CABRIANES

Cabrencs, Cabriencz, Cabrientz 1307, Cabrens 1332
ETIM. Femeni del llati CAPRARIUS «el qui guarda
(Sabarthès, Dici. Topogr. de l'Aude, s. v.) Ph. R.
les cabres» (cf. DECat n, 370a 3-372b 52). J. F. C.
1 Sobre la història del castell de Cabrenys i de Maganti de Cabrenys, veg. Gran Geogr. Com. de Cai.
CABRÉS
xv, 72-74, IV, 244. — 2 Per a diverses mencions an- 5
tigues de Maqanet {de Cabrenys), a l'Alt Empordà,
JCor. en les enquestes de YOnomasticon Cataloniae
veg. Alsius, Nomencl., 166.
recolli la partida de Sani Crabés a Monesma (Baixa
Ribagorga) (XVIII, 148.1).
CabréVin- (te. Siurana), V. art. VinUn poema de Ventura Gassol, «La canqó del veli
10 Cabrés» dona a entendre que era un prenom viu en el
Camp de Tarragona en moltes i belles estrofes.
CABRERA
Un document de 1622 (BSAL vi, 26-27) parla dels
sants Cabrit i Bassa, martiritzats a Mallorca.
1) Serra i Santuari de Cabrera, en el terme de l'EsÉs conegut també el priorat de Saint Caprais d'Agen,
quirol (Osona). La serra de Cabrera és una gran mola documentat l'any 1235 (doc. relatiu a Pàmias, Arieja,
encinglerada al nord d'Aiats en la carena de Colisa- Hist. Lgd. v, 1621).
cabra, que separa Osona de la Garrotxa. Dalt hi ha
ETIM. Del NP llati CAPRASIUS (JCor., NRFHisp.
un gran santuari.
XII, 63). J. F. C.
DOC. ANT. «In c. Ausona, in terminio de Kabraria, in 1. d. Argredo» any 953 (Doc. S. B. de Bages. 20 Cabrìacs, V. Cabrianes
Bibl. Univ. B. numero 22, comunicació de Mn. Ant.
(Pladevall); «S° Iuliano de Chabrera» segle xn (Relació de parròquies del bisbat de Vie, publicada per
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Pladevall); «S. Juliani de Capraria» any 1330 (E.
25
Junyent, Mise. Griera 1, 375).
Poblat agregat a Sallent de Llobregat (Bages).
2) Sani Benet de Cabrera, muntanya i oratori, a uns
PRON. MOD. : kabriànds o'it a Santpedor per Casac.
1.100 m. d'altitud, dalt del Santuari del Coli (de SusDOC. ANT. Ni Aebischer ni nosaltres trobem doqueda). Recollit per JCor. l'any 1934. Un poc més cumentació antiga d'aquest NL que no figura a les
a l'oest hi ha un antic edifici en ruines, encara cone- llistes de parròquies S. xn, p. p. Pladevall.
gut com Cabrerola.
30 ETIM. Meyer-Liibke (p. 28) —seguit per Aebischer
3) Castell de Cabrera, al terme de Maqanet de Ca- (Ét. Top. Cai., 74)— deriva el NL Cabrianes del genbrenys prop de Les Salines i molt a prop de la fronte- tilici llati CAPRIUS (Schulze, pp. 234 i 353) amb el
ra. Recollit a Ceret per JCor. (xxiv, 169.2). Fotogra- sufix -ANAS, f. pi. de -ANUM.
fiat en la guia de la Garrotxa de CATorras.
Hi ha dues poblacions amb el nom de Capriano a la
4) Cabrera, poble del Maresme prop de Mataró. 35 provincia de Brescia i un Capriana a Trento. Un WilGentilici kabrsrqris.
helmus de Cabriano se cita ja al S. x (Cappelli, Diz.
DOC. ANT. «Sant Faliu de Cabrera» any 1359 di Abbrev., 399b).
{C0D0ACA XII, 15).
5) Cabrera, municipi de la comarca d'Anoia, prop
Amb el sufix -ACUM, Skok § 71 documenta un Ca4 0 briac (Dordogne) i un Chevry (Ain). Sabarthès (Dici.
de Piera.
PRON. MOD.: fobrérs o'it a Piera per Casac.
Topogr. de l'Aude) localitza un Cabirac al terme de
DOC. ANT. Cappraria, any 1058 (Mas, Notes bis- Puivert (documentat Cabriac l'any 1781) i un Cabriac
tòriques del bisbat de Barcelona, IV, 142); Cabrera, al terme de Douzens (documentat Cabriaco l'any
any 1170 (Mas, xi, 258); Caprera, any 1160 (Cart. St. 1306). Skok cita també un Chabriac al Gard.
Cugat ni, 203); Cabrera, any 1186 {Cart. St. Cugat V
III, 306); Capraria, any 1187 {Cart. St. Cugat HI, 312);
En domini català hi afegim la noticia d'un NL CACaprariam, any 1196 (Kehr, Papsturk., 572).
BRIACS a l'Alt Urgellet, prop de la Valira.
6) Illa de Cabrera, al sud de Mallorca, pronunciai
DOC. ANT. En el Cartulari de Tavèrnoles hi trokabrérd, oit a l'Illa mateixa i als pescadors de Felanitx bem diverses referències a aquest NL: En una donaque acopanyaren Cor. en la visita que hi féu, acompa-50 ciò a l'església de Sant Fèlix de <Castell>ciutat, se
nyat i guiat per l'oceanòleg mallorqui Miquel Duran i citen els llocs de Ciutat, Bascaran, Adrall, Arasùs, CaOrdinyana( LI, 91.2). El nom ja es troba documentat nillo, Encamp, Asnurri, Enviny i «Cabriax — decimas
en el Mapa del Cardenal Despuig, del segle XVIII. dominicales de Civitate --- et de valle Andorrensse et
(Entre molts llibres que podriem citar cf. J. Lopez de villa de Bescharan --- de ipso alaude dominicale
5 5 de Adralle et de Arasuze ---in valle Andorra ---in
Pintó, La isla de Cabrera, Madrid 1880).
Hi ha molts altres NLL menors que porten el nom Chaniglau et --- in Encampo et --- in Envezinio vel in
de Cabrera al Pais Valencia, i d'altres d'escadussers ipsas comas et ipsas decimas dominicales de Asnurri
a tot el Principat, i encara algun a les Illes, que dei- et --- alode meum propium quem habeo in Kaprisaxem desatesos perquè no era necessari donar-ne expli- go --- in Civitate Fracta vinea una, in ipso bago ab
60 integrum —et in Salellas ---de Arasuze et de Kapricacions en el nostre article.

