24

Fem màscares: la d’en Niti i el lleó
A molts llocs d’Àfrica s’utilitzen màscares. De vegades, per acomiadar a la gent
que mor, juntament amb música de tambors. També s’utilitzen per demana que
plogui, o per fer favorable la collita. En alguns llocs s’utilitzen màscares d’animals
en una festa popular que ve a ser una mena de Carnaval.

Activitat:

“Avui nosaltres farem la nostra màscara africana”
Us proposem dos models a escollir: la d’en Niti, i la del lleó. Aquestes màscares
les podeu utilitzar també per Carnaval, en el teatre o lectura dramatitzada que
us proposem en aquest dossier. Per jugar al Beguerú. I sempre, us quedarà com a
record d’aquesta història d’amistat entre una fera i un humà.
Segueix les indicacions següents per fer la teva màscara:
1-

El mestre et donarà una cartolina on està la carota del Niti,
o bé la del lleó.

2-

Si les línies del dibuix fotocopiat estan fluixes, repassa-les amb pinzell
i pintura negra a l’aigua, o bé amb rotulador gruixut.

3-

Tria els colors que més s’escauen i pinta la cara amb molta cura.
Utilitza ceres. Fins i tot, al final la pots envernissar.

4-

Fes els forats per posar la goma elàstica (amb un clau o un punxó).

5-

Fes amb cura els forats dels ulls amb una tisora.

6-

Retalla la silueta de la màscara.

7-

Fes el cabell: en el cas del Niti, fes boles petites amb paper negre tipus
pinotxo (ha de ser un paper “tou”) i enganxa-les ben juntes on correspongui
amb cola blanca o de barra. En el cas del lleó fes tires de paper d’embalatge
de color torrat i enganxa-les on correspongui.

8-

Posa la goma elàstica.

9-

Emprova’t la màscara i ajusta la goma per poder dur-la bé
i de manera còmoda.

10-

Juga i gaudeix.

Nota pel mestre: utilitzeu la cartolina més grossa que
us permeti la fotocopiadora. També podeu imprimirla en un full normal i fer-la enganxar a posteriori en
una cartolina. La màscara la podeu ampliar una mica
(entre un 10-15% i us quedarà més vistosa).

