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EL FANTASMA DE CANTERVILLE, d’Oscar Wilde 
 

 
 
Adaptació d’Eugènia Salvador 
                                                         
 

1. La família Otis arriba a Canterville 
 

1. D’on era el Sr. Otis?                                               
2. Per què va anar a Anglaterra? 
3. Per què va emmalaltir Lady Canterville? 
4. Com defineix Amèrica, el Sr. Otis? 
5. Com era la família del Sr. Otis? Completa: 

 
       

Com eren?     

La Sra. Otis molt maca    

El fill gran  alt   

La Virgínia    dolça 

Els bessons   sorollosos  

 

6. Què va passar l’any 1575? 
7. Què se’n va fer, de Lord Simon de Canterville? 
8. Quina peculiaritat té la taca de sang? 
9. Per què Hiram creu que els anglesos haurien d’emigrar d’Anglaterra? 
10. La família Otis creu en els fantasmes? 
11. Tu creus en fantasmes?  
12. Compraries una casa si et diguessin que hi ha un fantasma? 
13. On és Canterville? Busquem i rumiem. 

 

 



 

2. Apareix Lord Simon de Canterville                        
 
1. Quan, la família Otis, va començar a interessar-se pel fantasma? 
2. Com era l’home vell que va aparèixer al mig del passadís? Completa: 
 

Tenia...           els ulls vermells com el foc 

Portava...  

Vestia...  

Li penjaven...  

 

3. Per què el Sr. Otis va oferir oli lubrificant a l’home vell? 
4. Què li van llançar els nens? 
5. Quin dels casos en què havia intervingut el fantasma t’ha fet més por? I 

més gràcia? Per què?  
6. Per què el fantasma se sentia burlat per la família americana? 
 

 

1. Un altre fantasma! 
 
1. La taca de la biblioteca sempre era del mateix color? Com era? 
2. Qui es posava trista en tornar a veure la taca? 
3. Amb quina nova forma es presenta el fantasma? Per què? 
4. Què li succeeix al fantasma amb la seva nova indumentària? Com 

reacciona la família Otis? 
5. Què va oferir la Sra. Otis al fantasma? Per què? 
6. Com se sentia el fantasma després d’aquesta nova aparició? 
7. Quins són els nous plans del fantasma? Què ha pensat per a cada membre 

de la família? 
8. Per què el fantasma odiava especialment Washington Otis? 
9. A qui es va trobar el fantasma de Canterville en la seva tercera aparició? 

Descriu com era aquest nou personatge. 
10. El fantasma de Canterville va llegir el missatge de l’altre fantasma? Per 

què? 
11. Després de pensar-s’ho, què decideix fer el fantasma de Canterville? 
12. Qui era l’altre fantasma? 
13. Què deia el missatge? 
14. Quin jurament fa el fantasma de Canterville? 
 

 

 



 

 

4. Tots contra el fantasma                   
 
1. El fantasma de Canterville va prendre una decisió respecte de la taca. 

Quina? Per què? 
2.  Quina era la feina del fantasma? 
3. Com s’ho va fer el fantasma per no fer soroll amb les cadenes? 
4. Com es va refredar el fantasma? 
5. Explica la darrera broma que la família Otis gasta al fantasma. 
6. Què va passar després d’aquesta darrera broma? 
7. Amb qui sortia a passejar a cavall, Virgínia? De qui era nebot? El fantasma 

coneixia la seva família. Per què? 
8. Quina nova aparició decideix fer el fantasma? La fa? Per què? 
 
 

5. Virgínia es compadeix del fantasma 
 
1. Per què li va fer tanta pena el fantasma, a Virgínia? 
2. Què demana Virgínia al fantasma?  
3. Per què Lord Simon va matar la seva dona? Creus que actualment es 

podria donar un motiu semblant? 
4. Amb quins tres adjectius Lord Simon defineix la família Otis? 
5. Amb quins tres adjectius la definiries tu? Per què? 
6. Quin és el misteri de la taca de sang? 
7. De quin color tenen la sang els de Canterville? Per què? Havies sentit a dir 

alguna cosa semblant? Què vol dir tenir la sang blava? 
8. Quines relacions apareixen al llibre? Uneix amb fletxes: 
 

Amèrica del Nord fantasmes 
Anglaterra   modernitat 

societat de consum 
 ruïnes i antiguitats 

 
9. Quin és el desig més profund de Lord Simon? 
10. Com s’aconseguirà la pau a Canterville? 
 

6. Lord Simon de Canterville pot reposar 
 
1. Què va explicar i fer Virgínia quan es va retrobar amb la família? 
2. Quin era el secret de la mort de Simon de Canterville? 
3. On van enterrar Sir Simon de Canterville? 
4. Què va ocórrer amb la capsa de les joies? Qui se la va quedar? 
5. T’agrada el final del llibre? És un final _____________ 
6. Coneixes altres històries de fantasmes? Explica-les. 



