
BRONDO 

Gen. Alg., p. 59 («Bouchera»). Com que el genitiu deis noms en Abu- és 
Abi-, també mutilable en Bi-, i darrere Beni- tocaría posar el nom en ge-
nitiu, en podia resultar Benibixera. 

Peí fet, pero, que Rosselló V. i Gili Ferrer coincideixin en la lectura de 
Benipexera, és peí que creiem que és la correcta. ¿Pensarem, dones, en 
PINNA PASCUARIA 'mola de pasturatge' (d'on val. Benipeixcar) si bé aquí 
modificat en *PASCIARIA? 

BRAFI, Cala (Felanitx, Malí. 41, £-9) 

És ben coneguda l'etimologia arábiga Ibrahim que ha donat el nom del 
poblé de Bràfim en el Camp de Tarragona. En la forma Brafi s'ha perdut 
la m final tal com en Betticàssim, Benïgànim, etc., que, com és ben sabut, es 
pronuncien Benicassi i Benigani (excepte el Binicassim de Sant Climent, Me-
norca). També és possible que Benibrai (terme de Xaló, darrere Dénia) ven-
gui d'Ibrahim. 

BRITJA, la, veg. LABRITJA 

BRONDO, Son (Valldemossa, Mail. 16, a-11) 

Figura en el Mapa Despuig; és la que segons Muntaner i Argente Sz. 
es deia abans Valagay («Introducción», p. 427). Una altra possessió Son 
Brondo, St. Joan de Sineu (28, c-11), en doc. de 1578 (ROSSELLÓ V., tìist. 
St. Joan, 100). Per a l'origen del llinatge Brondo, que és infundat de creure 
d'importació italiana, vegeu l'article bassetja (n. 9) del DECat que l'identi-
fica amb bronzo i bronda sinònims de 'fona, bassetja'. 

N'aplegam algunes noticies ben antigues i d'ampia difusió insular, que 
reforcen la versemblan?a de veure-hi una antiga familia mayurkia de nom 
i tradició mossàrab que aconseguiria, revalidant (pel que endevinam) el 
cristianisme més o menys larvat dels seus membres, èsser acceptada pels 
conquistadors catalans. D'un Joan Brondo es donava molta importància a 
Palma a les seves paraules, l'any 1396, però avui no se sap si era un parti-
dari o què de l'Infant de Mallorca, segons BSAL, iv, 196b. J. M. Bover 
ens assegura que era familia noble, arrelada des d'algunes centuries a Ciu-
tat, ja en el segle xvi; els passats de Domingo Brondo s'havien distingit en 




