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És Carnaval i en Floc es mira encantat 
la invitació al ball del Casino dels Nois.

Nuevo Casino La Constancia

����������
������
��

��������



4

al Casino
dels Nois

EN FLOC
I LA TACA

Contes per a Educació Primària

En Floc és un ratolí que viu en una barca de mitjana 
que es dedica a transportar taps per molts llocs de la 

Mediterrània. Es diu així perquè li agrada arraulir-se 
i dormir entre les veles plegades.
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S’hi viu bé en un vaixell. Sempre hi ha menjar 
i pots veure món – pensava en Floc
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Aquell vespre, però, tenia unes ganes boges de ballar. 
Es va arreglar amb el seu millor vestit i va sortir, 

decidit a anar al Casino.
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Havia sentit que el Casino era un edifici molt bonic, al bell 
mig del passeig, davant del mar. Que tenia una torreta amb 

una cúpula com si fos el palau d’un paixà.
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Després de caminar un bon tros... va quedar meravellat. 
Segur que és aquí!!! No em puc equivocar.
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Quan rumiava com podia entrar, va arribar una parella 
d’avis molt mudats. En Floc es va posar a sota les faldilles 

d’aquella senyora i cap a dins hi falta gent!
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Un cop a la sala de ball, es van asseure en unes 
cadires i en Floc va treure el cap. L’orquestra tocava 

bona música i hi havia molta gent.
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En Floc es moria de ganes de moure l’esquelet i va sortir 
cap a la pista, amb tan mala sort que va ensopegar amb 
una oliva. La senyora el va veure i es va posar a xisclar. 

Una ratassa!!!- cridava. 
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Tothom es va esvalotar i el pobre Floc saltava d’un 
costat a l’altre perquè no el trepitgessin. Com més 

saltava, més guirigall hi havia.
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Desesperat es va enfilar al contrabaix i 
va caure sota els tamborets dels músics, que 

també es van afegir a la cridòria.
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Psssssssst! Pssssssst! Va sentir en Floc. El cor li anava a cent 
per hora! Es va girar i va veure una col·lega darrere una 

columna que li feia que hi anés.
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Així va conèixer la Taca, la rateta del Casino. 
Es deia així, perquè de ben petita va caure dins 
d’un pot de tinta. Li encantava la ballaruga i 

no es perdia ni una festa.



16

al Casino
dels Nois

EN FLOC
I LA TACA

Contes per a Educació Primària

La Taca l’acompanyà a la biblioteca. Aquí hi s’hi 
pot venir a llegir i a estudiar durant el dia. Ara no 

hi ha ningú i estarem tranquils.
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La Taca li explicà que hi havia més de 2.500 llibres 
i que els socis del casino cuidaven la biblioteca com 

un tresor. Els agradava aprendre i estudiar, a més de 
passar-s’ho bé.
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Com que els llibres eren molt cars i només els podien 
comprar la gent benestant, els socis, entre tots, van 

fer aquella biblioteca. Volien reunir tot el coneixement 
en aquella habitació: literatura, filosofia, diccionaris, 

enciclopèdies, història, ciència...
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Amb la Taca, saltaven de lleixa en lleixa i ella li ensenyava 
els seus llibres preferits. En Floc, ja estava més tranquil i 

gaudia mirant aquelles pàgines.
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De sobte va sentir com li roncaven els budells. Tenia gana!  
La Taca li va proposar d’anar a la cuina, al pis de baix. 

Van fer drecera per un forat que hi havia a la paret.
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A la cuina van trobar un formatge deliciós. 
Però quan el volien tastar, van sentir els miols 

d’en Dau, el gat del cuiner.
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Van sortir corrent de la cuina. El cor d’en 
Floc estava a punt d’esclatar. La vida al 

vaixell era més tranquil·la.
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Li va proposar a la Taca de marxar amb ell, l’endemà 
salpaven cap a Marsella. Però la Taca estimava massa 

la biblioteca. La seva casa era el Casino.
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En Floc va tornar al vaixell. Estava content d’haver trobat 
una amiga, però encara tenia gana... Va recordar que hi 

havia galetes i es va posar a sopar.
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El nom dels protagonistes
En Floc és una rateta marinera, duu el nom d’una vela. El 
floc es la vela de forma triangular (triangle rectangle) que 
va envergada a un estai de proa. El floc té una forma simi-
lar a una altra vela anomenada gènova, però aquesta té 
més superfície i més aviat té forma de triangle isòsceles.

Els velers més grans (bricbarca, bergantí, pailebot, etc.) 
solen dur diversos flocs, que tenen noms diferents: floc 
volant, petifloc, floc, contrafloc i trinqueta.

La Taca és una “rateta de biblioteca”, el seu nom, doncs, 
està relacionat amb les tècniques de la impremta i el gra-
vat, que eren les que s’utilitzaven per a l’edició dels lli-
bres que formen la biblioteca del Casino, especialment 
al segle XIX, en què hi va haver un important esclat de 
publicacions il·lustrades, tant llibres com revistes. En un 
gravat, la taca és el dibuix que la tinta va a l’anvers del 
full de paper després del contacte amb pressió contra la 
matriu entintada.