 

      

QÜESTIONS DE LLENGUA  
 
Completa: 
 
a) El castell  de Canterville estava_______________ per un gran parc.  
 
b) Un esquelet donà uns copets a _______________  a una tia-àvia de Lord 
Canterville   
 
c) L’_______________  la va fer emmalaltir i tardà anys a refer-se.  
 
d) La família arribà un _______________ de juliol.  
 
e) Un tro _______________ els va fer posar drets a tots.  
 
f) Sempre havia treballat pel mateix _______________ 
 
g) La taca va tornar a aparèixer l’_______________al matí.  
 
h) Era com si algú estigués _______________ferros vells.   
 
i) El soroll s’anava _______________. 
 
j) Llançà uns _______________que ressonaren per tota la casa.   
 
k) Tota la família Otis va fer un _______________al llit.    
 
l) El fantasma es va desfer com si fos _______________. 
 
m) Va _______________amb el llençol que l’embolicava.  
 
n) El vestit de Virgínia s’_______________a les mates i s’_______________. 
 
o) Un tro va fer _______________la casa.  



 

 
 
PROPOSTA D’ACTIVITATS 
 

 
1. Penseu, cadascú, una definició de FANTASMA i poseu-les en comú. 

Busqueu als diccionaris la definició de FANTASMA i compareu-les amb les 
vostres. 

 
2. Actualment, quin és el sentit figurat de SER UN FANTASMA?. Per exemple: 

“M’han dit que el Miquel és un fantasma”. 
 

3. Què és una ÀNIMA EN PENA? Per què es deu dir així? Penseu que Lord 
Simon era una ànima en pena? 

 
4. Busqueu quatre sinònims de FANTASMA a la sopa de lletres següent: 
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EL FANTASMA DE CANTERVILLE, d’Oscar Wilde 
 

 
 
Adaptació d’Eugènia Salvador 

 

RESPOSTES 

1. La família Otis arriba a Canterville 

1. D’on era el Sr. Otis? Dels Estats Units d’Amèrica.  

2. Per què va anar a Anglaterra? Per comprar el castell de Canterville i 

quedar-s’hi a viure. 

3. Per què va emmalaltir Lady Canterville? Perquè un esquelet li va donar 

uns copets a l’espatlla i es va endur un ensurt molt gros. 

4. Com defineix Amèrica, el Sr. Otis? Com un país modern on s’hi pot 

comprar de tot, excepte fantasmes. 

5. Com era la família del Sr. Otis? Completa:       

Com eren?     

La Sra. Otis Molt maca   Saludable Forta Amb una gran vitalitat 

El fill gran Atractiu Alt  Ros Ballava molt bé 

La Virgínia Esvelta Menuda Mirada ingènua i 
dolça 

Muntava molt bé a cavall 

Els bessons Entremaliats Riallers Sorollosos Semblaven feliços  

 

6. Què va passar l’any 1575? Que Lord Simon de Canterville va assassinar 

la seva dona, Lady Elionor de Canterville. 

7. Què se’n va fer, de Lord Simon de Canterville? Desaparegué de forma 

sobtada i misteriosa i ningú mai no va trobar el cos. 

8. Quina peculiaritat té la taca de sang? És impossible fer-la desaparèixer. 



 

 

9. Per què Hiram creu que els anglesos haurien d’emigrar d’Anglaterra? 

Perquè creu que el país té un clima espantós. 

10. La família Otis creu en els fantasmes? Sí, però no els té por. 

11. Tu creus en fantasmes? ... 

12. Compraries una casa si et diguessin que hi ha un fantasma? ... 

13. On és Canterville? Busquem i rumiem. A Anglaterra... 

 

2. Apareix Lord Simon de Canterville                        

1. Quan, la família Otis, va començar a interessar-se pel fantasma? Quan va 

veure que la taca tornava a aparèixer després de netejar-la. 

2. Com era l’home vell que va aparèixer al mig del passadís? Completa: 

Tenia... els ulls vermells com el foc 

Portava... una llarga cabellera grisa i despentinada 

Vestia... una roba passada de moda, bruta i esquinçada 

Li penjaven... unes cadenes de ferro pesants dels canells i dels turmells 

 

3. Per què el Sr. Otis va oferir oli lubrificant a l’home vell? Perquè se’l posés 

a les cadenes rovellades i no fes tant soroll. 

