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I. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

La nostra proposta de ruta literària està dedicada a la figura i obra de l’escriptor i 

mestre castellonenc Miquel Peris i Segarra (1917-1987) a través d’una selecció de poemes 

i epístoles acuradament extreta de la seua composició literària. Una obra que es 

caracteritza fortament per la presència de l’amor prohibit i condemnat a la clandestinitat 

i els vincles intensos de l’autor amb la natura, el paisatge mariner de la costa castellonenca 

i la mar, com a principals eixos temàtics vertebradors. El recull ha estat seleccionat 

d’acord amb criteris d’afinitat amb els continguts curriculars de la matèria Valencià 

Llengua i Literatura del segon cicle de secundària i per l’interès i l’atracció potencial que 

pensem un pot oferir als estudiants.  

Concretament, la ruta s’ha dissenyat per a ser adreçada als estudiants de 4t d’ESO 

de l’Institut Miquel Peris i Segarra situat al barri mariner de Castelló de la Plana, el Grau 

de Castelló. Els continguts curriculars d’aquest estadi educatiu ofereixen un context 

acadèmic idoni per a endinsar-se en les diverses manifestacions del gènere poètic, i el 

context particular dels estudiants d’aquest centre, com a conciutadans de l’autor i el seu 

univers literari, permet un aprofundiment si no necessari, d’allò més adient, en la figura 

del poeta, mestre i difusor de la literatura i la cultura valencianes a Castelló. 

Tot i això, considerem que també podria resultar interessant proposar-hi una 

adaptació específica de la ruta literària que presentem per al curs de 1r d’ESO amb una 

finalitat introductòria, consistent en el descobriment de la figura que porta el nom de 

l’institut on l’alumnat encetarà la seua educació secundària.  

Si bé la proposta presenta un interès especial per a l’IES Miquel Peris i Segarra 

com a iniciativa de reivindicació del patrimoni literari local, estem convençuts que es 

tracta d’una activitat que també podria portar-se a terme en altres centres arreu del País 

Valencià com a exercici de foment del coneixement de l’obra d’autors valencians de 

menor repercussió social, però no per això de menys qualitat literària.  

A més, la ruta literària es situa en un moment de commemoració social que 

conjuga amb la celebració del centenari del naixement de l’autor i la convocatòria dels 

premis de poesia, la Mar de Poesia, organitzats per l’Ajuntament de Castelló en 

col·laboració amb l’associació cultural La Barraca a través dels quals es vol retre 

homenatge als autors Miquel Peris i Segarra i Manuel Garcia Grau. 
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La realització de la ruta, programada per a ocupar una jornada escolar de duració, 

està prevista per a portar-se a terme a l’abril, aprofitant el bon temps i de manera prèvia 

a la terminació de la convocatòria dels Premis de la Mar amb vista a que els alumnes i 

puguen participar amb les seues obres poètiques pròpies.  

La ruta pren com a escenari geogràfic la Via Verda, un camí natural de vora 5km 

de trajecte que voreja la costa mediterrània entre Benicàssim i Orpesa i que té la màgia 

de poder encarnar-hi l’univers literari de l’obra de Miquel Peris i Segarra de manera 

magistral, tot permetent-nos endinsar-nos-en el món del poeta i recórrer-lo sense perdre 

mai de vista la mar. Val a dir que es tracta d’una via adaptada per a les necessitats dels  

discapacitats, de manera que cap estudiant hi podria quedar exclòs.  

1. 1. JUSTIFICACIÓ 

A grans trets, els objectius didàctics que persegueix la nostra eixida literària són 

principalment els següents:  

D’una banda, fomentar el reconeixement i la recuperació d’una figura literària 

local, el poeta castellonenc Miquel Peris i Segarra, així com col·laborar en la vindicació 

del seu valor literari i cultural des de les institucions públiques valencianes, les quals 

necessàriament han de comptar amb la implicació de l’escola pública.  

De l’altra, contribuir a un major apropament i accés dels estudiants als gèneres 

poètics i epistolars, sovint marginals o amb un índex inferior de recepció i conreu entre 

els adolescents, des d’una experiència vivencial i no merament passiva que es limite a la 

lectura a l’aula, sinó que pretén transcendir-la i ocupar altres espais socials a través de la 

realització de la ruta literària, però també de la participació als Premis de la Mar.  

Pel que fa als participants de la ruta i malgrat no poder gaudir de la companyia i 

guiatge de l’autor, hem d’assenyalar que ens vam posar en contacte amb Ricard Garcia, 

a qui Miquel Peris dirigia les seues cartes sota el nom de Gerard. No sabem cert si Miquel 

mantenia una relació d’amistat amb Ricard o anava més enllà, però sabem que inspira el 

remitent literari i amorós de les seues cartes. No obstant això, Ricard ens va contestar que 

per qüestions personals, ens podria ajudar des de la distància en allò que li demanarem.  
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Les activitats que ocupen la ruta estan enfocades majoritàriament de tal manera 

que busquen fomentar el treball cooperatiu però també la capacitat per treballar de manera 

individual i autònoma.  

Sense cap mena de dubte, la ruta suposa una invitació a descobrir els paisatges de 

l’obra de Miquel Peris i Segarra en carn pròpia tot afavorint un aprenentatge significatiu 

que quede arrelat als coneixements experiencials dels alumnes, però també l’aprofitament 

de la figura d’aquest autor com a vector de contagi del plaer i l’interès per la poesia 

valenciana.
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II. MARC METODOLÒGIC 

2. 1. OBJECTIUS 

En la configuració de la ruta ens vam deixar emportar per la màgia de la senzillesa 

que vam trobar en les paraules de l’autor i vam considerar que podia ser una forma 

d’aproximar el fet literari a un alumnat encara amb poca maduresa literària. A partir 

d’aquesta primera finalitat van anar generant-se’n altres. 