La societat Nou Casino la Constància
El context de creació se situa de ple en el creixement 
econòmic i demogràfic que va experimentar Sant Feliu de 
Guíxols a causa de la indústria del suro i del comerç amb 
ultramar. Entre 1860 I 1900 la població va passar de 5.487 
veïns a 11.333. Es van urbanitzar el barri de l’estació (Tu-
eda) i el barri de l’Eixample, a banda i banda de la carre-
tera de Girona, on hi havia moltes fàbriques. La ciutat es 
va dotar de serveis com l’enllumenat de gas (1882), un 
tren (18792) i un port comercial (1902). El 1904 Sant Feliu 
de Guíxols va rebre oficialment la denominació de ciutat. 
A nivell social es donava una gran importància al progrés 
i a la cultura.

L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols custo-
dia més de 2.060 metres lineals de documents i 
unes 150.000 fotografies. Aquesta documenta-
ció conté informació sobre tots els aspectes que 
fan referència al municipi i al seu entorn des del 
segle xii fins a l’actualitat.

L’Arxiu Municipal no només guarda la documen-
tació sinó que la dona a conèixer de diferents 
formes i, precisament, una és utilitzar-la com a 
base per a material didàctic i contes per als més 
petits. Aquests contes parlen de personatges, 
fets, llocs, edificis, etc. de la ciutat.

L’Arxiu Municipal custodia el fons del Nou Ca-
sino la Constància, popularment conegut com 
el Casino dels Nois. Aquest fons conté el fons 
documental de l’entitat precedent, anomena-
da Casino la Constància. (1867-1894). El fons 
abasta 6,3  ml, que es desglossen en 453 uni-
tats documentals textuals i 27 positius foto-
gràfics. A banda, dins la Col.lecció Antoni Vi-
dal i Arxer, hi ha una quarantena d’invitacions 
i entrades a balls i concerts del casino entre 
1886 i 1914.

PER QUÈ FEM CONTES?

Per saber-ne més... 

Col·lecció Antoni Vidal i Arxer.
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La primera seu social del nou casino fou en una casa del 
carrer de la Creu. Ben aviat la societat començà a desta-
car pels balls i concerts que organitzava, la qual cosa es 
traduí en un augment significatiu de socis. Tanmateix, els 
primers 30 anys d’existència no van disposar d’un local 
propi, sinó que van canviar de seu successivament. Així 
van instal·lar-se en diversos edificis: al carrer Sant Pere, 
a la rambla del Portalet, al carrer de Mitja Galta (passeig 
dels Guíxols), al carrer dels Arbres (rambla Vidal), al car-
rer del Mar (passeig del Mar), al carrer Sant Llorenç i al 
carrer de la Rutlla.

L’any 1888, després d’algunes desavinences amb la pro-
pietària del local que tenien arrendat en aquell moment, el 
casino acordà en Junta General extraordinària iniciar els 
tràmits per a la construcció d’un edifici propi. A aquests 
efectes, es compraren dues cases situades a la rambla 
del Portalet número 6 i al carrer Sant Roc número 2 res-
pectivament, alhora que es posaren a la venda 1.200 obli-
gacions de 25 PTA cadascuna. El nou edifici del Casino 

la Constància fou inaugurat l’any 1889, al mateix lloc on 
encara s’alça actualment. 

El Casino dels Nois és d’estil historicista neomudèjar, van 
prendre com a model els edificis de l’Exposició Universal 
de Barcelona de l’any 1888, que és l’any de referència de 
l’inici del Modernisme. Aquesta estètica era molt innova-
dora en el moment de la construcció i encara ara crida 
molt l’atenció. Es creu que va ser escollida volgudament, 
per fer visible l’entitat al passeig del Mar, que era l’apa-
rador de les classes benestants. L’immoble original no 
comptava encara amb la característica torre que fa xam-
frà entre la rambla del Portalet i el passeig dels Guíxols, la 
qual és fruit d’una ampliació posterior. 

Malgrat aquest inici amb una seu tan espectacular, la so-
cietat Casino la Constància desapareixeria sobtadament 
pocs anys després per causes no gaire clares. L’any 1894 
la banca guixolenca Romaguera i Girbau demanà urgent-
ment a l’entitat que saldés el seu compte de 23.224,94 pes-
setes, la qual cosa propicià la venda de l’estatge social a 
Narcís Girbau Serra –propietari de l’esmentada banca– pel 
preu de 23.300 PTA. Aquell mateix dia, la junta general del 
Casino dels Nois, reunida en sessió extraordinària, acordà 
per unanimitat dels 408 socis presents acceptar la propos-
ta de dissolució de l’entitat. Immediatament es procedí a la 
venda en subhasta pública de tots els seus mobles i objec-
tes. El millor postor resultà ser Bonaventura Cruz, pel preu 
de 6.025 PTA, però com que el casino li devia 6.050 PTA, 
encara quedà un descobert de 25 PTA i, en conseqüència, 
no es pogué repartir cap benefici als socis. 

