


WE WILL ROCK YOU

Brian May : As famosas palmas ritmadas. Bem, pelos vistos, quando começámos
as gravações de Rock You e de Champions, ninguém sabia no que estas músicas
se iriam tornar, mas na altura, existia na nossa mente uma ideia definitiva de
participação, em que a audiência controlava o espectáculo em Bingley Hall,
Stafford. Sim, penso que foi um ponto de viragem na história da banda, não
acham?

Roger Taylor : Claro. Tornou-se uma espécie de som de assinatura, sendo
evidentemente o título do nosso musical e...  

Brian May : É mesmo. Penso que o maior cumprimento foi que, na realidade, a
maioria das pessoas pensava que esta música nunca tinha sido escrita. As
pessoas pensavam que era algo que tinha sempre existido, que era uma coisa
tradicional... arranjada por alguém. O que é fantástico.  

Roger Taylor : Sei de muitos miúdos de seis anos que conhecem esta música. É
realmente interessante. Nesta música não existem instrumentos musicais para
além da... olha, mesmo antes de eu falar...

Brian May : A guitarra a aparecer.

Roger Taylor : Que é a guitarra a entrar, e é isso. Não existem instrumentos
musicais para além daquela guitarra.

Brian May : E esta música transformou-se em diversas coisas tão diferentes
para pessoas diferentes, o que na realidade, é uma coisa óptima.  

Roger Taylor : Com um lado A-duplo, penso que, em boa fé, era a nossa
número um Americana.

Brian May : Sim, de facto. Acho que foi na Cash Box.

Roger Taylor : Sim, acho que é isso mesmo. O disco...

WE ARE THE CHAMPIONS

Roger Taylor : Esta música foi associada à América, uma espécie de outro tipo
de assinatura nossa.

Brian May : Também se tornou num hino internacional para tudo... para cada
modalidade desportiva e também para montanhas de outras coisas – também
para situações políticas! Espectacular! Sabes, lembro-me de me ter sentido



realmente chocado quando ouvi a letra dele pela primeira vez, do Freddie, e
ele explicou que ela não era tão arrogante como se pudesse imaginar. Tem
mais a ver com o facto de todos se sentirem como se fossem campeões, e
parece que este sentimento tem funcionado incrivelmente bem.

Roger Taylor : Sim, foi uma espécie de ‘nós’ colectivo – ‘nós’ em conjunto, ‘nós’
somos tudo, compreendes? Penso que é uma óptima, óptima música.

Brian May : A primeira vez que foi tocada publicamente foi quando
produzimos o vídeo. Alugámos um pequeno teatro em Wembley, onde surgiram
imensos de fãs; limitámo-nos a tocar a música e, nessa altura, tocámo-la uma
vez, porque eles nunca a tinham ouvido, mas parecia que todos a conheciam e
sabiam o que fazer, criando esta resposta tipo estandarte a acenar, que...

Roger Taylor : Penso que o teatro era na realidade o New London Theatre
em Drury Lane...

Brian May : Em Drury Lane?

Roger Taylor : Sim, em Londres.

Brian May : Não sabia. Porque é que pensei que tinha sido em Wembley? Vês, o
que é que eu sei?

Roger Taylor : Acho que o Friends will be Friends foi tocada no outro.

Brian May : Pois, tens razão! Está certo. Esse era o de Wembley... tu precisas do
Rog para saber estes factos e estes dados, não precisas? Todos eles se
tornaram numa transformação dos meus gostos. Mas foi uma sensação
espectacular quando surgiu pela primeira vez perante os fãs.

Roger Taylor : Na realidade, no início, nós não nos apresentámos.

Brian May : Pois não. Acolá, do outro lado, está o Rog.

Roger Taylor : E aqui estão ambos.

Brian May : Não, não, aqui é o meu. Profundamente confuso, não achas? As
maravilhas do estéreo.

Roger Taylor : Acho que durante muitos anos terminámos os nossos
espectáculos ao vivo com esta música, e era sempre... era como um clímax
verdadeiramente adequado para a noite.

Brian May : Sim. Penso que a criação desta música foi um dos grandes
momentos do Freddie.



RADIO GA GA

Brian May : Ah!

Roger Taylor : Ah, o som dos anos 80, Radio Ga-Ga. Sim, isto é realmente
outra coisa... foi uma espécie de uma das nossas primeiras utilizações de uma
abordagem quase techno, esperançosamente com um pouco de... era uma boa
melodia, mas era uma música muito virada para a participação do público,
tornando-se super popular.

Brian May : Interessante. Uma das nossas primeiras incursões na selecção do
equipamento tipo máquina.  

Roger Taylor : Sim.

Brian May : Eu e o Roger começámos com este, estranhamente suficiente,
como uma espécie de... tu sabes, de jogar com algumas ideias, mas na realidade,
dividimo-nos no final, e a metade do Roger tornou-se na Radio Ga-Ga, e a
minha metade tornou-se nas Machines, Back to Human. Mas penso que era
uma altura interessante para misturarmos as nossas capacidades com o
mundo dos sintetizadores.

Roger Taylor : Sim. Nessa altura... a tecnologia da época... Quer dizer, na
realidade era razoavelmente básica, e hoje é realmente muito básica, mas era
eficaz, e a utilização do harpejo, o fabuloso Roland JUPITER 8.

