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OLIVER TWIST  

 

Jenny - I l’Oliver Twist va venir a aquest món de penes i preocupacions. No va néixer rodejat de 

metges experimentats ni d’àvies afectuoses, si no d’una vella infermera una mica alegre de 

cervesa, i un cirurgià municipal contractat per a aquesta tasca. La seva mare va morir en ell 

néixer, així que el pobre Oliver va romandre vuit o nou mesos en mans de la caritat municipal. 

Al novè aniversari de l’Oliver va arribar a l’hospici com cada any l’inspector municipal... 

Sra.Mann -  Quina sorpresa Sr. Bumble! Que contenta  estic de veure’l! Després del seu llarg 

viatge fins aquí, voldrà alguna goteta d’alguna cosa ,oi, senyor Bumble? 

Sr. Bumble – Ni una gota, ni una gota! , Béee, d’acord només una goteta. Què és? 

Sra. Mann – Doncs el que em veig obligada a tenir a casa per els nens quan no es troben bé 

senyor Bumble: ginebra. 

Sr. Bumble – Dóna ginebra als nens Sra. Mann? 

Sr. Mann – És clar , pobrets meus, no els podria veure patir davant del meus ulls. 

Sr. Bumble  - És clar que no! Que humana que es Sra. Mann. (es pren la meitat del got)  I ara 

anem per feina. El nen que va ser batejat amb el nom d’Oliver Twist fa nou anys avui. Així 

doncs vinc a buscar-lo. 

Sra Mann – (Cridant endins) . Porteu l’Oliver!! 

Sr. Bumble – Ja és massa gran per estar aquí, el portaré a l’hospici de la ciutat perquè comenci 

a aprendre un ofici com cal. (es pren l’altre meitat del got). Boníssima aquesta ginebra!! 

Sr. Mann – (entra poc a poc amb por l’Oliver)  Inclina’t davant d’aquest Sr., Oliver! 

Sr. Bumble -  Vols venir amb mi Oliver? 

              

 (Ell aniria amb qualsevol per tal de sortir d’allà, però en mirar la Sra. Mann...) 

 

Oliver – Ella vindrà amb mi? 

Sr. Bumble – No, no pot, però vindrà alguna vegada a veure’t. 

 

(Oliver content es posa al costat del Sr. Bumble) 

 

Sr. Bumble -- Bé, a reveure Sra.Mann 

Sra. Mann --  Els acompanyo a la porta. 

 

CANÇÓ – GLORIÓS PA!!! 

 

 


