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“Hoy, sobre les alas del vapor, todo el mundo es poeta”


Jules Janin, 1847







Voyage de Paris à la mer. Description des villes, 
bourgs, villages et sites sur le parcours du chemin 

de fer et des bords de la Seine, p.5 


Citat per Rocío Robles Tardío en el seu llibre 
Pintura de humo (Ed. Siruela, 2008) 
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1.- L’ART I EL TREN

Hem après la història del tren de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona.

Ara aprendrem a fer un tren, a fer les vies i el fum.  
Però també aprendrem  com els artistes han pintat i 
retratat el tren i la gent que hi viatjava.



Amb rectangles, línies i 
rodones podem fer un 
tren.

Dibuixar un 
tren no és 
gaire difícil.



La màquina de perfil.



El dibuix per construir la màquina de veritat, ja és més 
complicat.

Plànol d’una locomotora  
AMSFG. Fons de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona 



La màquina 
de cara 
sembla un 
personatge o 
un monstre de 
ferro. 
Això pensava 
molta gent en 
veure el tren 
per primera 
vegada.

Locomotora número 4 a l’andana de l’estació de 
Sant Feliu de Guíxols a principis del segle XX 
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autoria 
desconeguda) 



El vagons són més fàcils de fer!

Plànol d’un cotxe per a 
passatgers 
AMSFG. Fons de la 
Companyia del Ferrocarril 
de Sant Feliu de Guíxols a 
Girona 



Les vies tenen travesses. Les rodes tenen radis.

El tren passa per les vies. Les vies son paral·leles 
però no sempre son rectes. 



A l’estació de Sant Feliu hi havia moltes vies. Algunes es 
creuaven . 

Estació de Sant Feliu de Guíxols 
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autoria desconeguda) 



Les vies sembla 
que s’acabin 
ajuntant, però 
en realitat, no 
s’ajunten mai. 
Per què ho 
sembla?

Comiat, 1968 
AMSFG. Fons Jordi Rabell 
(Autoria: Jordi Rabell) 



El tren treia fum per 
la xemeneia. 
El fum canvia 
constantment, com 
els núvols.



A vegades era molt blanc.

Tren al seu pas per un pont, març de 1969 
AMSFG. Fons Manel Maristany (Autoria: Manel Maristany) 



A vegades gris fosc o negre.  

Estació de 
Sant Feliu de 
Guíxols el dia 
del darrer 
viatge, 1969 
AMSFG. 
Fons Ferran 
Gandol Jordà 
(Autoria: 
Ferran 
Gandol) 



El tren i la fotografia van néixer gairebé al mateix temps, fa 
uns cent noranta anys (1826 primera foto, 1830 primera línia 
de tren, Londres Liverpool ).

L’un i l’altra van canviar la manera de viure i de veure el món. 

Amb el tren, molta gent i moltes mercaderies podien anar molt 
de pressa d’un lloc a un altre. Amb carro o tartana, els viatges 
eren molt lents i incòmodes. I no podien portar gaire gent ni 
gaires mercaderies.
Amb un aparell fotogràfic es podien captar moltes imatges en 
poc temps. Per pintar un quadre es necessitava molt de temps i 
molts anys d’aprenentatge. 



Maurisset. “La daguérrotypomanie” . Le Charivari, 1839 

Aquest humorista francès  va dibuixar els vagons de tren com 
si fossin aparells fotogràfics. Mirar per la finestra del tren era 
molt semblant a mirar per l’objectiu de la càmera.

Amb la invenció del daguerreotip (una tècnica molt 
complicada que permetia per primera vegada fixar la imatge 
de manera permanent) el món s’omplia d’imatges que el tren 
ajudava a reunir.



Sense	  &tol.	  Caran	  d’Ache,	  1890	  
	  
	  

Per uns, el tren era vist com  “un monstre o bèstia de ferro” 
que portaria tota mena de malalties i desastres al món. Per 
altres, portaria progrés i prosperitat. A  més, ens 
agermanaria, doncs podríem viatjar fàcilment per tot el món. 
Fins i tot es podria conquerir la lluna!




