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  Oci

Fem una quina de Nadal?

Què és?
Una Quina o Quinto de Nadal és un joc tradicional 
típic de les dates nadalenques que ens pot recordar 
el bingo, es tracta d'anar posant pedretes o llegums 
al quadradet de cartró, la carta, que consta de 90 
caselles, distribuïdes amb nombres de l'1 al 90, amb 
una  distribució  diferent  dels  números  per 
cadascuna.  El  lloro,així  és  com  s'anomena  la 
persona que va cantant els números, va indicant els 
nombres  que surten del bombo  i  els  participants 
han de marcar els nombres que coincideixen en el 
seu cartró,  ho poden fer  amb pedretes, llegums: 
cigrons, llenties o bé blat de moro torrat... 

Allò que diferencia aquest joc del bingo és que la 
persona que canta els números, anomenada lloro, 
ho fa amb dites i  acudits ja siguin tradicionals o 
adaptats al temps en què es juga i així, dóna un toc 
d’humor: per exemple el número 22,  és  “els dos 
aneguets”, el 33 “l'edat de Crist”...

Tradició
Com s'hi juga?

Mínim  quatre  persones,  un  dels  quatre  és  el 
portaveu(el que diu els números) i  els altres tres 
són  els  jugadors.  Al  començament  del  joc  el 
portaveu va dictant els números i els jugadors si el 
tenen en el seu taulell amb una pedra o amb una 
fitxa petita el tapen.

Si tens tota una fila plena de fitxes has dir(Línia!), i 
quan  hi  tens  tot  el  taulell  complert  has  de  dir 
(Quina!o  Quinto!) i serà el moment que el s'haurà 
acabat.

Per què serveix?
La quina de Nadal serveix per recaptar diners amb 
finalitat solidària, pel poble o per l'associació que 
l'organitza...  

On es fan quines?
Les quines de Nadal es solien fer en els pobles de 
muntanya,  perquè allà  la  gent  conserva  molt  les 
tradicions. Però, actualment, en trobem en molts 
pobles de Catalunya. 

La quina de Lliçà d'Amunt

El 25 de desembre de 2011 el Grup d'Esplai de Lliçà 
d'Amunt va tornar a organitzar el  Quinto de Nadal  
amb la finalitat de recaptar diners per organitzar 
activitats. És  una  manera  entretinguda d'  acabar 
l'àpat  de Nadal.  També és   tradicional  en altres 
pobles del Vallès Oriental a part de Lliçà d'Amunt, 
com a Granollers, on el quinto l'organitzat la colla 
dels Xics de Granollers.

              
   


