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QUINS SÓN ELS CINC DISCS
PREFERITS DEL SEGELL BCORE
DE…
En motiu del 25è aniversari del segell BCore que es celebrarà amb quatre concerts les nits del 24, 25, 26 i 25 de

juny, hem demanat a sis amics amants de la música, per la seva relació amb el segell i pels seus treballs preferits.

No és tasca fàcil triar-ne cinc ja que amb un quart de segle editant discos la llista és llarguíssima. Per això agraïm
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la predisposició d’en Sergio de Record Store Day, d’en Benja de Ràdio Nacional, d’en Xavi Assac d’El Forat

Records , d’en Raül de l’Ultra-Local Records, de la Rosario de Flashes and Sounds i d’en Sergi d’1234! Seguiu

la seva tasca que mola molt!!!

 D’altra banda, us recordem que els concerts de celebració comencen el 24 a l’Heliogàbal amb ANÍMIC i amics,

sessió hardcore el 25 de juny a Sidecar amb BULLITT versionant a Bad Religion, NO MORE LIS, XMILK i 24

IDEAS; el 26 el concert gran a la Sala Apolo amb THE NEW RAEMON interpretant ‘A propósito de Garfunkel’,

JOAN COLOMO, THE UNFINISHED SYMPATHY i NUEVA VULCANO fent versions. Es tancarà aquest marató a

la City Hall amb un dels darrers concerts d’STANDSTILL interpretant el seu material amb anglès, els TOKYO

SEX DESTRUCTION i BETUNITZER.

SERGIO POZO (Record Store Day)

Un concert pirata d’un directe a Itàlia d’Iron Maiden va caure a les meves mans amb 12 anys. Des d’aquell dia

mai no he deixat de banda el món de la música. Després d’anar setmanalment de concert durant molts anys vaig

pensar que estaria bé col·laborar amb alguna web. Vaig començar a ‘La Crítica Musical’ i des de fa tres anys estic

a la organització de Record Store Day Spain amb el Carlos i el Mario, més que companys grans amics. Estimem la

música sobretot en format vinil.

THE NEW RAEMON– ‘A propósito de Garfunkel’: Sóc fan del Ramon i crec que el seu primer disc després de

MADEE és un clàssic increïble. M’encanta!

CORN FLAKES  – ‘Childish’: Per sort (o desgràcia) sóc de la fornada que va gaudir dels CORN FLAKES al

Garatge Club. La millor època de la meva vida, sens dubte. Els DESCENDENTS d’aquí, gran grup.

NO MORE LIES – ‘Seeds of Enthusiasm’: El primer treball dels NO MORE LIES va marcar el camí del grup.

El típic exemple de gran grup nacional que no triomfa més simplement per això, per no ser guiri.

DULCE PÁJARA DE JUVENTUD – ‘Triumph’: De l’última fornada del segell barceloní, el segon treball dels

DULCE PÁJARA és una meravella auditiva. Un disc rodó en tots els sentits. A més el combo és boníssim en

directe.

JUPITER LION – ‘Brighter’: Parlar de BCORE i no parlar de José Guerrero és impensable. Tant amb CUELLO

com amb BETUNIZER el seu paper és clau. Podria destacar qualsevol disc dels seus grups però m’he decantat per

aquest per ser molt diferent i per estar súper enganxat. És boníssim!

Sap greu deixar fora a artistes com AINA, MADEE, TIKI PHANTOMS, RIPPERS, FUCKIN’ BOLLOCKS, NUEVA

VULCANO o JOAN COLOMO. BCORE té molt bones referències en el seu catàleg. Felicitats per aquests 25 anys!
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BENJAMÍN AMORÍN (Ràdio 4-RNE)

De petit em van apuntar a classes de piano clàssic, però això no va evitar que cremés la meva adolescència pujant

als escenaris a reverenciar al Déu del Metal fotent crits i matxacant cordes. Quan vaig entrar a la Uni em vaig

reformar cantant Gospel i finalment he acabat sent professor de guitarra i mànager. Pel mig em vaig treure la

carrera de Periodisme mentre dirigia el webzine Ovella Negra Rock i col·laborava en tropecientos mitjans com

Rockzone o COM Ràdio. Actualment se’m pot escoltar parlant de música arriscada a Ràdio 4-RNE entre d’altres

emissores.

