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21 BOuTONS és la confluència de dues tradicions musicals (valona i catalana) gràcies a un instrument: l’acordió 
diatònic. Marinette Bonnert i Pere Romaní van formar aquest duo l’any 2006 a Viena, on van coincidir durant una 
estada. 
 

El repertori de 21 BOuTONS neix de l’exploració de les tradicions respectives: és el punt de trobada entre 
Valònia (la meitat francòfona de Bèlgica) i Catalunya, que travessa també altres repertoris: el País Basc, França 
o Irlanda, música de ball folk i composicions de Pere Romaní. 
 

Del concert al ball, les seves actuacions no deixen el públic indiferent. La seva complicitat es revela al servei de 
la música, i les cames ballen soles! 21 BOuTONS ofereix també estajos d’acordió diatònic (on es pot treballar el 
repertori català i való i les possibilitats del duo de diatònics) i cursets de danses, on de vegades compten amb la 
col·laboració de mestres especialistes. 
 

Des de la seva creació el 2006, 21 BOuTONS ha fet més de 150 concerts per Europa, i fins i tot a l’Illa de la 
Reunió (prop de Madagascar). En diverses ocasions, han preparat també programes amb altres músics, com el 
concert a trio amb l’acordionista noruec Tom W. Rustad. 21 BOuTONS també actua en formació ampliada a trio 
o bé quartet, amb diversos instruments: una gralla o flabiol i tamborí i un contrabaix (de Catalunya) o bé un cistre 
irlandès i un clarinet (de Bèlgica). 21 BOuTONS també ofereix tallers d'acordió diatònic o de danses (de 
vegades, amb la col·laboració de mestres especialistes: Aurélie Giet en danses valones o Anna Romaní en 
danses catalanes). 
 

Algunes actuacions remarcables: 

AKKORDEONFESTIVAL DE VIENA, ÀUSTRIA (2007) 

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA (2007, 2009, 2010, 2012) 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TRIKITIXA, PAÍS BASC (2007) 

CONCERTS PÉDAGOGIQUES LOOPINO DE LA PHILARMONIE LUXEMBOURG (2007) 

FESTIVAL TRADICIONÀRIUS, BARCELONA (2008, 2009, 2010, 2013) 

LE GRAND BAL DE L’EUROPE DE GENNETINES/ST.GERVAIS, FRANÇA (2008, 09, 10, 11, 12, 13) 

FESTIVAL DANZAS SIN FRONTERAS, AVILA, ESPANYA (2009) 

GIRA PER L’ILLA DE LA REUNIO (A PROP DE MADAGASCAR) (2009) 

HARMONIKAZENTRUM GRAZ, AUSTRIA (2009, 2011) 

STAGES: Borzée, Bèlgica (2006); Trento, Itàlia (2007), Nijmegen, Holanda (2008); Grand bal de l’Europe, França 
(2008-2013); Illa de la Reunió (2009); Festival Tradicionàrius, Barcelona (2010); Tours, França (2010); Festcat, 
Catalunya (2010); Viena, Àustria (2011-2013); Besançon, França (2012); Niort, França (2013). 

 



 

 

DISCOGRAFIA 

“21 BOUTONS” (Rediscus!, Barcelona, 2007) 
Presentat en ocasió del concert al prestigiós Akkordeonfestival de Viena el febrer 
de 2007, aquest primer disc conté 16 peces del seu repertori habitual: músiques 
ballables de diversos orígens. Una jota menorquina, un xotis de Pere Romaní, un 
arin-arin basc, una suite de jigs angleses, un vals a cinc temps... Peces 
tradicionals, o compostes per reconeguts acordionistes com Kepa Junkera, Bruno 
Letron o Cati Plana. 
 

“DOS A DOS” (Rediscus!, Barcelona, 2009) 
Seguint la línia de les músiques per ballar, aquest disc esdevé encara més 
personal per la major presència de peces tradicionals valones i catalanes, i de 6 
composicions d’en Pere. Una altra novetat destacable és la col·laboració, en 
algunes peces, de quatre companys músics, dos belgues i dos catalans, que 
afegeixen nous instruments al so de 21 BOuTONS: Aurélie Giet (clarinet), Michel 
Jacqmain (cistre irlandès), Jaume Aguza (gralla), David Arso (contrabaix). 
 

