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Noms de lloc i noms de gent

Matajudaica

La gent sol pensar que Matajudaica té alguna cosa a veure 
amb els jueus i amb el fet de matar algú: al cap i a la fi, 
tots els de la meva generació anàvem a «matar jueus» Di-
vendres Sant, armats amb unes carraques que feien molt 
de soroll i espantaven, a Barcelona, més les porteres de les 
cases benestants que no pas uns jueus que, d’altra banda, 
no existien. La veritat és que -judaica, la segona part de la 
paraula d’aquest poble del Baix Empordà, sí que té a veure 
amb els jueus, com és el cas de Vilajuïga, a l’Alt Empordà. 
Per contra, la primera part, mata, no té res a veure amb el 
verb matar, sinó amb el substantiu idèntic mata, mates, és 
a dir, arbustos o floc d’herbes de diferents espècies. Aquest 
és el veritable origen del nostre nom d’avui: a Matajudaica 
devia haver-hi, abans de l’expulsió dels jueus en els segles 
xv i xvi, una fira setmanal, potser permanent, de venedors 
de mates, és a dir, d’herbes remeieres com les que fem ser-
vir encara avui dia, amb molt de seny, per a guarir petites 
malalties: mal de cap, mal de panxa, fins i tot una petita 
infecció. S’explica que els jueus es dediquessin a aques-
ta mena de mercadeig perquè gairebé mai no van poder 

Els Brusi i els Cambó
No tinc el gust de conèixer la família vergelitana anome-
nada Brusi, però si es presenten a casa meva estaré molt 
content de rebre’ls i servir-los un te amb bescuits anglesos. 
En canvi, sí que conec tant els Cambó del carrer dels Bous 
–el meu carrer– com els Cambó descendents de Francesc, 
polític d’enorme importància en la història de Catalunya 
abans de la República però no gaire estimat al poble a cau-
sa de la seva filiació més aviat de dretes.

Quant a Brusi, val a dir que és un cognom d’origen molt 
incert, però els savis opinen que ha de ser un derivat de 
brossa –en el sentit bosquetà i noble de l’expressió– o del 
seu derivat brossós, val a dir, lloc de vegetació molt espessa, 
amb molt de sotabosc. No és un cognom gaire freqüent 
a l’Empordà, però sí que ho és a Barcelona, Piera, Ri-
poll, Sabadell i València. Potser els Brusi de Verges tenen 
parents en algun d’aquests llocs. Es deia Brusi la família 
d’impressors i llibreters que va fundar el Diari de Barce-
lona, diari que la gent anomenava, en aquella època, «el 
Brusi»; en canvi, de La Vanguardia mai no se n’ha dit «el 
Godó», i val més que sigui així.

Quant a Cambó, és molt probable que el nom vingui 
del francès cambon, que també és nom de lloc, encara que 
un savi d’aquestes coses, Josep Balari i Jovany, opinava que 
era contracció de camp bo. No ho crec; veig més probable 
que Cambó vingui, pròximament, com he dit, del fran-
cès cambon; abans, del provençal cambó, i, abans, del llatí 
campone, que és un augmentatiu de campus: seria com dir 
«campàs», un enorme camp, o «camp obert», també «en 
ple camp». Una altra possibilitat és que vingui de l’occità 
camba, parent de l’italià i del català gambar, sinònim de fer 
anar molt de pressa les cames, és a dir, «córrer». En aquest 
sentit, em consta que Francesc Cambó va haver de fugir 
cames ajudeu-me en una visita seva a Verges, potser camí 
de Torroella, un dia que se li va acudir, legítimament, de 
passar pel seu poble de naixença.
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adquirir terres i tenir-hi conreus. En no poder dedicar-se 
a conrear la terra, els jueus de l’edat mitjana que no mer-
cadejaven amb altres coses, o els que eren molt pobres, 
sortien al bosc i hi recollien les herbes salutíferes que tots 
sabem: menta, farigola, ruda i romaní, marialluïsa, espígol 
i matafaluga per a fer bunyols per Quaresma.