Dins dels objectius de l’activitat podríem diferenciar entre els que considerem 

prioritaris i els que podem situar en un segon lloc tot i no per això ser secundaris. Quan 

vam fer la ruta ens vam adonar que a més de l’aproximació directa a la figura del autor i 

a la seua obra com a objectius generals del currículum de l’alumnat de secundària, aquesta 

mena d’experiències  comporten altres  aspectes que també podem considerar objectius 

educatius. Començarem amb els més rellevants: 

1. Engrescar a la lectura d’una forma poc habitual fora i dins de l’aula. 

2. Aproximar l’alumnat a un autor literari de la seua zona lingüística i 

cultural. 

3. Descobrir els temes intimistes de la nostra literatura i la seua proximitat 

a la vida real. 

4. Treballar els trets formals dels gèneres que s’han inclòs a la seqüència 

didàctica. 

5. Practicar la recitació de textos en veu alta i davant de públic. 

6. Gaudir del vincle entre literatura i paisatge. 

7. Fomentar el treball en grup de forma cooperativa, inclusiva, solidària i 

respectuosa. 

D’altres objectius que hi podríem afegir: 

8. Fomentar l’esperit crític tant mitjançant les temàtiques que ens presenta 

l’autor (per exemple l’amor clandestí) com fent reflexionar l’alumnat 

sobre la degradació del paisatge que visitarem durant la Via Verda. 

9. Saber apreciar els autors locals potser amb menys renom. 

10. Fomentar la creativitat artística (concurs de fotografia) i literària 

(elaboració de textos per part dels alumnes). 

11. Despertar la sensibilitat de l’alumnat i aprendre a parlar sobre els 

sentiments i la subjectivitat. 
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2. 2. COMPETÈNCIES 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual (CCLA): els 

alumnes llegiran, comprendran i produiran textos tant orals com escrits i 

es practicarà la seua correcció i adequació. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:  

• Competència social i ciutadana: els alumnes tindran la possibilitat de 

entrar en contacte entre ells fora de l’aula. Tindran la necessitat de 

respectar-se i aprendre a conviure. També entraran en contacte amb la 

natura i hauran de comportar-se amb i en ella adequadament. 

• Competència cultural i artística (CCA): apreciaran l’art i les seues 

diferents manifestacions i les aplicaran a produccions pròpies. 

• Competència per a aprendre a aprendre (CAA): caldrà disposar 

d’habilitats per a iniciar-se en l’aprenentatge de forma autònoma i 

significativa. 

• Tractament de la informació i competència digital (CTID) 

• Competència en l’autonomia i iniciativa personal (CAIP) 
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2. 3. CONTINGUTS 

Dins dels continguts que hem delimitat trobem una classificació per àrees de 

coneixement. Tot seguit mostrem una graella per presentar-los: 

E
S

C
O

L
T

A
R

 I
 

P
A

R
L

A
R

 

· Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

· Assumpció de distints rols en equips de treball. 

· Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu 

· Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

· Procés estructurat de presa de decisions. 
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 · Actuació eficaç en equips de treball 

· Ús de ferramentes de producció digital en la web. 

· Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i 

comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el 

treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees 

alienes, etc. Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius 

en entorns personals d’aprenentatge. 

· Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i 

recursos. 
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· Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a 

partir de la lectura. 

· Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, acordes amb 

el nivell, com a base per a la formació de la personalitat literària i el 

gaudi personal. 

· Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu 

alta) de textos literaris com a font de gaudi i informació i com un 

mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal. 

· Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell 

· Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o 

d’investigació senzilla i supervisada sobre una lectura realitzada 

· Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que 

impulsen la realització de lectures amenes 

· Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, 

etc.) relacionant obres, personatges i temes universals: l’home en la 

naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps fugitiu, 

estereotips femenins, el món de la raó, el destí, anhels de llibertat, la 

visió de l’insòlit, l’home en societat, la visió d’Europa i Espanya. 

· La literatura des dels anys seixanta fins als nostres dies. 

· Anàlisi senzilla de textos: localització del text en el seu context social, 

cultural i històric; identificació de l’època literària; trets presents en 

el text; contingut (tema, tòpics, argument, personatges, estructura, 

formes i llenguatge literari i intenció de l’autor. 
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III. SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS 

A continuació es presenten unes activitats que es realitzaran abans, durant i 

després de la ruta amb la finalitat de conèixer millor l’autor i la seua obra. Ara bé, cada 

activitat detallada la trobareu als apartats que vénen a continuació, en què dividim la 

seqüència en activitats abans de la ruta, durant la ruta i després de la ruta. El motiu de 

posar la taula global abans és per tindre una visió de conjunt i veure-ho completament. 

Activitats Organització Materials Temps Objectius 

AP1. Miquel embotellat Grups 
Cartes, 

poemes, vídeo 

50 

minuts 
1, 2, 3, 6, 8 

AP2. Ara va de trets formals Grups 

Cartes, 

poemes, 

diccionaris 

50 

minuts 
1, 4, 3, 6 

AP3. Tutorial a càrrec d’un 

rapsoda 
Grups 

Decàleg, 

poemes, cartes, 

50 

minuts 
1, 2, 4, 5 

AR4. Au de ruta! (veure 

itinerari, parades i selecció 

de poemes en el llibret de 

ruta) 

Grups 
Llibret de ruta, 

telèfon mòbil 
7 hores 1-11 

AA5 Contem-nos els secrets Individual 
Paper, bolígraf, 

sobres 

50 

minuts 

 

2, 3, 4, 7, 

10, 11 

AA6. Fem de poetes! Individual 

Inspiració. 

Material per 

escriure. 

