
Nascut a Palma de Mallorca el 28 de desembre del 1995 en una família de músics. De ben petit ja va mostrar interés per la música i als 5 
anys començava a assistir a classes de piano, aprenentatge que va continuar fins als 9 anys. Durant la seva adolescència va apuntar-se 
a la Factoria de So, on va aprendre classes de guitarra durant quatre anys.

Als 16 anys va formar la banda Sinapsis, de la que n’era el guitarrista i vocalista principal i amb la que van recórrer l’illa de Mallorca. Des 
d’aquell moment, no ha deixat de formar-se en l’instrument, afegint-hi classes de cant.

En complir 17 anys es trasllada a Barcelona per cursar la carrera de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la Universitat de Barcelona 
per, posteriorment, cursar un Màster de Formació de Professorat de Secundària. Durant aquest període va ser el guitarrista i vocalista 
principal del grup Juguetes Rotos, amb el que va gravar el seu primer EP.

L’any 2017, moment en què feia de cantant habitual en el restaurant “Sa Cantina”, va presentar-se als càstings d’Operación Triunfo, sent 
un dels finalistes (d’entre 16.000 persones) i escollit per entrar a l’Acadèmia, en la que hi va romandre fins a la Gala 3.

A partir d’aquell moment, ha assistit a 15 signatures de discs per tot el territori peninsular i ha participat 
en la Gira estatal de 17 concerts per Espanya, dos dels quals el van portar a actuar al Palau Sant Jordi de 
Barcelona i al Wizink Center de Madrid.

Posteriorment, va treure el seu primer single “Ni me va” amb la discogràfica Universal Spain, produït 
per Vic Mirallas amb un videoclip produït per Stupendastic Films. El seu segon single “Simplemente Tú”, 
produït per Adrián Ghiardo i Jacobo Calderón, el va treure sense discogràfica. El videoclip va ser produït 
per Albert Marcos. El seu últim single “Otra Fase”, produït per Adrián Ghiardo va sortir el 5 de juny del 
2020, amb un videoclip produït per Joan Porcel i Baaldo.

L’ALTRA FASE  sorgeix durant el confinament causat pel COVID-19. En Joan la va composar a la terrassa 
de casa seva amb la guitarra, i es va inspirar en la situació excepcional que estava vivint. Es parla del confi-
nament, de les pors que li sorgeixen i de les ganes que té de veure a les persones a les quals estima. Amb 
aquesta cançó es vol reflectir la part més optimista envers la situació tan complicada que estava vivint. 
La cançó està arribant a sonar per les ràdios de tot el país dins del TOP 5 de les més escoltades. Va ser 
composada pel Joan Garrido i produïda per l’Adrián Ghiardo. La masterització va estar a càrrec de Patrick 
Petruchelli i el videoclip va ser produït pel Joan Porcel i pel Baaldo.”

JOAN
GARRIDO

Frans Mercadal
686 537 530

frans@manangelment.com
www.manangelment.com

CONTACTE


