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Moby Dick
de Herman Melville
(versió de Josep Lorman)

Capítols 1-6
1.

Per què vol navegar l’Ismael?

2.

L’Ismael ha perdut el vaixell i ha de passar la nit a New Bedford però tot està ple.
Quina opció dóna l’hostaler a l’Ismael perquè hi pugui passar la nit?

3.

Quin aspecte té l’arponer Queequeg?

4.

Com reacciona l’Ismael davant l’aspecte de Queequeg?

5.

Què treu l’arponer de la butxaca i què en fa?

6.

L’Ismael i Queequeg s’embarquen cap a Nactucket però al vaixell Queequeg pega
un home que es burla d’ell i el capità li crida l’atenció. Poc després passa un
incident que fa canviar l’opinió que la tripulació té de Queequeg. Què succeeix
exactament?

7.

Com és el vaixell Pequod? D’on ve el seu nom?

8.

Com Peleg descriu el capità Ahab? Quin és el seu pseudònim?

9.

Qui són els oficials del vaixell Pequod? D’on són?

10.

Què promet el capità Ahab a qui vegi primer la balena blanca?
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Expressió oral
1.
2.
3.
4.

Us embarcaríeu en un vaixell per uns quants mesos? Us agradaria fer un creuer?
On?
En un viatge compartiríeu habitació amb un desconegut? Per què?
Si ho heu fet, podeu explicar l’experiència.
L’Ismael té por de Queequeg pel seu aspecte, però al final arriben a fer-se amics.
Creieu que les primeres impressions enganyen? Per què?
El capità Ahab està obessionat a matar Moby Dick per venjança. Creieu que és bo
actuar motivat per una venjança?

Capítols 7-18
1.

Què és el que més atemoria de Moby Dick?

2.

D’on són els cinc homes que apareixen amb el capità per anar a matar les
balenes? On s’havien amagat fins ara?

3.

Per què el capità porta aquests cinc desconeguts amb ell?

4.

Quina llegenda hi ha al voltant del calamar vivent?

5.

Quin pensament té el capità Ahab davant la mort del catxalot capturat per Stubb?

6.

Com reaccionen els catxalots quan tenen por davant la persecució dels baleners?

7.

Quin costum tenen al país de Queequeg quan mor un guerrer? Què fan per a
Queequeg davant la imminència de la seva mort? Al final mor?

8.

Quin somni té el capità Ahab la nit que es queda al bot a vigilar la balena morta?
Què li diu Fedallah sobre el seu somni?

9.

Per què les brúixoles deixen d’indicar el rumb cap al Nord? Com ho soluciona el
capità Ahab?

10.

El Raquel ha vist Moby Dick. Què els ha passat?
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Expressió oral
1.

En un moment del relat, el capità Ahab diu que perseguix Moby Dick per voluntat
de Déu i que ell no pot fer res contra aquest destí. Creieu que naixem predestinats?
Creieu en el destí de les persones?

Capítols 19-22
1.

Què porta clavat Moby Dick al llom?

2.

Quina nova promesa fa el capità Ahab sobre la moneda d’or?

3.

Quin home desapareix en el segon atac contra Moby Dick? Què pensa Ahab de la
seva mort?

4.

El somni del capità es fa real? Com?

5.

Qui és l’única persona que se salva del naufragi?

Expressió oral
1.

Fedallah interpreta el somni d’Ahab i li explica com moriran ells dos. Ahab no el
creu, però al final es compleix el que li diu. Creieu en els somnis? Creieu que és
possible predir el futur?

2.

A la novel·la se’ns descriu la caça de balenes. Actualment, gràcies a les pressions
d’organitzacions ecologistes, les balenes són una espècie protegida a tot el món,
però la seva protecció no sempre es compleix i, així, encara hi ha balenes o foques
que moren de manera cruel. Què penseu de la manera de matar aquestes
espècies? Què penseu de les accions que es porten a terme per protegir-les?
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Aquest dossier de comprensió lectora ha estat elaborat per Laura Serradell, tècnica del
Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
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En català llegim i parlem
Iniciació a la lectura i la conversa
en català