2 hores 
2, 3, 4, 6, 

10, 11 
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3. 1. ACTIVITATS ABANS DE LA RUTA 

AP1: Miquel embotellat 

En la primera activitat de preparació, els alumnes per grups es trobaran damunt la 

taula diferents botelles amb poemes i cartes de Miquel Peris Segarra que hauran de llegir. 

Seguidament, hauran d’extreure els trets biogràfics de l’autor i es farà una posada en comú 

amb la resta de companys. A continuació, es reproduirà un vídeo de la biografia i de les 

característiques generals de l’obra de Miquel realitzat per els autors d’aquesta seqüència. 

Alguns dels trets biogràfics que els alumnes poden deduir serien: 

o Era un autor de Castelló. 

o Escrivia en valencià. 

o Tenia un amor/amic a qui deia Gerard. 

o Feia poesia i epístola. 

o La temàtica és sobretot paisatgística. 

o Va començar a escriure durant el franquisme. 

AP2: Ara va de trets formals 

En aquesta activitat, es repartirà el llibret de ruta i s’explicaran les característiques 

formals de la poesia i la carta (parts, rima, característiques del llenguatge poètic, etc.) amb 

un PowerPoint. Seguidament, per grups s’identificaran aquests trets en els poemes i les 

cartes de la ruta i es buscaran al diccionari les paraules que no s’entenguen del recull de 

texts de la ruta. 

AP3: Tutorial a càrrec d’un rapsoda 

En la tercera activitat de preparació vindrà un rapsoda per a preparar els alumnes 

per a la ruta. Aquest els presentarà el decàleg del poeta i assajarà amb els alumnes les 

lectures de la ruta. Finalment, es repartiran les lectures de la ruta: primer es mirarà si hi 

ha voluntaris i si no és el cas, el professor/la professora les assignarà. 
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Decàleg del poeta: 

1. Entendre allò que diem. Abans de recitar un poema cal saber quin 

missatge ens vol transmetre. 

2. Què volem transmetre. Quan recitem un poema hem d’intentar mostrar 

al públic les emocions i els sentiments que ens provoca aquest text, i 

acompanyar-lo amb la veu i el cos de la millora manera possible. 

3. De memòria. A l’hora de recitar, saber el poema de memòria farà que ens 

sentim més segurs i puguem gaudir-ne amb més intensitat. 

4. Vocalitzar és fonamental. Perquè tothom entengui el que diem hem de 

vocalitzar i ser clars a l’hora de parlar. Oblideu-vos dels xiclets i els 

caramels! 

5. Projectar la veu. El to de veu també cal tenir-lo en compte, ja que ens 

dirigim al públic i tothom ens ha de sentir. Perquè la veu surti amb més 

força, la posició del cos és important: hem d’estar drets i rectes. Respirar 

uns quants cops abans de començar és una bona manera de preparar-nos. 

6. Els gestos. Quan parlem en públic hem d’evitar gestos com tocar-nos els 

cabells, ficar les mans dins les butxaques, o creuar-les. La mirada també 

és important, hem de mirar el públic sense por. 

7. Poc a poc. Parlar poc a poc, amb les pauses adequades, sense presses, 

permetrà als qui ens escolten entendre millor el que comuniquem. No cal 

atabalar-nos per acabar de pressa, preneu-vos-ho amb calma. 

8. L’actitud també compta. Hem de mostrar-nos segurs d’allò que fem, 

convençuts. Ho hem treballat i ens sortirà bé! 

9. Calma i tranquil·litat. Els nervis sempre són presents quan recitem 

davant algú; no passa res, tranquils! Per recitar un poema és millor estar 

tranquil i relaxat (tancar els ulls i respirar cinc vegades profundament pot 

ajudar-nos). 

10. A gaudir! I en darrer lloc, però no menys important, passar una bona 

estona i gaudir de la poesia ha de ser el nostre objectiu principal. 
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3. 2. ACTIVITATS DURANT LA RUTA 

AR4: Au de ruta! 

L’activitat quatre és la ruta literària “Un passeig per la Via Verda mitjançant l’obra 

de Miquel Peris”, la qual està explicada minuciosament en el tríptic —el qual el trobem 

a l’ANNEX 20— i en el llibret de ruta —el qual correspon a l’ANNEX 21—. En aquest 

trobarem l’itinerari, els horaris, les parades, les normes i instruccions de tot allò que 

s’haurà de fer en la ruta, les lectures, les activitats i l’avaluació final. Pel que fa al mapa 

de la ruta, el podeu veure al complet a l’ANNEX 22, en què posem el mapa complet, el 

mapa corresponent Castelló i el mapa corresponent a la Via Verda.
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3. 3. ACTIVITATS DESPRÉS DE LA RUTA 

AA5: Contem-nos els secrets 

En l’activitat 5 d’avaluació, els alumnes, de forma individual i després d’haver fet 

la ruta i d’haver vist els trets formals de l’epístola, escriuran una carta a un company de 

classe. Aquesta carta es depositarà en una bústia que faran els alumnes i finalment es farà 

l’intercanvi. El professor/la professora avaluarà les cartes dels alumnes amb la següent 

rúbrica orientativa (però no serà l’única cosa que s’avaluarà): 

Criteris Màxima 

puntuació 

1’5 punts 0 punts 

Participació en 

l’activitat i 

presentació 

adequada de 

l’activitat (3 punts). 

L’alumne ha 

participat en 

l’activitat 

voluntàriament, de 

forma positiva i ha 

presentat l’activitat 

com s’havia 

demanat. 

L’alumne ha 

participat en 

l’activitat però la 

presentació de la 

carta no és 

l’adequada. 

L’alumne no ha 

participat en 

l’activitat 

Les parts de la carta 

(3 punts). 