Com el van veure, el tren, els fotògrafs i els pintors?

A França, el tren i la fotografia es van fer amics de bon 
principi. 

La Comissió Nacional Francesa de Monuments Històrics va 
encarregar a cinc fotògrafs que recorreguessin el país amb 
tren per retratar els monuments històrics. El resultat el van 
publicar en l’Album des Chemins de fer du Nord, ligne de Paris 
à Boulogne, el 1855. 

Però els fotògrafs no només van retratar monuments sinó 
també les noves estacions de tren. I  les van retratar com si 
fossin un monument més. No van mostrar les obres, el que es 
va destruir per poder construir el tren, sinó les estacions ja 
acabades, buides, sense l’agitació de la gent ni el fum dels 
trens. 



E. Baldus. Estació d’Amiens. Album des Chemins de fer du Nord,1855. 

Tal com E. Baldus va  retratar aquesta estació d’Amiens, sembla un 
lloc tranquil. 



E. Baldus. Portal de la catedral 
d’Amiens. Album des Chemins de fer 
du Nord, 1855 

Com aquesta catedral que 
també va retratar.



E. Baldus.  Viviers. 
 Album des Chemins de fer du Nord.1855  

I en aquesta, les vies del tren semblen un afluent del riu. Tren i natura 
conviuen en harmonia. No tenim perquè tenir-li por. 



W. Turner. 
Pluja, vapor i 

velocitat.  
El Great 
Western 

Railway. 1844 

En el món de la pintura, William Turner va ser el primer que va pintar 
un tren.  El va pintar travessant un pont en un dia de tempesta. La 
força de la màquina de vapor creada per l’ésser humà, desafiant les 
forces de la natura. Qui guanyarà? 



Claude Monet. El pont d’Argenteuil, 1873  

A França, a un grup de pintors els va agradar molt aquesta pintura. 
Van pensar que valia la pena pintar els trens, les estacions, els ponts, i 
sobretot el fum que no és mai igual. Pintaven molt de pressa, per 
atrapar les impressions del moment sempre canviant. Per això els van 
dir “impressionistes”.



 Claude Monet. Tren en la neu. 1875 

La seva manera de pintar va ser molt criticada en el seu temps. Deien 
que no sabien pintar. I també que els trens i les estacions no tenien cap 
bellesa i per tant no eren un bon tema per la pintura. Però ells no en 
van fer cas, i exposaven els seus quadres en espais alternatius.  



	  
	  

	  E.	  Manet.	  	  
El	  tren,	  1872-‐1873	  

	  
	  

Aquest quadre de Manet titulat El tren, és l'únic que el Saló Oficial de 
Pintura de Paris va deixar exposar. Potser perquè no es veu el tren, 
sinó només el fum.  Tot i així, va ser molt criticat. El trobaven ridícul i 
mal pintat.



Claude Monet. Estació de St. Lazare, 1877 

C. Monet que vivia  a prop de la nova estació de St. Lazare, a Paris, la 
va pintar moltes vegades. 



Claude Monet. Estació de St. Lazare, 1877 



Claude Monet. Pont d’Europa. Estació de St. Lazare, 1877 

Tan per dins com per fora. 



Va fer totes aquestes pintures, perquè segons l’hora del dia, segons si 
hi havia gent o no, si hi havia núvols o si feia sol, era sempre diferent! 



 Claude Monet. 
 Els descarregadors 

de carbó, cap el1875 

Encara que a Monet li interessava sobretot pintar el tren i el fum i els 
canvis de llum segons l’hora del dia, també va fer aquesta pintura dels 
treballadors que descarregaven el carbó, de matinada, per portar-lo als 
trens. 



Altres pintors es van interessar sobretot per la gent que viatjava en 
tren. Com aquest pintor, que va pintar les gents diverses, rics i pobres 
que es trobaven en l’estació de Paddington, Londres, preparant-se per 
pujar al tren.

W.P Frith, L’estació de tren, 1863 



A. Solomon, Primera classe, 1855 

La gent benestant, viatjaven en luxosos vagons de primera classe. 