Respostes a les preguntes de comprensió lectora
Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià
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Moby Dick, de Herman Melville
(versió de Josep Lorman)
Capítols 1-6
1. Per què vol navegar l’Ismael?
Per veure món i guanyar-se la vida (pàg.13)
2. L’Ismael ha perdut el vaixell i ha de passar la nit a New Bedford però tot està ple.
Quina opció dóna l’hostaler a l’Ismael perquè hi pugui passar la nit?
Totes les habitacions de l’Hostal del Brollador Coffin estan plenes però pot
compartir llit amb un arponer (pàg.15)
3. Quin aspecte té l’arponer Queequeg?
Tenia la cara de color vermellós, amb taques quadrades i negroses que semblaven
esparadraps, però eren tatuatges. no tenia ni un sol cabell al cap tret d’un petit floc
al front i les cames també plenes de tatuatges com si hi estiguessin pujant un
grapat de granotes verdes (pàg. 18-19)
4. Com reacciona l’Ismael davant l’aspecte de Queequeg?
Va quedar horroritzat o va pensar a fugir per la finestra (pàg.18)
5. Què treu l’arponer de la butxaca i què en fa?
Va treure una estatueta negra i la va col·locar a la llar de foc, que estava
apagada.Va agafar un grapat d’encenalls i un tros de galeta, ho va posar tot davant
l’estatueta i ho va encendre. Mentre els encenalls cremaven, feia una cantarella.
(pàg.19)
6. L’Ismael i Queequeg s’embarquen cap a Nactucket però al vaixell Queequeg pega
un home que es burla d’ell i el capità li crida l’atenció. Poc després passa un
incident que fa canviar l’opinió que la tripulació té de Queequeg. Què succeeix
exactament?
Un cop de vent va fer caure al mar l’home amb qui s’havia barallat i Queequeg es
tira al mar per salvar-lo. Tots els mariners van felicitar-lo i el capità li va demanar
disculpes. (pàg.25-26)
7. Com és el vaixell Pequod? D’on ve el seu nom?
Era un vaixell més aviat petit, i els seus tres pals es dreçaven sobre una coberta
desgastada. Estava guarnit d’una manera extravagant, amb dents de catxalot,
llargues i esmolades. El timó no era una roda, sinó una barra d’una sola peça feta
amb la mandíbula d’una balena (pàg.28). Portava el nom d’una famosa tribu d’indis
americans ja extingida.
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8. Com Peleg descriu el capità Ahab? Quin és el seu pseudònim?
Ens diu que és un home estrany i que està tancat a casa com si estigués malalt.
Mai no ha estat una persona alegre però des que va perdre la cama està més trist i
sembla desesperat. (pàg.31). Se’l coneix com “Vell tro” (pàg.33).
9. Qui són els oficials del vaixell Pequod? D’on són?
El primer oficial era starbuck i era de nantucket. el segon oficial era stubb, de cape
cod i el tercer oficial era flask, venia d’una illa veïna de nantucket. (pàg. 39-40)
10. Què promet el capità Ahab a qui vegi primer la balena blanca?
Una moneda d’or del valor de setze dolars (pàg.47)

Expressió oral
1. Us embarcaríeu en un vaixell per uns quants mesos? Us agradaria fer un creuer?
On?
2. En un viatge compartiríeu habitació amb un desconegut? Per què?
Si ho heu fet, podeu explicar l’experiència.
3. L’Ismael té por de Queequeg pel seu aspecte, però al final arriben a fer-se amics.
Creieu que les primeres impressions enganyen? Per què?
4. El capità Ahab està obessionat a matar Moby Dick per venjança. Creieu que és bo
actuar motivat per una venjança?