L’alumne ha ficat 

les parts de la carta 

com s’havia 

explicat en la sessió 

de trets formals a 

classe. 

L’alumne s’ha 

deixat alguna part 

important de la 

carta. 

L’alumne no ha 

participat en 

l’activitat. 

La correcció de la 

carta. Coherència i 

cohesió (2 punts). 

L’alumne ha escrit 

una carta que 

s’entén 

perfectament, 

cohesionada i 

pràcticament sense 

faltes greus 

d’ortografia. 

L’alumne ha escrit 

una carta amb 

moltes faltes 

d’ortografia i sense 

molta cohesió ni 

coherència. 

L’alumne no ha 

participat en 

l’activitat. 
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L’originalitat del 

contingut i 

expressió d’idees (2 

punts). 

L’alumne ha escrit 

una carta en la qual 

s’ha expressat 

perfectament i té 

contingut original 

(com per exemple, 

ha escrit una 

xicoteta estrofa, ha 

ficat una foto, ha 

utilitzat recursos de 

la llengua com 

alguna frase feta, 

metàfora, 

comparació, 

descripció…). El 

possible ús 

d’aquests recursos 

es recordarà a 

classe. 

L’alumne ha escrit 

una carta en la qual 

alguna de les idees 

no s’entén i el 

contingut no és 

massa original. 

L’alumne no ha 

participat en 

l’activitat. 
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AA6: Ens fem poetes! Camí cap al premi de poesia 

En aquesta última activitat d’avaluació perseguim dos objectius concrets. D’una 

banda hauran de demostrar que han après els que hem treballat a classe en relació al 

gènere literari poètic. Hauran d’escriure un poema intimista que verse sobre la mar i fent 

servir els trets formals que han anat introduint al llarg de la seqüència didàctica. 

Posteriorment els avaluarem mitjançant una rúbrica que exposarem tot seguit.  

D’altra banda engrescarem a l’alumnat a presentar els poemes al Premis de la Mar 

de Poesia —podeu veure el cartell del concurs a l’ANNEX 23—. Es tracta d’un certamen 

poètic que convoca l’Ajuntament de Castelló en col·laboració amb diferents institucions 

de promoció cultural de la zona. considerem que pot ser una oportunitat única per a 

l’alumnat poder aspirar al premi i al mateix temps aplicar els coneixements assolits durant 

la seqüència didàctica.  

Què avaluarem en aquesta producció individual? 

Criteris Màxima puntuació 1’5 punts 0 punts 

Temàtica: la mar (3 

punts) 

La mar és present 

arreu del text. 

La mar no apareix 

del tot. 

La mar no apareix 

en cap moment. 

Estil intimista (3 

punts) 

L’estil del poema 

representa 

l’intimisme 

perfectament. 

L’intimisme no està 

del tot present al 

text. 

L’intimisme no 

apareix en cap 

moment. 

Aparició dels trets 

formals treballats a 

classe (2 punts) 

El text s’adequa a 

allò que hem vist a 

classe 

perfectament. 

El text s’adequa a 

allò que hem vist a 

classe, però no del 

tot. 

El text no s’adequa 

a allò que hem vist a 

classe. 

Mínim de 50 versos 

de rima lliure (2 

punts) 

El mínim està 

acomplit i en rima 

lliure. 

El mínim de versos 

o la rima lliure no 

s’acompleixen. 

No acompleix cap 

dels dos requisits. 
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IV. CONCLUSIONS 

El present treball ens aporta un enriquiment des de distints punts de vista. En 

primer lloc, ens acosta a la nostra llengua mitjançant la literatura i l’espai natural, l’espai 

mediterrani que envolta l’alumnat de l’IES Miquel Peris i Segarra. Segonament, llengua 

i literatura estan íntimament relacionades perquè l’aprenentatge-ensenyament d’ambdues 

funciona mitjançant la retroalimentació mútua. En tercer lloc, aporta a l’alumnat una visió 

crítica d’allò que han fet amb el seu entorn natural, amb allò que abans eren pins i bancals 

i que ara ha esdevingut una mina de ciment, piscines i luxes.   

Els objectius d’aquesta ruta literària planteja aquesta doble visió que, sota el nostre 

pensament, creiem que és necessari per a l’alumnat conéixer el que es trobarà més enllà 

de l’aula, el que es trobarà el dia de demà i que ha transformat el mode de vida de la zona 

que habiten. La Via Verda que va de Benicàssim a Orpesa —o viceversa—, ens presenta 

un paisatge impressionant i més que adequat per estudiar i entendre l’obra de Miquel Peris 

i Segarra. Cada lloc representa a la perfecció els textos escollits, les fonts d’inspiració de 

l’autor i la temàtica de la seua obra: la natura, la mar, l’amor clandestí...  

Pel que fa a la forma de tractar els continguts de la seqüència didàctica, fer servir 

una ruta literària per a l’aprenentatge-ensenyament de llengua i literatura és, sense cap 

dubte, un mètode eficient i enriquidor, perquè suposa un trencament amb la metodologia 

tradicional i fa la funció d’aproximar el jovent als continguts literaris de l’assignatura.  

