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.

Aquesta exposició és un itinerari, transitat de nou, d’ençà la meva primera 

exposició, ara fa trenta-vuit anys. Es tracta d’una selecció d’obres que 

guardava a l’estudi i en la memòria, com si les hagués somiat. 

Peces molt especials que sense ser exposades m’han anat acompanyant i 

que han vist la llum quan algú amb pacient tossuderia, tenia ganes de 

conèixer globalment els motius dels meus revolts pictòrics: el teatre, 

Andalusia, el port, el barri de Gràcia, la platja, un pati d’escola...

En el meu cas, vaig començar l’ofici en un acte d’absoluta innocència i 

bona fe, fent reverències als mestres, per anar descobrint a poc a poc, el 

meu propi camí. 

Mai no he pintat pensant en exposar, vaig fent i l’exposició s’esdevé o no. 

Pintar ja és per mi un al·licient prou poderós.

El meu agraïment personal a en Jordi  Barnadas que des de fa molts anys 

visita el meu estudi i l’any passat me’l va fer regirar tot, buscant aquestes 

peces tan especials per mi i també per ell i fent una bona tria per dur a 

terme aquesta exposició que us presentem.

També el meu agraïment a tota la gent que durant tants anys m’ha donat 

el seu suport sincer, creient sempre en mi.

Romà Panadès



La Garsa, 1982

Oli sobre cartró

162 x 69 cm



L’Unicorn, 1982

Oli sobre tela

92 x 73 cm



Toreros, 1984

Oli sobre tela

162 x 90 cm



El pallasso groc, 1986

Oli sobre tela

100 x 81 cm



El ciclista, 1986

Oli sobre tela

146 x 114 cm



Parella, 1989

Oli sobre tela

81 x 100 cm



Cap de dona, 1990

Oli sobre tela

146 x 114 cm



El músic, 2001

Oli sobre tela

146 x 89 cm



Pati d’escola, 2004

Oli sobre tela

89 x 116 cm



Així era, 2019

Acrílic sobre tela 

81 x 130 cm



Romà Panadès
Barcelona, 1963

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2020 “Revolts pictòrics”, retrospectiva , galeria Jordi Barnadas, Barcelona

2017  "Entre llibres" espai, Dòria Llibres, Mataró, Barcelona  

2016  "Un Tast d’obra" espai  Clos Montblanc, Tarragona  

2003  "Instants" galeria Jordi Barnadas, Barcelona

"Fill" INCUBI art. Genolier, Suïssa

2001  "Suite d'estiu, show-room" Galeria Jordi Barnadas, Barcelona

1999  "L’home de la pluja" Galeria Jordi Barnadas, Barcelona

1998 "Jeux de sable" INCUBI art. Genolier, Suïssa.

1997 "Lluna d'Agost" Galería Jordi Barnadas. Barcelona

1996 "Romà Panadès" Chérif Fine Art. Sidi Bou Said. Tunísia

1995 "Fragments" Galeria Jordi Barnadas, Barcelona

1993 "Obra d'amunt paper,1993" Galeria Pérgamon. Barcelona

1992 "Gràfic Art 92 Barcelona" estand Gràfica Quatre. Barcelona

1991 "Jocs de sorra" Sala Parés. Barcelona

1990 "En el Zoo" a la Galeria Yolanda Ríos, Sitges

1989 "Mariner al balcó i el cotxe negre" Sala Parés, Barcelona 

1988 "Balcó de Barcelona" Exposició de Serigrafies, Galeria Gràfica 4. Barcelona

1985 "Tauromàquia", Sala Parés. Barcelona

"Tauromàquia" Galeria Lluc Fluxà. Palma de Mallorca

1983 Beca Fundació Güell, Palau de la Virreina. Barcelona

1982 "Andalusia", Sala Parés. Barcelona

.
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galeria JORDI BARNADAS

HORARI   dilluns de 17 a 20h.
de dimarts a divendres de 10:30 a 13:30h. i de 17 a 20h.
dissabtes d’11 a 14h. i de 17 a 20h.
Si desitgen visitar-nos en un altre horari, poden trucar-nos prèviament.


