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Nota Introdutória

Este livro destina-se a servir de referência rápida para a leitura das cartas
do Tarô de Marselha CBD. Ele se baseia no livro O Tarô de Marselha
Revelado – Um Guia Completo para o seu Simbolismo, Significados e
Métodos, de Yoav Ben-Dov.
Algumas partes do livro, demais conteúdos para leitura e download,
além de atualizações e informações sobre a obra e as cartas, encontram-se
no site em inglês: www.cbdtarot.com.
Para constar, gostaríamos de observar que as bordas de cada carta
são ligeiramente irregulares e diferem de uma para outra.
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Lembrete da família de Yoav

O baralho de Tarô CBD é apenas uma das muitas realizações de Yoav.
Outras, e ainda mais significativas, são as de ser um excelente e dileto
pai, filho, irmão, amigo e professor.
Desejamos que você aproveite estas cartas com alegria e espírito
livre, manuseando-as para explorar as várias dimensões da mente, o
universo que as possibilita e tudo o que ainda é desconhecido.
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Introdução
O Que é o Tarô de Marselha CBD e
Como Foi Seu Processo de Restauração

O Tarô de Marselha CBD é uma restauração feita por mim em 2010 após
muitas pesquisas e muitos estudos sobre o Tarô. Ela foi realizada tendo
como base o baralho de 1760 de Nicolas Conver, que foi reproduzido
aqui com o máximo de fidelidade. Após séculos de uso, as cores das
cartas originais desapareceram, e muitos detalhes de linha estão ausentes
ou pouco claros, o que o tornava inadequado para a leitura real, por isso
fiz essa restauração.
As descrições a seguir mostram os recursos exclusivos do Tarô de
Marselha CBD, em comparação com outras edições restauradas. Não
pretendo afirmar que este seja necessariamente “melhor” que os outros.
Cada edição pode ter seus próprios pontos fortes e fracos. Só desejo
explicar as escolhas que fiz na restauração, por que as fiz e como isso
afeta a aparência das cartas na hora das tiragens – até porque muitos
11
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estudiosos e autoridades do Tarô concordam que seus detalhes expressam
a magia do antigo Tarô em sua forma mais pura e eficaz. Por isso, o Tarô
de Marselha CBD respeita o design original de Conver, sendo fiel a seus
detalhes e linhas, sem tentar corrigi-los ou melhorar o original.

As linhas

Esquerda: linhas no Tarô CBD.
Direita: as mesmas formas nas linhas vetoriais.
Cores: com preenchimento total dos espaços.
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Introdução

Outros decks de Marselha que foram restaurados nos últimos anos
costumam usar linhas de gráficos vetoriais, criadas digitalmente em programas de computador. Essas linhas são uniformes em termos de largura,
a menos que lhes seja dada uma textura artificial. Suas curvas são suaves
e matematicamente exatas. As cores costumam ser adicionadas por preenchimento. Isso significa que elas param exatamente no limiar da linha.
Esse procedimento economiza muito tempo e esforço. Contudo, em
minha opinião, dá às ilustrações uma aparência nítida, muito nítida...
embora artificial demais.
As linhas pretas do Tarô de Marselha CBD foram produzidas em um
processo lento, crescente e orgânico. Primeiro, as linhas foram desenhadas à mão com uma caneta de bico de pena e pincel Tipp-Ex, no papel.
Mais tarde, foram digitalizadas e remodeladas manualmente, milímetro
por milímetro. O trabalho foi realizado em uma resolução muito alta,
para que uma carta de tamanho normal não perdesse seus detalhes na
hora da impressão. Isso exigiu mais de três anos e meio de um trabalho
conjunto realizado a seis mãos. As linhas foram deslocadas de modo
gradual para corresponder aos originais, tendo uma qualidade fluida e
suave. Nesse processo, mantiveram uma textura não uniforme. Isso fez
com que as cores se misturassem aos poucos às linhas, tal como era feito
nas impressões originais em madeira e coloridas à mão.
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Molduras e letras

Em cima: quadro e letras no Tarô CBD.
Embaixo: vetor de moldura e fonte das letras.

As molduras das cartas em muitos decks restaurados também são
geradas por softwares em computador. Em geral, são uniformes, e a
mesma moldura é utilizada para todas as cartas. Além disso, são desenhadas em linhas grossas, perfeitamente retas e em ângulo reto. Em
minha opinião, isso torna as molduras dominantes demais em termos
visuais. A moldura grossa e uniforme envolve cada carta, por vezes
invadindo seu próprio espaço, e oferece uma aparência excessivamente
quadrada e esquemática.
14

O Taro de Marselha CBD.indd 14

11/03/20 09:22

Introdução

As molduras dos cartões no Tarô de Marselha CBD foram desenhadas
à mão, sendo únicas para cada carta. Elas não são exatamente retangulares, preservando parte da irregularidade das xilogravuras originais.
Acabei por torná-las mais finas, para compensar o tom mais forte da tinta
moderna. Isso foi feito para manter o equilíbrio original entre imagem e
moldura. Além de passar uma sensação mais natural, as linhas finas e
as bordas estreitas também facilitam a conexão das cartas. Esse recurso
é especialmente importante na abordagem de leitura aberta, na qual
observamos a propagação composta dos elementos e vemos cada carta
como uma imagem completa.
Isto também vale para os títulos das cartas e os algarismos romanos.
No baralho original de Conver, estes foram esculpidos à mão. Alguns
dos modernos decks restaurados usam fonte de computador com letras
uniformes e aplicadas diretamente. No Tarô de Marselha CBD, cada letra é
única, com sua forma e sua posição copiadas do original de forma manual.
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