SACRÉS, SACARÉS
ampia, o sigui de la confluència de la Montanyeta amb format amb Parrei SARWA- (33 noms en Fôrst.), amb
Bertillo per amunt: entenguem-ho així. 42°33 X 4° pèrdua de la primera -R- per dissim. (els rars casos
28-29.
de Sav- i Sab- registrats per Fòrst., en part almenys
Evident la relació amb la gran vali aranesa de Sa- poden resultar del mateix).
boredo, d'uns 5 k. en linia recta, de llargària, amb *
De la superposició i suma del NP germànic amb
quatre grans estanys, vali originària de la Garona (de l'adj. romànic, resultava la forma mixta Saboric (la),
Ruda) des de 2050 a 2340 d'alt., que desaigua a Tre- i del genitiu *SABIRICI O SABORICI > Sabriu, Sabril
dòs. -LL- dona -/- catalana i -r- gascona-aranesa. Ha de (I b), i amb combinació d'ai tres details, els citats Saser, dones, un coHectiu en -ULL-ETUM. Com que en ara- borriu ( k ) i arag. Saprit.
nés la -B- o -v- entre vocals hauria donat -«-, ens veiem IO II. Derivado romànica paraHela: Saborell a) Terra
conduits cegament a -PULLETUM; i, essent coHectiu de Saputelli en doc. ribagorçà de 966 (del Cart. d'Alaó,
planta, ha de ser CEPULLETUM.
Abadal, P. i R., n.° 196); b) Saborell, te. Alòs de BaÉs el dérivât coHectiu de CEPULLA, ètimon del cast, laguer; c) En fem.: casteU de Saburella, a l'ait Gaià,
cebolla, it. cipolla, fr. civoule, cat. dial, cibolla; però prop de Querol (Iglésies-S., Guies in, 160). Usats com
no pas amb el significai de 'ceba', d'aqueUs, sino d'un 13 NP: 876: «signum Sapurellus» (Abadal, P. i R., 326);
bulb silvestre i menys important. Son una espècie de 901: Saporellus en un doc. de CasteHadral (Abadal,
cebes silvestres que es fan pels prats i que segons l'Es- Eixalada, p. 169; o es CasteUnou?).
cuder se'n diu aies; diu que no pugen gaire amunt a
I I I . En el PaUars, hi ha hagut poca o molta conla muntanya; i ei Clot de Sabolledo és molt alt i àrid, fusió amb el NP i NL Borras, tan corrent pertot. La
però ja se sap que basta un petit redol d'una planta^ confusió en la forma Saborriu (I c) a penes apunta,
per donar nom a un Hoc (cf. font del Teix, Teixeta
per la -rr-, però la tenim consumada en Saborràs, pda.
etc.) si és característica. És realment una etimologia de Llarvén, a Montardit, damunt la ribera (enq. de
forçosa, inevitable.
1963), o sigui justament damunt el nom I c.
Sabor, Sabora, V. S- (mise, àr.) Saboredo, V. Sa- 23 Saborriu, V. Saborit
Sabort, V. Sort, s.v. Suert
bolledo i vol. li, s.v. Aiades Saboric, V. Saborit
Sabotxa, V. S- (mossàr.) Sabre, V. S- (àr.) Sabril,
Saburella, V. Saborit Saca, V. S- (àr.) Sacarés, V.
Sacrés Sacarrera, Sacorba, Sacosta, V.
(art.) StfSABORIT i formes anàlogues
V.
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la) Saboric, Clot de
al Segre mitjà, te. MirambeU, mun. BasseUa.
SACRÉS o SACARÉS
PRON.: saborit un inf., saburik l'altre (xvin, 39).
Ib) Canal Sabril (o C. Sebril), mes al N., te. de CasteNoms, sobretot, valencians.
lias (xxxvin, 11.13 i 14). le) Saborriu, pda. munt. te. "
Com a NL consta, p. ex., com nom d'un mas antic
Montardit (4 k. SO. de Sort, PaU.) (pron. sabortu o a la vaU de Guadalest, te. BenimanteU; oït sakarés: és
-,burtu), Hoc de bona vista, on vaig fer l'enq. de 1963. a l'extrem Sud del terme (xxxv, 19, 20, 21); i a la plad) Font Saborida, te. CasteUví de Rosanes (N.C.E.C),
nimetria de l'IGC consta El Sacaré s amb la var. SaETIM. Son variants de Saborit, que pròpiament era carest; Collado Sakarés en el te. de Finestrat (xxxv,
NP. 850: «Seburidus presbiter» en un doc. paUarès *o 135) (en rigor podria ser prolongado del mateix nom,
(coHe. Moreau i, 187v); mj. S. X: «concessit Oriol et car son pobles molt separats, però termes adjacents
Wimara et Seniofred et Saburido fexa una de terra» ais dos vessants de Puig-Campana). En el te. de Sueca,
(A. Mundo, Docs, de Vilamajor, p. 50), i de nou en un pda. sakarés, i igual en el de SoUana (xxxi, 37.15, 17.
del 3r., quart S. xi (p. 52); 1036: Saborit, doc. de Pi- 11).
neü (Arx. Solsona). I el fem. Saburida a. 896, doc. de V
És conegut sobretot com NP: cognom valencià graTerrassa (BABL vu, 387). També a l'Alt Aragó, on fiat absurdament Zacarés, p. ex. nom modem de l'eel trobem en una variant sincopada i amb la sorda rudit Carreres Z. I també és cogn. maUorqui (AlcM),
alt-aragonesa. 1126: Saprit (Cart, de Fanlo, 116).
no importado d'aqueU, car ja trobo un Sebastianus
Explicado clara, almenys en les formes Saborit, -ida, Sacarés, com a testimoni en un doc. de Palma de M.:
antic sobrenom laudatiu, ponderatiu, de persones 'sa-*o a. 1669 (BSAL vu, 150&).
boroses, gracioses'. Però en els NLL detallats, supra (i
Més primitiva devia ser la variant Sacarest, que hem
en part dels NPP) hi ha hagut, en grau major o me- vist en el te. BenimanteU. Això devia ser un dérivât
nor, superposició amb un NP germànic SABARÏK. Que del 11. SEQUESTRARE 'segrestar', en el sentit de constiera també conegut entre nosaltres, p. ex. un bisbe de tuir en penyora, posar en hipoteca d'alguna obligado.
Girona en temps visigòtic (Fôrst., 1286), Savaricus en H No manquen testimonis, ja antics, de l'aplicació d'adoc. barcelonés de 986 (Mas, NHBna. iv, 106; Aebis- quest terme de dret a la toponimia valenciana. S'incher, Onom., § 28); oc. ant. Savaric, Savaric de Mau~ dica sempre amb el nom del senyor a qué pertanyia un
león, trobador Uemosí i guerrer de Croada, S. xn (Ap- Hoc, en la llista de pobles valencians moriscos compel, Chest., i cogn. fr. Savary). El NP germ, s'explica pilada per Boronat en el S. xvi, i reproduïda per Recom un deis innombrables compos tos en -RÍK, potser 60 già (Est. Mor., p. 109); i per a la «Moreria de Sogorb»,

