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AL CAU DE LES PARAULES 

Gemma Humet i Estel Solé són dues veus destacades del panorama 

cultural català. A “Al Cau de les paraules”, les dues artistes n’ofereixen un 

viatge poètico-musical que sacseja les emocions. Solé a través de la seva 

poesia i Humet a través de les seves cançons, ens proposen un recorregut 

de versos i música que ens parla de la infància, de les pors, de la 

contradicció humana, de l'amor, de l'oblit, de l'estiu, dels pobles i les ciutats 

i de la mort. El viatge que proposen acaba a un emotiu record als refugiats 

i amb un cant a les dones.  
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Gemma Humet 

Provinent de família de músics i amb una formació musical que comença 

als 5 anys, Gemma Humet abandona als 18 una prometedora carrera com 

a pianista clàssica per dedicar totes les seves energies a l’estudi del cant 

jazz i iniciar els estudis superior de Cant Jazz a l’Escola Superior de Música 

de Catalunya (ESMuC).  

 

El fet d’estudiar a l’Esmuc fa que Gemma Humet comenci a tenir contacte 

amb altres músiques com són el flamenc, la música tradicional i popular, la 

música clàssica, etc. fet que la porta a formar part durant dos anys del grup 

Thalassa fent cançons d’arrel mediterrània. Paral·lelament, coneix el gran 

guitarrista Toti Soler amb qui des d’aquell moment ja no han deixat de 
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treballar conjuntament. Grava vàries cançons en els seus últims discs i 

forma part de varis projectes del guitarrista que la porten a girar per 

Catalunya, el País Valencià i França. 

A més, Gemma Humet col·labora activament en diferents projectes del 

també reconegut guitarrista Toni Xuclà, musicant poesia de poetes tan 

nostrats com Espriu, Pere Quart o Palau i Fabra, entre d’altres, els quals la 

porten a participar en nombrosos espectacles i actes institucionals de ressò 

mediàtic, com per exemple la Diada de l’11 de Setembre al Parc de la 

Ciutadella de 2013 dirigit per Joan Ollé o també, l’entrega del Premi d’honor 

de les lletres catalanes del 2014 atorgat al cantautor Raimon i celebrat al 

Palau de Música Catalana. 

Un dels punts àlgids a la carrera de la cantant va ser conèixer en Pau 

Figueres, guitarrista de renom amb el qual comença a donar forma al que 

serà el primer disc de la cantant i inici de la seva carrera en solitari amb el 

disc Si canto enrere (Satélite K, 2015), produït pel mateix Figueres i 

guanyador del Premi Enderrock 2016 a Millor disc de cançó d’autor. A més, 

de rebre molts elogis per part de la crítica especialitzada. 

En tot el seu procés artístic Gemma Humet ha mostrat una ferma vocació 

no només d’artista sinó, també, de compromís social, fet que es reflexa en 

el seu últim treball Encara (Satélite K, 2017), produït per Carles “Campi” 

Campón (productor i músic de Jorge Drexler amb qui s’ha guanyat el 

prestigi internacional). Aquest segon disc és sens dubte un dels passos 

més importants a la carrera de Gemma Humet, ja que la cantant aposta 

per explorar sonoritats que fins ara no havien estat presents en cap dels 

projectes on havia participat. 
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Estel Solé  

Va estudiar Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra i s’interessà per la 

dramatúrgia. Es formà a l’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala 

Beckett amb diferents professors de reconegut prestigi entre els quals en 

destaquen Alfredo Sanzol, Rafael Spregelburd o David Plana. L’any 2015 

va ser becada per participar -com a dramaturga catalana- a l’Obrador 

Internacional d’estiu de la Sala Beckett, al workshop impartit pel dramaturg 

britànic Simon Stephens. 

 

Animals de companyia (2012), la seva primera obra de teatre com a autora, 

va passar de representar-se en cases particulars a fer una gira 

internacional per Amèrica Central (Guatemala, El Salvador, Santo Domingo 

i Mèxic). La peça, publicada per l’Editorial Comanegra, es va estrenar 
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oficialment al Club Capitol de Barcelona on va estar a la cartellera durant 

més de sis mesos. Milers d’espectadors la van veure durant els tres anys 

que es va estar representant. 

L’any 2015, el seu text El Pacte la porta fins a la semifinal del Torneig de 

Dramatúrgia del Festival Temporada Alta. 

El maig del 2016 publica la seva primera novel·la, Si no puc volar (Rosa 

dels Vents, 2016) que en l’actualitat ja compta amb una 4rta edició. 

En el camp de la poesia, l’any 2011 va guanyar el premi Amadeu Oller amb 

l’obra Dones que somiaven ser altres dones (Galerada, 2011). Si uneixes 

tots els punts (Galerada, 2013) és el seu segon llibre de poemes. Com a 

rapsode ha participat en nombrosos recitals arreu de Catalunya i al Festival 

Eñe de Madrid i ha compartit escenari amb poetes com Joan Margarit, Luis 

García Montero, Benjamín Prado o Josep Pedrals, entre d’altres. 

Com a actriu ha fet cinema, teatre i televisió. Destaca la seva feina a la 

sèrie La Riera de TV3 on va interpretar durant més tres anys el paper de 

Marina. 

Mensualment, es poden llegir els seus articles al “Play”, el suplement de 

cultura del Diari Ara, on té una columna anomenada El Consolador. I també 

ha escrit a la Revista El Triangle i a la revista LaMonoMagazin.  

 

Youtube 
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RIDER TÈCNIC 

- 2 micros Shure (un, si és possible, Shure 87 beta) i 2 peus de micro.  

- 2 caixes d’injecció amb entrada doble per piano.  

- 2 monitors. 

- 2 tamborets o cadires sense braços. 

- 2 faristols. 

- 1 tauleta auxiliar 

 

DURADA DE L’ESPECTACLE 

- 1 hora 

 

CONTRACTACIÓ 

Vanessa Martín | info@acrobatescultura.com | 660 12 01 01 
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