H. Daumier. Vagó de tercera classe, 1863 

I la gent pobre ho feia en vagons de segona o de tercera classe. El 
progrés que havia de portar el tren, no arribava per igual a tothom.



G. De Nittis, Passa el tren, 1879-80 

I la vida al camp es veia amenaçada. En aquesta pintura, el fum 
envaeix un camp, contaminant segurament el que s’hi cultiva. 



E. Munch. Tren de fum, 1900 

Els arbres semblen estremir-se al pas del tren, en aquesta pintura 
expressionista. Els expressionistes volien pintar emocions, el que 
sentim davant el que veiem. 



W. Kandinsky. Vista de Murnau amb tren, 1909 

Com en aquest quadre de Kandisnky, que ens transmet l’emoció 
d’aquesta nena que diu adéu a un tren que travessa la nit 
sigil·losament, com un fantasma...



T.H. Benton (1889-1975). Tren i cavall. 

El tren ha substituït el cavall com a mitjà de transport. En aquesta 
pintura el cavall sembla voler competir amb el tren.  Qui creieu que 
guanya?



G. Severini. Tren de la cruz roja, 1915 

Aquest tren corre tan de pressa que sembla haver esquinçat el 
paisatge! 



L. Russolo. Dinamisme d’un tren, 
1914 

G. Balla. Dinamisme d’ un gos amb corretja, 1912 

Els trens van portar la velocitat. Les màquines a les fàbriques i la vida 
a la gran ciutat, també. Els pintors, en especial els anomenats 
“futuristes” van buscar la manera de representar la velocitat, el 
dinamisme de la vida moderna. 



G. Balla. Els adéus, 1908 

Veiem el moviment i la velocitat  en aquesta pintura?



	  
C. Carra. L’estació de Milà, 1911	  

	  
	  

I en aquesta?



Els fotògrafs també va buscar maneres de visualitzar el moviment.  El 
científic i fotògraf E. J. Marey va inventar el fusell fotogràfic el 1882, 
amb el qual podia registrar 12 imatges per segon en una placa fixa.

E. J. Marey. Cronofotografia d’una gavina,1887 



E. J. Marey. 
Fotos de fum en 
un túnel de vent,
1901 

Fins i tot va trobar la manera d’atrapar 
en imatge els moviments del fum.

E. J. Marey, Salt 
amb pèrtiga,1890 



I el 1895, els germans Auguste i Louis Lumière van inventar el 
cinema. Una de les primeres pel·lícules projectades en públic va ser 
L’arribada d’un tren a l’estació de la Ciutat on, com el títol indica, es 
veu com un tren arriba a l’estació. Sembla ser que el públic va sortir 
corrents de la sala pensant que el tren se'ls tiraria a sobre. Podeu  
veure la pel·lícula, juntament amb les altres tres primeres que van 
fer, en aquest enllaç:

Fotograma de L’arribada del 
tren a la Ciutat, dels germans 
A. i L. Lumière, 1896 

https://youtu.be/QMK-TDZc70w 



El 1892, tres anys abans de que s’estrenés la primera pel·lícula, es va 
inaugurar el tren de Sant Feliu a Girona. Una inauguració molt 
esperada i desitjada per la major part de la població i que es va voler 
celebrar, entre altres, amb una gran exposició d’art. 

	  
Estació	  de	  Sant	  Feliu	  de	  Guíxols.	  	  

AMSFG.	  Col·∙lecció	  Municipal	  d’Imatges	  (Autoria	  desconeguda)	  
	  
	  



En aquesta exposició hi havia moltes pintures, però cap sobre el tren, 
les estacions, el fum, la vida a la gran ciutat. Perquè, com hem dit al 
principi, molta gent creia que l’art ha de pintar coses belles i trobaven 
que ni el tren ni el fum ni la velocitat ho eren. 

