L E S FAD E S
LES FADES VELLES
Aquest grup de fades és un dels més coneguts a les nostres
latituds, i probablement el que més rastre ha deixat en la
literatura. Tenen l'aparença humana, de dona que té entre els
quaranta i els seixanta anys, més
aviat baixeta i rodanxona, és a
dir prenen la figura d'àvia
bondadosa i generalment
espellifada. Tenen una certa
retirada a les bruixes, però
basta mirar els seus ulls per
adonar-se de la seva natura
benèfica
Les Velles Dames vesteixen
senzillament, més aviat pobrament, i són molt amigues dels
davantals amb butxaques. Sempre porten els cabells coberts
amb un mocador o bé amb un barret punxegut d'ala ampla. Com
a velles que són, es repengen en una gaiato o bastó, que, de
vegades, esgrimeixen a la manera d'una vareta.
Les cròniques, abundants, que parlen d'elles confirmen que es
dediquen a petits
encanteris casolans, amb
tisanes i herbes
remeis, de les
quals coneixen totes les
virtuts i són molt feineres.
Els encanteris que fan són
efímers: al cap d’una
estona allò que han
transformat
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( per exemple en un ratolí ) torna a recuperar la seva forma
primitiva.
Són amigues dels animals domèstics: moixos, cans. vaques,
lloques, ovelles, cavalls i ratolins. Tenen cura dels malalts i dels
orfes. Són bones filadores.
Coneixen tots els camins, i orienten qui s'extravia
amb tota mena d'indicacions.
A vegades solen apadrinar els nadons.
Aleshores protegeixen els fillols i
filloles durant tota la vida, o
almenys fins que es casen
Són moltes les proves de la seva
existència i de la seva habitual
permanència entre els humans. De
fet, és probablement el tipus de fada que
millor s'ha adaptat als temps moderns. Les poden trobar als
pobles i a les grans ciutats, on és probable de trobar-les al
metro, a la sortida de les escoles i als carrers, demanant ajuda
( van molt carregades i demana que algú l’ajudi), si l’ajuden li
concedeix un do.
Són immortals i els agrada estar en contacte amb els humans
però el que més els agrada és romandre prop del foc, són les
més casolanes
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1. Escriu la pregunta que correspon a la resposta :

____________________________________________________

Coneixen i estudien totes les seves virtuts per poder fer encanteris
____________________________________________________
No, duen un bastó.
____________________________________________________
Si la miram als ulls ens adonam que no ho és
____________________________________________________
Que l’ajudin, per exemple a dur unes bosses que pesen molt.
____________________________________________________
Solen durar poc temps.
____________________________________________________
Per exemple, en el conte de na Ventafocs, a las dotze l’encanteri
desapareix.
____________________________________________________
No se sap, diuen que són immortals.
____________________________________________________
Sí , les podem trobar pels carrers de pobles i de ciutats
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