Ara bé, quant al procés de creació de la seqüència didàctica, aquesta va prendre 

diferents opcions a l’inici de l’assignatura. Ens vam debatre entre una ruta pel Cabanyal, 

una ruta de temàtica morisca per la Vall d’Alcalà i la Vall de Gallinera, una ruta sobre 

Pep Gimeno Botifarra, una ruta sobre llegendes i, finalment, una ruta que tractara l’obra 

de Miquel Peris i Segarra. Una vegada ens vam plantar en aquest punt, van haver diferents 

aspectes que ens va fer decidir quina ruta elaborar: enguany és l’any centenari del 

naixement de l’autor, véiem necessari que l’alumnat de l’IES Miquel Peris i Segarra 

coneixera qui era la persona que posa nom al seu centre i, la més important, menjar-nos 

una paella de marisc de Borriana acompanyada del vi dels pobres. 
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Per acabar, concloem que la present ruta ens ha servit per tractar un tema que, a 

priori, l’alumnat no concep com a proper, per fer que l’alumnat comprenga amb més 

facilitat la temàtica de l’autor i que vegen la càrrega literària que tenen els punts de la 

ruta. Cal esmentar que l’experiència va ser més que enriquidora i que corroborem 

l’eficàcia d’aquesta per a l’aprenentatge-ensenyament de la llengua i la literatura. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1 

 

 



  26  

 

ANNEX 2 
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ANNEX 3 
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ANNEX 4 
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ANNEX 5 
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ANNEX 6 
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ANNEX 7 
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ANNEX 8 
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ANNEX 9 
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ANNEX 10 
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ANNEX 11 
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ANNEX 12 
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ANNEX 13 
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ANNEX 14 
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ANNEX 15 

 

  



  40  

 

ANNEX 16 

A LA FI EL VAIG TROBAR...! 

Jo vaig escriure un nom damunt de l'aigua, 

-cristall blau de la mar-, 

i una lleugera, matussera onada, 

de pressa el va esborrar... ! 

El vaig escriure a sobre fulles seques, 

-blana catifa d'or-, 

i a la tardor, en ventallós capvespre, 

el vent se'l va emportar... ! 

Llavors, en el dur gel vaig intentar 

escriure el nom AMOR, 

i del fred vaig rebre dentellada, 

i quasi em vaig gelar... ! 

l vaig provar d'escriure'l a la flama, 

símbol de la passió, 

i d'un cop, brusenta foguerada 

ni cendra va deixar... ! 

Jo vaig voler gravar el nom en pedra 

a cops de mon trist cor, 

i no vaig assolir la meravella: 

no va restar l'AMOR... ! 

l en Primavera, el vol d'una falzia 

creuant la blava mar, 

assagetant mon cor va obrir ferida, 

i AMOR va despertar...! 

 

 

23-Setembre-1965. 
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ANNEX 17 

XIII 

La vela enamorada 

del jovencell garbí, 

sorolla, passionada, 

son ball de tremolí. 

El vent, a cau d'orella, 

per jove i per ardit, 

li canta a la donzella 

son ventaller neguit, 

fent la meravellosa 

tonada de l'amor 

per una mar joiosa 

guarnida de blavor. 

La tendra canturel·la, 

- pregó de l'albirar-, 

comença quan la vela, 

pel vent, fa un tremolar. 
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XIII 

Ocellet matiner: 

Embruixat per la blava remor, 

- escumosa harmonia d'onada-, 

has volgut atansar 

ton desig primicer de volar, 

i frueixes l'eterna sonada 

navegant-hi la mar del no-res. 

Ocellet lliberat 

que comboies volades sense ales 

pel camí de la nit 

musicada d'estels eternals. 

Quina sort ser-hi amb tu 

per gaudir d'argentades plaüres 

a recer de la nau del teu bres! 
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ANNEX 18 

V 

Caminant, xafa fort perquè tens d'encimar la carena 

i la fosca s'acosta lluint de tenebres la nit. 

El lleuger bergantí cerca l'ull que la costa li ofrena 

per no caure pels fraus a les balmes del fat malparit. 

Aniràs pel vial malastruc on s'ofeguen els dies 

enxarxats al cormull d'argelagues, coscolls i esbarzers; 

negres corbs -hostatgers d'aquest món-fitaran voravies, 

agreujant viaranys vorejats d'estalons matussers. 

I encaixat per filades de branques de seques savines 

que engraellen l'esquerp caminàs que comporta la fi, 

sols tindràs per companys les rufaques de fredes boirines 

fins que atanses el cim del turó de ton tràgic destí.
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ANNEX 19 



  45  

 

ANNEX 20 
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ANNEX 21 

Un passeig per la 

 Via Verda 

mitjançant l’obra de 

Miquel Peris 
 

 

 

LLIBRET DE LA RUTA 
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HORARI I ITINERARI 

9.00 h → Eixida de l’IES Miquel Peris (Grau de Castelló) 

9.15 h → Primera parada: Plaça Miquel Peris i Segarra (Grau de 

Castelló) 

9.45 h → Segona parada: El far (Grau de Castelló) 

10.00 h → Autobús fins a Benicàssim 

10.30 h → Tercera parada: arribada a l’inici de la Via Verda 

(Benicàssim) i esmorzar. 

Comencem la Via Verda! 

11.10 h → Quarta parada: 

Torre de la Colomera (Via 

Verda) 

11.40 h→ Quinta parada: 

Platja La Renegà (Via Verda) 

12.00 h→ Sexta parada: Torre 

de la Corda (Via Verda) 

12.30 h→ Setena parada: Túnel (Via Verda) 

13.00 h→ Octava parada: Mirador d’Orpesa (Via Verda) 

13.30 h→ Novena parada: Acabament Via Verda (Orpesa) 

14.00 h→ Dinar al càmping (Orpesa) 

16:00 h→ Tornada amb l’autobús des d’Orpesa i arribada a 

l’institut (Grau de Castelló) 
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BIOGRAFIA DE L’AUTOR  

 

Miquel Peris Segarra (Castelló de la Plana, 1917 – Castelló de la Plana, 1987) va 

ser un escriptor i mestre valencià que va conrear el periodisme, el teatre, la narració breu, 

l’epístola i la poesia.  

