
 
 

“Quizás quiso decir Júpiter”, mirant cap als 90’s. 
 

JAPIWOR és el projecte personal d’Angel Donoso (17 octubre 1977), músic de Ciudad Real amb anys 
d'experiència en diferents projectes anteriors. Després dels quals va decidir donar-se un descans durant un any 
per motius personals, i muntar JAPIWOR -“happy world”- a 2004, un projecte que neix amb la puresa pròpia de 
qui no té l'obligació de complaure a ningú en particular, sinó donar curs a les seves inquietuds i gustos musicals. 
Des d'aleshores ha publicat 3 treballs, que recopilen diferents cançons de les seves antigues bandes, però ja 
sota el nombe de JAPIWOR. 

 
funk-rock de baixa intensitat. 

 
L’Àngel Japiwor no està tancat a res, i es declara seguidor de Faemino y Cansado, Muchachada Nui i 

Woody Allen, però les seves cançons tenen les arrels a la música de la seva generació, als sons dels 90's. A la 
seva música s'escolten ecos de bandes com Soundgarden, Alice in Chains o Smashing Pumpkins, amanit 
amb elements de funk-rock de baixa intensitat i tocs minimalistes d'electrònica. Moments on la música es 
desplaça suaument qual rèptil per més tard explotar en arravataments melancòlics i de harmonia. 
Frank Zappa també és un músic al qual admira, i prova d'això és el rerefons eclèctic del nou disc. Sí, beu de la 
seva generació però té cultura musical i això es nota. 
 

La madureça del quart disc 
 

A nivell líric, JAPIWOR utilitza lletres amb elements de ciència-ficció, amb títols com “Rebelión Automata” (1e 
single), “Antimateria” o “Abismo Punto Zero”, amb una marcada influència dels granadins Lagartija Nick.  
 
El seu quart disc, publicat per Flor y Nata Records, “Quizás quiso decir Júpiter” ha comptat amb músics de 
qualitat de Ciudad Real, i el propi Àngel toca gairebé tots els instruments i canta. Un treball que ho consolida dins 
del panorama del rock cantat en espanyol. I és que no hi ha moltes propostes com la seva.  
 
És el moment de dir Júpiter i abans que res, JAPIWOR. El viatge està assegurat. 
 
JAPIWOR: 
Ángel Donoso : vey, guitarra, baix, percusió 
Juanma Arcos : guitarra 
Javier González "Golon" : batería 
Augusto Guzmán : programació, loops, sintetitzador, percusió 
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