NUEVA VULCANO – ‘Juego Entrópico’: Crec que va ser el meu primer contacte real amb l’escena BCore. Feia

poc que s’havien format i van tocar a El Vendrell. Em van impressionar molt.

BETUNIZER – ‘Boogalizer’:Una de les referències més esquizos que he escoltat del segell, i tot i així, és un disc

que passa més bé del que sembla. Quin misteri.

CUZO – ‘Alquimia Para Principiantes’: Amb aquest disc em vaig enamorar definitivament del mestre

Pantaleón. Mestre del riff.

ERIC FUENTES – ‘Barcelona’. L’obra mestra d’aquest geni de la música alternativa. En aquest disc es poden

explorar facetes molt diverses d’aquest polièdric artista, totes amb el seu particular encant.

LOS TIKI PHANTOMS – ‘El Ejercito De Las Calaveras’: Més que els discos dels TIKI PHANTOMS el que

realment mola és tot l’univers que s’han creat al voltant. Fa deu anys que es van inventar una nova manera

d’entendre la música Surf i això no hagués estat de la mateixa forma si BCore no hagués apostat per ells.

MAY. 21, 2015  
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XAVI GIL (Assac / 24 Ideas/ El Forat Records)

Des de 1987 estic donant la barrila tocant la batera amb varis grups com HASTA EL KULO, HARDMEANS, UNO

DEL BARRIO…..ara segueixo amb ASSAC, també amb 24 IDEAS i tres projectes més. Fa cosa de 3 anys vaig

obrir una botiga de vinils a Sant andreu, EL FORAT RECORDS que va durar un any…ara segueixo, però per

internet, editant material punk-hardcore.

CORN FLAKES – ‘Childish’: Aquest va ser el primer vinil que vaig pillar de BCORE, tenia la Demo d’ells i em

va molar molt. Del disc aquest em flipa molt el batera… és brutal!

24 IDEAS – ‘Demo’: A la època anava a tots els seus bolos… l’energia que es veia era la ostia… jo estava

acostumat a veure grups paradets i sense gaires moviments però 24 IDEAS era pur nervi, tota l’estona saltaven i

donaven molta vidilla. Ara que toco amb ells i és la polla!!!

CHILDHOOD – ‘Demo’: La Demo em porta molts bons records perquè el guitarra, en Rafa era molt col·lega

meu (encara ho es) i anava a tots els seus concerts i gràcies a ells vaig descobrir FUGAZI.

XMILK – ‘Scarcity’: D’ells tenia la primera Demo, que em molava però no m’acabava d’entrar, però ‘Scarity’ és

la òstia de principi al final!

SHIT S.A – ‘1983/1985 The Boski’s Cut’: Per mi és el grup més gran que ha parit Barcelona. Els temes, les

lletres, eren punk però no anaven de punks. És un grup que em fascina, tant de bo els hagués vist en directe.

ROSARIO LÓPEZ (Flashes and Sounds)

Fotògrafa de concerts autodidacta i musicoaddicta professional. Porta des del 2008 inmortalitzant moments

decissius des dels fossos per a tota mena de publicacions online, entre les que destaquen Blisstopic i la web

musical que va fundar ella mateixa, Flashes And Sounds. Creu en les fotos que es poden escoltar.

STANDSTILL – ‘Memories Collector’: Recordar-me d’aquella època és recordar-me de la meva mare demanant-

me des del menjador que si us plau “baixés el volum del noi aquest que crida”. La pobreta estava una mica

esverada, perquè aquest disc va ser de fet la porta d’entrada per a mi en un gènere musical que fins llavors no

m’havia encisat del tot. Un d’aquells discs mítics que defineixen tota una generació.

