Característiques: Joc de fusta comprat a la Índia entre els anys 2005 i 2007. El seu disseny
no és figuratiu i és un dels jocs que requereix un bon artesà per fer-ne la construcció. De fet es
podria dir que sembla barroc ja que la figura està molt carregada de detalls i ornaments. Es per
això que el seu disseny impedeix fer-ne produccions seriades. Les formes i els detalls semblen
indicar un alt grau de manualitat en la seva realització.

La figura del rei parteix d’un cilindre de 40 mm de diàmetre i 8 mm
d’alçada. A partir d’aquí pren una forma cònica fins a trobar un
diàmetre de 18 mm. Tota la resta de la figura ja es manté, més o
menys, en aquesta mida. Finalitza amb una creu. Les formes són tan
plenes d’ornaments que són pràcticament indescriptibles. L’alçada
total és de 120 mm. És, per tant, una figura molt esvelta. A la part
inferior porta un feltre de color verd intens de protecció. Les figures
blanques porten un vernís mate incolor mentre que les negres tot
sembla indicar que porten un vernís amb colorant fosc.
Les formes de tota la figura són difícils d’aconseguir per un sistema
automatitzat simple. El torn només es pot emprar en la fase més
inicial. La resta sembla obra d’un bon mestra artesà.

La figura de la reina parteix d’un cilindre de 36 mm de diàmetre i 8
mm d’alçada. A partir d’aquí pren una forma cònica fins a trobar un
diàmetre de 18 mm. Tota la resta de la figura ja es manté, més o
menys, en aquesta mida. Finalitza amb una bola un pel aixafada. Les
formes són tan plenes d’ornaments que són pràcticament
indescriptibles. L’alçada total és de 97 mm. És, per tant, una figura
molt esvelta. A la part inferior porta un feltre de color verd intens de
protecció. Les figures blanques porten un vernís mate incolor mentre
que les negres tot sembla indicar que porten un vernís amb colorant
fosc.
Les formes de tota la figura són difícils d’aconseguir per un sistema
automatitzat simple. El torn només es pot emprar en la fase més
inicial. La resta sembla obra d’un bon mestra artesà.
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La figura de l’alfil parteix d’un cilindre de 34 mm de diàmetre i 8 mm
d’alçada. A partir d’aquí pren una forma cònica fins a trobar un
diàmetre de 18 mm. Tota la resta de la figura ja es manté, més o
menys, en aquesta mida. Finalitza amb una mena de barretina. Les
formes són tan plenes d’ornaments que són pràcticament
indescriptibles. L’alçada total és de 97 mm. És, per tant, una figura
esvelta. A la part inferior porta un feltre de color verd intens de
protecció. Les figures blanques porten un vernís mate incolor mentre
que les negres tot sembla indicar que porten un vernís amb colorant
fosc.
Les formes de tota la figura són difícils d’aconseguir per un sistema
automatitzat simple. El torn només es pot emprar en la fase més
inicial. La resta sembla obra d’un bon mestra artesà.

La figura de la torra parteix d’un cilindre de 32 mm de diàmetre i 8
mm d’alçada. A partir d’aquí pren una forma cònica fins a trobar un
diàmetre de 18 mm. Tota la resta de la figura ja es manté, més o
menys, en aquesta mida. Finalitza amb una forma que sembla molt a
la d’un cendrer. Les formes són tan plenes d’ornaments que són
pràcticament indescriptibles. L’alçada total és de 70 mm. És, per tant,
una figura esvelta. A la part inferior porta un feltre de color verd
intens de protecció. Les figures blanques porten un vernís mate
incolor mentre que les negres tot sembla indicar que porten un vernís
amb colorant fosc.
Les formes de tota la figura són difícils d’aconseguir per un sistema
automatitzat simple. El torn només es pot emprar en la fase més
inicial. La resta sembla obra d’un bon mestra artesà.

La figura del cavall, com en tots els jocs, és la més difícil d’aconseguir.
En aquest cas, però, no representa una dificultat major de la que ja
tenen la resta de peces. La figura parteix d’un cilindre de 30 mm de
diàmetre i 8 mm d’alçada. A partir d’aquí pren una forma cònica fins a
trobar un diàmetre de 18 mm. La forma d’ aquest cavall recorda una
mica el cavallet de mar que també és present en el Joc Català. Les
formes són tan plenes d’ornaments que són pràcticament
indescriptibles. L’alçada total és de 70 mm. És, per tant, una figura
esvelta. A la part inferior porta un feltre de color verd intens de
protecció. Les figures blanques porten un vernís mate incolor mentre
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que les negres tot sembla indicar que porten un vernís amb colorant fosc.
Les formes de tota la figura són difícils d’aconseguir per un sistema automatitzat simple. El
torn només es pot emprar en la fase més inicial. La resta sembla obra d’un bon mestra artesà.

La figura del peó parteix d’un cilindre de 24 mm de diàmetre i 8 mm
d’alçada. A partir d’aquí pren una forma cònica fins a trobar un
diàmetre de 12 mm. Tota la resta de la figura ja es manté, més o
menys, en aquesta mida. Finalitza amb un coll ple d’anelles amb una
punta a l’extrem. Les formes són tan plenes d’ornaments que són
pràcticament indescriptibles. L’alçada total és de 55 mm. És, per tant,
una figura esvelta. A la part inferior porta un feltre de color verd
intens de protecció. Les figures blanques porten un vernís mate
incolor mentre que les negres tot sembla indicar que porten un vernís
amb colorant fosc.
Les formes de tota la figura són difícils d’aconseguir per un sistema
automatitzat simple. El torn només es pot emprar en la fase més
inicial. La resta sembla obra d’un bon mestra artesà.
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