El poeta castellonenc va participar durant la Guerra Civil en les Missions 

Pedagògiques, portant 

recitals poètics i teatre als 

pobles del nord de Castelló. 

Va començar a escriure als 

quaranta-cinc anys però la 

seua activitat poètica li va fer 

guanyar diversos premis en 

diferents poblacions de la 

província. A més a més, 

també va ser membre 

fundador del Centre 

excursionista de Castelló. 

La seua temàtica poètica va ser qualificada per Joan Fuster de “paisatgisme 

sentimental”, fruit del seu esperit observador des d’un dels seus llocs preferits: la mar. 

Més avant, la temàtica de la seua obra  va girar cap a l’intimisme. També cal destacar la 

part epistolar dirigida a un amic a qui va ficar el pseudònim de Gerard. En homenatge a 

Miquel Peris Segarra i a Manuel Garcia Grau, l’Ajuntament de Castelló organitza els 

Premis de la Mar, premis de poesia en homenatge a la mar Mediterrània.  
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COSES QUE HEU DE TINDRE EN 

COMPTE ABANS DE COMENÇAR LA 

RUTA: 

 

 Recordeu que la Via Verda, 

malgrat la pressió urbanística i 

turística que pateix, és un ESPAI 

NATURAL que cal 

RESPECTAR. Cal que tinguem 

present que de la natura obtenim 

els recursos que utilitzem en la 

nostra vida i per aquest motiu cal 

gaudir-hi amb cura.  

 

 CONCURS DE FOTOGRAFIA: Durant tota la ruta 

literària haureu de fer fotos per tal de ficar-les posteriorment 

en el vostre llibret de ruta. Cal que feu una foto 

ORIGINAL i CREATIVA en cada parada però recordeu 

que només podreu 

utilitzar el telèfon mòbil 

quan sone el xiulet i 

l’haureu d’amagar quan 

torne a sonar. Heu de ser 

ràpids per tal de fer la 

millor foto si voleu guanyar el premi del concurs, que serà la 

foto guanyadora en un llenç (20x20). Per a participar, les 

fotos s’enviaran al correu 

departamentllenguaiesmiquelperis@gmail.com el dia 

després de la ruta. Qualsevol foto enviada fora del termini 

NO entrarà en concurs. El jurat estarà compost pels 

professors del departament de valencià.  

 

mailto:departamentllenguaiesmiquelperis@gmail.com
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 INVENTEU UN TÍTOL: Com bé hem vist a classe, 

molts dels poemes i les cartes de Miquel Peris van numerats 

però no tenen títol. Per això, haureu de pensar un títol per 

parelles per a cada poema i carta que es llegirà i anotar-lo 

dalt de cada fragment. Recordeu introduir el nom dels dos 

membres de la parella ací: 

 

1. 

2. 

1. Entendre allò que diem. Abans de recitar un poema cal saber quin missatge ens 

vol transmetre.  

2. Què volem transmetre. Quan recitem un poema hem d’intentar mostrar al públic 

les emocions i els sentiments que ens provoca aquest text, i acompanyar-lo amb la 

veu i el cos de la millora manera possible.  

3. De memòria. A l’hora de recitar, saber el poema de memòria farà que ens sentim 

més segurs i puguem gaudir-ne amb més intensitat. 

 4. Vocalitzar és fonamental. Perquè tothom entengui el que diem hem de vocalitzar 

i ser clars a l’hora de parlar. Oblideu-vos dels xiclets i els caramels! 

 5. Projectar la veu. El to de veu també cal tenir-lo en compte, ja que ens dirigim al 

públic i tothom ens ha de sentir. Perquè la veu surti amb més força, la posició del cos 

és important: hem d’estar drets i rectes. Respirar uns quants cops abans de començar 

és una bona manera de preparar-nos. 

 6. Els gestos. Quan parlem en públic hem d’evitar gestos com tocar-nos els cabells, 

ficar les mans dins les butxaques, o creuar-les. La mirada també és important, hem 

de mirar el públic sense por. 

 7. Poc a poc. Parlar poc a poc, amb les pauses adequades, sense presses, permetrà 

als qui ens escolten entendre millor el que comuniquem. No cal atabalar-nos per 

acabar de pressa, preneu-vos-ho amb calma. 

 8. L’actitud també compta. Hem de mostrar-nos segurs d’allò que fem, 

convençuts. Ho hem treballat i ens sortirà bé!  

9. Calma i tranquil·litat. Els nervis sempre són presents quan recitem davant algú; 

no passa res, tranquils! Per recitar un poema és millor estar tranquil i relaxat (tancar 

els ulls i respirar cinc vegades profundament pot ajudar-nos).  

10. A gaudir! I en darrer lloc, però no menys important, passar una bona estona i 

gaudir de la poesia ha de ser el nostre objectiu principal. 

Decàleg per a ser un bon poeta 
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1, 2, 3… 

 

 

 

 

 

COMENCEM 

LA RUTA! 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARADA: PLAÇA MIQUEL PERIS I 

SEGARRA   (GRAU DE CASTELLÓ) 

 

FOTO CONCURS 
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XIII 

Ocellet matiner: 

Embruixat per la blava remor, 

- escumosa harmonia d'onada-, 

has volgut atansar 

ton desig primicer de volar, 

i frueixes l'eterna sonada 

navegant-hi la mar del no-res. 

Ocellet lliberat 

que comboies volades sense ales 

pel camí de la nit 

musicada d'estels eternals. 

Quina sort ser-hi amb tu 

per gaudir d'argentades plaüres 

a recer de la nau del teu bres! 

 

13  

Palmeres i palmeres, més palmeres, -escombra 

espiritual-, solcant el frau d’urbanes voravies del meu 

benvolgut grau. 

 

Palmera faenera que agranes el blau cel per a  

emblavir-lo molt més i més encara. 

