
L E S FAD E S
LES FADES VERDES

Encarnen els poders de la natura. Aquest grup de fades és un 
dels més diversos i agrupa infinitat d'espècies. També és un dels
més estesos geogràficament. 
A les Dames Verdes, cal agrupar-les en dos grans apartats: 

- Les Dames Verdes que senyoregen la terra (senyores 
dels boscos, dels cingles, de les selves, dels deserts, dels 
prats, etc.).

- Les Dames Verdes que viuen a l'aigua (senyores del mar, 
de les fonts, dels llacs, dels gorgs, de les cascades, 
etc.).Tenen aparença humana, els ulls ametllats i 
normalment verds, i una mirada tan fascinant i penetrant 
com la veu. Una veu que és particularment atractiva quan 
canten, sobretot en el cas de les famílies marines 
d'aquesta espècie. 

Les Dames Verdes que viuen
a la terra vesteixen ricament i
ostentosa. Els agrada d'anar
enjoiades, i llueixen pentinats
indescriptibles, amb els seus
cabells de tots colors.
Gairebé mai no ensenyen els
peus. Acostumen a viure en un
castell o palau, (fet de
cristall, de glaç o de coralls) 
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L E S FAD E S

L E S FAD E Svoltat d'un vastíssim i deliciós jardí, ple de totes les 
meravelles, i inviolable. No és usual que es moguin dels dominis 
propis.

Dames Verdes d’Aigua que 
acostumen a anar despullades, 
llueixen els pits nacrats, i, 
algunes, mostren la cua de peix. 
Però, com les seves companyes de
terra, tenen una flaca per les 
joies i els pentinats. 
Poden ésser bellísimes donzelles, 
d’ulls blaus o verd maragda, amb 
cabells molt llargs.
Hi ha fades bones i d’altres que 
no te’n pots refiar.

A Mallorca hi ha  Na Maria 
Enganxa que viu a pous i basses.

Unes altres molt famoses són les que viuen a les coves plenes 
d’aigua , gorgs, llacs, rius : les gorges 
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 Fades d'aigua: 

En  aquest  grup  situem entre  d'altres  les  nimfes,  les  nereides,  les
náiades  o  les  sirenes,  encara  que  aquestes  últimes  serien  més
concretament d'aigua salada.

Aquestes fades es caracteritzen per trobar-se en el medi aquàtic, i
per guardar una gran bellesa exterior.

També es troben envoltades de grans misteris, ja que es diu d'elles que
tenien un gran poder d'enamorament per als vianants que passaven prop
dels llacs o per als mariners que es trobaven a la mar. 

 Fades de bosc: 

En aquest grup podem situar entre d'altres, les xanes, les anjanes 

Aquestes fades es caracteritzen per trobar-se en el medi del bosc, i 
no son tan belles com les de l'aigua, 

Aquestes fades no tenen cap tipus de poder d'enamorament, ja que 
concentren les seves forces en tenir cura dels animals que es troben al
bosc, així com de la natura en general i no s'acosten als humans.

1. Escriu el significat d’aquestes paraules, si no el sap pots cercar-
lo al diccionari:
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Infinitat d’espècies : _______________________________

_______________________________________________

Senyoregen : _____________________________________

_______________________________________________

Cingles : ____________________________________________

___________________________________________________

Gorgs : ______________________________________________

____________________________________________________

Ostentosa : ___________________________________________

____________________________________________________

Inviolable : __________________________________________

____________________________________________________

Nacrats : _____________________________________________

____________________________________________________

Maragda : ____________________________________________

____________________________________________________________

 

4



2. Fes una descripció física de les fades verdes, les d’aigua i les de
terra

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

3. Torna a escriure el text de  “   Les Dames verdes que viuen a la 
terra ...........dominis propis   “  però redactant-lo de manera 
que el nou text tingui el significat contrari 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
____________

4. Cerca  totes les preposicions que surtin al text :
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__________________________
__________________________
__________________________
_____________________

6



A  prop  de  Banyoles  (  Girona  )  conten  que  una  tarda  l'hereu  Pere  va
sorprendre  el  repòs  d'una  goja  (  fada  d’aigua)  ,  que  espantada,  es  va
capbussar en un gorg. 

Enamorat  per  aquella
bellesa fugaç,  l'hereu
va tornar-hi cada dia i
va  declarar  el  seu
amor a la goja. Es van
casar  amb la  condició
que ell  no li  recordés
mai  que  era una dona
d'aigua. Van tenir una
filla  i  van  ser  feliços
fins  que,  un  dia  d'un
mes  de  maig  que
l'hereu  era  fora,  la
goja  va  apressar  uns
jornalers  perquè
seguessin  un  camp de
blat.  Ells  van
protestar  perquè

encara era verd, però la mestressa els va obligar a segar abans d'hora. 

Quan l'hereu va tornar es va enrabiar tant que li va dir: "Què en sabeu de
collites, vosaltres, les goges!" La dona es va fondre a l'instant i al cap d'una
estona es va congriar  una tempesta  terrible  que  va  malmetre totes  les
collites.  L'hereu  Pere  va  comprendre  aleshores  que  la  seva  dona  havia
anticipat la sega per salvar alguna cosa i no perdre-ho tot. Conten que a les
nits la goja tornava d'amagat a la casa per pentinar i besar la seva filla,
però quan l'hereu Pere ho va voler presenciar, mare i filla van desaparèixer
per sempre.
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5. Per què creus que la fada d’aigua  (goja) va desaparèixer ?

____________________________
____________________________
____________________________

6. Quin tems verbal usa l’autor d’aquest conte :

7. Cerca cinc noms comuns acompanyat d’un o més adjectius

Nom                           i                     adjectiu
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