4. Què li van llançar els nens? Un gran coixí.  

5. Quin dels casos en què havia intervingut el fantasma t’ha fet més por? I 

més gràcia? Per què? ... 

6. Per què el fantasma se sentia burlat per la família americana? Perquè no li 

tenien por i li havien faltat al respecte. 

 

3. Un altre fantasma! 

1. La taca de la biblioteca sempre era del mateix color? Com era? Canviava 

de color. Uns dies era d’un color vermell fosc, d’altres d’un vermell 

més clar i fins i tot verd lluent. 

 



 

 

2. Qui es posava trista en tornar a veure la taca? La petita Virgínia. 

3. Amb quina nova forma es presenta el fantasma? Per què? Vestit amb una 

armadura. Perquè volia espantar-los. 

4. Què li succeeix al fantasma amb la seva nova indumentària? Com 

reacciona la família Otis? Cau a terra i fa/provoca un gran 

soroll/terrabastall. La família Otis fa un bot al llit i els homes van 

baixar corrents, però van tornar a burlar-se’n. 

5. Què va oferir la Sra. Otis al fantasma? Per què? Un xarop especial per a 

la panxa, en sentir el seu riure diabòlic, perquè li va semblar que es 

trobava malament i que podia patir una indigestió. 

6. Com se sentia el fantasma després d’aquesta nova aparició? Cansat, 

agitat i  sobretot humiliat, després d’haver suportat el pes de 

l’armadura.  

7. Quins són els nous plans del fantasma? Què ha pensat per a cada membre 

de la família? Els plans del fantasma eren reaparèixer el divendres 17 

d’agost. Tenia pensat entrar a l’habitació de Washington Otis i clavar-li 

tres punyalades al coll, després anar a l’habitació de matrimoni i 

xiuxiuejar coses terribles a l’orella de la senyora Otis, en acabat 

espantar la petita Virgínia cridant des de l’armari i esgarrapar-li el 

cobrellit i, finalment, donar una bona lliçó als bessons: s’asseuria 

sobre els seus pits i quan es despertessin els ballaria la famosa dansa 

de l’esquelet per tota l’habitació. 

8. Per què el fantasma odiava especialment Washington Otis? Perquè sabia 

que era ell qui netejava la taca de sang. 

9. A qui es va trobar el fantasma de Canterville en la seva tercera aparició? 

Descriu com era aquest nou personatge. Es va trobar un fantasma 

horripilant amb un cap gran, calb i lluent, una cara rodona, grassa i 

groguenca i la boca oberta com si somrigués. Dels ulls i dels llavis li 

sortia una llum vermella i el cos estava cobert per un llençol blanc. Del 

pit li penjava un cartró amb un missatge escrit. 

 



 

 

10. El fantasma de Canterville va llegir el missatge de l’altre fantasma? Per 

què? No, perquè estava massa espantat. 

11. Després de pensar-s’ho, què decideix fer el fantasma de Canterville? Anar 

a parlar amb l’altre fantasma quan es fes de dia. 

12. Qui era l’altre fantasma? Un muntatge fet amb una cortina blanca, una 

escombra, un ganivet de cuina i una carabassa foradada. 

13. Què deia el missatge? “EL FANTASMA OTIS, l’únic i autèntic fantasma. 

No us fieu de les imitacions! Tots els altres són falsificats”. 

14. Quin jurament fa el fantasma de Canterville? Que quan el gall cantés 

dues vegades hi hauria sang i morts. 

 

4. Tots contra el fantasma                   

1. El fantasma de Canterville va prendre una decisió respecte de la taca. 

Quina? Per què? Va decidir que no tornaria a posar la taca de sang al 

terra de la biblioteca. Va pensar que si la família no la volia veure no 

se la mereixia. 

2. Quina era la feina del fantasma? Aparèixer al corredor una vegada per 

setmana i fer crits a través del finestral el primer i el tercer divendres 

de cada mes. 

3. Com s’ho va fer el fantasma per no fer soroll amb les cadenes? Posant-los 

l’oli que li havia donat el Sr. Otis. 

4.   Com es va refredar el fantasma? Intentant espantar els bessons va 

obrir la porta de la seva habitació i de cop i volta li va caure una 

galleda d’aigua freda al damunt que el va deixar xop de cap a peus. 

5. Explica la darrera broma que la família Otis gasta al fantasma. Quan es 

dirigia a la biblioteca vestit de Jonàs el desenterrador, els bessons 

van sortir de la foscor del corredor i se li van llençar al damunt mentre 

agitaven els braços com uns bojos i li cridaven a l’orella. En fugir el 

fantasma cap a l’escala, Washington Otis l’esperava amb una gran 

regadora. 



