
VILA 

«veterascere», ikabla! «ebetare», ibil «camelus» 
cibrant. «hebraeus», baul «mingere»: però ja es veu 
que a base de res d'això no s'albira cap explicació 
raonable. En tot cas no en un pi. de ¿»i'r'pou', per 
aquests són 'ibra o bi'àr. 5 

241). Val a dir que en el Nord en algun nom poc 
popular també havia fet cami aquest barbarisme, perô 
només ho recordo en « villalba» per Vilalba (a Sasserra 
s'oïa c. 1930). És clar que l'ûnica cosa popular és dir 
la vtla, i -joiosa, (o Villajoiosa) no ho és. 

Lo VILOT VILABELLA 

Paratge suburbà de Lleida, cap a Alfés o Alcarràs io Poble de l'Alt C. Tarr., uns 9 k. ESE. de Valls, cf. 
(Lladonosa, Ciutat de Lleida, p. 85) posa Obilot, junt Morera, GGC. 833, que no el creu documentai fins a 
amb Vallseguer, d'altra banda em donava Obilot com 1311. 
cognom tipic de Lleida i en el seu llibre (/. c.) diu PRON. vildbép, a Aliò, Morell, Vilabella i a Stes. 
que ja es troba en els SS. xii-xii i i provenia del Com- Creus, on diuen el gentilici vilabellencs, (Casac. 1920, 
tat d'Urgell. Realment ja el trobo en un doc. de 1150 15 i en l'enq. d'aquest Hoc: 1964, x l i , 26-30). Malnom 
on un Guillem Obilot fa una cessió de béns per a popular: codollons, Mn. X. Plassa de Prades (1920). 
l'Hospital de Lleida (MiretS., Tempi, p. 88). MENC. ANT. 1011: «Berà---Roda--Alastro ('Bo-

En deduim que lo Vilot està per VObilot, el NP nastre'), font de Juncosa, --- quod dicunt Muce---
provei't d'article, que passaria a designar una antiga ad villani q. vo. Abella, vel ultra ipso alveo de Galla 
propietat de la familia o del mateix personatge do- 20 ---Salomó - --» (Cart. St. Cugat, § 432, p. 77.10; Mas, 
cumentat. Essent pròpiament NP, pot venir d'un N.H.Bna. iv, 222); aquest Abella no podrà sino resul-
malnom diminutiu de l'antic òbila var. antiga i origi- tar d'una falsa anàlisi ocasional, desmentida per les 
nària del nom de l'ocell nocturn 'òliba' (DECat. vi), altres mencions i «pulchra», la pron del nora actual 
al-ludint al caràcter esquerp o solitari d'aqueix home. amb é tancada, que no és la d'abella); 1217: «in term. 
Aquesta forma òbila és la que s'usa a Canet lo Roig 25 castri veteris extremum Marche, in parr. Sti. Petri de 
i, aproxt. a Granyena (Garr.): EntreDL li, 323 etc. Villa Pulchra» ( Vilabella té l'església dedicada a St. 

Pere: GGQ\ 1359. Vilabela (CoDoACA xn, 38). 
Les Vilasses, augm. a l'Est de Segarra: «franquezas HOM.: una ant. pda. de CastPna.: «al mollò de 

nombradas Las Vilassas, que se cree son concedidas Vilabella-, tres quartons de terra a Vilabella», en el Lli-
por el rey de Aragón, don Pedro II, donde el S. xin 30 bre de Vàlues de 1398. Cf. La Vilabèlla a l'art. Abella. 
estaba el centro de la villa de San Martin» 
(Sesgueioles) en el mapa de S. Marti Sesg., p.p. Mn. Vilabona: 1359a la vegueria de Tortosa (CoDoACA 
Mirambell, princ. S. xix, p. 8. xii, 44) (?). 

Vilesa, V. Vilella (te. Gerri). 35 
WLA CLARA 

(3) VILA: compostos amb adjectius coneguts I. (Ross.), te. Palau del Vidre. 1385. Villa Clara 
(Alart, Do.Ge.Hi. 17); 1395: Vila Clara id., 26); des 

En terres valencianes (molt poc en el Principat), la 40 de 1128, en Ponsich (Top.). 
pronùncia acastellanada vi/a- o bila- s'havia genera- II. prop d'El Bruc (Montserrat): 1068: Vilaclara; 
litzat bastant fora dels valencianistes conscients 1077: Villa Clara (Cart. St. Cugat il, 329, 353). 
bijàfràrjka, bilafamés, fins els seus inf. pagesos a 
l'Alcora etc., em deia J.G.M., 1935, s'avergonyien de 
conèixer que els vells pron biljiamarcànt, vilafamés, 45 VLLACORBA 
vilafgl etc. Després s'ha reaccionat un poc, sobretot 
en el Migjorn; a Montitxelvo, oi't espontàniament, En el te. de Palmerola, prop de Castell d'Alareny, 
vila/ónga a un home ben despreocupat (1962, xxxi, (Alt Berguedà): a Sant Julià de Vilacorba o de Cósp 
163); altrament, en aquest cas podia ajudar-hi la dis- (enq. de Palmerola xxxvin 131.17: en el «Clot de 
similació, perquè també ho vaig sentir en altres llocs. 50 Cosp») (ja no era del bisbat de Vie: no en les llistes 
En tot cas vila- havia estat antiga pron. popular fins de Pladevall). 
al S. xrx: vilargl vaig sentir a un veterà carli, fili i 
habitant de Miravet (Ebre). Abril 1936: Gaietà Huguet, 
confirmava, juliol 1935, que els vells deien vilargl, VLLAFRANCA 
però a Val. i a Vila-real mateix, deien bij/ vijafeal 55 
« Vilarreh escrivia Guinot (Escenes Castelloneses, p. •!•. V. de Conflent, 1 k. aigùes amunt de Proda. 


