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Un saurí, l’any 1964, va recomanar fer un pou 
a la pineda. Van trobar la deu més abundosa 
de tot el territori i van decidir fer-hi un càmping

SOCIETAT

E
l nom de la mítica ciutat de 
Cypsela ve del grec Kypsela, 
però també pot procedir d’un 
nom ibèric amb el significat 
de «caixeta».

El cònsol de la Bètica Ruf Fest Aviè la va 
descriure en el segle IV dC en la seva obra 
més important, l’Ora Maritima. Aquest do-
cument és el més antic que es coneix que 
fa referència a les costes mediterrànies de 
la península ibèrica. Aviè es va basar en la 
narració del periple d’un viatger massalio-
ta redactat uns deu segles abans, cap al VI 
aC, que afirmava que la ciutat de Cypsela  
—sembla que situada davant de les Medes— 
havia desaparegut sota les aigües o engolida 
per les sorres. El navegant descriu la geogra-
fia de la costa amb gran precisió, i anomena 
caps, badies, ports i ciutats. Diu que la ciu-
tat més important que hi havia entre Cadis i 
Marsella era Cypsela, que es trobava passat 
del cap de Begur, a l’interior d’una gran ba-
dia (Platja de Pals). Quan Aviè escriu el seu 
text ja no quedava cap rastre d’aquella urbs.

La descripció del territori costaner es-
menta que passat Barcelona venien els as-
pres indigets, gent més dura que les feres, 

ferotge i agressiva amb la caça. Habitaven 
dins d’amagatalls. El cap Celebandicum 
(Begur) estenia el seu dors en el mar salat, 
i allà es trobava la ciutat de Cypsela. S’obria 
un port en un gran golf i amb gran extensió 
penetrava el mar en la còncava terra, des-
prés de la qual cosa es troba el litoral indi-
get, fins als vèrtexs del cap Pirinenc. S’aixe-
cava la muntanya Malodes i sortien entre 
l’onatge dos esculls, que apuntaven fins als 
núvols el seu doble cim. Allí, a més, hi havia 
un gran port, que no estava exposat als em-
bats del mar ni a cap vent. 

La família Martinench
Dalmaci Martinench, descendent de Bar-
tra Martinench, que havia vingut de França 
l’any 1680 i que era l’artiller de la torre de 
mar, dins el Port de Pals, seguia tenint una 
pineda i una peça de terra als Rodors, i cul-
tivava una vinya de sarments de ceps ameri-
cans. Dalmaci Martinench havia estat jutge 
de pau de Pals durant uns anys, però era pas-
tor d’ofici. Quan tenia uns 70 anys va plantar 
un pinyó entre cep i cep. Els primers anys, 
quan els pins eren petits, seguia cuidant dels 
ceps i recollint el raïms. Un saurí, l’any 1964, 
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Llegint la Historia de l’Empordà, de Pella i Forgas, fa més de 50 anys va 
sorgir la idea de posar el nom de Cypsela a un càmping. Aquella família 
varen somiar convertir uns terrenys que tenien en el lloc dels Rodors, en 
el terme de Pals, en el càmping de luxe més important de Girona i de la 
Mediterrània, com 2.500 anys abans ho havia estat la ciutat de Cypsela.

El càmping 
Cypsela 
De luxe, és el més gran de Girona

>> Detall del 
càmping Cypsela.
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El càmping, durant els primers anys, era de primera 
categoria. Tenia unes 500 parcel·les que es varen 
ampliar, al cap de tres anys, fins arribar al miler 

>> El càmping Cypsela, 
entre les pinedes de les platges 
de Pals i de Begur.

li va recomanar que fes un pou al costat de 
migdia de la pineda, entre la barraca i la vi-
nya. Van trobar la deu més abundosa de tot 
el territori, i la família Renard Martinench va 
decidir fer un càmping en aquells terrenys.

Càmping Internacional Cypsela
Arrancaren els ceps i treballaren tot l’hivern 
en la construcció, i el 21 de juny de 1967, dia 
de sant Joan, varen obrir les portes al públic. 
Varen construir un restaurant, un bar, un su-
permercat i una gran piscina olímpica, amb 
el seu trampolí de 10 metres d’alçada, lava-
bos i bugaderia. El càmping, durant els seus 
primers anys, era de primera categoria. Tenia 
unes 500 parcel·les que es varen ampliar, al 
cap de tres anys, fins arribar al miler. L’any 
1973 varen apostar per fer unes instal·lacions 
de gran qualitat. Construïren un nou super-
mercat, una botiga de regals, una llibreria, 
una perruqueria unisex i una sala de jocs. El 
càmping, amb aquelles fantàstiques instal-
lacions, va passar a la categoria de luxe, però 
aquí no acabaren les reformes. Any rere any 
es feien ampliacions, les parcel·les passaren 
de 50 metres quadrats a 90 i 120 metres, es 
van construir nous lavabos i s’oferien nous 
serveis: minigolf, gimnàs, pista de frontó, ten-
nis, voleibol, ping-pong, miniclub, bàsquet, 
saló social, camp de petanca i camp de futbol.

Al costat de migdia de la pineda en 
Dalmaci hi tenia una gran barraca de pe-
dra, en què els primers anys vivien els guar-
des del càmping. Quan, als anys vuitanta, 
es va enderrocar per fer un dispensari mè-
dic, es va trobar un petit tresor al mig de les 
pedres. Era un escut esculpit en una pedra 
de gres, i corresponia al distintiu reial dels 
reis catalans, que eren els tres pals, de quan 
eren els senyors de les terres. La peça es va 
restaurar i actualment està exposada sobre 
un pedestal.

Els primers anys, els clients que més 
abundaven el mes de juliol eren en un 80 
% holandesos, però a finals de mes no en 
quedava cap. El càmping tenia unes 130 
famílies que feien temporada. Agafaven 
les vacances al mes d’agost i la resta dels 
mesos feien estades de divendres a la tar-
da fins a diumenge. Actualment el càm-
ping continua engrandint-se, amb noves 
instal·lacions, més piscines, bolera, pàdel, 
jacuzzi, dolls de massatge. A part de tendes 
i rulots, s’hi admeten cases mòbils i bun-
galows, els clients dels quals són majorità-
riament britànics, holandesos, francesos, 
espanyols i alemanys.

Narcís Subirana és membre 
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