Brian May : Essa música deu origem a um dos nossos melhores vídeos, o que
por sua vez, deu origem a uma óptima tradição por parte do público, as
famosas palmas duplas. Duplas... na realidade não são duplas. São uma
repetição interessante, não achas?

Roger Taylor : E, na realidade, chamava-se Radio Ka Ka, que é Francês, Francês
para algo que sai lá do fundo.

Brian May : Foi inspirado pelo teu filho mais novo!

Roger Taylor : E o meu filho, o meu filho mais velho, era... era na altura
muito novo, e era meio Francês, e ele referiu-se ao rádio como sendo kaka, e a
ideia partiu daí. Aí está a origem do título. E acho que realmente, ele nunca
foi alterado, pois se ouvires com atenção, na realidade, é o que dizemos no
disco...

Brian May : Ainda lá está!

Roger Taylor : Ainda lá está.



ANOTHER ONE BITES THE DUST

Brian May : Uma das obras-primas de Deacie, Another One Bites the Dust.
Imortal. Penso que nós praticamente... penso que seria bom referir que não
fazíamos ideia do que ele estava a fazer quando a começou.

Roger Taylor : Não.  Lembro-me de definir com ele a música de fundo, e isso
foi... ele queria mesmo que a bateria fosse tão seca quanto possível, e por isso,
simplesmente abafei-a com cobertores, tornando-a tão morta quanto possível,
e com um som muito baixo e... mas é essa batida que...

Brian May : O que era a antítese da forma que achávamos na altura como a
deveríamos ter gravado, de uma forma normal.

Roger Taylor : Sim.  Na realidade, nunca gostámos daquele tipo de coisa. Mas
realmente, surgiu esta... não íamos publicá-la como single, e penso que foi o
Michael Jackson que... realmente sugeriu que a publicássemos como single, e
eu pensei que ele estava louco, mas... 

Brian May : Foi realmente uma parte fantástica do trabalho do Freddie. Quer
dizer, lembro-me que o Deacie teve esta ideia, mas é evidente que o Deacie não
canta, por isso, ele estava a tentar sugerir ao Freddie como o deveria fazer, e
o Fred simplesmente chegou ali e martelou, martelou, até a sua garganta
sangrar, fazendo com que... estás a ver, penso que ele estava realmente
inspirado na cena, levando-a a uma nova dimensão. E aquela fabulosa
guitarra rítmica, que irás ouvir novamente dentro de um minuto, é o Deacie.
Não sou eu. Topas, o trabalho sujo sou eu que faço, mas o toque da guitarra,
aquela cena rítmica, é realmente muito difícil de tocar, e devo dizer que, nos
espectáculos dos Queen ao vivo, foi provavelmente a coisa mais difícil que
tive que fazer. Aqui está novamente. Penso que faz parte dos pontos fortes da
banda, o facto de termos tantas influências diferentes, e esta é uma via pela
qual eu e o Roger nunca teríamos seguido, a menos que tivéssemos sido
coagidos nesse sentido, e a música simplesmente surgiu de forma brilhante.   

I WANT IT ALL

Brian May : O hino dos Queen? Nós somos o hino!

Roger Taylor : Do álbum The Miracle.  

Brian May : Sim. Na realidade, a ideia do I Want It All surgiu da minha quase-
esposa da altura. Na altura ela ainda não era minha esposa. A Anita usava essa
frase, “Eu quero tudo e eu quero agora”, uma espécie de somatório da sua
ambição, desejo e...



Roger Taylor : Conheço montes de pessoas assim.  

Brian May : Pensei que aquele era um grande tema, e a minha mente começou a
trabalhar nele. Lembro-me de escrever a maior parte da letra, enquanto
tentava de forma obsessiva tirar as ervas daninhas da relva de Los Angeles,
mas isto... sabes, por vezes, as coisas simplesmente dão voltas na tua cabeça e,
faças o que fizeres, não te consegues ver livre delas. Por isso, I Want It All
tornou-se uma espécie de mantra na minha mente e... É uma daquelas coisas
que, quando são apresentadas ao grupo, se levantam numa nova dimensão, e
decidimos que neste álbum, todos nós iríamos ter o mérito total, por isso, é
uma canção dos Queen, o que é bom. Esta é uma das melhores decisões que já
tomámos

Roger Taylor : Sim, evitou inúmeras discussões.  

Brian May : Sim.  É simpático que esta música tenha sido escolhida por
organizações que lutam pela liberdade em diversas partes do mundo, o que de
alguma forma, entendes, faz parte da concepção da música. Se ouvires as
palavras, ela fala sobre o miúdo desprivilegiado, que tenta encontrar uma
forma de fazer sentir a sua presença ao mundo.

Roger Taylor : Agora, esta próxima batida é uma espécie de rajada ultra rápida
de heavy metal.

Brian May : E foi tocada no tributo ao Freddie. Nunca a tocámos ao vivo,
porque já era demasiado tarde para ele. Tristemente, nunca a tocámos ao
vivo. Teria sido fantástico com o Freddie, mas tocámo-la no tributo, quando
ele nos deixou, e o Tony Iommi tocou esta batida connosco...

Roger Taylor : E o Roger Daltrey cantou.

Brian May : E o Roger Daltrey cantou a música.

Roger Taylor : Ele também fez um trabalho espectacular.  