	  
Inauguració	  de	  l’exposició	  de	  Belles	  Arts,	  3	  de	  juliol	  de	  1892.	  	  
AMSFG.	  Col·∙lecció	  Municipal	  d’Imatges	  (Autoria	  desconeguda)	  

	  
	  



Per a l’exposició van escollir artistes de renom, consagrats i beneïts 
pels estaments oficials: Joaquim Vayreda, Lluís Graner, Ramón Martí i 
Alsina, etc... Un gran esdeveniment per a una petita ciutat com Sant 
Feliu. Aquest és un dels quadres que hi havia a l’exposició.

Joaquim Vayreda. Camps de fajol florit en Olot, c. 1880 



O Aquest de Martí i Alsina. En general es tractava d’escenes idíl·liques 
o idealitzades de la natura, de vida al camp o de la vida domèstica, una 
vida no contaminada pel fum de les màquines. Què dona o ha de donar a 
veure l’art? Com ho dona o ha de donar  a veure? Què és art i què no?

Ramón Martí i Alsina (1826-1894). Mar tempestuós, últim quart segle XIX 



Només una pintura de Lluís Ràfols i Olivella portava per títol 
L’arribada del ferrocarril. Malauradament no l’hem trobat. Però per 
la tònica de les seves pintures, no sembla que aquesta arribada del 
tren pertorbés seriosament la pau del camp. 

Lluís Ràfols i Olivella. Paisatge rural, segón quart segle XIX 



El carrilet va tenir 
una gran 
inauguració.

Del dia de la 
inauguració no es 
conserva cap 
document gràfic, 
només del primer 
viatge oficial. Però 
per sort, sí que es 
conserven moltes 
fotografies i també 
pintures del tren, 
fetes al llarg dels 
seus 70 anys de 
vida,  algunes de 
gran valor artístic. 

Primer viatge oficial a Girona, 27 de juny de 1892 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autoria 
desconeguda) 



Tren passant al costat de l’Escorxador a principis del segle XX 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autoria desconeguda) 

Les postals de principis de segle, acolorides a mà, ens fan sentir com 
en un somni o un conte de fades. Tenen el delicat encant d’un passat 
com de joguina.



En carrilet, el nou mitjà de transport que la gent, encuriosida, surt a 
veure passar, es creua amb una tartana a la carretera de Palamós. Un 
petit tren de via estreta, en un entorn tranquil a principis del segle 
XX.

Tren passant al costat de la carretera de Palamós a principis del segle XX 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autoria desconeguda) 



Egon Shiele. Per Europa de nit. 1906  

Al nostre petit país, però, no vivíem l’amenaça de guerra que 
s’estenia per Europa i que finalment va esclatar el 1914. Aquesta 
pintura expressionista transmet tota la inquietud que es vivia en 
aquell moment.



	  
	  
	  G.	  Chirico.	  	  El	  ma+	  angoixós,	  1912	  

	  
	  

Al igual que aquesta 
pintura de Giorgo de 
Chirico.  



G. Severini. Tren armat, 1915 

I quan la guerra va 
esclatar, els trens van 
ser utilitzats per a la 
guerra.



La gran crisi econòmica del 1929 als Estats Units va 
segurament contribuir a crear un clima de soledat i de fredor.

E. Hopper. Riells al capvespre, 1929 



Charles Sheeler. Paisatge clàssic, 1931 

Les zones industrials poc acollidores, també. 



Ch. Sheeler. Roda, 1939 

La pintura, a vegades, vol imitar la fotografia. Els pintors 
hiperrealistes trien sovint la maquinària freda i lluent, com la 
d’aquestes rodes de tren. 



	  
	  
R. Magritte “El temps transfixat”,1939	  
	  
	  

D’altres com Magritte pinten 
imatges desconcertants, imatges 
que es volen més enllà del somni 
i la realitat. 

El 1939, any en què Magritte va 
pintar aquest quadre,  
finalitzava la Guerra Civil 
espanyola (el carrilet, per cert, 
havia servit per traslladar 
tropes i armament bèl·lic durant 
la guerra). Aquest mateix any, 
en Pitu Albertí, pintor guixolenc 
nascut el 1913 al barri de 
l’Estació, es va exiliar a 
França(era soldat republicà). 
Al tornar, després d’exercir 
varis oficis per guanyar-se la 
vida, es va dedicar plenament a 
la pintura. 



