
Na Maria Enganxa viu a  les Illes 
Balears, és una fada verda d’aigua dolça.
Viu en els pous, cisternes, basses, 
safareigs  
 
Es molt possible que aquest mite sortís 
com a element de dissuasió cap  els nins 
poc porucs i que eren atrets per les 
profunditats dels pous i cisternes.

Hi ha gent que diu que és una dona lletja
amb un ganxo a la ma per estirar les 
seves víctimes .

 Però d’altra gent diu que les fades 
verdes bones i dolentes són molt belles .
Així doncs, la gent que mira dins un pou  
pot quedar atrapat per la seva bellesa , 
la qual cosa ella aprofita per estirar-la 

cap endins.

A les fades de pous i de basses no els agrada que els
humans les observin, Quan es fa de nit pugen pel pou
per una xarxa de fil que fa d’escala que elles
mateixes  han teixit i passegen . 

Si hi ha lluna plena, les fades dels pous  es passegen
pels voltants de pou o de la bassa ,moltes d'elles,
fins i tot, ballen danses pel damunt de les aigües. 
Et recomano que intentis fer tot el possible perquè
no te vegin i  no t'enganxin . 

En el fons del pou hi ha una porta amagada  que s’obri
dient una fórmula màgica que ningú no coneix. La
porta les duu per un passadís soterrat fins a un
palau. Allà es troben totes les fades de pous i de
basses gràcies als soterranis que el comunica amb
tots els pous, basses i cisternes
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1. El text diu que  na Maria Enganxa és un mite, saps què es  ?

2. Per què només pugen a l’exterior quan és de nit ?

3. On viuen les fades verdes com na Maria Enganxa ?

4. Ara fes un dibuix de com t’imagines el palau d’aquestes fades  :
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5. Cerca el articles determinats i indeterminats  del text . Escriu 
devora el gènere i el nombre :

Determinats Indeterminats

6. Cerca deu verbs del text que estiguin en plural

Verbs
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	Verbs

