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Xavier Mut neix a Palma (Illes Balears) i comença a rebre classes de música a la seva                 
infantesa. Com alumne lliure del Conservatori Professional de Música de Mallorca,           
finalitza tant el grau elemental com el grau mitjà amb matrícula d’honor, obtenint el              
primer premi de final de grau professional. Posteriorment, estudia al Conservatori           
Superior de Música Joaquín Rodrigo (València), on també finalitza els estudis amb            
matrícula d’honor i aconsegueix el primer premi final de grau superior. Més endavant,             
amplia els seus estudis a l’École Normale de París Alfred Cortot. 
 
Xavier Mut aconsegueix dotze premis en diversos concursos pianístics i és guardonat            
amb una medalla honorífica concedida per la reina Sirikit de Tailàndia.  
 
Des del 1989 fins al 2007 ofereix, setmanalment, recitals de piano a la Cartoixa de               
Valldemossa, interpretant música del compositor F. Chopin. Les seves interpretacions          
el duen a actuar a països com Espanya, Portugal, Luxemburg, Bèlgica, Àustria, Suïssa,             
Polònia, Tailàndia, EUA, Canadà. També, actua a ciutats tan importants com Madrid,            
Barcelona, València, Lisboa, Brussel·les , Ginebra, Varsòvia, Bangkok, Nova York i           
Mont-real. 
 
Xavier Mut ha participat en festivals internacionals, entre els quals podem citar el             
Festival Chopin de Valldemossa, Festival Chopin de Gant (Bèlgica), Festival Chopin de            
Gaming (Àustria), Festival I. J. Padereswki (Varsòvia) i el Festival Chopin d’Antonin a             
Poznan (Polònia). També, ha ofert diversos recitals per a prestigioses fundacions i            
entitats financeres, tals com la fundació Marcelino Botín (Santander), la fundació Coll            
Bardolet (Mallorca), la Caixa (Catalunya) i Sa Nostra (Balears). Ha ofert diversos            
concerts privats als reis de Tailàndia, així com a diferents personalitats i organitzacions             
internacionals, com ara l’ONU. També, ha actuat com a solista amb diverses orquestres             
i sota la batuta de directors de renom com Philippe Bender, Robert Castells, Salvador              
Brotons, Roberto Forés, Luís Remartínez, Alfredo Oyágüez, entre d’altres.  
 
Xavier Mut ha enregistrat per a diverses cadenes de televisió, entre les quals figuren la               
RTVE, la televisió nacional de Tailàndia, la televisió i ràdio poloneses, l’NTV russa, la              
BBC de Londres, l’IB3 de Balears, l’RTV de Balears i Solidaria TV. També, ha realitzat               
tres treballs discogràfics que inclouen la integral d’obres per a piano del compositor             
mallorquí Antoni Noguera i la integral d’obres per a piano a quatre mans de Chopin,               
juntament amb el pianista Albert Díaz. El seu últim CD és una selecció d’obres de F.                
Chopin.  
 
Xavier Mut ha estat professor de piano del Conservatori Professional de Música i             

Dansa de Mallorca i ha ofert cursos de tècnica i interpretació pianística a Mallorca i               

Tailàndia. En l’actualitat, és professor titular del Conservatori Superior de Música de les             

Illes Balears. 