J. Albertí. La Pansa. 1956. Oli/tela. 65x 81cm. 
Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols. ��� 

Va fer vàries pintures del seu barri, en un estil molt personal, proper 
al expressionisme però també amb certs tocs surrealistes o abstractes. 
Cercava, en paraules seves, unir somni i realitat. 



J. Albertí. Carretera vella de Palamós. 1958. Oli/tela. 64x 81cm. 
Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols. ��� 

En Pitu Albertí no buscava pintar els racons típics de Sant Feliu, sinó 
el Sant Feliu que vivia la gent, afegint-te hi la seva emoció i poesia. 



J. Albertí. Barri de 
l'estació. 1958. Oli/

tela. 50 x 61 cm. 
Museu d'Història de la 

Ciutat. Sant Feliu de 
Guíxols 

El pare d’en Pitu havia mort mentre ell era a França. Quan va tornar 
va trobar un país destruït per la guerra. En aquesta pintura del barri 
de l’estació no s’hi veu ningú. La paret hi té un gran protagonisme. 
Sembla més un somni que la realitat. 



J. Albertí. L'estació. 1960. Oli/tela. 51 x 61 cm. 
Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols 

En aquesta pintura, en canvi, la pedra de l’estació, resseguida una a 
una, semblen més reals que els essers vius que hi apareixen.



J. Albertí. Llagostera. 1979. Oli/tela. 50 x 73 cm. 
Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols. ��� 

També va pintar molts dels paisatges que es podien contemplar des del 
tren en el seu recorregut fins a Girona.



Josep Albertí. El carrilet. 
1968. Oli/tela. 65 x 81 cm. 

(Museu d'Història de la 
Ciutat. Sant Feliu de 

Guíxols.���) 
 

Aquesta és l’única pintura del tren que va fer, poc abans del seu últim 
viatge. El carrilet arribant a l’estació. La perspectiva és molt 
exagerada. La màquina en primer pla té tota l’expressivitat d’un 
personatge enigmàtic però incapaç de fer mal a ningú. Un vell 
inofensiu...



Tren al seu pas per un pont, març de 1969 
AMSFG. Fons Manel Maristany (Autoria: Manel Maristany) 

De fotografies del tren se'n conserven moltes, algunes de gran valor 
artístic. Cal destacar tres fotògrafs, Manel Maristany, Jordi Verrié i 
Jordi Rabell. Igualment, l’Arxiu conserva excel·lents fotografies 
d’autors desconeguts. 



Fotògrafs enamorats del nostre petit tren i del món que l’envoltava. 

Pont sobre l’Onyar, març de 1969 
AMSFG. Fons Manel Maristany (Autoria: Manel Maristany) 



Un trenet que transitava esbufegant  per la natura gairebé com per un 
camí de bosc. 

Arribant a la Font Picant , anys 60 
AMSFG. Fons Manel Maristany (Autoria: Manel Maristany) 



Via del tren a l’actual ronda Joan Casas, 1963 
AMSFG. Fons Jordi Rabell (Autoria: Jordi Rabell) 

Les vies que s’obren camí per entre herbes senzilles però plenes de 
llum. La poesia de les petites coses.



Retrat de personal a l’estació de Quart 
AMSFG. Fons Manel Maristany (Autoria: Manel Maristany) 

Treballadors del tren a Quart fent una breu pausa per posar pel fotògraf, 
tal qual, amb la roba de feina. La màquina sembla protegir-los, com la 
gallina els seus pollets.



Sala d’espera de 
l’estació de 

Llagostera, el 4 de 
maig de 1963 
AMSFG. Fons 

Jordi Verrié 
(Autoria: Jordi 

Verrié) 

L’ambient a 
la sala 

d’espera amb 
a d’aquestes 

dues dones 
carregades 
de cistells, 
cansades...



Qui és aquesta jova? On va? Per a qui és el ram de flors? 