Brian May : Sim, claro. O final é interessante, com o Fred a fazer hoo-ha.
Tornou-se uma espécie de frase de propaganda no nosso pequeno mundo.

CRAZY LITTLE THING 
CALLED LOVE

Roger Taylor : Crazy Little Thing Called Love, escrita no banho em 10
minutos pelo Freddie no Hotel Bayerischer Hof.

Brian May : Único, Alemanha.



Roger Taylor : Sim, Munique, Alemanha.

Brian May : Bavaria.

Roger Taylor : Foi a primeira coisa que gravámos em Munique, a primeira de
muitas, foi um disco com um som fabuloso e, se bem me lembro, uns meses mais
tarde, estávamos a trabalhar duramente no álbum, para depois sabermos que
esta tinha chegado à Primeira Posição na América. Foi bastante estranho,
eram boas notícias, fizemos uma grande comemoração.

Brian May : Foi espectacular, deu-nos um grande estímulo para terminarmos
o álbum, foi um grande triunfo para o Mack como engenheiro e produtor.
Os rapazes gravaram a maior parte da música, na altura em que eu cheguei ao
estúdio nesse dia, porque acho que foi depois de uma noite tardia a
trabalhar no estúdio. E lembro-me de pensar, “oh, eu podia ter demorado mais
meia hora a chegar lá”, e eu entrei para ouvir esta faixa que eles tinham
acabado de criar, em que o Freddie tocava acústica. Devo dizer que a
acústica do Freddie, ele… o Freddie tocava a acústica realmente bem. Ele era
muito modesto em relação a isso, mas ele tocava a guitarra acústica
muitíssimo bem, com um estilo inimitável, muito frenético. Lembro-me dele ter
composto a Ogre Battle (Batalha dos Ogres) na guitarra acústica.

Roger Taylor : Sim, uma série de batidas e de unhas a tocar.

Brian May : Sim, os seus dedos moviam-se duas vezes, tão rápido como
qualquer pessoa para a mesma velocidade de toque, sim, eu ainda me lembro
dos seus dedos a tocar freneticamente as cordas do instrumento. 

Roger Taylor : Sim.

Brian May : As unhas pretas, claro, naqueles dias.

Roger Taylor : Sim, a manicura imaculada das unhas pretas que se
movimentavam para cima e para baixo, tocando a música.

Brian May : O Freddie a fazer o seu Elvis, muito bem sucedido.

Roger Taylor : Ele fêz um Elvis e um Cliff Richard muito bons.

Brian May : Pois fez, não acham?

A KIND OF MAGIC

Roger Taylor : It’s a Kind of Magic de… bem, foi inspirado no filme
Highlander, em que o título era uma linha do guião do filme. E o Christophe
Lambert disse-o, na minha opinião, é uma grande linha e, realmente, a música



nasceu dela, dessa única linha. Penso que estávamos conscientemente a
produzir uma espécie de gravação pop, compreendes? Estávamos a produzir um
disco comercial.

Brian May : Existe outra versão da música, que o Roger inicialmente juntou,
que tem um som mais rock, e penso que isso aparece nalgum lado, não? Onde é
que aparece?

Roger Taylor : Penso que surge por cima dos créditos no The Highlander.

Brian May : Ah está correcto, é isso.

Roger Taylor : Por cima dos créditos finais, e de facto, no segundo filme do
Highlander, que não foi tão bom como o primeiro, a música foi publicada
mais como é na realidade.

Brian May : Sim, em dada altura, o Freddie estava com a pulga atrás da orelha
em relação a isso, não foi, e disse, “olhem malta, vocês limitam-se a chatear,
enquanto eu faço um sucesso”?

Roger Taylor : Sim.

Brian May : E ele escolheu… as suas batidas preferidas, quer dizer,
particularmente o pequeno trecho de notas do baixo, acho eu, e sabes, isso
é…

Roger Taylor : Sim, ele queria que a música tivesse mais ritmo do que
originalmente.

Brian May : Hmm, ele queria que a música fosse sedutora e popular, e fez um
trabalho muito bom.

Roger Taylor : Sim, ela foi criada dessa forma, ele fez um trabalho fantástico.

Brian May : Sim, ele fazia as coisas de modo a extrair a música da guitarra, ele
puxava e criava uma sequência, e repetia, entendes, realmente não me dei
conta disso. Era apenas parte do que toquei.

Roger Taylor : Acho que na realidade era eu.

Brian May : Oh, foste tu que fizeste aquilo?

Roger Taylor : Sim.

Brian May : Ah, desculpa, foi o Roger que fez aquilo.

Roger Taylor : Bem, não, mas o Freddie foi aquele que pegou nisto e … ele
como que pegou no original e…

Brian May : Ele pôs-lhe o som de disco, não foi?



Roger Taylor : Sim, ele pôs o som de disco, a dança, porque na realidade, não
era um disco de dança. Conta a história do filme, numa forma curta,
misteriosa. Sim, e tocámo-la pela primeira vez na Magic Tour, como se
chamava na realidade em 86, e foi um sucesso.

UNDER PRESSURE

Brian May : Under pressure.

Roger Taylor : Uma verdadeira colaboração nossa com o David Bowie, numa
noite muito longa em Montreaux, na Suíça.

