
“Qualsevol Dia” és el nom del primer disc d’Estiula, projecte de temes 
propis de Xavier Canelles, pianista, compositor i lletrista. Partint d’unes 
lletres molt cuidades i plenes de significat, les cançons d’Estiula, amb 

fortes influències de la música anglesa dels 70 però amb marcada 
personalitat pròpia, ens traslladen a un univers poètic de temàtica diversa, 

amb diferents colors rítmics com ara el blues, el rock i les balades.



Presentem “Qualsevol dia”, el primer disc d’Estiula

El pianista, compositor i lletrista Xavi Canelles estrena el seu projecte de temes propis, Estiula. El 
primer disc d’aquest projecte, “Qualsevol dia”, que sortirà a la venda el pròxim 23 de febrer, recull 
alguns dels temes que aquest músic ha anat gestant des de fa temps i que per primer cop veuen la 
llum. Uns col·laboradors de luxe han fet que Estiula tingui en aquest primer àlbum un so i una qualitat 
que sorprenen.

Xavi Canelles, d’arrels lligades al Ripollès, és un músic amb una destacable formació musical i 
considerable trajectòria. Tocant al costat de diferents músics i cantants en formacions d’estils molt 
diversos que van des del pop-rock fins al soul, el blues o el jazz, Xavi Canelles s’ha anat familiaritzant 
amb aquests llenguatges musicals des del seu paper de pianista acompanyant. Aquesta experiència, 
juntament amb la seva inquietud per tal de fer creacions entorn de les seves lletres, l’han portat a 
elaborar uns temes amb marcada personalitat pròpia que ara es disposa a presentar. 

Cada tema d’Estiula és forjat per un procés de treball molt singular. El Xavi escriu primer i de forma 
independent les lletres, riques sempre en imatges i en significats, que a més elabora pensant en una 
rítmica interna. Aquesta fa que la composició agafi força a l’afegir la melodia i acords. El resultat és 
que cada cançó és un petit món propi, un políedre amb diferents cares que giren al voltant d’un centre 
únic. Les 9 cançons d’aquest primer àlbum són un exemple d’això. Cada cançó amb la seva pròpia 
lògica. Cada tema amb el seu caràcter i ritme. Cada història amb la seva pròpia emoció.

I un cop composats els temes, per a portar-los a realitat sonora Xavi Canelles ha comptat amb la 
col·laboració incondicional del seu germà Marc, un altre dels pilars del projecte. Units no només 
per una infància lligada al Ripollès i a la Garrotxa, sinó també pel gust per la música ben feta i una 
manera comuna d’entendre emocions i matisos, la relació amb el Marc i la seva implicació en el 
projecte han fet desencallar en moltes ocasions les dificultats que s’han presentat en el camí cap a 
Estiula. A més, l’empremta que el Marc ha deixat en el disc “Qualsevol dia” fa que el so característic i 
inconfusible que té l’àlbum es degui bona part a ell.

Altres grans artistes han ajudat a enregistrar “Qualsevol dia”, deixant també la seva petjada personal 
i ajudant a que cada tema es perfili amb un sabor únic i propi: Ramon Aragall (Amics de les Arts o 
Dorian) a la bateria, Sesk Capell (Decibelios o Alice & The Wonders) al saxo i Mirabai Gayà, Jordi 
Rodríguez (Dan Michaels), Mònica A. Fernández i Lorena Subiranas a la veu. Tots ells s’han deixat 
endur per la màgia del projecte, tots ells han ajudat a crear-la.

“Qualsevol dia”, un disc ple de noves sensacions, que no pots deixar d’escoltar.



Xavier Canelles Batallé
Barcelona 22-9-1978

www.xavicanelles.com 

• Formació

Des de ben petit sent molt interès per a la música moderna, que 
comença a aprendre de forma autodidacta, combinant-ho amb 
estudis de música clàssica. Posteriorment complementa els seus 
coneixements amb una àmplia formació en diferentes escoles així 
com rebent clases per part de reconeguts músics:

- Estudis clàssics de piano i solfeig a l’escola Allegretto (de 1r a 5è 
de piano)
- Escola ARSIS (de 6è a 8è de piano) examinant-se de 8è curs el 
2001 com a alumne lliure en el Conservatori del Liceu de Barcelona.
- Llenguatge musical i piano modern amb Marina Albero al “Taller de 
Músics” durant diversos cursos.
- Cant i música moderna a l’escola “El Passatge”.
- Piano de blues i Boogie-Woogie amb el pianista Lluís Coloma des 
del 2012.
- Classes de producció musical per part de Danio Catanuto, professor 
del SAE Institute de Barcelona, durant els anys 2015 i 2016.