Jo sóc sota l’ombrall del vertical deler mentre somnie les 

dèries tardorenques que em pertoquen. 

 

 

 

 

 

 SEGONA PARADA: EL FAR (GRAU DE CASTELLÓ) 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO CONCURS 
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4 

 

Un capvespre molsut del nuu febrer,  

dos petits gots de vi i una mirada,  

el llavimut oreig de l’alenada 

que ha despertat en mi novell deler. 

 

Marineret d’ulls blaus, meu mariner,  

bru grumetàs, estel pregó d’albada,  

eco de la besllum de l’estelada,  

penyoradís record d’un vell voler. 

 

Voldràs ser el meu fill, marineret? 

Podràs donar-me l’afecte que caldria,  

creuar l’ample vial com l’oroneta 

 

creua l’espai obert que jo voldria,  

gaudir el darrer somni del poeta? 

Voldràs des d’ara ser el meu fillet? 
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8 

Obre de bat a bat l’embaldellada 

comporta i dóna solta l’amargor,  

        oblida el fat roen de l’asprivor 

        i beu a doll l’alé d’una estimada 

 

que et donarà molt més renovellada 

la força per gaudir, acorador,  

        de la irisada llum d’un nou amor,  

        de la tranquil·la pau de l’alborada. 

 

Quin goig el meu, farer en ta tenebra, 

       per a esbargir la fosca de ta nit 

        i pugues retrobar novella aimia.  

 

Jo bressolejaré la dolça febra 

       que rosega el meu tot fent poesia: 

       No oblides mai que en mi no hi és l’oblit. 
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 Seieu en rogle, és hora de jugar! A continuació, el 

professor/la professora dirà a l’orella d’algun alumne una 

estrofa d’un poema de Miquel Peris . Els alumnes hauran 

d’anar passant el missatge al company de la dreta en veu 

baixa. Finalment, l’últim del rogle dirà quina és l’estrofa 

que li ha arribat. Recordeu que si no escolteu bé el que diu 

el company, podeu ser creatius i inventar alguna estrofa 

nova.  

 

 

 

 

               

 

 

 

ACTIVITAT: La poesia boja de Miquel  

 

Jo he vist la fam ser guany de 

cada dia; la por i el plor, joguines de 

l'infant; el sol, rodó i daurat, pa del 

migdia; la dalla de la Mort, lluna 

minvant. 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TERCERA PARADA: ESMORZAR I INICI VIA VERDA 

(BENICÀSSIM) 

 

FOTO CONCURS 
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11 

Voldria ser la mar per a engroxar-te,  

     voldria ser cisell per a colpir-te,  

     voldria ser florit per a florir-te 

i gessamí novell per a enlairar-te. 

 

Voldria ser el vent per a enlairar-te,  

         voldria ser la son per a dormir-te,  

         voldria ser la pluja a la tardor,  

voldria ser la flaire primicera 

 

del romaní marcer, do de l’amor. 

      Voldria, per a tu, ser més i més,  

voldria ser-ho tot i no sóc res! 
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XIII 

La vela enamorada 

del jovencell garbí, 

sorolla, passionada, 

son ball de tremolí. 

El vent, a cau d'orella, 

per jove i per ardit, 

li canta a la donzella 

son ventaller neguit, 

fent la meravellosa 

tonada de l'amor 

per una mar joiosa 

guarnida de blavor. 

La tendra canturel·la, 

- pregó de l'albirar-, 

comença quan la vela, 

pel vent, fa un tremolar. 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUARTA PARADA: TORRE DE LA COLOMERA 

(BENICÀSSIM) 

 

FOTO CONCURS 
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4 

Vinc de la mar, Gerard. Quina plaüra llueix a la tardor.  

Quan el boscam abilla la muntanya de groguissona pau 

pregona d’allò que esmorteix cada capvespre, la blava 

immensitat de la planura m’enlaira un nacrat himne d’amor  

i llibertat. 

 

Morir al seu recer i jaure al fons d’un frau…! I rebre la 

manyaga de la primera estrella, creuar l’ample vial i anar- 

se’n amb matiner estel on el silenci canta, més enllà de  

l’oblit…! 

 

I a tu, què et diu l’espai obert, Gerard? 

21-Octubre-1981 
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 Seieu cadascú en el raconet 

que vulgueu i escriviu 

individualment el que vos 

transmet aquest espai. Poden ser 

paraules, frases o, fins i tot, 

podeu fer poesia!  

 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

ACTIVITAT: I a tu? Què et diu l’espai 

obert? 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CINQUENA PARADA: PLATJA DE LA RENEGÀ (VIA 

VERDA) 

FOTO CONCURS 
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 Per grups haureu de trobar tots els sobres penjats que 

contindran deu de 

les cartes més 

íntimes i personals 

que Miquel escrivia 

al seu “amic” 

Gerard. Quan les 

tingueu totes, un 

membre de cada 

grup haurà de llegir 

la carta en veu alta i 

dir a la resta de 

companys allò que 

vos ha transmès. 

 Seguidament, baixarem a una cala de la platja i els 

alumnes elegits hauran de llegir “A la fi el vaig trobar…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT: La intimitat de Miquel, 

al descobert. 
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A LA FI EL VAIG TROBAR...! 

 

Jo vaig escriure un nom damunt de l'aigua, 

-cristall blau de la mar-, 

i una lleugera, matussera onada, 

de pressa el va esborrar... ! 

El vaig escriure a sobre fulles seques, 

-blana catifa d'or-, 

i a la tardor, en ventallós capvespre, 

el vent se'l va emportar... ! 