Brian May : Evoluiu de uma forma invulgar, proposta pelo David; trabalhámos
em conjunto na música de fundo, e sentimos que esse era o nosso caminho.
Mas assim que obtivemos uma música de fundo que gostássemos, a ideia do
David era que todos participassem na projecção vocal e que cantassem a
primeira coisa que lhes viesse à cabeça. E o que acontecesse depois era o que
seria, iríamos compilá-lo e ver se isso sugeria o caminho que a música deveria
seguir. E alguns desses takes do Freddie sobreviveram na parte vocal final,
sendo estranhamente suficientes, incluindo esta batida, penso eu, e algumas
batidas de improviso. Mas depois, foi o David que na realidade, dois dias mais
tarde, decidiu o tema da música, e…

Roger Taylor : Na realidade, o nome original era People on the Streets.

Brian May : Sim.

Roger Taylor : E de repente, ele decidiu que se deveria chamar Under
Pressure, e penso que este é realmente um título melhor para reflexão. E
lembro-me que quando ele e o Freddie tentavam fazer as vozes principais,
tentando obter qualquer coisa. Ele… na realidade, um não era capaz de ouvir
o que o outro estava a cantar. Por isso, eles estavam a fazê-lo às cegas, e
depois, foi uma espécie de cortar e colar, não foi?

Brian May : Sim.

Roger Taylor : Uma selecção das ideias individuais de cada um.

Brian May : Por isso, a música parece uma espécie de quebra-cabeças, mas…
penso que funciona extraordinariamente bem.

Roger Taylor : Esta música foi produzida de alma e coração. É uma das minhas
preferidas.

Brian May : E tem algumas ligações fantásticas.



Roger Taylor : Sim.

Brian May : Devo dizer que é uma das músicas que também parece não estar
desactualizada. Tem sempre alguma coisa a dizer.

ONE VISION

Brian May : Agora, definitivamente, penso que esta música também foi uma
verdadeira colaboração, todos nós contribuímos para ela, nós os quatro. E
permitimos que fizessem um documentário connosco, à medida que a
produzíamos, por isso, acho que todos nos exibimos no vídeo. Mas foi muito
útil termos a sequência, quando tivemos que produzir uma espécie de vídeo
promocional. Mas nós envolvemo-nos realmente… metemos lá todo o tipo de
coisas. Sabes, é que… é evidente que a música em questão é o meu tipo de cena,
compreendes, e todos apresentámos e produzimos ideias. O Freddie tinha
inúmeras ideias vocais, sendo a maioria delas não publicáveis.

Roger Taylor : Sim. Eu tenho aqui uma transcrição das suas letras originais.

Brian May : Algumas são publicáveis. One shrimp, one prawn, one clam, one
chicken (um camarão, um lagostim, uma amêijoa, uma galinha). Só a chicken
(galinha)…

Roger Taylor : One heart, one soul, one sex position (um coração, uma alma,
uma posição sexual).

Brian May : Mas as outras, one dump, one turd, two tits (uma lixeira, um
cocó, duas mamas), o John Deacon é realmente questionável.

Roger Taylor : Sim. One shrimp, one prawn, one clam, one chicken (um
camarão, um lagostim, uma amêijoa, uma galinha), sim. E a única batida que na
realidade sobreviveu no final foi o fried chicken (frango frito). Penso que
atravessámos todo o menu Chinês.

Brian May : Sim, é o takeaway do Johnny.

Roger Taylor : Sim.

Brian May : Nós rimos imenso a fazê-la, foi óptimo, divertimo-nos imenso. E
realmente, não era habitual produzirmos uma música em conjunto.

Roger Taylor : Sim.

Brian May : Este é um bom exemplo.
Roger Taylor : AE uma grande parte da letra… de facto…



Brian May : Ela veio de ti num dos teus…

Roger Taylor : Bem, eles fizeram-na, mas eu escrevi uma espécie de… monte de
letras de música, que era tipo um poema e, na realidade, quase que as
aproveitei para a música A Kind of Magic e para esta.

Brian May : Vais notar semelhanças entre as duas músicas.

Roger Taylor : Vais reparar nas semelhanças, sendo uma de muitas coisas.

Brian May : Não era uma vibração do Martin Luther King?

Roger Taylor : Era uma espécie de pastiche do Martin Luther King e… foi de
onde vieram as coisas que resultaram nisto.

MY BEST FRIEND

Brian May : John Deacon, uma música muito, muito memorável, muito popular
nos nossos catálogos.

Roger Taylor : Sim. O John no piano eléctrico, porque o Freddie realmente
não gostava nada do piano eléctrico, ele considerava-o um instrumento
vastamente inferior ao piano acústico, e talvez seja. Mas é particularmente
útil em determinadas situações, tendo sido composta por ele. Lembro-me do
John ser muito particular sobre esta música de fundo, a partir da situação da
bateria. Era um som de bateria engraçado, grande, gordo e uma espécie de
ciclo reverso, em que a bateria começava primeiro com a bateria sintonizada
no som mais baixo, terminando no tambor acústico, o que não é… é uma
espécie de reverso da forma normal de fazer as coisas – por isso, é super
interessante. E aquele detalhe da bateria.

Brian May : Também é interessante, porque não é o vosso som normal de
bateria. Quer dizer, o Deakie seguia novamente numa direcção diferente, e o
Roger tem um som de bateria forte, encorpado e natural, e depois entra o
Deakie e ele exagera na equalização, o que o modifica totalmente – muita
compressão e comprimido e agudos em demasia no equalizador acabam com o
seu som, o que era um som completamente atípico dos Queen naquela época.
Foi o segundo sucesso…

Roger Taylor : A Night at the Opera.

