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Queen reviu en el musical futurista 'We will rock you' 

• El Teatre Apolo acull durant tres setmanes un muntatge basat en les cançons del grup

ALBERT GUASCH

L'ampli i globalitzat repertori de Queen ha servit per fabricar un ampli i globalitzat musical que s'estrena
dijous al Teatre Apolo de Barcelona. De gairebé tres hores de durada, We will rock you ja s'ha vist a
Londres, Las Vegas, Sydney, Moscou i Madrid. Per descomptat, més ciutats veuran i sentiran aquest
musical futurista supervisat per Brian May i Roger Taylor, membres del grup anglès, que visitaran
Barcelona el pròxim dia 30 per beneir la funció.

We will rock you, que estarà tres setmanes a la cartellera, narra una història de rebel.lió contra el
pensament únic que galopa al trot de les cançons de Queen, traduïdes a l'espanyol, cosa que pot
causar cert estupor en el fan més fonamentalista. "Això no és un concert, sinó un musical. Les
cançons estan lligades a la història, són un nexe d'unió en el guió", va justificar el productor
espanyol Luis Álvarez.

"A més --va afegir--, Brian May, que supervisa absolutament tots els detalls, va insistir que les
cançons es traduïssin a la llengua del país en què es representa l'obra. De totes maneres, al final
hi ha un homenatge a Queen en què les peces se senten en anglès".

L'argument parteix d'una idea més que mastegada de la ciència-ficció, és a dir, una societat de gustos
homogenis, en què s'ha anul.lat la individualitat. En aquest cas, els instruments musicals han estat
prohibits i una companyia produeix i distribueix de forma calculada les melodies que han de ser
escoltades per tota la població.

Per descomptat, hi ha uns rebels, denominats bohemis i liderats per Galileo, que es posen en peu de
guerra contra l'autoritat i es llancen a la missió de trobar un jaciment d'instruments per reviure una era
daurada, l'era de La Rapsòdia, en què es formaven grups musicals i es componien cançons.

Com es veu, terminologia molt de Queen --hi ha fins i tot un personatge anomenat Scaramouche-- per a
un musical que, segons sembla, ve amb un encàrrec crític per als programes de TV que es dediquen a
clonar cantants, llegeixi's Pop Idol i Operación Triunfo. "Queen és un grup molt crític amb aquests
programes que anul.len la creativitat dels artistes i només creen productes de màrqueting", va dir
Álvarez, que comparteix taula en la producció de l'espectacle amb Tribeca Theatrical Productions, de
Robert De Niro. 
Una imatge del muntatge We will rock you, centrat en l'obra de Queen.
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