos podemos atopar los oríxenes del asturianismu políticu, que foi 
evolucionando-de forma discreta y mui posada- nel Xuntismu Ochocentista, l'Asturianismu Federal, 
l'Asturianismu Rexonalista y l'Asturianismu Nacionalista y Cultural de la nuesa dómina. 

Nes ringleres que vienen darréu se reproduz dalguna cita de Xovellanos qu'espeya n'ellí un 
sentimientu asturianista productu del xiru centraliegu del Estáu Español, onde podemos ver a un 
Gaspar Melchor de Xovellanos mui esmolecíu pa con Asturies y comprometíu colos sos paisanos y 
paisanes y coles instituciones qu'Asturies caltenía de la so dómina d'Estáu y Reinu independiente: 
Tamién podemos atopar en Xovellanos esmolición pola llingua llariega. La terminoloxía nesta 
dómina a falar de dialectu, llingua o idioma tien poca relevancia, pues el términu dialectu, 
qu'emplega determinaes vegaes yera p'aquella dómina equiparable a llingua y nun tenía 
concepciones negatives:

“Cuando'l Principáu vea atendíu'l so honor, reparaes les sos inxuries y preservaos los sos drechos, 
nun sólo deberá duldar de la so obediencia sinon que concurrirá a la más plena execución de les 

vuestres soberanes providencies; y si nun fuere llícitu tomar la so voz, nun duldaremos en prometer 
a so nome la más sumisa obediencia. Más si pol contrariu, viese qu'a V.M. Nun mueven sos  

clamores y que nun estima la reparación ceo de los sos agracios, nós nun respuenderemos de les  
consecuencies. Sabemos de los drechos que da'l Principáu la so antigua Constitución; sabemos  

que tien el nun obedecer y reclamar toa providencia que fuese contrariu a ella, y de resistiles 
hasta onde permita la so fidelidá y respetu; y nun ver dengún peligru n'escitar esta llucha ente  



l'autoridá soberana y los drechos d'un pueblu respetable, ente la fuercia armada de la una y  
l'amor a la llibertá del otru, sedrá nun conocer a los homes de tolos tiempos (...)”

“Drechu llexítimu, que'l Gobiernu mesmu reconoció y respetó inda na época de mayor arbitrariedá, 
na cual, nun solo se representó'l Principáu escontra les providencies emanaes de la soberanía (rial), 

sinon que resistiió abiertamente la execución de les que yeren contraries a los sos fueros (...)”.

“¿ Quién-yos recordará los sos fueros, presentarña los sos títulos y reclamará la observancia de les 
sos llibertáes? ¿ Quién rexirá'l gobiernu interior, cuya autoridá dengún otru cuerpu tien o debe 

tener n'aquella provincia ?”

“ L'agraviu (…) nun ha menester averiguaciones; ¿Qué tendrán qu'averiguar los comisionaos acerca 
d'é? ¿Que'l Principáu d'Asturies dende'l reestablecimientu de la monarquía goda foi gobernáu pola 
so propia constitución? ¿Qué lo que güei nómase Xunta Xeneral, yera entoncies y demientres los 
trece primeros reis, la Xunta Xeneral del Reinu? ¿Qué treslladá la corte a Lleón, quedó Asturies 

como provincia, col mesmu gobiernu que tuviera como reinu, y qu'esta la so constitución foi 
caltenía y conservada por espaciu de dieciocho sieglos, ensín que les irrupciones del despotismu 

s'atrevieren a violala (…) ?”

“L'autoridá de la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies, rinxía con arreglu a les lleis municipales 
de la provincia; llibremente escoyía por tolos conceyos, que sigún les sos mesmes lleis, tienen 

drechos llexítimos de representación pa formala; instalada conforme a la antigua imemorial costume 
y a les franqueces del país, y compuesta poles persones más acreditaes n'él”

“El dialectu asturianu que tratamos de recoyer ye la llingua viva del nuesu pueblu; toos lu 
mamamos, por dicilo asina, cola primer llechi, enpasando tradicionalmente de pas a fios y continúa 

de xeneración en xeneración. ¿Quién ye'l que nun falolo na so primer edá? ¿Quién ye'l que nun 
falalo tolos díes col criáu, el llabriegu o'l menestral? ¿Quién, a la fin, el que presente nun se 

complaz n'exercitase, y ausente de la so patria, en recordale y oyilu?”

“Cuando entamé'l mio viaxe a esti país creía yo que'l dialectu que fala'l so pueblu sedría un de los 
primeros oxetos de les mios observaciones”

“Oyialo falar de contino y entá lu entendía y falaba perfechamente na mio neñez”

“Prometiéndome qu'a la mio torna podría a lo menos escribir una Gramática, una Ortografía y un 
Glosariu o Etimolóxicu del dialectu d'Asturies”

www.frayandocadenes.blogspot.com 

http://www.frayandocadenes.blogspot.com/

