
PRÒLEG
S’obre el teló. Enmig d’una fosca tempesta es comença a distingir, pel fons, la figura de
l’AGNÈS, una noia embarassada, que va avançant lentament.

El temporal cada vegada és més fort amb llamps i trons. De sobte, se sent un fort tro acompanyat
d’una ràfega de llum que il·lumina unes portes de ferro forjat on es llegeix  “HOSPICI”.
La noia, cansada, cau a terra davant les portes de l’hospici, d'on surt la VELLA SALLY, una
acompanyant, a socórrer-la. Té un nadó en braços.

ESCENA 1
Menjador: El Sr. Bumble i la Sra. Bumble remenen una caldera de menjar. Els nois i
noies entren amb un plat d'alumini a la mà mentre sonen els primers compassos de:

CANÇÓ: PLATS PLENS DE MENJAR

Els NENS i NENES arriben al seu lloc de taula i seuen. Entren els ASSISTENTS DELS
POBRES  empenyent l’olla del “ranxo”.

A continuació entra el Sr. BUMBLE, l’agutzil, caminant solemnement i marcant la
pulsació  amb una vara de llautó. Els NENS i NENES el miren expectants.

Després entra la VÍDUA CORNEY, directora de l’orfenat, i es posa al costat del Sr.
BUMBLE.

El Sr. BUMBLE dona uns cops de vara per cridar l’atenció dels NENS i NENES.
Aquests s’aniran  aixecant per ordre i passaran, en fila, per davant dels ASSISTENTS
DELS POBRES, que els  serviran una cullerada de “ranxo”. Tornen al seu lloc.

El Sr. BUMBLE fa la benedicció de taula:
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ESCENA 2
SR. BUMBLE: Doneu les gràcies nois i noies per l’aliment que aneu a rebre.
NENS I NENES: Moltes gràcies, Sr. Bumble!

El Sr. BUMBLE aixeca la seva vara durant uns segons. Tots els NENS i NENES tenen
els ulls  fixats en ell, amb ganes que faci el cop que els permetrà començar a menjar.
Quan ho fa, tots comencen a menjar, alhora, seguint el ritme de la música.

Al final de la música OLIVER s’aixeca nerviós. Avançarà a poc a poc amb el bol a les
mans per  demanar més menjar. Els altres NENS i NENES no es creuen el que veuen. El
Sr. BUMBLE se’l  mira entre estranyat i enfadat. OLIVER arriba davant del Sr.
BUMBLE.

CANÇÓ: OLIVER

En acabar la cançó els nois que hi ha al costat de l'Oliver l'empenyen perquè vagi a
demanar més menjar. L'Oliver s'acosta al Sr. Bumble amb el plat a les mans.

SRA. BUMBLE: Desagraït, més que desagraït! En lloc de donar les gràcies en demana
més. Aquest xicot acabarà malament.
BUMBLE: Un cas insòlit! Aquesta tarda hem repartit més de vint barres de pa i un
formatge i mig; i encara no estan satisfets!
SRA. BUMBLE: Em podeu repetir, com es diu aquest marrec?
TOTS: Oliver.
BUMBLE: Oliver, has de tenir present que igual que tots els altres us tenim aquí per
caritat!

Entren el Sr. Limbkins i la Sra. White de la junta de l'orfenat.

LIMBKINS: Què passa Sr Bumble?
BUMBLE: Sr. Limbkins,. Oliver Twist, n'ha demanat més! És increïble!
LIMBKINS: Més?
WHITE: Després de menjar el sopar assignat pel dietari?
SRA. BUMBLE: Exactament. Increïble!
LIMBKINS: Raó sobrada per entendre que no està d'acord amb les regles d'aquest
establiment.
WHITE: Això vol dir que mereix un immediat confinament.
LIMBKINS: Immediatament! Una poma podrida podreix les altres en un no res.
BUMBLE: (Als nois) Cal que això us serveixi d'exemple.
WHITE: Com que no heu estat mereixedor de l'estada que fins avui us hem donat, ens
caldrà cobrar-nos les despeses.
BUMBLE: El podem vendre com a aprenent.
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WHITE: Sí, podem fer-ho.
LIMBKINS: Em pots dir la causa per la qual has demanat més menjar?
OLIVER: És que tots tenim més gana; però no d'avui, no, la gana ja ve d'ahir, d’abans
d'ahir i de l'altre, i de l'altre...
LIMBKINS: Aquest establiment no és per afartar.
WHITE: Sr. Bumble, porta'l al soterrani.
OLIVER: Almenys podré pensar...
WHITE: (Escandalitzat) Pensar? No l'heu sentit? Vol pensar!
OLIVER: Sí,.. amb la meva mare...
LIMBKINS: Pensar en la mare!
BUMBLE: Apa, anem! (Se l'emporta)
LIMBKINS: Demà de matinada, que Bumble el porti pels carrers i pregoni la seva
venda. No el podem tenir a l'hospici un noi tan rebel.
WHITE: Rebel i ambiciós!... Apa, tots a dormir. (Surten tots. Fosc)
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ESCENA 3
Carrer: Bumble porta a Oliver a vendre.

UN NOI A BON PREU
(BOY FOR SALE)

En acabar la cançó, Sowerberry, el funerari, surt a la porta a saludar-lo.

SOWERB: Oh, Sr. Bumble, veig que aneu mercadejant un noi.
BUMBLE: Pot ser un magnífic aprenent. A l'hospici és un pes mort, però a casa vostra
podria ser un tresor... Set lliures.
SOWERB: Caram! Set lliures són set lliures...
BUMBLE: Senyor Sowerberry, estic disposat a deixar-vos-el a prova i si veieu que en
podeu treure molt treball sense invertir-hi gaire menjar, d'aquí a un temps arrodonim el
negoci.
SOWERB: Déu meu, sí que és esquifit?
BUMBLE: És una mica petit, no es pot negar, però creixerà Sr/Sra. Sowerberry, dic que
creixerà i creixerà.
SRA. SOWERB: D’acord.
BUMBLE: Bona nit.
SOWERB: Bona nit, Senyor Bumble.
SOWERB: (Cridant a la filla) Carlota! Aquest xicot caldrà que mengi alguna cosa si
no volem que es mori abans d'hora.
CARLOTA: Em crideu mare?

Carlota li dona un plat amb menjar i Oliver s'ho menja àvidament amb els dits.

SOWERB: No podràs dir que no has començat amb bon peu l'entrada en aquesta casa.
Abans de treballar ja menges.
CARLOTA: Mira, el teu llit serà sota el taulell.
SOWERB: Au!, i ara a dormir, nosaltres anem a sopar.
CARLOTA: Que tinguis bona nit i fins demà al matí.

Marxen tots i deixen a Oliver sol a la botiga. Al poc, Oliver surt vigilant a no ser vist i
finalment marxa per la porta del carrer. Torna la Carlota….

CARLOTA: mare! Oliver s’ha escapat!

MÚSICA “Oliver’s Scape”
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La música s’acaba quan un tren travessa l’escenari i se sent la següent veu en
off:)

VEU EN OFF DEL REVISOR/A : - Bitllets, bitllets si us plau! (Barrejat amb el soroll
del clic del  perforador). I tu, noi? (Silenci sobtat. Oliver no contesta i comença a
córrer). Ei, vine aquí  pocavergonya! (Soroll de corredisses...).
VEU EN OFF: - Senyors viatgers, última parada: Londres, Estació Central.
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