Brian May : … do álbum Night of the Opera, e não era insignificante, apesar
de obviamente todos se recordarem da Bohemian Rhapsody – penso que esta
música é ainda muito amada actualmente, particularmente nos Estados
Unidos.



Roger Taylor : Sim, particularmente na América, sim. Um dia, fiquei
absolutamente devastado, quando ela conseguiu chegar ao nível do show
Donny and Marie Osmond, ou foi o Osmonds.

Brian May : Este é o Roger a ser novamente intolerante.

Roger Taylor : E ali estavam eles a cantá-la, e pensei “está tudo terrivelmente
errado”. Era só o Brian a terminar um whisky.

DON’T STOP ME NOW

Brian May : Ah, a memorável Don’t Stop Me Now, que se tornou enorme, e
estás a ver, o Freddie teria ficado tão feliz agora, se soubesse. Até faz parte
das festas de despedida de solteiro, e é simplesmente um tipo geral de música
iluminada para todos, é fantástico.

Roger Taylor : Na realidade, esta foi votada no programa de condução Top
Gear, Jeremy Clarkson and co. Foi votada pelos espectadores como sendo a
música preferida de todos os tempos pelos condutores… e o James May voou,
e presenteou-me com o troféu mais barato e repugnante que encontraram –
Sim, acho que estava na Sardenha.

Brian May : Acho que me lembro de o atirares para o oceano.

Roger Taylor : Claro, atirei-o ao mar. Mas de qualquer forma, foi…
compreendes, foi bom saber que as pessoas gostaram, e é uma música de
condução. Novamente, era super popular e comercial, com uma letra
inteligente – esta não é a favorita do Brian. 

Brian May : Não, era… lembro-me porque tem muito a ver com o lado pop do
Freddie e lembro-me de pensar não ter a certeza se a devíamos fazer. Acho que
também havia o sentimento que representava liricamente algo que estava a
suceder ao Freddie, que pensávamos que pudesse estar a ameaçá-lo, e
provavelmente, em determinado sentido, era isso. Mas apesar disso, está
repleta de alegria, optimismo e de montes de coisas…

Roger Taylor : Sim, penso que é muito alegre, e sabes, na realidade, ainda
penso que a língua dele tocava levemente a bochecha – I’m a rocket ship I’m
like an atom bomb – são linhas fantásticas.

Brian May : Sim, muito espirituosa, como é habitual. Um grande piano que dá
o tom.

Roger Taylor : O Mr. Fahrenheit, é uma grande linha – tens que ter a tua
língua na bochecha para dizer aquilo, para chamares aquilo a ti mesmo



KILLER QUEEN

Brian May : Falando no Freddie, esta era realmente… esta era do álbum Sheer
Heart Attack, e uma vez mais, uma partida radical. Penso que a maioria das
pessoas que ouviu esta música pela primeira vez ficaram… ficaram chocadas,
porque não era o rock que estavam à espera de ouvir de nós. É muito
sofisticada, muito delicada.

Roger Taylor : Sim. Shades of Noel Coward, Cole Porter, todo o tipo de
coisas. 

Brian May : Na minha opinião, é…

Roger Taylor : Realmente única.

Brian May : … um disco maravilhosamente trabalhado, compreendes, e eu não
reclamo muito crédito para mim, apesar de estarmos todos envolvidos. Mas
sabes, é que… existe tanto espaço e tanta coisa a acontecer, em que tudo
funciona, e devo dizer que o adoro como disco pop.

Roger Taylor : As guitarras são fantásticas e…

Brian May : Obrigado, Rog.

Roger Taylor : E os seus equivalentes, sendo construída de forma brilhante.
Lembro-me que sabíamos existir... algo especial sobre esta música quando a
estávamos a produzir, porque fizémo-la take após take após take. Não me
lembro de ter feito tantos takes para outra música como para esta. O
sentimento tinha que ser certo, e era simplesmente… estás a ver, tinha que
ter a tonalidade correcta. Tinha que ter peso, mas também tinha que ser leve,
e por isso, foi extremamente difícil actuar de maneira a equilibrar tudo.

Brian May : É uma linda música de fundo. Claro que não existem cliques, não
existe qualquer tipo de máquinas.

Roger Taylor : Não, é tudo ao vivo.

Brian May : Não existem ferramentas profissionais, isto é apenas o pessoal a
tocar. Penso que eu estava no hospital, quando fizeste a música de fundo.

Roger Taylor : Ah, eu lembro-me, nós…

Brian May : Não tenho a certeza. Eu estava muito doente nessa altura, e
quando saí, estava praticamente terminada, e lembrei-me de ser horrível para
o Fred relativamente às vozes de fundo, porque pensei que eram demasiado
abrasivas, e por isso, cantámos tudo de novo.

Roger Taylor : Sim, ela foi completamente refeita.



Brian May : Suponho que tinham um toque mais doce. Sim, este era o solo de
guitarra através do qual eu gostaria de ser recordado. Mas está totalmente
relacionado com o Freddie, penso que mais ninguém teria tido a coragem de
criar algo semelhante e de se auto-denominar estrela de rock. 