A part de l’activitat musical Xavi Canelles va estudiar arquitectura 
per l’ETSAB, dedicant-se durant anys a l’arquitectura. Actualment 
compagina la seva activitat musical fent de professor de 
matemàtiques.

• Experiència

- Pianista en diferents esdeveniments privats. Actuacions a l’”Hotel 
Condes de Barcelona”, ”Hotel Petit Palace” i “Hotel Villa Emilia”, entre 
altres.

- “Slim Brothers” duo de piano i guitarra amb Marc Canelles, actuant 
en diferents recitals de poesia dels “Amics de les lletres garrotxines” 
a Olot, la temporada de primavera de 2014 al “Casino de Barcelona” 
(amb la cantant Lorena Subiranas), així com en diferents hotels de 
Barcelona (“Hotel Villa Emilia”, “H10 Port Vell” i “H10 Montcada”). 
Actuació el el XXVI festival internacional de Blues de Cerdanyola en 
l’activitat pedagògica ressenyada més avall “Blues People” en format 
quartet.

- “Elvis Soul” amb el cantant Jordi Arkano, actuant des de 2014 en 
sales com “Harlem Jazz Club” (Barcelona), “Happy Rock Las Arenas” 
(Barcelona), “Oncle Jack” (Hospitalet de Llobregat), “Voilà” (Manresa), 
“Las Armas” (Saragossa). El 2015 Elvis Soul actua acompanyat 
de la coral de gospel “Fancy Swing” al teatre “Cal Ninyo” de Sant 
Boi de Llobregat. Elvis Soul també ha actuat en diferents hotels 
de Barcelona: “Hotel Zero” “Hotel SB Plaza Europa” i a la Terrassa 
“Alaire” de l’”Hotel Condes de Barcelona” (temporades 2016 i 2017). 



En alguns concerts Elvis Soul ha tingut la col·laboració del saxofonista 
Sesk Capell.

- “Tiles” duo de piano i veu amb la cantant Lorena Subiranas, actuant 
en diferents espais i sales de Barcelona entre 2014 i 2017: bar musical 
“Cucut” de Barcelona el 2014, Terrassa “Alaire” de l’”Hotel Condes de 
Barcelona” (temporada 2015) i “Hotel H10 Montcada” (2017), així com en 
diferents esdeveniments privats.

- “Alaire” duo de piano i veu amb la cantant Mirabai Gayà, actuant en 
diferents hotels i restaurants de la ciutat de Barcelona entre 2011 i 2016 
com ara: “Hotel Petit Palace”, “Hotel Vila Emilia”, “PG 75 Lounge Bar”-
”Restaurant Loidi” i “Terrassa Alaire” de l’”Hotel Condes de Barcelona” 
(en aquesta última terrassa cobrint les temporades 2013 i 2014) així com 
també en el bar musical “Take it Easy” del port del Masnou.

- “Estiula”, des de 2011 fins a l’actualitat lidera el projecte “Estiula” dels 
seus temes propis. Amb Estiula ha actuant en espais com “La Nau 
Ivanow” (Barcelona), “Luz de Gas” (Barcelona, dins el concurs “Live”), 
“Oncle Jack” (l’Hospitalet de Llobregat), “Concurs de Cançó de Salitja” 
(Salitja) així com en concerts benèfics per a Intermón Oxfam (Trailwalker 
2014). A la primavera de 2017 grava el primer disc de Estiula “Qualsevol 
Dia”, component música i lletres i tocant el piano i teclats, amb les 
col·laboracions de Ramon Aragall (bateria- “Els Amics de les Arts”), Marc 
Canelles (guitarra i baix), Sesk Capell (saxo-“Alice & The Wonders”) 
i Mirabai Gayà, Jordi Rodríguez (Dan Michaels), Lorena Subiranas 
i Mònica Fernández (veu). Hitmakers Studio en fa la mescla (Kiko 
Caballero) i masterització (Marco Rostagno).

