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Introducció
Des de ben petites que ens ha agradat jugar, manipular i col·leccionar baralles de cartes,
apreciant-les molt més enllà de ser un simple mitjà o material per poder dur a terme jocs.
Aquest fet ens ha fet adquirir un punt de vista artístic i estètic en elles, i, per tant, fer-nos
entendre les baralles de cartes com a eines artístiques capaces de crear un llenguatge
universal i de connectar amb tota mena de públic.

Després de tants anys observant a dissenyadors, marques i empreses crear les seves
pròpies baralles de cartes, nosaltres hem volgut fer tangible una idea totalment utòpica que
sempre ens havia rondat: dissenyar i confeccionar la nostra pròpia baralla de cartes.

És així com aquest treball neix de la curiositat per saber què hi ha darrere de tot això. En un
primer moment ens hem preguntat com és el procés creatiu que comporta la creació de la
realització d’un producte des de zero, tota la feina que ens oculta fins a arribar a la peça
final. Ens interessa descobrir com una simple idea va evolucionant i prenent forma. I així
mateix ha sorgit la inquietud d'investigar sobre aquest procés de creació que se’ns amaga
rere la pantalla.

Objectius

- Descobrir la procedència i evolució tant històrica com gràfica de les baralles de

cartes, junt amb tot el llenguatge tècnic pel que fa a materials que s’empren per a la

producció d’aquestes.

- Crear i documentar totes les etapes per les quals passa un disseny explicant-les i

desenvolupant-les, posant com a exemple el nostre propi producte.

- Aprendre a fer ús de tot el programari necessari per a executar les diferents tasques

del procés.

- Adquirir noves tècniques de dibuix i color, buscant un estil propi de dibuix en la

nostra obra i adquirint nous coneixements en l’expressió artística i plàstica, d'acord

amb la nostra modalitat de batxillerat.

- Aconseguir arribar a obtenir el nostre producte final en un format físic.



Metodologia
En aquest treball seguim la metodologia d’un procés creatiu:
Primerament, realitzem una fase prèvia de documentació, on obtenim informació històrica,
tècnica, gràfica i artística. Tot seguit, s’inicia la fase de producció on, el producte físic, en
aquest cas la baralla de cartes, comença sent un full blanc i acaba sent un producte real i
tangible.

El treball es divideix en dues parts: la teòrica i la pràctica.
La primera part del treball, consta de dos apartats. En el primer s’hi presenta un marc
històric de les baralles de pòquer on es desenvolupa una recerca envers la seva
procedència, simbologia i diferències entre aquestes. En el segon s’hi desenvolupen les
distincions entre materials d’aquestes com els papers, acabats i tintes.

La segona part del treball, més artística i plàstica, correspon a tot el procés artístic que s’ha
dut a terme i consta de dos apartats. En el primer s’hi registra tota la preparació dels
elements que intervindran en el producte final, és a dir, el brainstorming, la idea escollida,
els referents i el moodboard. En el segon s’hi registra la producció amb els esbossos i la
digitalització.

Resultats

Conclusions
Després de la realització del treball, hem reiterat la importància que pren el procés creatiu

en qualsevol àmbit artístic, procés el qual se’ns ha ensenyat i fer treballar des del batxillerat

artístic. Hem magnificat el treball que realitzem en un parell de sessions a la duració d’un

any, fet que ens ha permès trencar amb la concepció d’haver de començar i finalitzar amb la

mateixa idea per poder demostrar que aquesta és vàlida, entenent que la riquesa s’hi troba

quan gaudeixes de l’evolució i transformació de qualsevol idea.

Una baralla de cartes de pòquer és un resultat, i aquest treball ens ha descobert el camí per

arribar-hi.



