
El poeta que dóna nom al nostre institut.

Miquel 
Peris i 

Segarra



Inauguració de l’institut 
el 8 d’octubre de 1987



Mural en ceràmica 
dissenyat per les alumnes 

de l’institut
 Ana Cabedo i Mila Barberà.











MIQUEL PERIS  I SEGARRA
Castelló de la Plana

5 d’octubre de 1917-- 31 de desembre 1987



Retrat  de Miquel Peris.Obra de Vicent 
Latre, professor de l’institut







Escultura del marineret 
de l’artista  Octavi Vicent

 donada a l’institut per 
Miquel Peris 





Croquis per a la 
instal.lació de l’escultura 

d’Octavi Vicent  i 
la caragola

realitzat per Vicent Latre 
professor de l’institut





Marineret d'ulls blaus, dis-m'ho, què atanses  

des del cimall on sempre estàs de guaita?

Enterbolits, mos ulls no res albiren,

s´han encegat de sal mirant la fosca.



Marineret d'ulls blaus, dis-m'ho, què atanses?
Patró, no res encara, tot és negre, 
la xarxa de la nit no em deixa vore.
I estic  gelat de fred. L´humit oratge,
el tràngol de la mar i el vent que udola,
fan  ma  nafrada carn tremoladissa.

Jo vull baixar, tinc por , la nau es queixa,
la fusta per ser vella és ja corcada,
li manca un calafat que li guaresca 
ses clivellades taules malferides.



Marineret, no mai, guaita i atansa,
aferma´t al brancatge amb una corda 
i vetlla, desvetllat, l´erma planura.
Si al mariner li manca l´esperança
mai no vorà la fi de la tempesta:
Jesús n´està ben fart de fer miracles!

Marineret d'ulls blaus, dis-m'ho, què atanses 
des del cimall on sempre estàs de guaita?

 
                29-Juny-1970 



Poema  “La caragola”



Caragola,
   conta´m coses de la mar,
   dis-me-les a cau d´orella, 
   però no em faces plorar.
   Rossos cabells, blaus els ulls,
   nacrada carn, rialler...
   El recordes, mariner?
 



Caragola, 
   vull escoltar la remor
   que tu gaudeixes al si,
   vernial de la blavor
   Rossos cabells, blaus els ulls,
   nacrada carn, rialler...
   El recordes, mariner?



Caragola,
   no despertes el meu cor
   perquè esclatarà amb un plor,
   però... no vull oblidar!
   Conta´m, conta'm, caragola,
   Conta'm coses de la mar.
   Rossos cabells, blaus els ulls,
   nacrada carn, rialler...
   El recordes, mariner?
                                               5-Octubre-1978



Manuscrit original  del 
poema 

“La caragola”





EX-LIBRIS
una pitera , dues oronetes, 
dues gavines i la llegenda

“quiet somniar”





El senill  en el paisatge és 
la inspiració  del poeta



L’olivera símbol de la pau.  
Olivera 

mil.lenària a 
Castelló  a 

l’Avinguda del 
Rei En Jaume



TEATRE  
NADALENC



Recreació teatral  del forn 
de pa on es representava el 

Betlem de la Pigà



ROMANÇ NADALENC
● BRANCAL Campanes. Dolçaina i tabalet





MATILDE SALVADOR

autora de 
la música 

del 
Betlem de 

la Pigà



 

NADALA de Miquel Peris i Segarra 

 

Damunt d’un muntó de palla, 

quasi geladet de fred, 

més ros que la rossa albada, 

està dormint Jesuset. 

La blanca llana d’ovella 

sa mare estava filant 

son pare fa l’escudella, 

i  el xiquet ,́ quietet, somniant. 



AUCA DEL MÓN VEGETAL











El Grau li dedica una plaça





Vine Mort i embolcalla’m de terra
com si fos, de bell nou un xiquet.
Sols amb tu gaudirà la desferra
que ha volgut, si més no, al meu 

grumet...!
………………………………..

Vine, Mort , quan l’amable albaïna,
desitjant-me un etern dia clar,

afanyosa , esbargeix la boirina:
Ací em tens a recer de la mar!

Miquel Peris, 1917-1987



Fi