Capítols 7-18
1. Què és el que més atemoria de Moby Dick?
La seva intel·ligent crueltat (pàg.54)
2. D’on són els cinc homes que apareixen amb el capità per anar a matar les
balenes? On s’havien amagat fins ara?
Tenien la pell de color groguenc, característic dels nadius de les Filipines. (pàg.58)
A la bodega del vaixell (pàg.60)
3. Per què el capità porta aquests cinc desconeguts amb ell?
Ahab no podia arriscar-se que la tripulació del vaixell es negués a seguir-lo en la
seva venjança. Per això havia embarcat aquests filipins que només l’obeïen a ell i
eren capaços d’acompanyar-lo fins a la mort. (pàg.68)

4. Quina llegenda hi ha al voltant del calamar vivent?
Diuen que ben pocs dels qui l’han vist han pogut tornar a port per explicar-ho
(pàg.74)
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5. Quin pensament té el capità Ahab davant la mort del catxalot capturat per Stubb?
Amb una mena d’insatisfacció vaga, com si aquell cos mort li recordés que Moby
Dick encara era viva. (pàg.78)
6. Com reaccionen els catxalots quan tenen por davant la persecució dels baleners?
S’escampen en totes direccions formant immensos cercles irregulars: primer es
queden quiets, surant, com paralitzats pel pànic i després van com embogits cap a
totes bandes. (pàg.87-88)
7. Quin costum tenen al país de Queequeg quan mor un guerrer? Què fan per a
Queequeg davant la imminència de la seva mort? Al final mor?
El posaven dins la seva canoa i el deixaven al mar surant a la deriva. Per això li fan
un taüt en el qual Queequeg hi posa el seu arpó, galetes i una ampolla d’aigua
dolça. Al final es va reanimar sobtadament. (pàg.96-97)
8. Quin somni té el capità Ahab la nit que es queda al bot a vigilar la balena morta?
Què li diu Fedallah sobre el seu somni?
Somia en un cotxe fúnebre. Fedallah li diu que abans de morir veurà dos cotxes
fúnebres al mar: el primer no fet per mans mortals i el segon de fusta americana,
però que ell morirà abans i que apareixerà després de mor per guiar el capità cap
al més-enllà. (pàg.100-101)
9. Per què les bruixoles deixen d’indicar el rumb cap al Nord? Com ho soluciona el
capità Ahab?
A causa d’un temporal molt fort. (pàg.105). Fa una bruixola nova amb una llança,
una maça i una agulla d’hacer de cosir veles. (pàg.108)
10. El Raquel ha vist Moby Dick. Què els ha passat?
Han ferit la balena, però han perdut un bot amb els seu homes entre els quals hi
havia el fill de dotze anys del capità del Raquel. (pàg.114-115)
Expressió oral
1. En un moment del relat, el capità Ahab diu que perseguix Moby Dick per voluntat
de Déu i que ell no pot fer res contra aquest destí. Creieu que naixem predestinats?
Creieu en el destí de les persones?

Capítols 19-22
1. Què porta clavat Moby Dick al llom?
Hi duia clavada una llança recent. (pàg.125)
2. Quina nova promesa fa el capità Ahab sobre la moneda d’or?
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Que deixarà la moneda clavada al pal major fins que la balena sigui morta i la
donarà al primer que cridi on l’ha vista el dia que la matin. (pàg.129)
3. Quin home desapareix en el segon atac contra Moby Dick? Què pensa Ahab de la
seva mort?
Fedallah. “És possible tornar-lo a veure. Ressorgirà de les profunditats del mar”.
(pàg.137)
4. El somni del capità es fa real? Com? (pàg.141-145)
Quan Moby Dick apareix, porta Fedallah lligat al llom embolicat amb voltes i més
voltes de cordes. El capità pensa que aquest és el cotxe fúnebre que li havia
anunciat. Quan estan perseguint la balena amb el bot, el Pequod s’enclasta contra
el bot i es trenca en dos. És el segon cotxe funebre, el de fusta americana.
5. Qui és l’única persona que se salva del naufragi?
L’Ismael.

Expressió oral
1. Fedallah interpreta el somni d’Ahab i li explica com moriran ells dos. Ahab no el
creu, però al final es compleix el que li diu. Creieu en els somnis? Creieu que és
possible predir el futur?
2. A la novel·la se’ns descriu la caça de balenes. Actualment, gràcies a les pressions
d’organitzacions ecologistes, les balenes són una espècie protegida a tot el món,
però la seva protecció no sempre es compleix i, així, encara hi ha balenes o foques
que moren de manera cruel. Què penseu de la manera de matar aquestes
espècies? Què penseu de les accions que es porten a terme per protegir-les?
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Aquest dossier de comprensió lectora ha estat elaborat per Laura Serradell, tècnica del
Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
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