• Docència

- “Coach and Music” amb Marc Canelles i el coach Manuel Martín sobre 
els valors que pot aportar tocar música en grup en les relacions laborals 
i en el món de l’empresa, ofertada actualment per l’empresa “Smoking 
Brains”.

https://www.youtube.com/watch?v=stc_JnPJQFQ 
http://www.smokingbrains.com/es/servicio/coach-n-music/

- Activitat pedagògica “Blues People” amb Marc Canelles i en formació de 
quartet, estrenada al XXVI festival internacional de Blues de Cerdanyola, 
sobre 6 figures internacionals del Blues. 

http://slimbrothers.blogspot.com.es/p/audici.html



Marc Canelles Batallé
Barcelona 14-9-1976

www.marcanelles.com

• Formació

Comença a tocar la guitarra de forma autodidacta a l’estiu de 1994, 
amb 14 anys, però aviat les ganes d’aprendre més el van portar a 
formar-se acadèmicament.

- Escola de música “Allegretto” on va estudiar guitarra elèctrica, guitarra 
clàssica, llenguatge musical...

- Escola “Taller de Músics” de Barcelona. Entre els anys 1996 i 2001.

- Seminaris i masterclasses de Rick Peckham, Kenny Werner, Scott 
Henderson, Kurt Rosenwinkel, Bob Mintzer i Jesse Van Ruler.

- Títol superior en guitarra de jazz a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), acabant l’últim curs amb matrícula d’honor en 
instrument: guitarra elèctrica, l’any 2005. 

- Classes dels guitarristes Jonathan Kreisberg, Ben Monder i Wayne 
Krantz, durant una estada de dos mesos a Nova York, a l’estiu de 
2008.

• Experiència

- Líder del projecte “Movietone Sound System”, quartet instrumental 
dedicat a reinterpretar bandes sonores de pel·lícules i series en la seva 
vessant més funk i de fusió.

- Actuacions des de 2016 amb T.J. Experience, banda de versions 
dels temes popularitzats per Tom Jones, sonant en sales com Sarau 
(Badalona), Luz de Gas (Barcelona) i Jamboree (Barcelona).
Participa com a guitarrista en la formació Max Tyler & The Hot Saddles 
Band, banda de country, així com en el projecte “Sin Regomello” de la 
cantautora i directora de cors Sonia Moreno.

- Entre el 2011 i el 2013 composa i grava a Madrid prop d’un centenar 
de temes propis, interpretats amb el trio “MC3” en sis sessions 
d’enregistrament, emesos en programes de jazz a TVE, Euskal 
Telebista, TV Canàries, Televisió de Castella i Lleó, Televisió Galega, 
Canal 9 i IB3.

- Des de 2007 actua com a músic de la companyia de circ “Solfasirc” 
en teatres de tot Catalunya i també de la resta d’Europa, especialment 
a França. 

- Participació en el disc del cantautor de rock Roc Puig, produït per 
Kyke Serrano, actuant el 2012 i 2013 a les sales “Luz de Gas” i “Music 
Hall” de Barcelona, entre d’altres.



- Amb el grup de funk “Exit Band” actua des de 2006 en llocs com Andorra 
o Las Palmas de Gran Canària.

- El 2005 registra i actua en diverses sales (Nau Ivanow, Harlem Jazz 
Club, Cava de Sitges) amb el seu propi quartet de jazz-fusió “Canels 
Project”, creat com a projecte de final de carrera.

- Amb la Big Band de l’ESMUC toca al Festival de Jazz de Barcelona i al 
Palau de la Música Catalana el 2004, a més de gravar tres temes en el 
disc “Big Band Llatí vol.1”.

- Concerts a Burgos, Castelló, Madrid, Catalunya i Aragó al costat de la 
banda de pop-rock “Lo Que Vendrá”, el 2003 i 2004.

- L’any 2001 forma part de la Big Band del Taller de Músics, amb 
actuacions a l’Auditori de Barcelona i al “Mercat de Música Viva” de Vic.

• Docència

- Actualment és secretari i professor de l’escola municipal de música 
“Aulos” de Cerdanyola del Vallès, on hi treballa donant classes des de 
2009. 

- Administrador del bloc www.lamusicadeltraster.blogspot.com, on 
periòdicament escriu articles sobre guitarra moderna i penja material 
propi que utilitza a l’aula. 

