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Noms de llocs i noms de gent

Rovira i Hugas
Avui parlarem dels Rovira i dels Hugas, cognoms ben 
coneguts a Verges: és Rovira la família vinculada a la 
perruqueria de la famosa Maite, i són Hugas la família 
que regenta l’estanc de Verges.

Cap dels dos cognoms no presenta un gran enigma, 
però Rovira pot trobar-se amb grafies enormement 
diverses: Robira, Rovira, Rovires, Ruvira, Roïra, Ru-
ira i Ruyra –així es feia dir aquell gran escriptor gironí 
que passà la infantesa a Blanes, Joaquim Ruyra i Oms 
(1848-1939), autor de Marines i boscatges, un dels mi-
llors prosistes que hagi donat mai Catalunya–. Rovira 
o Robira, etcètera, ve del llatí roberea, és a dir, «roure-
da». Tots els qui es diuen així ens han de fer pensar, 
doncs, en un bosc de roures, arbre esponerós i noble 
allà on n’hi hagi.

Hugas també es troba a casa nostra en la forma 
Ugues, Hugues i Ugas, i és la forma femenina d’Hug 
(en castellà, Hugo, com Victor Hugo, l’escriptor fran-
cès). És una paraula germànica, com els vistos anteri-
orment Aldaguer i Auquer –ara resultarà que la mei-
tat dels vergelitans són alemanys d’origen!–, derivada 
d’huguo, que vol dir «seny», «intel·ligència». Tots els 
Hugas són, en conseqüència, gent assenyada. Parent 
medieval dels nostres Hugas seria el pintor Jaume Hu-
guet (cap a 1415-1492), autor d’un Sant Jordi que és 
una de les millors taules gòtiques conservades al Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya.

Jafre
Aquest poble veí del nostre té un nom ben curiós, que 
de vegades la gent assimilen al nom de persona Jofre, 
sense fonament, perquè Jofre també és una paraula 
germànica, mentre que Jafre és una paraula àrab, deri-
vada també del nom de persona Gá-far, molt freqüent 
en les narracions aràbigues, especialment conegut pels 
lectors de Les mil i una nits. És un nom que al sud de 
Catalunya es va difondre força des del principi de la 
Reconquesta, i va quedar adscrit més aviat a gent d’ex-
tracció morisca, africana o almenys mossàrab. A l’Em-
pordà, però, hem de pensar que van tenir aquest nom 
refugiats d’altres parts d’Hispània que van passar a les 

nostres terres, des de territoris arabitzats, gràcies a les 
disposicions favorables dels sobirans carolingis i del 
temps de la Marca Hispànica, remot precedent de l’ac-
tual Catalunya. Els qui varen portar aquest nom fins a 
les nostres latituds degueren ser gent «hispana», doncs, 
però que en els segles ix i x ja havien transigit amb for-
mes de vida mahometana i havien posat noms àrabs a 
membres de la família: avui ens semblaria estrany que 
una família cristiana bategés un fill amb un nom arà-
bic, però això és el que va succeir.

Un cas semblant és el de Vilatenim, que no té res a 
veure amb la paraula llatina villa, sinó que ve també de 
l’àrab Ibn-al-Temimi, és a dir, «fill de Temimi».

Altres etimologistes creuen que Jafre vindria de la 
paraula, també àrab, saffar, que vol dir «lladre». Però 
és difícil pensar que un poble prengués el nom d’una 
persona que roba; per això hauríem de pensar més avi-
at que, si l’etimologia és aquesta, llavors s’ha d’acceptar 
que saffar (i després sefer, sefre, i el derivat safra, i d’aquí 
jafre) significava pròpiament «home armat d’un gani-
vet».

Potser per aquesta raó –coses de la història– a Jafre 
diuen que hi ha un bon carnisser, amb el taulell ple de 
ganivets que tallen.
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