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Este volume é unha antoloxía de rituais e fórmulas máxicas da tradición asturiana que sobreviven por
transmisión oral desde a Idade Media ata os nosos días. Cada un destes actos rituais execútase mediante unha
determinada serie de elementos materiais, unha xestualidade precisa e unha fórmula verbal que debe
pronunciarse no seu debido momento.
Para a compilación desta antoloxía realizamos unha selección de textos a partir da bibliografía producida en
Asturias sobre esta materia desde o século XIX ata o presente. E de xeito complementario, levamos a cabo
unha investigación de campo dirixida á documentación de fórmulas verbais e prácticas rituais de carácter
máxico que aínda se rastrexan na tradición oral asturiana.
Esta antoloxía acompáñase dun estudo comparativo da tradición asturiana coas tradicións orais doutras rexións
de España e doutros países europeos da nosa contorna, abarcando un período cronolóxico que vai desde o
século V ata o século XXI.
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