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És el cas de Brighter de Jupiter Lion, banda valenciana que publica a través de la discogràfica
Bcore. El grup format per José Guerrero al baix i a les veus, Gonzo In Vegas a la bateria i Sais
al teclat, factura un àlbum de vuit cançons on hi trobem kraut rock, post punk i pinzellades de
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psicodèlia. No fan ús de guitarres, no els fa falta. Mitjançant una base rítmica musculosa i teclats
analògics, aconsegueixen enganxar-te mentre et transporten amb ells a una altra galàxia. A vegades
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costa d’imaginar que només siguin un trio perquè les múltiples capes que van afegint i la potència
amb la que sonen fan la sensació que ens trobem davant d’una legió de músics.
La primera cançó “Brighter” ja deixa clar quin és l’objectiu del disc: atrapar-te, fer-te presoner i no
deixar-te fins a que caiguis mort de cansament, exhaust però amb somriure als llavis. Un cop
comença a sonar el primer tema, el grup inicia el seu viatge caminant decididament endavant sense
mirar enrere, disposat a recollir i endur-se tots els que es trobi pel camí.
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Amb el segon tema “Your God is Human”, hit indiscutible de l’àlbum, el grup ja ha agafat la seva
velocitat punta. La base rítmica exercint com a conductora experimentada sap on va mentre teclats i
veu amenitzen el viatge i el fan menys feixuc. Som a l’autopista i anem amb el peu del gas a fons.
Després d’aquest contundent inici, el tercer tema “Delpasse” baixa les revolucions, i a mode d’estació
de servei ens serveix per agafar forces, recuperar l’alè i preparar-nos pel pròxim tram del viatge:
“Doppelgänger”, moment àlgid de l’àlbum. Amb aquest tema el grup engega motors de nou i ens
activa amb una força inusitada.
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Jupiter Lion no és tan sols kraut rock i prou, sinó que sonen a alguna cosa més. Partint sempre des
de l’òptica kraut arriben a altres paratges musicals on el postpunk i la psicodèlia es donen la mà. És el
cas de “Walking on Circles”, que sona inconfusiblement post punk.
En definitiva els Jupiter Lion saben on van, quin és l’objectiu, i nosaltres no podem fer res més que
pujar a la nau i acompanyar-los en el seu viatge. Al pròxim concert que facin a Barcelona allà em
tindreu amb ganes de deixar-me endur i corroborar aquestes bones sensacions.
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