L E S FAD E S
Les sirenes i nereides
Les sirenes i les nereides ( dones mullades ) són fades verdes d’aigua
salada. Molta gent confon les sirenes i les nereides , però hi ha una
diferència important entre elles : Les sirenes tenen cua de peix i les
nereides no,
A més a més tenen altres diferències importants :

Les nereides o dones mullades
-

Viuen en mars petits o interiors
Poden volar encara que no distàncies molt
llargues
Van totalment despullades
Es fan amigues dels humans
Salven els mariners de tempestes marines.
Qualque vegada fan petits viatges a la terra
ferma.
Viuen molts de segles
Tenen més de cent fills.

Les sirenes:
-

-

Tenen cua de peix, a vegades en
tenen dues
Els estudiosos de sirenes diuen
d’elles que tenen una veu dolça i
melodiosa que usen com a poder
damunt els humans.
Poden fer profecies
Amb els seus ulls poden
hipnotitzar.
En comptes d’una vareta duen un
mirall amb el qual pot concedir
dons.
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-

Es diu que poden provocar tempestes, ones grans, boira, etc.
Quan estan enfadades amb la seva veu i les seves cançons fan que
la boira s’apropi a la costa i els
vaixells xoquin contra les roques.
- Tenen una reina que és la més bella
de totes i la podem distingir perquè
tenen un anell a la cua.
- Poden sortir de l’aigua però durant
poc temps.
- Mesuren un metre i mig
- Són molt belles i els agraden molt
les joies com a totes les fades.
- Dormen durant el dia i només les
podem veure quan està punt de
pondre’s el sol o a trenc d’alba.
- A la península Ibèrica n’han vist per
la mar Cantàbrica i l’oceà Atlàntic
davant Galícia.
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1. Quines diferències més importants veus entre les nereisdes i
les fades ?

2. Què és una profecia ?

3. I hipnotitzar, saps què vol dir ?
________________________________
_________________________________

4. Dibuixa un mapa de la península Ibèrica i escriu on s’han vist
més sirenes ?
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5. Cerca en el text noms comuns i noms propis :

NOMS COMUNS

NOMS PROPIS

6. Escriu una redacció sobre una sirena o una nereida
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