
C L A R I A N A 

184), que és sens dubte Odelló de Carramat, en el --- afr. or. ad ipsa Laguna --- pujo q. d. Gardiola de 
Capcir, a l'altre vessant de la Serra de Madrés, i tam- Alberola --- de p. circii ante Albarel ---» (MarcaH., 
bé Monte Clariana (bis), mateixa data, en un doc. 939.10); no és el mateix doc. que Abadal data de 986 
de la colie. Moreau (ix, 2): «in loco q. d. ad ipso pujo {Cat. Car. II, 200.3, 4), però doc. relacionat (infra, 6); 
qui est suptus Clariana, afr. --- de 3a. parte in Ode- 5 1002: Clariana {Cart. St. Cugat II, p. 32); 1012: cas-
llone et de 4a. in monte Clariana», i passa a parlar del trum Clariana, afr. amb Jorba, Thouos, Aguilone, r. 
Razès (com. Redensis). Tot són, doncs, vessants de de St. Pere Vimine (Mas, N. H. Bna. iv, 228; i Cart. 
la Serra de Madrés (que pel N. ja toca al Razès). D'à- St. Cugat n , 88); 1066: «in com. Minorisa, te. Cleria-
questa deu baixar també un «ruisseau La Clarianelle», na eccl. Se. Marie» {Cart. St. C. n , 326; Mas, N. H. 
{-nela, a. 1317), en el te. de Le Bousquet (Sabarthès, io x, 54); 1098: «castello de Clariana (cit. amb Capela-
Di.Top.Aude), 8 k. al N. del limit amb el Capcir: des i Aqualata) {MarcaH., 1203. 2f.); 1120 i 1174: 
doncs també deu baixar del limit amb Odelló de Car- Cleriana {Cart. St. Cugat n i , 46; n i , 256). S. XII Cle-
ramat. riana en les très llistes de parròquies vigatanes p .p . 

En fi, el de 1019, dels acutis Clerianae, deu ser el Pladevall, n.° 120. 
mateix document, «in acuto de Cleriana» que Mon-15 1193: Cleriana, junt amb SCQ, Rocafort i Cabra 
salvatje (ix, 210) data de 1020. La conclusió que im- (MiretS., Tempi., 327-9); 1331 i 1359: Clariana {Mise. 
posen tantes dades coincidents és que Clariana havia Griera i, 377; CoDoACA XII, 51). Sembla pendre nom 
estât un antic nom de tot el massis de Madrés, pro- del mateix poble un Berenguer de Clarena; capellà de 
bablement aplicat a tot el seu conjunt, fora de la gran l'Espluga de Francoli, que autoritza uua acta referent 
vail del vessant capcinès, désignât més aviat amb el 20 a Guàrdia-lada, Segura i Conesa (MiretS., Tempi., 199-
nom cèltic MÀTRËS (cf. gen. pl. MATRON > Madrona), 200). Pron. arabitzant de la Â, que no sorprèn trac-
fins que aquest es generalitzà i s'imposà a finals de tant-se de poblacions on hi ha molta toponimia aràbi-
l'E. Mj. No hi ha massis tant alt i carregat de neus ga, i més al Sud que Granyena de Segarra, nom que 
com aquest, en tota la «provincia de Rosselló» (fora ha sofert el mateix canvi. 
del Canigó, unie); fins des de l'Albera, a l'hivern, s'al-25 
bira Madrés al lluny, formant amb el Canigó una gran 5) Sembla tractar-se d'un altre homònun, o d'un 
massa albissima, bessona de la canigonenca. El nom masc. en -ano corresponent, en un hapax «ecclesia Sti. 
Clariana, aqui deu inspirar-se en aquesta resplendent Petri de Clariano», que, judicant pel context, devia 
claresa. Cosa semblant en el segiient: ser cap al Vallès, i en tot cas no es pot confondre amb 

30 el (4) que ve citât en aquesta mateixa butlla de 1098, 
2) També en els Pirineus, però a l'altre vessant, ben separai i més enllà: «eccl. Sti. Petri de Clariano», 

havia de ser un Monte Clariane, que un doc. de An- citât junt amb Gualba, Palau(tordera), Rifà, Ripoll(et), 
fós i (1065-1096), posa com a limit del mercat (foro) Montgat {MarcaH., 1203.45). 
de Camprodon, «a monte Landrici usque monte Pra- 6) Veïnat agre, a Avinyonet del Penedès. 
delle, et a monte Cl. usque versum Coma» (Villan.,3 5 MENCIONS ANT. 986: Clariana {Cart.St.Cugat i, 
Vi.Li xv, 282.86) (car els Prats de Llandrius són en 147), doc. relacionat amb aquest, en Cat. Car. n , 200.2 
els afores d'aquesta vila {E.T.C. {, 44). Un «villare i 538, que Abadal i Rubió Lois daten, adés de 986, 
Claviano (sens dubte error lect. per Clariana, -no) en- adés de 990; 1260: id., cit. amb Castellvi de Rosanes 
tre els sotmesos al monestir de St. Joan de les Aba- (CCandi, Mi.Hi.Cat. II, 503). Queda refutada òbvia-
desses, en doc. de 914, junt amb Sentigosa, Vallfogo- 40 ment per aquestes dades l'afirmació de Reig Vdll. (Mo-
na, Perelló, Angelats etc (Monsalv. xv, 80.3). I una nogr. de Cat., s .v. Avinyonet), que el nom li venia 
«terra qui est in Clariano a la vali de Cabó {Cart, de d'una pubilla casada amb el Comte [de Clariana?]. 
Tresponts, § 1, 5.1). 7) Poblet del Baix Penedès agre, a Castellet. 

MENCIONS ANT. 1174 i 1193: Cleriane (Kehr, 
3) CLARIANA, poble amb municipi, entre Solso-4^ Papsturk., pp. 454 i 543); 1349: Clariana {CoDoACA 

na i Cardona. XII, 33). 
PRON.: khriâm, 1920, Casac. a Cardona; 1932, a 

Su i al Miracle. ETIM. Només se n'han suggerii dues idees, impos-
MENCIONS ANT. 1043, Cleriana citât amb Vail sibles, com ho mostra la fonètica: que vingui de CLA-

d'Ora (llegit a l'Arx. de Solsona), 1073: castrum Cle-5o RA AMNIS 'riuet clar' (Montoliu, BDC ix, 36), descar-
riana, confirmât damunt l'original, ibid. (cit. amb el tat ja per la -a, la -ia-, la sintaxi etc.; i Aebischer {Top. 
Cardener). 1103, Clariana (Baraut, Hist.d'El Miracle, 81), que sense descartar això admet que és un nom 
p. 18); 1157: Clariana --- Cleriana (Kehr, Papsturk., romà de VILLA, dérivât dels NPP CLARUS, CLARIUS: 
342); 1342 i 1359: Clariana (CCandi, Mi.Hi.Cat. l i , però és evident que llavors no s'explicaria la -i-, que 
52; CoDoACA i l , 53). 5 5 en tots els mots catalans hereditaris, en tal posició 

desapareix, i ni més ni menys en els NLL —sense més 
4) CLARIANA d'Anoia. excepció que quan hi ha labial, com en Cervia, Apia, 
PRON.: khriâns, 1920 a Sta. Col. d. Q., Casac. Se- Tamià—: no altrament mai amb i: Clara, Cornellana, 

gons Madoz formava mun. amb La Goda. Cinyana, mai formes com JSiuriana o JTiuriana o 
MENCIONS ANT. 988 «castrum q. voc. Clariana 60 ^Marianges sino Siurana, Tiur- o Mer anges-, Aebischer 


