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EL NAUTILUS 
Després de la nostra primera conversa amb el capità Nemo, Ned Land i 

Conseil van ser guiats a una cabina que res tenia a veure amb la cel·la en la 

qual ens havien retingut durant les primeres hores a bord del Nautilus. 

–De seguida els duran l’esmorzar –els va dir el capità. 

Per a mi el capità Nemo tenia uns altres plans. Després de mostrar-me la que 

seria la meua cabina, em convidà a esmorzar al seu menjador privat. Es 

tractava d’un saló d’aspecte molt luxós. Estava decorat amb mobiliari de 

roure i, entre altres coses, s’hi podien veure porcellanes i cristalleries d’un 

valor incalculable. 

Enmig del saló hi havia una gran taula parada amb l’àpat a punt de ser 

servit. Encuriosit i sorprés vaig poder tastar des de filets de tortuga fins a 

fetges de dofí o confitura d’anemones. Tot estava deliciós i mentre 

esmorzàvem el capità em confessà la seua estimació per la mar i per tot el 

que procedia d’ella. 

–La mar és la vida –digué en cert moment de la conversa–. En ella l’home mai 

no es troba sol. 

El capità parlava dels secrets de la mar amb tant d’entusiasme que jo tot 

just gosava ficar-hi cullerada. 

–Fabriquem perfums a través de la destil·lació de plantes marines. Els 

matalassos estan fets amb les herbes aquàtiques més suaus de l’oceà... Però, 

taste aquesta conserva, taste-la. És d’holotúria. Qualsevol malai li diria que 

és la millor del món. […] 

Després d’esmorzar el capità em convidà a fer una passejada. Em va mostrar 

la seua biblioteca. I si el menjador m’havia sorprés, la biblioteca del Nautilus 

em va deixar bocabadat. Uns mobles immensos fets de fusta de palissandre 
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contenien més llibres dels que la meua vista podia veure. En una primera 

ullada, en vaig calcular uns sis o set mil, de volums. 

–En realitat n’hi ha dotze mil –confessà el capità–. Per dir-ho d’alguna manera, 

el mateix dia que el Nautilus es va submergir per sempre sota les aigües, 

vaig comprar els últims llibres i periòdics. 

Des d’aleshores vull creure que la humanitat ha deixat de pensar i d’escriure. 

Els llibres romanien als prestatges sense cap ordenació definida, la qual 

cosa em féu pensar que, a l’hora de triar-ne un, el capità ho devia fer a 

l’atzar. Sobretot vaig veure volums de ciència, de moral i de literatura. Les 

obres mestres dels grans escriptors antics i moderns m’envoltaven pertot 

arreu. Homer per ací, Víctor Hugo per allà, Rabelais més amunt... Barrejades 

entre elles vaig descobrir obres científiques de mecànica, de meteorologia, 

de geografia... Volums d’història natural dedicats a Foucault o a Faraday, 

butlletins de distintes societats geogràfiques... I encara no havia vist res! Déu 

meu, dotze mil volums! Tot un tresor de coneixements viatjant pel fons de la 

mar. 

JULES VERNE. Vint mil llegües de viatge submarí 
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1. Contesta aquestes preguntes sobre la lectura. 

• Quin tipus de nau és el Nautilus? 

• Qui n’és el capità? 

• On esmorzaren Nemo i Pierre Aronnax, el narrador de la història? 

2. Explica. 

• Què opina Nemo sobre la mar? 

• Per què la biblioteca deixa bocabadat el narrador? 

3. Troba en la lectura... 

• El menú que prengueren Nemo i Aronnax. 

• Els secrets de la mar que contava el capità. 

• El nom dels escriptors d’algunes de les obres de la biblioteca. 

• El nom d’altres persones de renom. 

4. Substitueix les paraules destacades pels sinònims adients. 

valuosíssimes  marítims  desordenats  entusiasmat 

• Els llibres romanien als prestatges sense cap ordenació definida. 

• S’hi podien veure porcellanes i cristalleries d’un valor incalculable. 

• El capità parlava dels secrets de la mar amb tant d’entusiasme que 

jo tot just gosava ficar-hi cullerada. 

 

Penja les preguntes contestades a MOODLE The BenaMakers

Jules Verne (1828-1905) fou un escriptor francés conegut 
especialment per novel·les en què apareixen temes de ciència-

ficció i un gran nombre d’invents científics que encara no 
s’havien descobert.
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5. Relaciona cada títol amb la coberta del llibre que corresponga. Després, 

comenteu el possible contingut de cada novel·la de Jules Verne. 
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