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Els vaivens 
de l’amor en 
75 cançons
3‘Lo tuyo y lo mío’ desgrana una 
relació en un musical amb ganxo

MARTA CERVERA
 BARCELONA

originaL proposta aL cLub capitoL

33El pianista Dídac Flores i els intèrprets Karen Gutiérrez i Manuel Ramos, després de gravar per a EL PERIÓDICO.

FERRAN SENDRA

Vegeu una mostra del  
musical amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

D
os cantants i actors, Karen 
Gutiérrez i Manuel Ra·
mos, i el pianista Dídac 
Flores protagonitzen Lo 

tuyo y lo mío, un original musical de 
petit format al Club Capitol. Hi enca·
denen 75 conegudes cançons d’es·
tils diversos per plasmar les etapes 
d’una història d’amor. Arrenca amb 
Faltando un pedazo, d’Ana Belén i Víc·
tor Manuel, i acaba amb un famós te·
ma de Julieta Venegas, Me voy. Les 
melodies interpretades en directe il·
lustren una història d’amor a través 
de 75 peces abreujades interpreta·
des amb precisió en 75 minuts.
 Des del primer petó fins al cansa·
ment que arriba quan una relació 
deriva en la rutina, l’obra repassa 
tots els estadis de l’amor. El director 
Joan Maria Segura Bernadas explota 
la química entre els intèrprets de Lo 
tuyo y lo mío, que passen amb natura·
litat de la parìdia a l’amor i també a 
l’odi. «Va costar molt seleccionar les 
cançons. El més difícil va ser trobar 
les que parlen d’aquella fase en què 
la parella ha trobat l’estabilitat», ex·
plica Dídac Flores, de 22 anys, que 
també s’ha encarregat dels arranja·
ments musicals.

ALASKA I MECANO /  Encara que la pale·
ta d’estils comprèn des dels anys 60 
fins avui, reconeix que el que més  hi 
abunda són peces d’Alaska i de Meca·
no. A part de tocar el piano, aquest 
jove intèrpret té un paper impor·
tant en l’obra, la primera que realit·
za després d’actuar a Grease. Va ser en 
aquest musical on va conèixer 
Manuel Ramos, l’altre intèrpret 
masculí de Lo tuyo y lo mío. Ell havia 
ideat el germen de l’espectacle jun·
tament amb Karen Gutiérrez, amb 
qui va coincidir treballant a Port 
Aventura. Aquesta pot ser la seva 
gran oportunitat. 
 «En aquest musical hi ha una mi·
ca de tot, moments d’emoció i d’hu·
mor», explica l’actriu. «Desdrama·
titzem el final de l’amor i per això la 
gent surt amb un esperit positiu». La 
seva proposta té ganxo. Va saltar al 
Club Capitol després de només tres 
dies a l’Àtic, el segon espai del Tan·
tarantana, i ja s’ha 
vist a Madrid, on es·
peren tornar. H