ENCAPÇALEN EL
TUPA TUPA FEST
ABR. 24, 2015  
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MADEE  –  ‘Orion’s Belt’: Probablement el meu disc favorit de tot el catàleg de BCore, qualsevol cosa que pugui

dir sobre aquesta obra mestra es quedarà curta. Als MADEE els vaig descobrir més o menys quan va sortir

aquest disc, quan van telonejar els GIRLS AGAINST BOYS a la KGB, i recordo clarament com quan van tocar el

tema que dona nom al disc em vaig trobar de sobte amb els pels de punta i la llagrimeta a punt de escapar-se. Un

disc valent, sincer i amb unes lletres encisadores que sembla que et parlin directament a tu.

FROMHEADTOTOE – ‘Divine’: En aquesta selecció havien d’estar Raquel i companyia, i es que es troben a

faltar frontwomen amb el carisma que demostrava ella. Un disc rocker, elegant i amb un munt d’himnes tan ben

parits que han aguantat molt bé el pas dels anys.

HALF FOOT OUTSIDE – ‘New Ad Ideas’: Als Half Foot els vaig descubrir de la millor de les maneres,

inesperadament i un dia que telonejaven a algun altre grup (a dia d’avui, té gràcia, em recordo d’ells i no de qui

era aquest altre grup). Recordo que quan em vaig comprar aquest disc me l’escoltava tota l’estona, i estava

particularment enganxada a la mala llet que destil·lava “Anibal Corpse”. Me la sento ara i la sensació no ha

canviat gens ni mica, me la posaria en bucle i no em cansaria.

PUPILLE – ‘Himnos Olímpicos’. El que em va passar amb aquest disc va ser amor a primera escolta, sens

dubte. Els sons angulosos i plens de misteri que m’hi vaig trobar em van captivar aquell primer cop i continuen

fent-lo deu anys després, cosa que té fins i tot més mèrit si considerem l’abús que se n’ha fet des de llavors de

l’etiqueta del post-rock. Aquest disc és un exemple perfecte de tot allò que m’agrada d’aquest estil, les

dinàmiques sorprenents, el protagonisme d’una base rítmica aclaparadora i unes guitarres realment

inspiradores. Que n’aprenguin.

SERGI VILA (1234!)

Sempre he estat vinculat a la música, he estat a vàries bandes des de ben jovenet, sempre he sigut dolentíssim

tocant un instrument, per això, faig fotos, tot i fer unes fotos que fan cagar, intento ajudar a les bandes, o millor

dit, retornar a les bandes el favor que ells em fan donant-me el seu art. M’agrada anar a tot tipus de concerts,

sense importar l’estil, (si, la gran majoria es tralla, però m’agrada tot jodert…)

Prefereixo el món vist des de darrera la càmera, mai he estudiat foto, i no m’entero quan em parlen d’obertura o

obturacions o diafragmes i tot això, simplement, vaig provant… Un dia n’aprendré ho juro…
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Va anem al top five…

CORN FLAKES – ‘Childish’: Em va arribar a les mans quan devia tenir uns 14 anys, em pensava que eren

americans!! Com vaig flipar quan al final deien allò de… “Algú ha perdut unes ulleres” i vaig pensar, SON

CATALANS! i n’estic segur que és el disc que més he escoltat a la puta vida, CORN FLAKES amb el seu

‘Childish’, em va canviar la vida. Discarral.

ZEIUDN – ‘001’: Lo de ZEIDUN no té nom, es màgic com tot el que ens envolta, aquest disc em va ensenyar un

nou estil que a hores d’ara, he seguit investigant, i no hi ha MAI un mal moment que no es superi amb aquest

discazo. Tinc un gosset anomenat Zeidun, amb això ho dic tot…

 XMILK – ‘Scarcity’: Per allà al any 99, em van portar al Sant Feliu Hardcore Fest, jo en aquella època escoltava

EXTREMODURO, MEGADETH, NOFX… I al veure la força, els crits, el desgavell, aquell estil tant diferent i

visceral… Em vaig preguntar a mi mateix què collons era aquella música, i sobretot aquella banda, no els he

deixat de seguir en les seves anades i tornades, i sempre gaudeixo de tots els seus treballs, però Scarcity, em

sembla PERFECTE.