A més, per primera vegada s’incorpora una cançó cantada, “Muntanyes 
regalades”, que tanca el disc amb tots 6 músics.  
 
“SUR SON 31” (Autoedició, Barcelona, 2012) 
Aquest tercer CD reuneix una nova sèrie de músiques tradicionals catalanes, i 
procedents de manuscrits valons antics, així com algunes composicions d'en 
Pere. 21 BOuTONS també ens ofereix 3 peces apreses en alguns dels seus 
viatges pel món: una suite de valsos vienesos, un scottish i polka de Noruega, i 
fins i tot una cançó de l'Illa Rodrigues, a l'Índic, cantada en el crioll local! En 
aquest CD hi torna a haver músics col·laboradors: el belga Michel Jacqmain 
(cistre irlandès) i la catalana Iris Gayete (flabiol i tambor). 
 

 
 

Us proposem 

CONCERTS o BALLS FOLK a duo, trio, quartet, sextet, … 

ESTAJOS D’ACORDIÓ centrats en les possibilitats del duo de diatònics, i per treballar el repertori català i való 
(belga) 

ESTAJOS DE DANSES CATALANES I/O VALONES (si es vol, amb col·laboradores especialistes: Anna Romaní 
en danses catalanes i Aurélie Giet en repertori de Valònia) 

  



 

 

MARINETTE BONNERT 
Nascuda el 1977, comença a tocar l’acordió als 12 anys amb Louis Spagna (mestre de música per ballar), i amb 
ell descobreix la importància de la relació entre balladors i músics. Més endavant comença a asistir a estajos de 
danses a força llocs d’Europa, i a tocar en diversos grups de ball. Cap als 20 anys centra el seu interès en la 
música valona, i comença a transmetre la seva experiència en cursos de danses, estajos d’acordió, concerts i 
espectacles, tant a Bèlgica com a l’estranger. 
 
Ha desenvolupat un estil interpretatiu basat en els impulsos de la dansa, i amb una gran sensibilitat melòdica. 
 
A més de 21 BOuTONS, toca amb els grups Bon matin (cruïlla musical entre Poitou, Bretanya, Flandes i Valònia) 
i Havelange (música valona). Viatja per Europa per oferir els seus concerts. 
 
PERE ROMANÍ 
Nascut a Barcelona el 1981, comença a fer música des de petit (piano, flauta de bec, cant coral). No és fins als 
17 anys que coneix l’acordió diatònic, però aquesta esdevé una descoberta apassionant. 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. 
 
Des de 2006 hi treballa com a professor de l’instrument (tasca que també duu a terme al Centre de música i 
escena Xamfrà, al Raval, i a l'Escola de Música Municipal de Can Ponsic, a Sarrià). Pere Romaní ha format part 
de diversos grups (Blat segat, Brifània, Ratafia), com a acordionista, cantant i arranjador-compositor, i ha 
participat en la gravació d’una desena de CDs. És llicenciat en Etnomusicologia per l’ESMuC (2008). 
 
 
Actualitat 
Paral·lelament amb les respectives actuacions i gravacions amb d'altres grups (Ratafia, Havelange, Bon matin), 
21 BOuTONS continua viatjant regularment per diversos països d'Europa, tant per concerts i balls com per 
cursos de danses i d'acordió. 
Podeu seguir l’agenda actualitzada i altres notícies al nostre web. 
 
 
www.21BOuTONS.com 

http://www.myspace.com/duo21boutons 

CDs disponibles a www.martulina.com, www.etnomusic.com i www.auvergnediffusion.fr 
 
 
Contractació: 
 

PERE ROMANÍ    MARINETTE BONNERT 
Mbl: (+34) 625 739 329   Mbl: (+32) 497 42 94 51 
pere@21boutons.com   marinette@21boutons.com 

 
 