 

 

6. Què va passar després d’aquesta darrera broma? Que ningú no el tornà a 

veure més de nit. 

7. Amb qui sortia a passejar a cavall la Virgínia? De qui era nebot? El 

fantasma coneixia la seva família. Per què? Amb el jove duc de Cheshire, 

que era nebot d’un home que havia intentat jugar a daus amb el 

fantasma i havia acabat estès a la sala de joc dient únicament “doble 

sis”. 

8. Quina nova aparició decideix fer el fantasma? La fa? Per què? Decideix 

aparèixer disfressat de monjo vampir per demostrar que encara no ha 

perdut influència sobre la família del jove duc. Finalment no ho fa 

perquè està massa espantat per culpa dels bessons. 

 

5. Virgínia es compadeix del fantasma 

1. Per què li va fer tanta pena el fantasma, a Virgínia? Perquè el va veure 

molt abatut. 

2. Què demana Virgínia al fantasma? Que es porti bé i no intenti espantar-

los. 

3. Per què Lord Simon va matar la seva dona? Creus que actualment es 

podria donar un motiu semblant? Ell diu que la va matar perquè era 

insuportable, no sabia planxar i era una cuinera pèssima. 

4. Amb quins tres adjectius Lord Simon defineix la família Otis? Horrible, 

vulgar i agressiva. 

5. Amb quins tres adjectius la definiries tu? Per què? ... 

6. Quin és el misteri de la taca de sang? Lord Simon, el fantasma, pintava 

cada nit la taca de sang amb colors que agafava a la petita Virgínia. 

7. De quin color tenen la sang els de Canterville? Per què? Havies sentit a dir 

alguna cosa semblant? Què vol dir tenir la sang blava? De color blau. 

Tenir la sang blava significa ser noble. 

 

 

 



 

 

8. Quines relacions apareixen al llibre? Uneix amb fletxes: 

 

Amèrica del Nord                           fantasmes 

Anglaterra        .                           modernitat 
                                                    societat de consum 

                                                          ruïnes i antiguitats 

 

9. Quin és el desig més profund de Lord Simon? Descansar per sempre, 

poder morir i tenir pau i quietud. 

10. Com s’aconseguirà la pau a Canterville? El dia que una noia rossa 

pregui per Simon, que un infant plori per ell i que l’ametller sec torni a 

florir. 

 

6. Lord Simon de Canterville pot reposar 

1. Què va explicar i fer Virgínia quan es va retrobar amb la família? Que havia 

estat amb el fantasma i que ara ja era mort. També va explicar que 

estava molt penedit de tot el que havia fet i que li havia donat una 

capsa de joies. 

2. Quin era el secret de la mort de Simon de Canterville? Que l’havien 

deixat morir en una habitació encadenat a la paret, mort de gana i de 

set. 

3. On van enterrar Sir Simon de Canterville? Al jardí dels Morts, on ell volia 

estar. 

4. Què va ocórrer amb la capsa de les joies? Qui se la va quedar? El Sr. Otis 

la va oferir a Lord Canterville, però aquest va contestar que se l’havia 

de quedar la Virgínia pel fet d’haver estat una amiga meravellosa d’un 

membre de la seva família, així que se les quedà Virgínia. 

5. T’agrada el final del llibre? És un final...................... 

6. Coneixes altres històries de fantasmes? Explica-les. 



 

QÜESTIONS DE LLENGUA  
 
Completa: 
 
a) El castell  de Canterville estava ENVOLTAT per un gran parc.  
 
b) Un esquelet donà uns copets a L’ESPATLLA  a una tia-àvia de Lord 
Canterville.  
c) L’ENSURT la va fer emmalaltir i tardà anys a refer-se.  
 
d) La família arribà un CAPVESPRE de juliol.  
 
e) Un tro EIXORDADOR els va fer posar drets a tots.  
 
f) Sempre havia treballat pel mateix SOU. 
 
g) La taca va tornar a aparèixer l’ENDEMÀ al matí.  
 
h) Era com si algú estigués ARROSSEGANT ferros vells.   
 
i) El soroll s’anava APROPANT. 
 
j) Llançà uns GEMECS que ressonaren per tota la casa.   
 
k) Tota la família Otis va fer un BOT al llit.    
 
l) El fantasma es va desfer com si fos BOIRA. 
 
m) Va ENSOPEGAR amb el llençol que l’embolicava.  
 
n) El vestit de Virgínia s’ENGANXÀ a les mates i s’ESQUINÇÀ. 
 
o) Un tro va fer TRONTOLLAR la casa.  
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