THOSE WERE THE DAYS 
OF OUR LIVES

Brian May : Oh, agora viajamos anos e anos para o futuro, para um tempo em
que o Freddie já sabia não ter muito tempo de vida.

Roger Taylor : O que a torna mais pungente. Na realidade, esta foi publicada
depois da morte do Freddie, como um single, com a Bohemian Rhapsody no
outro lado. E penso que… eles sentiram-se tão mal por terem tocado a
Bohemian Rhapsody, que a colocaram na rádio, tendo ficado por direito
próprio em primeiro lugar. Por isso, foi uma época muito estranha para nós,
porque estávamos de luto pela sua perda. Por isso, foi difícil repararmos na
situação real do disco. Mas este é também um vídeo estratégico, no qual o
Freddie parecia estar visivelmente doente, e trata simplesmente sobre… é
realmente uma música melancólica, olhando para trás com um ponto de vista
optimista… alguém que olha para a sua vida passada e que se deixa levar pela
corrente. 

Brian May : Sabes que uma das grandes músicas do Roger é uma música dos
Queen, porque decidimos nesse sentido, mas na realidade, esta foi produzida
pelo Roger – uma peça maravilhosa, lírica, fantástica. E penso que esta
gravação foi crescendo de forma muito simpática. Sabes, é tudo muito
restringido na forma como é tocado. Penso que, na realidade, é um dos
nossos esforços mais simpáticos.

WHO WANTS TO LIVE FOREVER

Brian May : Who Wants to Live Forever, sim.

Roger Taylor : Penso que esta é uma das melhores músicas já realizadas pelo
Brian, e uma vez mais, inspirada pelo filme Highlander.

Brian May : Absolutamente, veio tudo daí. Algumas coisas engraçadas podem
despoletar a tua inspiração, quando estás a compor músicas. Fui ver os rushes
com o Rog e o Jim Beach, o nosso agente, o Freddie e o John, do Highlander,



e pela primeira vez vi esta sequência, em que o herói permanece eternamente
jovem, mas que se apaixona por uma rapariga que envelhece, e que
eventualmente lhe morre nos braços. E eu fiquei muito emocionado, e penso
que despoletou diversas coisas na minha vida. Sabes, o meu casamento estava a
chegar ao fim, tinha perdido o meu pai e tinham acontecido várias coisas.
Por isso, a música surgiu de uma forma incrivelmente rápida. Lembro-me que
regressei num táxi com o nosso agente, o Jim Beach, eu estava estranhamente
silencioso, e o Jim disse, “o que é que estás a fazer?” E eu disse que conseguia
ouvir a música, que seguia nesta sequência. E estava, estava tudo na minha
mente, Who Wants to Live Forever, e era apenas uma questão de a gravar em
cassete.

Roger Taylor : Penso que a sequência do filme com a música, é uma das cenas
que eleva o filme para fora do… não do vulgar, nunca seria vulgar, é um bom
filme. É que é… um tema tão especial, em que a música se misturava de uma
forma perfeita com o que ia acontecendo na câmara, tornando-se muito
comovente.

Brian May : É mesmo. É engraçado – era misteriosa, porque eu fui embora e
compus a música e, obviamente, depois não vi os rushes durante séculos – foi
tocada de forma muito aproximada com o teclado, mas a sua forma, quando
foi novamente tocada com o filme, e quando eventualmente foi gravada em
vídeo, ajustou-se na perfeição, e com uma grande sorte, não foram realizados
quaisquer cortes. E todas as alterações de estado de espírito funcionaram
como magia, e sabes, não era possível prever o que poderia acontecer, não
dava para descrever. E eu ainda a vejo e ainda não consigo acreditar na
forma como se ajusta.

SEVEN SEAS OF RHYE

Brian May : Seven Seas of Rhye.

Roger Taylor : O nosso primeiro sucesso.

Brian May : As suas raízes remontam há muito tempo, porque existem alguns
fragmentos do primeiro álbum, o primeiro dos Queen, o Freddie tinha esta
ideia na cabeça, mas na realidade, não tinha sido desenvolvida, por isso,
apenas colocámos o que tínhamos no final daquele álbum. E depois, pensámos
que seria uma boa base para o single, e uma vez mais, foi bastante colaborativa
– todos nós participámos. Mas sabes que inclui todas as harmonias, todas as
harmonias de guitarra, todas as fanfarronadas, todas as bombas de fumo,
está tudo em Seven Seas of Rhye.

Roger Taylor : É também o nosso primeiro aparecimento no fabuloso
programa Top of the Pops, e penso que o David Bowie cancelou, e
perguntaram-nos sobre o decorrer da situação. E na realidade, foi gravada



no weather studio na BBC em Londres, em Shepherd’s Bush, que tem a
dimensão aproximada de uma sala de estar de tamanho médio. Por isso, na
verdade, estávamos a tentar ser gigantes e bombásticos numa pequena sala do
tipo sala de estar média, com algumas câmaras no seu interior. E foi a nossa
primeira Top of the Pops, sem audiência. E não me consigo lembrar porque
pensei que podia existir algum tipo de greve.

Brian May : Sim, acho que havia uma greve, não podíamos fazê-lo ao vivo.

Roger Taylor : Sim, uma greve montada nos anos 70.

Brian May : Por isso, eles encaixaram-nos no programa.

