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DOSSIER DE PREMSA 

 

Pep Lladó ens convida a capbussar-nos en el seu univers artístic amb el 
nou disc Les Petites Certeses 

 
 
Les petites certeses és un disc enregistrat a Dosrius, a casa, amb els amics i pels amics. Aquesta ha estat 
sempre, la manera de treballar d’en Pep Lladó. 

En Pep ens explica que compondre cançons és navegar en el dubte fins trobar un far o una estrella 
que t’expliqui on ets, o, fins i tot, qui ets. En el disc se’ns ofereix el fruit de deu d’aquests instants, com 
deu petites certeses. Deu moments en els que el pensament i l’emoció han quallat en quelcom que l’autor 
es veu en cor de signar i donar a escoltar a qui ho vulgui rebre. 

La trajectòria d’en Pep 

En la seva llarga trajectòria en el món de la música, en Pep Lladó ha tingut l’oportunitat de desenvolupar 
la seva tasca en facetes ben diferents. Ha estat pianista de Gato Pérez i ha format part del grup Ai Ai Ai, 
ha composat música per cinema i TV i també ha estat a A&R de vàries companyies fins a crear la seva 
pròpia (Sota la Palmera). Ha exercit de productor i tècnic en multitud de referències, i ha publicat discos 
en l’àmbit de la música electrònica i la cançó d’autor. 

L’any 2019 va escriure el llibre Componer canciones para dialogar con tu mundo. Actualment dirigeix el 
segell discogràfic Sota La Palmera, a més d'actuar amb la seva banda. 

Què trobarem al nou disc? 

En aquest nou disc Les petites certeses, a la venda el dilluns 15 de novembre, en Pep ens convida a 
capbussar-nos en el seu univers artístic, amb un llenguatge proper a la rumba però que fuig dels tòpics i 
es barreja amb el jazz i la cançó francesa. El disc ens parla de la recerca interior per trobar, 
mitjançant la música i la poesia, alguna estructura sòlida, per petita que sigui, on agafar-se per 
sobreviure a una realitat cada vegada més trencadissa. Les petites certeses apunta a ser un disc on 
l’autor consolida una manera pròpia de dir, tant en el contingut com en la forma.  

 

Pots escoltar el disc als següents enllaços: 

Spotify 

Youtube 

Les Petites Certeses – MP3 

 

mailto:bibiana@ripol.es
https://open.spotify.com/album/77ELCrof6VN8gwusXxneZv
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_neaounyJrMDES33_Agv236fqJiQd-GHzo
https://drive.google.com/drive/folders/1SNIUXsTuucQj-b_HzwmQH4x0BRgCEaS2?usp=sharing
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Fitxa tècnica Les Petites Certeses: 

Totes les cançons són lletra i música de Pep Lladó 
excepte “Kirikú” que es de Pep Lladó i Carlitos 
Miñarro. 

Carlitos Miñarro i Roger Lozano. Guitarres 
Jaume Catà. Bateria i percussions  
Johnny Salazar. Percussions  
Xavi Reyes. Violí  
Alba Bioque i Clara Lladó. Cors  
Enric Grau “Xato”. Trombó  
Pep Lladó. Veu, piano i programació 

 
Col·laboracions especials: Rafalito Salazar, Sicus Carbonell, Miquel Gorriz, Jordi Gas, David Torras, Alba 
Bioque i Carlitos Miñarro. 

Gravat a Sota la Palmera (Dosrius) i Estudi la Granja (La Figuerosa) la primavera de 2021. 

Masteritzat per Francesc Ticó Claveria a Ina Master Suite. 

Fotos i disseny de portada: Montse Farré. 

En Sicus Carbonell apareix per cortesia de Discmedi. 

És una producció de Pep Lladó per Sota la Palmera. 

www.pepllado.com 

 
 
   

 
Per concertar una entrevista amb el Pep Lladó, no dubtis a contactar. 

Que tinguis un bon dia! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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