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RESUM
“Durango, Durango” narra la història d’un pollet de províncies nascut amb
habilitats prodigioses pel cant i l’espectacle. Un cop vist que no pot satisfer les
seves necessitats artístiques a Durango (País Basc); decideix iniciar un viatge
que, com a polissó, el portarà casualment a Mèxic.
Al mateix temps, com si es tractessin de vides paralleles, trobem que a
Durango (Mèxic) viu una gallineta amb una veu prodigiosa; assetjada, però, per
la seva família mexicana. Per aquesta raó també decideix fugir a la ciutat i
veure, si allà, es pot dedicar a la cançó.
La casualitat i el destí farà que aquests dos personatges es trobin (en una
estació de metro) i inicien un nou camí tots dos junts.
Aquesta petita història d’aventures i amor, ens relata amb tocs d’humor i
tendresa la recerca de la felicitat d’aquests dos personatges.

“Per passar la nit, a última hora, es ficaven d’amagat a l’estació subterrània del
metro on s’havien conegut. S’amagaven en una paperera, tapadets amb diaris, i
dormien abraçats com colomins.
Una dona de la neteja els va trobar una nit, i va pensar emportar-se’ls al seu
galliner, però en Polleret i la Lupita li van explicar la història de la seva vida. La
pobra dona els va escoltar emocionada, amb llàgrimes als ulls. Així van
aconseguir que els deixés continuar al seu amagatall cada nit, i aquella dona es
va convertir en la seva còmplice. Fins i tot, quan no aconseguien prou diners
cantant ranxeres pel carrer, la dona els donava de menjar el berenar que es
duia a la feina.”
“DURANGO, DURANGO” (pàgina 48)

OBJECTIUS
- Adquirir consciència sobre el fet que un mateix topònim pot designar diferents
llocs geogràfics.
- Saber buscar en mapes físics, polítics i mapes de carretera de Catalunya
diferents indrets.
- Crear un itinerari o viatge entre dues poblacions que comparteixin el mateix
topònim.
MATERIAL
- Llibre: “Durango, Durango” de Juan Kruz Igerabide.
Ed: Macmillan Infantil y Juvenil (Col. Llibresaure). Madrid: 2009.
- Diversos atles i mapes de carreteres sobre Catalunya (format paper).
- Mapes de carreteres online:
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/documentacio/mapes/carreteres.jsp
- Mapes de Catalunya (físic, polític, comarcal, municipis, etc.) online:
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/mapesiplanolsdecatalunya.htm
-Cercador de topònims online:
http://www.icc.cat/msbdac/
- Enciclopèdia online:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

PROPOSTA D’ACTIVITATS
Primera part (8 sessions)
Es fa una lectura del llibre proposat; combinant la lectura individual i la
collectiva. Una vegada entesa la història i coneguts els personatges que hi
intervenen, s’inicia la següent tasca.
Segona part (2 sessions)
Es dediquen un parell de sessions a fer les parelles o petits grups de treball
(màxim tres); així com també a plantejar el treball que es farà al voltant del
llibre. Prèviament s’introdueix el concepte de “topònim” partint del nom de la
ciutat o poble on viuen; així com també d’altres ciutats o pobles que coneixen o
han visitat. A partir d’aquesta posada en comú; s’explica que, com passava en
el llibre, farem un itinerari o viatge entre dues ciutats o pobles de Catalunya
que comparteixin el mateix topònim.
Finalment, es presenten els materials de recerca; ja siguin en format paper o
digital.
Tercera part (7 sessions)
Els alumnes, ja distribuïts en parelles o petits grups, comencen la recerca dels
pobles que tenen el mateix nom. Seguidament, hauran de situar-los en un
mapa per poder establir quina és la ruta del seu viatge.

Poden posar nom al seu viatge i descriure, breument, quines són les
característiques dels dos pobles “agermanats”. També poden fer incidència en
les similituds que comparteixen o diferències que els separen.
Un cop fet aquest petit anàlisi, es tria la ruta que volen fer i quins mitjans de
transport faran servir. Aquest itinerari el poden fer en forma de diari o quadern
de viatge, incloent dibuixos o fotografies.
Cada grup, però, hauria de fer un petit mural o mapa (DinA3, màxim) on es
pogués localitzar clarament el seu recorregut. Aquest mural podria ser exposat
un cop finalitzades totes les sessions.
Quarta part (3 sessions)
Per acabar, cada grup presenta oralment el seu projecte a la resta de
companys. Aquesta posada en comú permet conèixer les singularitats de la
toponímia, si les rutes proposades són viables i originals; així com també la
confecció de quaderns de viatges i mapes d’itineraris.
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