
Curriculum professional Petit

Petit, projecte musical liderat pel mallorquí Joan Ernest Castells, inicia la seva trajectoria el 2005. 
Des de llavors ha publicat diversos treballs, actuat arreu de l'Estat espanyol, representat a les Illes
Balears a Catalunya al Canadà i Portugal i estat present amb cada un dels seus treballs a la 
premsa generalista i especialitzada. D'algunes de les seves cançons se n'ha fet videoclip. 

La seva discografia inclou:

• Soulsaver Bird EP (2005)
• Loveshines Firefly (2008)
• The Blackbird Daisy EP (2011)
• Seda India EP (2012)
• Llenya Prima (2013)
• The Eternity and the Mirror (2018)

Entre els reconeixaments rebuts s'inclou:

• Millor EP 2006 (Soulsaver Bird) (Mondo Sonoro)
• 2n classificat al concurs de bandes SonoPalma 2006
• Un dels millos discos del 2008 (Loveshines Firefly) Un dels millors ep's del 2011 a diverses 

llistes (The Blackbird Daisy) Participant al MonkeyWeek 2009 – Escena Balear Artistas en 
Ruta 2010 Participant al Catalan Sounds on Tour 2012 amb 2 showcase al Canadian Music
Week 2012 

• Un dels 20 millors EP's de l'any a Espanya el 2012 (Seda India) 
• Un dels millors 20 discos a Espanya el 2013 (Llenya Prima) 
• Disc de l'any segons els lectors de la publicació La Gramola de Keith el 2013 (Llenya 

Prima)

Dossier complet de premsa a petició.

A més, ha compartit escenari amb bandes internacionals com Eef Barzelay, The Wedding Present 
i Megafaun.

El seu darrer treball, The Eternity and the Mirror, ha estat enregistrat a Ses Salines, Lloret i Alaró 
amb la participació dels músics Blai Vidal, Noemí Garcies, Toni Beltran, Curro Viera, Bernat 
Xamena, Juanjo Monserrat, Juanjo Tomàs, Thomas Fontin, Bartomeu Payeras i el mateix Joan 
Ernest Castells. Les mescles, a càrrec del músic, han estat supervisades per Xisco Vich (La 
Busqueda). Aquesta és una edició limitada en cd de 500 unitats i que ja ha estat presentada a 
Pollença, Alaró, Campanet i al cicle Primavera als Patis de l'Ajuntament de Palma.

En directe, la formació que presenta Petit inclou a Curro Viera a la bateria, Juanjo Monserrat a la 
guitarra elèctrica i coros, Juanjo Tomas al baix i coros i Joan Ernest Castells a la guitarra acústica, 
veu principal i piano. Adicionalment, la formació es pot completar amb la participació d'un saxo 
tenor i un trompeta.


