BRÀFIM
tos gaHo-romànics troba descendents de Bovarîks, BoBRAÇ
vamand, Bovevaldis i Bova (i, 312). Ell mateix cita
un Bovilar en el Cart, de Tolosa (ib. 326-7) si bé
I dérivais, en NPP i sobretot NLL post-antroponicreu que és contraccio de Bonovilar, i deu tenir raó, car mies; alguns pròpiament NLL, de sentit comparatiu,
altrament no ens explicariem bé la -r. Però també ? com Cova del Braç te. Xaló (xxxv, 77.1). Es Braçals
entre els longobards o els ostrogots n'hi hauria, car és ('brancs de sèquia'), pda. al N. i esq. de YAlbufereta
ben conegut el fiorenti Bòboli (inoblidable giardino
d'Alcudia (XL, 79.3, Masc. 6A9). En els segiients un
di Bòbolil), del quai cita diverses localitats toscanes
sign, semblant (d'aigua, o de carni) potser es combina
Pieri {Top. V. Arno).
poc o molt amb matisos comparatius o antroponimics:
io pda. de Bracet te. València, al Sud i a l'esq. del Carni
d'en Corts abans d'arribar al Brosquil (J. G. M. 1962);
BRAC i BRACONS
Morro del Bracet te. Tollos (xxxv, 66.3); Mas de Bracet te. Albocàsser (xxvin, 95.22, '40 x '20); caseta
D'un NP germànic. Brach cognom Bna. (DAg) i Cer- de
Nules (xxix, 184.7); Can Bracet te. Campanet
vera (1820: BABL xvi, 289).
15 (xl, 83.12). Compost Brascurt cognom val., MtzAIoy,
Bracons, mas antic te. La Vola (xin, 24). N'és la
163, amb un sentit com 'el mane, el curret'. Bracer NP
forma de gen.: brakons; d'on l'important port mun- (El Bracer, Cal
molt difosos).
tanyenc Coli de Bracons,1 que uneix la vali de Torello
i La Vola, amb la Garrotxa, séparant el Puigsacalm de
Brado, V. Barado
Bràdila, Bradilans, Bradolina,
les serres de Llancers i Cabrera (1924, 1954, xin, ape., 20 V. Brallans
p. 18) (CATorras, Pir. Cat., Garrotxa). «Bernardus
des Bracks, parroquie de Querosio» [ = Querós, uns
9 k. al S. de Bracons] en un doc. de 1364 (CCandi,
BRÀFIM
St. Hilari Sacalm, 15). El cognom Bracons, segons
DAg i AlcM, veli a Bna., i a la zona de Bracons, és 25 Poble de l'ait CpTarr.
també d'altres très pobles del cat. oriental, en part alPRON. MOD.: brâfim 1920 (a Santés Creus, Vilaterat en Barcons (a Lloberola de Biosca: x l v i , 125. bella, Morell i Aliò); amb gentilici brsfimçris-, i de
45).
malnom carab as sots (Mn. X. Plassa. de Prades) (GGC
Braco NP a Gandia (xxxin, 29.8): mossàrab? Com812).
post Bractella, el barò de Maldà fou hoste de la casa 30 DOC. ANT. (Les cites més antigues, no és evident
pròcer dels Srs. Bractella (al seu cap li deien «lo Ca- que s'apliquin precisament al lloc d'aquest poble, o a
valler de Gra»), quan viatjava per aquesta part de un de ben vei), 959: «ortum de Habrahitn» o
l'alta Segarra, guiat per Ventura Bractella, el capellà de
«Abrahim» (Mas, N. Hi. Bna. ix, 10; Balari, Orig.,
Gra (1794: Calaix de S. 11, 219, 220): compost amb
16); 1159: Abrafim (Mas, ib. xil, 300); 1175, des de
tetta (DECat variant de teula, cf. el NP cast. Tello,35 llavors ja consta inequivocament com a nom d'aquest
cat. Tell).
poble; 1180: Abrafim (Balari, 16); 1194: Abrafim
Com ho mostra ja la declinació Brac(s) gen. Bracons,
(Mas, N. H. Bna. xin, 204.
es deu tractar sobretot del N P germ, w r a k k j o , - k k o

ETIM.

D e l'àr. Ibrahim

N P , germa Semitic del del

(Fòrst. 1638-9), molt documentât des dels Ss. vi o vii;
patriarca biblic Abraham. Del seu us entre els moros
i amb variant Brakko, d'on derivats com Brakila, idèn- 40 ¿ e l nostre territori, en tenim testimonis en docs, ben
tic al gòt. wraks 'perseguidor', alem. ant. i mj. recke
antics, com un de Dénia a. 1058 (Homen. a Codera,
'heroi', gòt. wrikan 'perseguir'.
p. 430); essent llarga la vocal penùltima, l'hispano-àrab
En romànic, però, és probable que s'hi sumessin, hi traslladava l'accent, com ho constatem en PAlc. ; la
confonent-s'hi, el nom de l'espècie canina, italià braci- inicial, essent molt oberta sonava a-, aixi PAlc resco i francès bracket, manllevat del b. i a-al. bracko 4? pecta el vocalisme de la llengua sàvia quan es tracta
'gos de caça, llebrer', deriv. de l'a-al. mj. breehen
del personatge llegendari, pare dels semites, i tradueix
'flairar' (germà del 11. flagrare: IEW 163; Kluge, s. v. Abraham per Ibrâhim (91<z6), però fora d'això empra
bracke), cf. DECat. 11, 185, DECH 1, 598; i àdhuc com a hispano-àr. la pron. més vulgar: «ciencabeças
pogué aportar-hi quelcom la familia d'oc. ant. brecar/
(yerba): xâucat Abrâhim» ( 168(217) (compost amb
bercar 'escurçar' (germànic) del fr. brèche, ébrécher,50 <<saukat: spina», RMa, 587.6f).
DECat 11, 224; influència que es deixaria sentir en
Sobre l'aplicació d'aquest nom al poble de l'Ait
el NP Raimundus Bracads (en nominatiu), en un do- Camp han circulât versions fantasistes (cf. GGC 812)
cument de Serrallonga a. 1088 RLR m , 283). Con- i ben cert infundades («diuen si fou fundat per un
fusions que es comprenen en el mon romànic, pel jueu» Mn. J. Plassa) —Déu sap si amb això es relaconeixement defectuós dels mots manllevats del ger- 55 ciona el malnom de carabassots—, i perfectament sumànic.
pèrflues: cercar explicacions individuals, a base d'his1 Denominació que no figura en el doc. carolingi
tòria certa o fabulosa, en un NLL del CuTarr, és com
de 898 {Cat. Car. 11, 369.26), que li dona el nom de escarrassar-se cercant òlibes a Atenes o llobes a Roma.
Collum Jonathès (perquè és damunt del poble gar- Certament res de jueu (la mateixa fantasia es va inrotxenc de Joanetes).
60 ventar per a Sarral < S'Arrahal àr.); hi ha certitud de

