
 
 

 
 
 
atafia            MÚSICA FESTIVA 

 
RATAFIA és un trio de creació recent. Neix per ser una formació flexible, adaptable a diversos 
contextos (ball, cercavila, concert). El seu repertori oscil·la entre dos pols:  
 

- Música basca de trikitixa, l’acordió diatònic local, un model molt ben adaptat al 
context de música a l’aire lliure, per la festa i el ball. Sol fer duo amb un pandero, i de 
vegades s’hi afegeixen altres instruments. 

- Música catalana , tocada amb l’acordió diatònic habitual al país (més petit i de so més 
delicat). Són peces tradicionals arranjades pel grup, o bé composicions pròpies. 

 
 

 
 

Som: Pere Romaní , acordions diatònics (trikitixa i model català) 
Bartolomé García-Plata , clarinets 
Víctor Pedrol , panderetes i altres percussions 

 
 
Us proposem: 

CERCAVILA o AMENITZACIÓ, que aprofita el bon volum sonor de la formació, i la 
"transportabilitat"!. Apte per festes i festivals, accions de carrer, etc. 

BALL FOLC, amb alguna explicació de les danses menys conegudes. En acústic o sonoritzat. 

CONCERT, amb breus comentaris sobre el repertori i els instruments. 

 
Actuacions destacades: 

CERCAVILA AL MERCAT DE LESSEPS  - "FESTIVAL INTERNACIONAL TRADICIONÀRIUS" (març 2010) 

BALL ALS "DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI" DE BARCELONA (abril i desembre 2010)  

BALL DINS EL CICLE “QRAMBLA” DE GIRONA (març de 2011) 

CONCERTS A LA SEU VELLA DE LLEIDA – “30’ DE MÚSICA” DE L’ORFEÓ LLEIDATÀ (març de 2011)  
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Discografia: 
 
- Ratafia, “1” (2010) 
 
Maqueta de 6 peces on RATAFIA 
reuneix una mostra significativa del 
repertori: un gran cercle i una rumba de 
Pere Romaní, la jota d’Ascó (poble del 
nostre clarinetista), una kalejira basca 
tradicional i dos temes més de Joseba 
Tapia, conegut acordionista basc. 
 

 
 
 
 
Currículums: 
 
PERE ROMANÍ 
Nascut a Barcelona el 1981, comença a fer música des de petit. No és fins als 17 anys que 
coneix l’acordió diatònic, però des de llavors l’estudia intensament amb Carles Belda, Dani 
Violant i Cati Plana a l’Aula de Música Tradicional i Popular, fins a obtenir el títol final el 2005. 
També treballa el repertori de trikitixa al País Basc amb Iker Goenaga. Pere Romaní és 
membre, al costat de la belga Marinette Bonnert, del duo d’acordions 21 BOuTONS, i ha 
participat en la gravació d’una desena de CDs. És llicenciat en Etnomusicologia per l’ESMuC 
(2008). 
 
BARTOLOMÉ GARCÍA-PLATA GIRONÉS 
Estudia clarinet al Conservatori Superior de Música del Liceu. Ha guanyat el premi Pódiums 
2006 a la millor interpretació d‘una obra catalana. Ha format part del grup humorístic-musical La 
Trova, amb qui ha actuat a teatres de tota Espanya durant quatre temporades. Ha participat en 
festivals de música contemporània a Buenos Aires, Rosario, Seül i Bratislava, amb el grup de 
cambra Diapasón. El 2007 va fer una gira com a solista per l’estat de Connecticut, als EE.UU. 
Actualment dirigeix la Banda del Raval de Barcelona.  
 
VÍCTOR PEDROL 
Bateria de formació, va canviar-la per la pandereta quan va descobrir que podia fer la mateixa 
funció amb un instrument molt més transportable. A partir d’aquí va descobrir l’acordió diatònic, 
amb el qual ha viatjat per tot el país per amenitzar vetllades i fer ballar joves i grans.  
Amb les percussions, s'ha endinsat en el coneixement dels diferents tipus de panderos del 
món, i sobretot de la Mediterrània, gràcies al mestratge d'en Mauricio Molina. Bendir, req, daf, 
tamburellu, darbuca o tar ja formen part del seu equipatge habitual. Ha elaborat un mètode de 
pandereta catalana. És estudiant d’acordió diatònic i percussió antiga a l’ESMuC. 
 
 

Informació i contractació: 
PERE ROMANÍ 

Mbl: 625 739 329 
info@somratafia.com 

www.somratafia.com  


