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NENS, QUE LA VIDA 
ANAVA (VA) DE DEBÒ

LA SALA ESTÀ fosca, i una veu de tro re-
nya un nen indefens que sobretot té ga-
na, però també por. Impressiona. Molt. 
Impressiona els grans, així que imagi-
neu-vos aquells nens acostumats a ser 
el centre de la vida d’aquests grans que 
estem impressionats. Al llarg d’una ho-
ra s’enfrontaran a situacions que difí-
cilment (i afortunadament) coneixe-
ran des d’un lloc diferent d’una platea 
i, què voleu que us digui, el bany de re-
alitat sembla més que recomanable, i 
una excel·lent ocasió per, un cop a ca-
sa, parlar de com, en el passat i també 
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A  L ’ Ú L T I M A

¿Vols que els teus fills entenguin que no poden demanar tot el 
que surt als catàlegs de joguines? Porta’ls al Teatre Gaudí a veure 
‘Oliver Twist’. Disfrutaran, a més, d’un musical de primera 

avui a massa llocs del món, hi ha nens 
que no ho tenen tan fàcil com la majo-
ria dels nostres. 
 Charles Dickens ja es va propo-
sar, quan el 1837 va començar a publi-
car Oliver Twist per entregues, remou-
re consciències posant el focus sobre 
algunes anomalies (com el treball in-
fantil, la crueltat amb els més petits, els 
més febles de la cadena, o la seva uti-
lització per delinquir) que a l’Anglaterra 
d’aquell moment, i arreu del món, de 
fet, s’acceptaven amb total naturalitat. 
En l’adaptació que fa del text la compa-

nyia Magatzem d’Ars es percep aques-
ta duresa, sí (i la prova és que a alguna 
nena de 5 anys la foscor física i moral li 
va encongir l’ànima i va demanar pro-
tecció paterna), però també brilla l’es-
perança davant la força de la camarade-
ria, la il·lusió i la solidaritat (i la prova és 
que una altra nena, de la mateixa edat, 
encara que es va indignar amb els abu-
sos, va disfrutar amb les aventures del 
parell de pícars i les excel·lents cançons 
del muntatge).

SEGONA OPORTUNITAT

El repartiment del musical, dirigit per 
Albert Pueyo, està encapçalat per Xènia 
Nogué, que interpreta Oliver, i el com-
pleten Arnau Armengol, en el paper de 
Fagin (el vell avar que obliga a delin-
quir els nens); Ivette Novell, com a Dod-
ger, l’amic d’Oliver, i Jordi Fornieles, Mr. 
Brownlow, l’home que rescata Oliver i 
demostra, a la societat de l’època i als 
nostres nens amb l’ànima en suspens 
a la platea, que tothom es mereix una 
segona oportunitat. — 
Imma Muñoz
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