Bibliografia

Aprender poker. (2020, enero 16). Cartas de poker: ¿Cuál es su origen? Aprender Poker.
Retrieved Març 24, 2021, from https://aprenderpoker.com/cartas-de-poker-cual-es-su-origen/

Art of play. (2018, Novembre 2). The magical history of modern playing card design. Art of play.
Retrieved Març 25, 2021, from
https://www.artofplay.com/blogs/articles/the-magical-history-of-modern-playing-card-design

Art of play. (2021). History of the US Playing Card Co. artofplay.com. Retrieved Novembre 8,
2021, from https://www.artofplay.com/blogs/articles/a-brief-history-of-the-us-playing-card-co

Art of play. (2021, febrer 26). Blog of play. Art of play. Retrieved Març 25, 2021, from
https://www.artofplay.com/blogs/articles/tagged/playing-cards?page=1

behance. (2016). Grafika Playing Cards on Behance. behance.net. Retrieved Novembre 8,
2021, from
https://www.behance.net/gallery/41172821/Grafika-Playing-Cards?tracking_source=search_proj
ects_recommended%7CAlpha%20Playing%20Cards

B. Keller., W. (n.d.). Beinecke Rare Book & Manuscript Library. A catalogue of the Cary
Collection of Playing Cards in the Yale University Library by William B. Keller. (New Haven: Yale
University Library, 1981). carycards.beinecke.library.yale.edu. Retrieved maig 17, 2021, from
http://carycards.beinecke.library.yale.edu/CaryEssaysWeb.htm

blog sportium. (2020, Gener 20). Cartas de poker: Descubre la historia de las barajas de cartas.
blog.sportium.es. Retrieved Març 25, 2021, from https://blog.sportium.es/cartas-de-poker/

Cartomagia. (2005). Qué es la cartomagia. cartomagia.com. Retrieved Maig 22, 2021, from
http://www.cartomagia.com/que-es-la-cartomagia/

Designs, A. (2020, Novembre 15). DISEÑÉ mi propia BARAJA DE CARTAS para la
UNIVERSIDAD…. Youtube. Retrieved Maig 22, 2021, from
https://www.youtube.com/watch?v=zCEYf0OTMpY

888 poker. (2021, Març 4). Las cartas de poker. 888poker.es. Retrieved Març 26, 2021, from
https://www.888poker.es/blog/cartas-poker-barajas-poker

Feel The Universe. (2021). Limited. .feeltheuniverse.com. Retrieved Novembre 8, 2021, from
https://www.feeltheuniverse.com/collections/playing-cards/products/odyssey-first-edition

Fournier. (2021). Naipes casinos. nhfournier.es. Retrieved Abril 29, 2021, from
https://www.nhfournier.es/casinos/naipes-casinos/

https://www.artofplay.com/blogs/articles/the-magical-history-of-modern-playing-card-design
https://www.artofplay.com/blogs/articles/a-brief-history-of-the-us-playing-card-co
https://www.artofplay.com/blogs/articles/tagged/playing-cards?page=1
https://www.artofplay.com/blogs/articles/tagged/playing-cards?page=1
https://www.behance.net/gallery/41172821/Grafika-Playing-Cards?tracking_source=search_projects_recommended%7CAlpha%20Playing%20Cards
https://www.behance.net/gallery/41172821/Grafika-Playing-Cards?tracking_source=search_projects_recommended%7CAlpha%20Playing%20Cards
https://www.behance.net/gallery/41172821/Grafika-Playing-Cards?tracking_source=search_projects_recommended%7CAlpha%20Playing%20Cards
http://carycards.beinecke.library.yale.edu/CaryEssaysWeb.htm
http://carycards.beinecke.library.yale.edu/CaryEssaysWeb.htm
https://blog.sportium.es/cartas-de-poker/
http://www.cartomagia.com/que-es-la-cartomagia/
http://www.cartomagia.com/que-es-la-cartomagia/
https://www.youtube.com/watch?v=zCEYf0OTMpY
https://www.youtube.com/watch?v=zCEYf0OTMpY
https://www.888poker.es/blog/cartas-poker-barajas-poker
https://www.feeltheuniverse.com/collections/playing-cards/products/odyssey-first-edition
https://www.feeltheuniverse.com/collections/playing-cards/products/odyssey-first-edition
https://www.nhfournier.es/casinos/naipes-casinos/
https://www.nhfournier.es/casinos/naipes-casinos/