Roger Taylor : E é evidente que aquilo foi uma ajuda vital para nós, quando
entrou nos gráficos da semana seguinte na 27ª posição, penso eu. E depois, na
semana seguinte, acho que passou para a nona, não sei dizer exactamente, mas
nós estávamos excitados.

Brian May : Um pouco de humor no final, aludindo a uma antiga canção
Inglesa à beira mar.

Roger Taylor : À beira mar.

Brian May : Com o fabuloso Roy Baker a tocar o stylofone. 

HEAVEN FOR EVERYONE

Brian May : Então esta começou para ti como uma faixa a solo, não foi Rog?
Não estava num… num dos teus álbuns?

Roger Taylor : Estava. Eu estava a produzir um álbum a solo, penso que era na
realidade um álbum com a minha banda, os The Cross. E o Freddie veio visitar
o estúdio, adorou a música e disse, “meu Deus, tens que me deixar cantar isso”.
Assim, ele cantou-a, e penso que bebemos uma garrafa de vodka. E depois,
eventualmente penso que nós, eu e o Brian, fizemos uma série de substituições
e regravámo-la, e por isso, demorou mais tempo a nascer – foi um nascimento
longo e difícil. Penso que o Freddie fez um excelente trabalho na parte
vocal. Originalmente, cantei esta música, mas quando ouves o Freddie a
cantar algo que foi cantado por ti, apercebes-te simplesmente dos teus
limites, bem como da distância vocal que ele poderia imprimir a qualquer
música.



SOMEBODY TO LOVE

Roger Taylor : É o coro massivo, o coro Gospel massivo de nós os três.

Brian May : Sim. Tens que ter em mente que só tivemos a Bohemian Rhapsody.
Sabes que historicamente foi um grande sucesso e uma produção vocal
massiva, e esta também foi uma produção vocal massiva, e em algumas
situações, a equivalente da Bohemian Rhapsody, mas num estilo tipo Gospel. A
Aretha Franklin era o ídolo do Freddie, e ele escreveu-a com ela em mente.
Será que ela alguma vez a cantou? Talvez ela o faça.

Roger Taylor : É muito invulgar, como acontece com muitas das nossas
canções. Era o compasso ternário, quase que composto.

Brian May : Existe uma vez mais uma imaculada música de fundo; são o
Freddie, o Roger e o John, conduzidos por este magnífico piano rítmico. Um
grande sentimento, um sentimento simplesmente fantástico; não havia… não
foi mexida, compreendes, e nessa altura, antes de a deixar sair, tinhas que a
tocar com Instrumentos Profissionais e que colocar tudo no local certo.
Mas esta é uma música simplesmente real e futurista.  

Roger Taylor : Sim. E também existe uma longa música de fundo, com inúmeras
formas diferentes, por isso…

Brian May : Também foi produzida por partes, porque lembro-me que existiam
duas partes que nunca foram utilizadas; bem, pelo menos uma não foi
utilizada.

Roger Taylor : Sim. Penso que foi produzida por secções. Sim, já me lembro. O
Freddie pôde verdadeiramente brilhar ao vivo a martelar no piano, tendo
esta sido uma grande música.

Brian May : Lembro-me sempre dele a começar a tocá-la em Auckland, Nova
Zelândia, e de esquecer a música que estava a tocar. Isso era invulgar.  

Roger Taylor : Isso foi muito invulgar. Não foi esse o dia em que ele vestiu as
calças ao contrário?

Brian May : Porque ele tinha bebido bastante com o Tony Hadley, o que mais
uma vez, não era uma situação normal, mas ele era um grande profissional, e
nunca ficava propriamente bêbado.

Roger Taylor : Só na Nova Zelândia.

Brian May : Penso que nesse dia ele teve uma experiência muito agradável.  



I WANT TO BREAK FREE

Brian May : I Want To Break Free.

Roger Taylor : Esta é um especial de John Deacon. Não sei se ele estava a
tentar transmitir-nos alguma coisa, ou algo, mas ele produziu esta música em
LA, penso que em Los Angeles. 

Brian May : Na Record Plant.

Roger Taylor : Record Plant?

Brian May : … era como se chamava, nessa época. Actualmente, foi demolida e
transformou-se num mini centro comercial.  

Brian May : Lembro-me muito bem do seu jacuzzi. Sim.

Brian May : O John não compôs muitas músicas, mas Meu Deus, aquelas que
compôs, eram incrivelmente boas no seu todo.

Roger Taylor : Ele nunca tinha medo de revelar as coisas e de as tornar nuas
e cruas, e penso que o Freddie ajudou imenso nisso; foi o nascimento desta.  

Brian May : Absolutamente, sim. O Freddie agarrou-se a ela, trabalhando
muito arduamente.

Roger Taylor : E esta deu origem a um vídeo muito conhecido. O David
Mallett, no seu melhor, no qual todos nós estávamos vestidos com um estilo
drag, da Coronation Street. E penso que o Freddie apenas usou isso para
divertimento geral, o inteiro Royal Ballet no centro do vídeo, e que ainda
não consegui descobrir o porquê da sua presença ali, mas ei-los lá, e lá
permanecerão. Tipicamente, manteve o seu bigode para a secção drag,
barbeando-o para a secção anterior.

Brian May : Lembro-me que ele ficou em grandes apuros ao vivo, por ter
cantado uma vez com mamas falsas. Onde foi isso? Na África do Sul?  

Roger Taylor :I Acho que foi na América do Sul.