Quin fou el motiu que propicià aquesta estranya i ràpida 
operació de venda del Casino? Marc Auladell creu que 
podria tractar-se d’una execució hipotecària del banc da-
vant la impossibilitat del casino de retornar-li un deute, o 
tal vegada una operació de sanejament més o menys for-
çada que hauria garantit la conservació dels béns de l’en-
titat dipositant-ne temporalment la titularitat en mans de 
tercers. Així, el 7 de febrer de 1895 la societat recreativa 
es tornava a constituir tot prenent el nom de Nou Casino 
La Constància. Seguidament, el 24 d’abril, Bonaventura 
Cruz va revendre a la societat tot el mobiliari i objectes 
que aquesta li havia cedit en subhasta l’any anterior. I el 
27 de novembre de 1895 l’entitat va recuperar, per mitjà 
de compra, la propietat de l’estatge social. 

El 1899 es projectà la primera ampliació de l’edifici, la 
qual s’inaugurà vers el 1901-1902 i que dotà el casino de 
façana pel costat del passeig dels Guíxols, així com –ho 
hem apuntat abans– de la característica torre mirador que 
fa de xamfrà amb la rambla del Portalet. El desenvolu-
pament d’aquesta ampliació va ser possible en el marc 
del projecte urbanístic de nova alineació d’aquest sector 
de la ciutat que l’ajuntament havia començat a projectar 
alguns anys abans.

La darrera ampliació de l’edifici es projectà entre 1926 i 
1928, després de la compra de les corresponents cases 
veïnes del carrer Sant Roc i el passeig dels Guíxols. La re-
forma, finalitzada el 1929 es visualitzà sobretot en l’interior 
de l’edifici i en la façana del passeig, que passà de tres 
a cinc finestres. Aquesta darrera ampliació és deguda a 
l’augment del nombre de socis fins a 960 (cal recordar 
que inicialment n’havia tingut 40).

Col·lecció Antoni Vidal i Arxer.
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Col·lecció Antoni Vidal i Arxer.

Col·lecció Antoni Vidal i Arxer.
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El Casino dels Nois esdevingué un espai de referència 
fins ben bé als anys seixanta del segle XX, ja que du-
rant dècades va ser exponent d’un fenomen molt estès 
a Catalunya que era l’associacionisme social i cultural. 
De fet, a més de la Constància a Sant Feliu hi existiren 
altres casinos, alguns d’ells fins i tot coexistiren durant 
certs períodes.  

Els balls i concerts del Nou Casino La Constància atreien 
un gran nombre de públic, especialment a l’estiu –l’entitat 
muntava un envelat propi durant la Festa Major. La planta 
baixa del local oferia el servei de consergeria, és a dir, de 
cafè–bar, amb terrassa exterior a l’edifici durant els mesos 
de bon temps. L’entitat disposava també d’una assortida 
biblioteca per a la lectura i formació intel·lectual dels so-
cis, amb títols d’autors nacionals i estrangers. L’any 1939 
les autoritats franquistes en depuraren els volums que 
pel seu contingut o autoria eren considerats contraris a 
la moral i la ideologia del nou règim polític. Tanmateix, la 
biblioteca es conserva encara amb el mobiliari i el fons 
bibliogràfic que tenia a finals del s. XIX, la qual cosa li 
confereix un caràcter singular, com a peça de museu inte-
grada dins el mateix edifici del casino.

L’edifici del Casino dels Nois ha esdevingut una icona de 
la ciutat, encara que a mitjan dècada de 1970 va estar 

a punt de desaparèixer a causa de l’especulació urba-
nística. Aquest fet coincidí amb l’arribada del turisme de 
masses i la introducció d’una nova oferta de lleure entre 
els joves (discoteques, bars, pubs...) que comportà un 
descens significatiu del nombre d’associats. Pels volts de 
1975 els socis de l’entitat acordaren fer una permuta de 
l’edifici amb una empresa constructora local, la qual cosa 
suposaria l’enderroc de l’immoble existent i la seva subs-
titució per un bloc de pisos de formigó, amb la cessió de 
diversos locals a favor de la societat. L’afer despertà una 
intensa campanya popular de defensa de l’immoble, així 
com un fort enrenou en el si de l’entitat, incloent-hi el canvi 
de junta directiva. Finalment, els socis es feren enrere de 
la decisió inicial i s’aconseguí la preservació de l’edifici a 
causa del seu valor arquitectònic i social. A finals de 1978 
va ser declarat pel Ministeri de Cultura Monument Histo-
ricoartístic, qualificació equivalent a Bé Cultural d’Interès 
Nacional.  L’entitat segueix actualment en peu, oberta a 
tothom qui ho desitgi.

Col·lecció Antoni Vidal i Arxer.
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