Estació de Sant Feliu als anys 60 
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autoria desconeguda) 



Expressions de preocupació, 
d'inquietud, potser esperen 
algú que no ve...Petites 
històries en un petit tren.

Esperant a dalt del tren de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona, anys 60 
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges 
(Autoria desconeguda) 



Una dona sola, desemparada en una estació totalment buida.
El tren era el mitjà de transport més utilitzat pels immigrants als 
anys 50 i 60. 

Dona asseguda en una maleta, esperant a l’estació de Sant Feliu de Guíxols als 
anys 60. AMSFG. Fons Jordi Rabell (Autoria: Jordi Rabell) 



	  
	  
	  
	  
	  

Guardaagulles donant la sortida al tren en el seu darrer viatge, l’any 1969 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autoria desconeguda)  

Aquesta magnífica foto del moment en què el tren inicia el seu darrer 
viatge, és d’autor desconegut. Com els milers de ciutadans que van fer 
possible, amb la seva decidida voluntat i modesta aportació 
econòmica,  l’existència d’aquest tren. 



Tren a l’estació de Sant Feliu de Guíxols durant el darrer viatge, el 1969 
AMSFG. Fons Ferran Gandol Jordà (Autoria: Ferran Gandol) 

Ara us toca a vosaltres pujar de nou al tren, mirar per la finestra de la 
història i de la imaginació i emprendre de nou el viatge. 



Què veieu? Què imagineu?. 
Bon viatge!

J. Albertí. Paisatge urbà, 1962. 
Oli/tela. 65 x 81 cm. Museu 
d'Història de la Ciutat. Sant Feliu 
de Guíxols��� 

E. Hopper. Rails al capvespre, 
1929 

G. Severini. Tren de la creu roja, 
1915 



 
 
Per elaborar els treballs de plàstica podríem partir de: 
  
>Les formes geomètriques bàsiques del tren: 
  
1.-el cercle: les rodes 
2.-el rectangle: per a la màquina, els vagons i les finestres 
3.-les línies paral·leles: les vies 
  
La roda és moviment. Gira sobre el seu eix. 
La línia direcció. Anar d’un punt a un altre. 
El rectangle és el marc a través del qual veiem. Veure a través i veure en 
moviment. 
  
>Les formes no geomètriques: el fum.  
El fum desdibuixa el que veiem, difumina contorns. És el canvi permanent. 
  

2.- PROPOSTES DE PLÀSTICA



  
Podem jugar amb aquests elements geomètrics bàsics.  
 
 
•  Amb les formes més simples del tren (rodona, rectangle, línia) fer 

composicions geomètriques d’una màquina de tren. 

•  Combinar colors i formes, com en una composició abstracta, sense 
buscar el volum ni la profunditat. Passar de les composicions abstractes 
més lliures a les més realistes.  

•  Fer el mateix, buscant la perspectiva, la profunditat de camp.  Combinar 
estils pictòrics diferents (impressionisme, expressionisme, surrealisme...) 

•  Pels que feu dibuix tècnic, podeu mirar els plànols de disseny del tren i 
de l’edifici de l’estació i fer-ne còpies, estudis, variants… 



AMSFG. Fons de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona 
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•  El tren de cara sembla un personatge. Podem fer variants, amb les formes 
abstractes, buscant la part expressiva. 

AMSFG. 
Fons de la 
Companyia 
del 
Ferrocarril 
de Sant 
Feliu de 
Guíxols a 
Girona 



I  amb les formes no geomètriques del fum. 
 
•  Explorar les diferents tècniques de representar el 

fum: llapis, traçant el contorn o sense traçar-lo. 
Aprenent a difuminar..... Al carbonet, aquarel·la, 
pintura acrílica... 

•  Fer variacions del fum, variant també el fons: fum 
i cel amb núvols o sense, fum amb edificis o 
paisatge de fons. Què tapa i què deixa a veure el 
fum.  

•  Fer variants segons els diferents estils pictòrics 
que hem vist: impressionista, expressionista, 
cubista/futurista, hiperrealista... 



Respecte al viatge, veiem que hi ha 
  
Tres tipus de viatges: 
  
1.- el físic: desplaçament d’un lloc a un altre. 
 
