CLARET
del riu amb la riera de Carme. Fou propietat de la
familia dels Cardona. Encara es conserven els absis
de la gran església romànica de Santa Margarida. En
la seva demarcació es formaren els nuclis de la Pobla
de Claramunt i la Torre de Claramunt.
*
DOC. ANT. Clarmonte a. 978 (Balari, Orígenes,
185); Castrum Claromonte a. 986 (Cart.St.Cugat I,
147); Castrum de Claromonte a. 987 (Balari, Orígenes,
185); Castro Clare Monte a. 990 (Mas, iv, 135); Cíaromonte a. 1005 (Cart.St.Cugat il, 48); Claromonte a. 1 0
1067 (Cart.St.Cugat il, 322); Guillelmi de Claromonte a. 1172 (Cart.Poblet, 206); Clarmont a. 1320 (BABL
v, 11); Claromonte a. 1320 (BABL v, 12); Castell de
Claramunt a. 1359 (CoDoACA XII, 34).
La Pobla de Claramunt, poblé de la comarca d'A-i?
noia (dita conca d'Òdena), a la unió de la riera de
Carme i l'Anoia.
La Torre de Claramunt, aigiies amunt d'aqueixa
riera.
PRON. MOD.: h tófd da klaramún, o'it per Casac.20
a Igualada; h torà, oit a Piera.

més, és damunt d'una carena ben alta i escarida).
No és argument sense rèplica: hi pot haver quelcom
de subjectiu o relatiu (cf. Balari, Orígenes, 186), però
la repetició el fa convincent. J . F. C.
CLARET

Nom de diversos pobles i llogarets, i algún altre
lloc menor, del Principal.
1) Poblet agre, al municipi de Tremp.
PRON. MOD.: klarét, 1920, a Palau de Noguera,
Casacuberta.
MENCIONS ANT. 1117, Ipso Claret, esmentat
junt amb La Guàrdia {Cart, de St. Cugat in, p. 35);
1328, Clareto (CCandi, Mi.Hi.Cat. i, 88); 1359, Claret (CoDoACA XII, 74).
2) Poblet de Bages, agregat al municipi de Santpedor.
PRON.: klarét, a Santpedor informaren Casac. que
també en diuen, però menys, santána o sentána de
klarét.
Claramunt, agregat de l'ajuntament de Fígols de la
MENCIONS ANT. S. xn, en les llistes de parròConca (Pallars Jussà).
quies vigatanes Claret, docs. li i in, n.° 104; PladeDOC. ANT. Amali de Clarmont a. 1180-1190 (Mi-25 vali: Sta. Ana de Claret, antiga sufr. de Santpedor, reret, TempleH, 539); Claramunt a. 1280 (Carreras Can- feta prop del santuari modern; 1196: «villam Ste. Madi, Miscel. II, 115); Claramunt a. 1359 (CoDoACA rie de Claret» (Kehr, Papsturk., p. 571); 1251, Claxii, 22).
reto (Hinojosa, Reg. Señ. Cat.)-, 1359: Sta. Maria de
HOMÒNIMS. Canyada de Claramunt, partida del Claret (CoDoACA XII, 68, 71). Per a una altra cita
terme de Torís (Ribera Alta del Xúquer) (xxx, 152.1). 30 relativa al (2) (o potser més aviat el 4 o el 3), V. el
ETIM. Del llatí CLARO MONTE 'muntanya clara', és que he dit s. v. Castelladral.
a dir muntanya sense gaire bosc, clarejant de color (cf.
3) Claret dels Cavaliers veinat de St. Mateu de BaBalari, Orígenes, 185), soldat d'antic, amb dissimilació ges; el Nom.C.E.C. el dona com un poblet dissemio-ó > a-ó. J . F . C .
nat a l'O. de St. Mateu: l'església a l'antiga casa del
3 5 Cavalier, en ruines. Ben separat del 2) que és a uns
10 k. de St. Mateu, i amb el Cardener entremig. PladeCLARAVALLS
vali, n.° 135, el troba només en el doc. n, escrit Clareto, en lletra més tardana, i admet amb dubte que sigui
Poble de l'UrgelI, al peu de la serra d'Almenara
Sant Pere de Claret de Cavaliers, sufr. de Castelltallat.
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(agregat a Tàrrega l'any 1969).
4) Dit també Claret de Figuerola (o de Llanera),
PRON. MOD.: klarabáls, oìt a Freixenet per Ca- segons GGC i el Nomencl. de Lleida A.P.T., p. 52,
sacuberta.
agre, a Llanera de Solsonès, uns 4 k. al SSE. i en diDOC. ANT. Clarasuales a. 1090 (Balari, Orígenes,
recció a Torà.
186); Clares Vals a. 1122 (en el testament d'un R. ArPRON.: kter$t, 1920, Casac. a Cardona.
nail, llegit per JCor. a l'Arxiu de Solsona); Guillel-V
MENCIONS ANT. 1026: «Richolf de Castro Edrall
mus de Claras valles i G. de Clarasvals a. 1175 (Miret, --- et Hosten de Kastro Follit --- Castro de Clareto --TempleH, 230); Clares Vails a. 1359 (CoDoACA XII, et ipso castro de Figerola», llegit a l'Arx. de Solsona;
47).
1069: Claret, citat junt amb Torà i l'Aguda («Acuta»)
HOMÒNIMS. Ciaravails, poble de l'Alta Ribagor- (lleg. ibid.); 1151: Claret (Kehr, Papsturk, 329); 1170:
5 0 «Bernardus de Clareti, castlani de Lanera» (Hinojosa,
ga, agregat del municipi d'Areny.
DOC. ANT. Claravalls a. 1554 (Moner, B.E.Rib.,
Reg.Señ.Cat., p. 269); 1359: Claret (CoDoACA XII,
110-111); Claraballs a. 1620 (BAEC XI, 127).
59). D'aquest sens dubte el nom d'un Can Claret del
ETIM. Del llatí CLARAS VALLES [amb -s eliminada te. de Riner 14 k. més al Nord (XLVI, 107.7).
per dissimilació (cf. Pedralbes, Espínelves etc.). Inútil
5) Poblet agregat al municipi d'Oliola, al Nord d'Asuposar CLARAE VALLIS; i no hi ha topònims de genitiu 5 5 gramunt; uns 3 k. al SSO. del cap del terme {GGC,
en -AE.] És probable que aquests NLL siguin imita- mapa, p. 194, i Mil. al 200.000).
ció del famós nom monastic francés Clairvaux, perqué
PRON.: klarét, 1931, o'it a Cabanabona (Ll. 29, p.
ni el poble de 1'Urgell, ni el de Ribagorga no criden 265).
l'atenció ni per una coloració gaire clara, ni per identiMENCIONS ANT. Claret en el cens de 1359 (Coficar-se amb una valí determinada (el de Ribagor?a, A60 DoACA XII, 23, i a la p. 59, on el posa a la vegue-

