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Els nous propietaris

Quan Hiram B. Otis, un polític nord-americà, 
va arribar a Anglaterra  
i va comprar la mansió de Canterville, 
tothom li va dir que feia una ximpleria, 
perquè el lloc estava embruixat. 
Fins i tot l’amo de la casa, Lord Canterville, 
va avisar-lo: 

—Senyor Otis, nosaltres vam abandonar la mansió 
el dia que la meva tia àvia va patir un atac de nervis 
per culpa d’unes mans d’esquelet 
que li van acariciar les espatlles  
mentre es vestia per al sopar. 

1

Fantasma Canterville09.indd   7 14/04/14   10:31



8

Va fer una pausa i va continuar:

—I pensi que la meva tia àvia 
no és l’únic Canterville que ha vist el fantasma!

Llavors, el senyor Otis va contestar:

—Lord Canterville, als Estats Units  
no ens falta de res gràcies als diners. 
Els nostres nois vénen a Europa  
per gastar i per divertir-se, 
i s’emporten cap a Amèrica el bo i millor  
que troben aquí. 
Si en aquesta mansió hi hagués un fantasma, 
els americans l’hauríem comprat fa temps, 
i ara el tindríem exposat en un museu.

—Doncs jo li dic que el fantasma existeix 
–va insistir Lord Canterville–. 
Des del 1584, sempre apareix quan un Canterville  
està a punt de morir.

—Però, els metges també apareixen  
quan s’està a punt de morir! 
–va dir el senyor Otis rient–. 
Jo no crec en els fantasmes.

Al final, Lord Canterville es va arronsar d’espatlles:
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—Com vulgui, senyor Otis –va dir–. 
Si a vostè no li fa res viure amb un fantasma, 
per mi pot comprar la mansió.  
Jo ja l’he avisat.

Finalment, el senyor Otis va comprar la casa
i va decidir instal·lar-s’hi amb la seva família. 

La senyora Otis, la seva dona,
era una dama molt bella de Nova York. 
Sembla que les dames americanes, 
quan viatgen per Europa, 
fan veure que estan delicades de salut. 
Es pensen que això fa més fi i més europeu. 
Però la senyora Otis era diferent:
tenia un aspecte enèrgic i saludable.

El fill gran del senyor i la senyora Otis  
es deia Washington.
Els pares havien volgut anomenar-lo amb el cognom
del primer president dels Estats Units. 
Washington era ros i ben plantat  
i tenia fama de bon ballarí. 

La filla, la senyoreta Virgínia Otis, 
era una noia de quinze anys molt bonica. 
Tenia uns ulls blaus, de mirada innocent, 
i muntava a cavall extraordinàriament bé.

~ El fantasma de Canterville ~
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Els més petits eren els bessons:  
els Barres i Estrelles. 
Amb aquest nom també es coneix  
la bandera dels Estats Units, 
perquè hi té pintades barres i estrelles. 
Però als bessons els deien Barres i Estrelles 
perquè eren molt entremaliats;
sempre rebien algun cop de corretja, 
que els feia veure les estrelles.

Un vespre de juliol, la família va arribar a Londres 
i va agafar un cotxe de cavalls 
per anar a la mansió de Canterville. 

Era un vespre molt agradable.  
L’aire feia olor de pins, els coloms parrupaven, 
els faisans ensenyaven el pit daurat entre les herbes, 
els esquirols saltaven entre les branques dels arbres 
i els conills corrien amb la cua ben dreta. 

Quan van entrar a les terres de Lord Canterville, però,
el cel es va cobrir de núvols i tot va quedar en silenci. 
Un vol d’ocellots negres els va passar per sobre.
Abans d’arribar a la mansió, ja plovia.

A l’escalinata els esperava una vella, 
amb un vestit tan negre com les plomes dels ocellots. 
Era la senyora Umney, la majordoma.

Els coloms 
parrupen quan 
fan el seu cant.

Una criatura és 
entremaliada 
quan fa moltes 
dolenteries  
sense malícia, 
per jugar.
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Va fer una reverència i els va dir:

—Senyors, benvinguts a la mansió de Canterville.

La família Otis va seguir la majordoma  
fins a la biblioteca, que era espaiosa  
i tenia les parets de fusta de roure. 
A la biblioteca van prendre el te.

De sobte, la senyora Otis va veure  
una taca vermella a terra
i va dir a la senyora Umney:

—Aquí s’hi ha vessat alguna cosa.

—Sí, senyora –va contestar la majordoma–. 
S’hi ha vessat sang…

—Quina angúnia! –va exclamar la senyora Otis–. 
No m’agrada tenir taques de sang a la biblioteca. 
Netegi-la de seguida.

—És la sang de Lady Eleanor de Canterville, senyora!
–va explicar la majordoma–. 
El seu marit, Sir Simon de Canterville, 
la va assassinar aquí mateix, l’any 1575.
Nou anys després de l’assassinat,
Sir Simon va desaparèixer de manera misteriosa.

~ El fantasma de Canterville ~
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I va continuar, amb veu profunda:

—No van trobar mai el seu cos, 
però la seva ànima vagareja per la mansió. 
Molts turistes vénen  
a admirar aquesta taca de sang
i és impossible fer-la desaparèixer.

—Quina ximpleria! –va exclamar Washington–. 
El llevataques Campió l’eliminarà  
en un tancar i obrir d’ulls.

Llavors, el noi es va agenollar 
i va fregar la taca amb una barreta 
que semblava un pintallavis negre. 
En un tres i no res, la taca va desaparèixer.
Washington va dir, tot satisfet:

—El llevataques Campió no falla mai! 

Encara no havia acabat de parlar, 
que un llampec va il·luminar la biblioteca. 
Es va sentir un tro esgarrifós 
i la vella majordoma es va desmaiar.

—Quin clima més lleig! –va rondinar el senyor Otis–. 
Aquí a Anglaterra hi viu tanta gent 
que no hi ha prou bon temps per a tothom.

Vagarejar és  
caminar a l’atzar, 
anar d’una banda 
a l’altra sense 
dirigirse a cap 
lloc concret.
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I la senyora Otis va preguntar al seu marit:

—Estimat, què podem fer amb una majordoma 
que es desmaia?

—Descompta-li del sou  
el temps que estigui desmaiada
–va contestar el senyor Otis–. 
Ja veuràs com no torna a desmaiar-se.

La veritat és que la majordoma  
es va revifar de seguida, 
però estava molt nerviosa  
i va avisar els senyors Otis 
que alguna desgràcia amenaçava la casa:

—Senyors, jo he vist coses  
que espantarien el més valent. 
I moltes nits no he pogut dormir 
per culpa dels fets esgarrifosos 
que passen entre aquestes parets!

Però els senyors Otis van contestar 
que no tenien por dels fantasmes. 
Llavors, la majordoma, desesperada, 
va demanar la protecció de Déu per als nous amos 
i se’n va anar arrossegant els peus.

~ El fantasma de Canterville ~
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