2.- el social: interacció amb la gent amb qui compartim el viatge. 
 
3.- l’interior: el que ens imaginem mentre viatgem, (a partir del que veiem o 
de les nostre pròpies fantasies) 
 
Tots  tres es poden viure en un mateix viatge. O no... 
  



1.- Viatge físic:  
 
  
 El tren de Sant Feliu a Girona:  
  
•  Fer un desplegable, format horitzontal. Cada full o cartolina, una escena de 

cada estació o del recorregut Sant Feliu-Girona.   
   
Mirar plànols del recorregut. Mirar fotos antigues de les estacions, paisatges, 
ponts.... Com mirem aquest passat? Com el “re-creem”, com el volem donar a 
veure? En quin estil ens inspirem o ens sembla més adequat?  
 
Mirar fotos actuals de les estacions, recorregut, paisatge. O bé fer fotos actuals 
de les estacions, recorregut, paisatge. Comparar les fotos d’abans amb les 
d’ara. Què ha canviat? Què segueix igual? 



  
•  Fer un plànol del recorregut 

del tren. A la part superior hi 
podem posar fotos antigues 
del tren, les estacions, 
paisatges. A la part inferior, 
les fotos actuals de les 
estacions, paisatges. O bé 
dibuixos i pintures que hàgim 
fet recreant el recorregut. 

•  En aquesta adreça hi 
trobareu més informació 
sobre el tren i el seu 
recorregut: 

  http://sfg.iguadix.es/node/20 

Plànol del  trajecte del ferrocarril i el 
servei de carretera de la Companyia 

del Tren de Sant Feliu a Girona i  
AMSFG. Fons de la Companyia del 

Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a 
Girona 



2.-Viatge social: 
  
  
•  Representar un vagó de primera, un de segona i un de tercera per 

dins: els personatges, les mercaderies.... 
  
•  Representar una estació amb els diferents personatges que 

esperaven el tren o que hi treballaven.  

•  Quin estil o tècnica ens sembla més adequada per fer-ho? 



3.-Viatge interior: 
  
  
•  Podem viatjar en el temps i imaginar-nos com hagués estat fer un viatge en 

el tren de Sant Feliu a Girona. Amb qui hi anàvem? Per què fèiem el viatge? 
Qui hi havia al vagó? Qui seia al nostre costat?  

  
     Quina història ens podem imaginar a partir de tots aquests elements.  
  
•  Podem fer un còmic amb el que hem imaginat, inspirant-nos amb les fotos 

que hem vist i les històries i anècdotes que hem après.  

El viatge físic, social i interior es poden combinar per fer el desplegable o 
una història o un còmic.  



3.- EXERCICIS PRÀCTICS



1.- Dibuixar, pintar...la cara del tren. 
2.- Dibuixar, pintar el fum, a cada màquina diferent. 
3.- Tren en la nit. Dibuixar, pintar el paisatge de nit que travessa aquest tren. 
4.- Tren travessant una tempesta. Dibuixar, pintar la tempesta al voltant del 
tren. 
5.- Tren en perspectiva. Dibuixar, pintar el paisatge pel que passa el tren, 
procurant mantenir la perspectiva.  
6.- Dibuixar un tren en perspectiva entre les dues línies. Afegir-hi el paisatge, 
també en perspectiva. 
7.-Dibuixar, pintar un tren en perspectiva que s’allunya o s’apropa. Fer-ho de 
manera realista o expressionista. 
8.- Tren travessant un pont. Dibuixar, pintar un tren seguint la perspectiva del 
pont. Fer-li el paisatge al voltant. 
9.- Tren-velocitat. Representar el paisatge al voltant del tren, buscant 
representar el moviment i la velocitat.  
10/11.- Còmic. Imaginar en 8 vinyetes la història d’aquesta dona. Què li 
passarà o què li va passar. En blanc i negre.  
12.- Còmic. Imaginar en 8 vinyetes o 16 el viatge d’aquesta noia. On va, per a 
qui és el ram, què li passa... 
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