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ANIVERSARI D’UNA DISCOGRÀFICA PIONERA GUILLEM VIDAL

El segell BCore, abanderat català del ‘Do it yourself’, celebra 25 anys

as i curt: res hauria estat el mateix
en qüestions d’independència
musical a Catalunya si, fa 25 anys,

Jordi Llansamà –aleshores, dissenyador–
no hagués començat a invertir una part
del seu sou a publicar discos de vinil d’al-
gunes de les seves bandes predilectes. Ins-

R

L’altra independència
pirant-se en la filosofia DIY (Do it yourself,
‘fes-ho tu mateix’) dels segells nord-ame-
ricans de hardcore, Llansamà i BCore es-
devindrien tot un model a Catalunya a
l’hora de teixir una xarxa de fanzines, pro-
grames alternatius de ràdio, informacions
boca-orella, distribucions porta a porta i

tours europeus en furgoneta. BCore –llar
de bandes com Aina, Corn Flakes, Stands-
till, Unfinished Sympathy, Joan Colomo,
The New Raemon i Maria Rodés– celebra
25 anys d’història amb una tanda de con-
certs, entre dimecres i dissabte, en dife-
rents sales de Barcelona. ❋

Jordi Llansamà,
factòtum de BCore,
amb en Jaume, un
amic que el va
ajudar
econòmicament a
publicar el seu
primer disc, en els
temps primerencs
de la discogràfica.
(1); Maria Rodés,
una de les
descobertes més
recents del segell,
actuant l’any passat
al Cruïlla (2); una
carta manuscrita
del nord-americà
Jello Biafra (líder de
Dead Kennedys)
preguntant a
Llansamà com
podia aconseguir
una còpia de ‘No
problem’, el primer
àlbum de Corn
Flakes (3); Standstill,
quan encara
faltaven uns quants
anys per assolir les
seves cotes més
altes de popularitat
(4); i els mataronins
Corn Flakes, amb
Abel González,
responsable actual
de la contractació
del Primavera
Sound, a la dreta (5).
JOSEP GRAELLS /
JOSEP LOSADA /
ARXIU BCORE
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