NO MORE LIES – In the shade of Expectation: Em sembla que va ser el mateix any que amb XMILK, que vaig

veure a NO MORE LIES, i va ser letal, tres nanos que pujaven al escenari, més aviat callats, i que en dos segons

ens van tornar bojos a tots, la veritat es que tot el que han fet son discarrals, però al que tinc més carinyo és al seu

últim treball, ‘In the Shade of Expectation’, no se perquè, m’encanta, hit rere hit, discarral.

JOAN COLOMO – ‘La Filia i la fòbia’: No tinc paraules per a descriure el que fa en Joan, sembla tot tant fàcil

com ho fa ell… Aquest disc simplement sublim, té tants matisos, tantes formes per a interpretar… L’he escoltat

mil cops, i sempre descobreixo coses noves, m’encanta aquest disc.

Es difícil quedar-se només amb 5 discs de una discogràfica tant prolífica, i amb tant bones bandes al seu vaixell…

Des de 1234! dono gràcies al Willy per pensar en aquest pobre mindundi de poble, a tot el equip de Bloc n’ Roll,

que fa una feina espectacular per al panorama, i com no a BCore, per aquests 25 anys de bona música i gran

criteri. Gràcies nois.

-CAMARERO!

-QUÉ!

-QUE SEAN 25 PUTOS AÑOS MAS JODER!
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RAÜL CHAMORRO (Ultra-Local Records)

Escoltador de música i irresponsable d’una botiga de discos al barri del Poblenou de Barcelona, Ultra-Local

Records.

PUPILLE – ‘Himnos Olímpicos’: Un amic que feia de tècnic de so per Tarragona em va passar uns quants cds

per escoltar. Vaig posar Himnos Olimpicos al reproductor sense tenir ni puta idea del que allà sonaria, però

justament aquells dies no parava d’escoltar Mogwai, Explosions In the Sky o GodSpeedYou! I va ser com una

continuïtat de plaer infinit. Puto disco! No tenia ni idea que era de Bcore llavors.

THE NEW RAEMON – ‘A Propósito de Garfunkel’: Soc dels que penso que aquest és el millor disc que ha fet

The New Raemon. La inmediatesa, la frescor i el trident panxa-cap-cor no es podrà repetir amb cap altre disc.

Crec que és un disc que podria cantar de dalt a baix. Totes les cançons son hits inmortals.

THE UNFINISHED SYMPATHY – ‘The Unfinished Sympathy’: Sempre recordem una nit que vam veure als

Unfinished Sympathy en concert, el dia abans que tocaven al FestiMad i estaven tant contents que ens van

enamorar. El disc, desprès, no li vem fotre molta canya, però el record que tinc és preciós. I sonaven tant de puta

mare…

TOKYO SEX DESTRUCTION – ‘Le Red Soul Communitte’: Crec que Tokyo Sex Destruction va ser la primera

banda local de la que em vaig comprar tots els discos. I és que Le Red Soul Communitte va ser un ostiazo en tota

l’ànima. Aquella força, aquell so antic, aquell punk gruix amb soul, aquelles cançons en un ordre inmaculat. Un

discazo de cap a peus.

JOAN COLOMO – ‘Producto Interior Bruto Vol. 1’: Sabeu quan es quedava un caset atrapat al reproductor del

cotxe i sempre l’escoltes perquè no el pots treure? Doncs això ens va passar amb Producto Interior Bruto. Potser

és el disc que més vegades hem escoltat la Carme i jo junts. Un popurri genial de cançons que només poden sortir

de dins d’un geni com el Colomo.
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