Llavors, en el dur gel vaig intentar 

escriure el nom AMOR, 

i del fred vaig rebre dentellada, 

i quasi em vaig gelar... ! 

l vaig probar d'escriure'l a la flama, 

símbol de la passió, 

i d'un cop, brusenta foguerada 

ni cendra va deixar... ! 

Jo vaig voler gravar el nom en pedra 

a cops de mon trist cor, 

i no vaig assolir la meravella: 

no va restar l'AMOR... ! 

l en Primavera, el vol d'una falzia 

creuant la blava mar, 

assagetant mon cor va obrir ferida, 

i AMOR va despertar...! 

 

23-Setembre-1965. 
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 Ara és l’hora de plasmar els vostres sentiments. 

Busqueu cadascú una pedra i 

escriviu una paraula que tinga 

algun significat per a vosaltres. 

Després, quan sone el xiulet, 

l’haureu de llançar tots junts a la 

mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITAT: Sentiments a la mar! 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISENA PARADA: TORRE DE LA CORDA (VIA 

VERDA) 

FOTO CONCURS 
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16 

On vas, meu jovenall? Cercant tothora el paisatge escaient 

on retrobar-te? Ençà i enllà t’adreces sense trobar-lo en- 

lloc. No t’amoïnes. Guaita pels teus indrets i pensa que 

el teu paisatge, aquell més important i amb el que tu has 

de viure cada dia, mai no serà el de fora, sinó el que ve  

de dins. 

 

          Sempre fidel a tu mateix, accepta’t. Llavors, viuràs  

i amb plenitud la vida que et pertoca en aquesta vessant 

de l’existència, anguniosa cruïllada de camins. 

 

        Però, no oblides mai que el viure com li cal comporta 

lluita.  

 

19-Agost-1983 
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ALUMNES LECTORS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SETENA PARADA: TÚNEL (VIA VERDA) 

FOTO CONCURS 
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        Caminant, xafa fort perquè tens d'encimar la carena 

i la fosca s'acosta lluint de tenebres la nit. 

El lleuger bergantí cerca l'ull que la costa li ofrena 

per no caure pels fraus a les balmes del fat malparit. 

 

Aniràs pel vial malastruc on s'ofeguen els dies 

enxarxats al cormull d'argelagues, coscolls i esbarzers; 

negres corbs -hostatgers d'aquest món-fitaran voravies, 

agreujant viaranys vorejats d'estalons matussers. 

 

I encaixat per filades de branques de seques savines 

que engraellen l'esquerp caminàs que comporta la fi, 

sols tindràs per companys les rufaques de fredes boirines 

fins que atanses el cim del turó de ton tràgic destí. 
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 Tot el grup haurà d’anar en els ulls tancats passejant 

poc a poc pel túnel. El professor nombrarà a dos persones 

com si foren Miquel Peris i Gerard. Quan qualsevol persona 

xoque contra una altra ha de preguntar-li: “Eres Miquel? 

Eres Gerard?”; si no ho és, contestarà dient el seu nom i els 

dos continuaran 

passejant. Però si la 

persona és Gerard o 

Miquel no contestarà 

dient el seu nom, sinó 

haurà de recitar alguna 

estrofa d’algun poema 

de Miquel Peris o 

inventar algun tros de 

carta de Miquel o 

Gerard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT: Eres Miquel? Eres 

Gerard? 

Marineret d’ulls blaus, meu mariner… 
 





  78  
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VUITENA PARADA: MIRADOR D’ORPESA (VIA 

VERDA) 

FOTO CONCURS 
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8 

 

Quant vull els meus grumets; sé que m’estimen. Però, en- 

tre tots, un d’ells, potser llegint-me segut al verd pradell 

on la veu clara del rierol mormola a cau d’orella, sense 

paraules buides, l’eco del sentiment que el ventijol musi- 

ca a la pinada, m’estima més que tots i més encara. 

 

T’estime, jovencell. Pensa que l’estimar encimbella  

l’amor. Has combregat amb mi I al núvol blau on jau la 

poesia. 

 

9-Agost-1983 

 

12 

Clafit de colorins, l’udol de brams i el ritme calitjós de 

cosos joves, festegen el canut tancats al cercle d’un baf 

estantissat.  

          I al fons la mar, la quieta blava mar, mormola queixes 

d’amor passionat quan l’horitzó s’encén de lluna plena.  

 

13-Agost-1983 
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NOVENA PARADA: FINAL VIA VERDA. DESCANS I 

DINAR AL CÀMPING (ORPESA) 

FOTO CONCURS 
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Com ja conec, amic, el món que t’ha tocat viure la vida,  

vull fer-te una comanda. Descansa, atura’t, pensa, gau- 

deix la silent ombra que t’ofereix l’ombrívola xiprera, i 

parla amb tu mateix. Potser colombraràs el cim on viu la 

calma.  

24-Agost-1983 
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 Fes una creu a la resposta que indica millor què t’ha paregut 

la ruta. Després, contesta breument a les preguntes. 

 Poc Regular Molt 

La ruta m’ha resultat interessant.    

Les lectures que es feien a cada parada 
m’han paregut adequades 

   

M’he divertit amb les activitats que hem 
fet en cada parada. 

   

Recomanaria la ruta a altres companys 
de l’IES.  

   

Conec millor l’obra i vida de l’autor.    

Considere que fer activitats d’aquest 
tipus és beneficiós per a la nostra 
educació. 

   

 

Què és el que més t’ha agradat? I el que menys? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Escriu breument la teua opinió sobre la ruta.  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

AVALUACIÓ DE LA RUTA 
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FINAL DE LA RUTA 

Espere 

que us haja 

agradat la ruta, 

marinerets! 
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ANNEX 22.  

- Mapa complet: 

 

 

 

- Mapa de Castelló 
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- Mapa de la Via Verda 
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ANNEX 23 
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