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El Social suspèn el Quinto per
primera vegada en més de 60 anys
El 1957 l'entitat va obrir el tradicional joc a la ciutadania, però abans ja
l'organitzava per als socis

El Quinto del Social pot aplegar fins a 600 persones en les dates assenyalades de Nadal. | Anna Mira

Aquest 2020 no hi haurà Quinto al Social. La situació epidemiològica i les restriccions per aturar la
Covid-19 han fet que l'entitat declinés celebrar una de les tradicions nadalenques més populars
a Terrassa i al Vallès Occidental.
Un dels organitzadors, Esteve Garrigó, explica en declaracions a LaTorre que la infraestructura
que demana aquest esdeveniment, "fa impossible poder-ho celebrar": les mesures sociosanitàries
posen límits en les reunions entre persones i imposen la distància de seguretat, dos aspectes
impensables en un esdeveniment "massiu i calorós", com defineixen des del Social.

En aquest sentit, assegura que en les dates més assenyalades, com Nadal, Sant Esteve o el dia
de Reis, "es poden arribar a reunir més de 600 persones". Tot i això, explica que "si només
s'hagués de reduir l'aforament, se celebraria", però recorda que "es formen cues, es crida molt, i
hi ha molt moviment d'objectes", entre els quals destaquen les cartilles, les guixes...I els diners.
Tot i que admet que la situació "no acompanya i és adversa", Garrigó es mostra optimista i
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convençut amb relació a l'edició de l'any que ve: "Enguany és un any de traspàs, ens aguantarem,
però l'any que ve, confiem que podem tornar a celebrar-ho com es mereix i no a mitges".
Preguntat sobre una edició telemàtica, no hi tanca les portes però afirma que "encara tenen dies per
a rumiar-ho".
El Quinto del Social, el més popular de Terrassa
Tot i que és una tradició molt estesa per tota la ciutat, el Quinto del Social és el més famós.
S'organitzen una vintena de sessions durant les festes de Nadal, però les més massives són el 25 i
el 26 de desembre i l'1 i el 6 de gener. L'entitat va obrir les portes d'aquest joc a la ciutadania el
1957, però fins aleshores ja el celebrava, en aquest cas només pels socis. Des d'aleshores, mai
s'havia deixat de celebrar.
El quinto i Terrassa, una relació centenària
El quinto és un joc molt antic: alguns historiadors calculen que va néixer per iniciativa del rei
francès Lluís IV, al segle X, i que després va acabar evolucionant en el bingo. No se sap com ni
quan va arribar a Terrassa, i menys, quan es va convertir en una tradició nadalenca. Durant el
franquisme, fins i tot quan el joc estava prohibit, s'hi jugava
Al llarg dels anys, s'ha fet a llocs com l'Epic Casino del Comerç, el Gran Casino, el Club Natació
Terrassa o el bar L'Escola. També, en els últims anys, havia estat molt popular el de Faktoria
d'Arts. Actualment s'hi juga al Casal de Barri de Sant Pere, a la Societat Coral Els Amics i a
altres entitats, però el rei és el del Centre Cultural El Social, que porta organitzant-lo des dels
anys 60 del segle XX.
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