- Anteriorment també va treballar en les següents escoles de música: 
“escola de música, dansa i teatre Artmúsic” (Barcelona), “Escola 
Municipal de Música de Montornès del Vallès”, “Escola Municipal 
de Música de Parets del Vallès”, “Escola de Música d’Esplugues de 
Llobregat“, i “Escola Musicalex “(Barcelona). Entre els anys 2007 i 2010 
va ser professor de música interí en diversos instituts de secundària 
a Barcelona (IES Jaume Balmes, IES Collserola, IES Infanta Isabel 
d’Aragó, IES Secretari Coloma, entre d’altres). 

- Paral·lelament ha anat realitzant diversos tallers i audicions 
pedagògiques com ara les ressenyades anteriorment en la biografia del 
Xavier “Coach and Music” i “Blues People”.



El projecte Estiula el vaig gestant des del 2011. Emocionat des de petit amb etapes brillants de 
cantants com Elton John, sempre tenia latent la necessitat d’investigar quins processos regeixen 
la creació de cançons. Trobava fascinant que el propi Elton John pogués agafar una lletra 
prèviament feta d’un escriptor com Bernie Taupin i pogués posar una melodia i uns acords a 
sobre que transmetessin tant. 

En aquest punt ja tenia certa experiència com a instrumentista i un cert llenguatge musical, però 
em faltaven les lletres. Sempre amb la voluntat de fer les coses “bé” vaig contactar alguns poetes 
i vaig treballar a sobre d’alguns poemes seus però allò no va acabar de quallar. Aleshores em 
vaig proposar de fer una primera cançó a la meva parella i em vaig sorprendre gratament perquè 
fer la lletra va ser un procés que em va resultar relativament senzill i molt enriquidor. 

Curiosament, després vaig prendre consciència que a la meva família hi havia antecedents 
poetes. Potser alguna cosa portava a la sang. El fet de fer jo mateix les lletres em permetia 
pensar des del principi en una certa rítmica interna en les paraules. Aquesta rítmica interna és el 
que s’aprofita posteriorment quan en el piano s’hi troben uns acords i una melodia i es gesten les 
diferents cançons, tot i que sempre és curiós experimentar que la inspiració és “capritxosa” i 
que els processos de creació sempre donen sorpreses. I així vaig començar a composar el prop 
de 40 cançons que tinc fetes fins al moment.

ESTIULA



La inquietud de que la gent escoltés aquestes cançons va donar lloc a una segona fase 
d’aprenentatge que m’ha portat a gestar aquest disc. L’experiència i ajuda del meu germà 
Marc en l’àmbit musical ha estat clau per a tirar-ho endavant. Amb dilatada experiència fent 
arranjaments per a altres projectes musicals, el Marc m’ha anat ajudant en el camí d’incorporar 
les eines i llenguatge necessari per tal de poder fer les maquetes del disc. Rebo classes per 
a aprendre a utilitzar un DAW, analitzo diferents músiques i vaig agafant llenguatge per poder 
fer els arranjaments... tot un procés que està obert per a mi, però que em fa créixer molt 
musicalment.

A partir d’aquí la gravació, on el Marc altre cop s’ha entregat al projecte. Ramon Aragall, bateria 
dels “Amics de les Arts” ha posat la bateria; baix i guitarra del Marc; Sesk Capell saxo; teclats i 
piano jo mateix; i l’orgull de comptar amb grans veus com les de Mirabai Gayà, Jordi Rodríguez 
(Dan Michaels), Lorena Subiranas i Mònica Fernández.

La mescla i masterització l’ha dut a terme Hitmastering Studio (Kiko Caballero mesclant i Marco 
Rostagno masteritzant).

I ara un altre nou salt al buit, la difusió i màrqueting del disc. Ja tinc tancat el contracte amb el 
segell “Microscopi” i estic fent els darrers passos per acabar de tancar la promoció, videoclip... 

XAVI CANELLES



MÉS INFORMACIÓ:
Maria Mateu
Comunicació i premsa
T. 657.38.40.40
maria@microscopi.cat

Estiula – “Qualsevol dia” (Microscopi, 2018)

    1. Abans
    2. Qualsevol dia
    3. Flama equivocada
    4. Obsolescència programada
    5. Els teus ocells
    6. Cabells nacionals
    7. Blues de la nit
    8. Kilian Jornet
    9. Tu (en directe)

Lletres de les cançons