Brian May : Foi óptimo ter um cantor líder sem qualquer tipo de limites. Não
havia lugar onde o Freddie se sentisse embaraçado.

Roger Taylor : O quê, limites, o que é isso?

Brian May : Não existiam limites. Ele era igual a si próprio  



THE SHOW MUST GO ON

Brian May : The Show Must Go On, foi composta exactamente da mesma forma
que a These Are The Days of Our Lives – do álbum Innuendo, e até para mim é
difícil recordar, fui principalmente eu que a construí, ou que a compus,
como tu dirias, mas não me consigo lembrar da sua origem. Foi inspirada em
algumas coisas que o Roger, o John e o Freddie tinham andado a brincar no
estúdio, tinham deixado bocados de fita por todo o lado e, de repente, esta
música surgiu na minha cabeça, e não a consegui apagar. Foi uma coisa
realmente obsessiva, que andava às voltas... porque era uma sequência cíclica,
e tudo em que pensei durante semanas foi nesta sequência e na forma de a
fazer funcionar. E as palavras surgiram também muito rapidamente, e lembro-
me de dizer ao Freddie, “sabes, vai-se chamar ‘The Show Must Go On’ mas é um
pouco... é evidente que não podemos utilizar esse título”. E ele disse “sim, sim
sim, claro que podes”. E eu disse: "não é demasiado previsível?”, e ele “não, não,
é óptimo”. E sentámo-nos os dois a escrever algumas palavras em conjunto.
Tínhamos cerca de três quartos de um verso terminado, e depois, o Freddie
não estava muito bem, não regressou durante muito tempo, e durante esse
tempo, parecia que a música fluía, e penso que o Roger estava, eu não sei onde
tu estavas... estavas também num lugar qualquer, e lembro-me de me sentar,
lutando com isto, e depois, todos regressaram e fiz uma demonstração.

Roger Taylor : Sim, na realidade eu não estive aqui, na origem disto, e lembro-
me que era como um cavalo preto que surgia lá fora, e que de repente, foi
definitivamente um dos sucessos do disco. E penso que é um grande épico,
uma música de grande qualidade e massivamente popular em França e...

Brian May : Estranhamente, é uma daquelas coisas que parece ter estado
sempre presente.  

BOHEMIAN RHAPSODY

Brian May : O que é que ainda não foi dito sobre a Bohemian Rhapsody?  

Roger Taylor : Sim, penso que na realidade o seu significado é óbvio, mas…
surgiu do cérebro do Fred.  

Brian May : Sim, revisitámos recentemente o local onde esta música foi
gravada – os Rockfield Studios. Eu estava na sala de controlo, e o Roger, o
Freddie e o John estavam a fazer o seu trabalho, produzindo a música de
fundo, e estava novamente em pedaços, porque o Freddie já tinha presente na
sua mente o que lhes iria acontecer quando estes fossem reunidos, e todos
nós estávamos muito mistificados no início, não foi? Foi como “oh, ele agora
vai fazer este trabalho"?  



Roger Taylor : Quer dizer, os versos básicos, etc., eram muito para a frente, e
todos nós percebemos a ideia, e pensámos que era uma música fantástica, mas
não suspeitávamos o que realmente estava para vir.  

Brian May : Sim. Então, a fantástica denominada construção da secção lírica,
parte por parte, da nossa forma habitual, nessa altura, cantando cada parte –
nós os três – três vezes.

Roger Taylor : E foi frustrantemente longa de gravar, porque fomos
atormentados por avarias.

Brian May : E foi também nessa ocasião quando a fita ficou realmente muito
gasta, porque era uma daquelas antigas máquinas multi-pistas, onde
[conversa em simultâneo]. Sim, sim, o óxido ficava desgastado cada vez que a
fita entrava das cabeças, por isso, eventualmente pensávamos porque é que
tudo soava muito fraco, o que se deveu ao facto de na realidade não existir
qualquer óxido restante na fita. Por isso, tivemos que produzir rapidamente
uma cópia.

Roger Taylor : Estava sem registo de voz em certos trechos.

Brian May : Além disso, só conseguiste 24 faixas, e não como acontece nos
dias de hoje, em que tens um número infinito de Instrumentos Profissionais,
ou seja lá o que for, e por isso, tudo tinha que ser recuperado. Uma vez que
estivesse ok, tinha que ser recuperado na faixa, e depois, nunca podes voltar
atrás e fazê-lo de novo. Aqui, tu nunca podes voltar atrás..

Roger Taylor : E cada vez que se recuperava, perdia-se qualidade e [conversa
em simultâneo].

Brian May : Sim, perdias uma geração.

Roger Taylor : No máximo, perderia as frequências mais agudas.

Brian May : Era na realidade um acto de malabarismo produzir este trabalho.
Este foi produzido pelo Roy Baker, projectado pelo Mike Stone, em que todos
nós participámos.

Roger Taylor : O brilhante Mike Stone.  

Brian May : Um gongo aqui no final, Rog.

Roger Taylor : Sim, é mesmo um gongo.

Brian May : Um gongo para ir jantar.  

Roger Taylor : O que nos traz ao final.

Brian May : Queres dizer que está tudo gongo?



Roger Taylor : Por mim, Roger Taylor e...

Brian May : E por mim, Brian May, e desejamos que se divirtam muito.

Roger Taylor : Até à vista.


