
VILA 

oir a Albesa (1931, Ll 29, 20); 1213•• Vilanova de Morell, Maspujols (Casac. 1920): « Vilaplana i l'Aleixà 
Corbins (BABL v, 102.1); 1349: Vilanova de Sagrià / terra de molta avellana» (Mn. X. Plassa); bir¿plana 
(CoDoACA xii, 25). alli, vinsplàna a la Mussara (1929, esc. 179); 1297: 

Villani Planam (cit. A. Manent, Top. Aleixar, 13). 
•XXIII-. V. de la Barca, prop de la ciutat de Lleida, 5 

on ho diuen sempre sencer, segons Alcoletge (1931, VII-. Pda. antiga de Torregrossa prop de Les Bor-
i i 29, 208). ges, abans veinat de 8 focs-, 1359(CoDoACAxa, 19). 

•XXIV-. Vilanova d'Alpicat, més gent. Alpicat sol. -Vili- etc. Sengles llocs menors te. Mur (Tremp), 
!0 Coves de Vinromà, Alcoi, Sella. 

•XXV-. Vilanova de Castellpagès: 1359 (CoDoACA 
xii, 24), potser suburbi de Lleida, potser = La Borde-
ta o V. de l'Horta o de Fontanel VILA-RASA 

•XXVI-. V. d'Alcolea, en el baix Maestrat, oi't 15 -i-, SE. del Ros. 
bilanóba a La Serratella (xxvi, 138), si bé hi predo- MENC. ANT. 913: «in territorio Helenense, in villa 
mina el barbarisme bilanóba. No hi confonguem la Moselgoneset Villa rara vinea ---» (Mor. IV, 14); 928: 
Pobleta dAlcolea, llog. de Morella; cf. art. Alcolea. Villa rara (bis) cit. amb Bages i Avalli; 1050. «alodium 

MENC. ANT. 1245, repoblat a fur de Saragossa de Abusselonis et de Villa raro», i en un altre del 
(EEMCA il, 272); 1295: Vilanova (Priv. d'Ulldecona, 20 mateix any: » VillaRara ---Mussilione - --» (Mor. xxiv, 
p. 79). S. xvi id. Memor. Muñoz (BSCxIV, 431). 170, 172). Per a l'arabisme Bussellóns/Muss., V. art., 

i s. v. Vilamulaca. A desgrat de la -r- de totes aques-
•XXVII-. Vilanova de Castellò, al NO. d'Alberic; al- tes mencions, es tracta de vila rasa 'mas en terra 

tres n'han dit Castellò de Xàtiva (Mateu Llopis, P. Va. plana o rasa', amb el rotacisme freqiient en ross. 
63) avui s'ha adoptat Castellò de la Ribera. 25 {ETC 1, 35, 39, 43) de la -s-, conservada en els homò-

nims infra; nom paral-lel a Mont-ras, Muntanya Rasa 
Vilanoveta, en dim., barri suburbial de Vilanova i etc. 

la Geltrú, agre, al mun. de St. Pere de Ribes (aplicat 
ocasionalment, també a algun dels anteriors, com -ll-: Capella de Vila-rasa, te. St. Cebrià de Ross, 
s'ha anotat). 30 MENC. ANT. a. 976: «in com. Russil. in Villa rara 

---in ipsa Vassa Auria» (Mor. XI, 189; Hist. Lgd. v, 
Hi ha encara nombrosíssims NLL de barris, masos 1516); 981: « Villa Rara in pago Rossil.» {Cat. Car. 11, 

i llocs menors amb nom de Vilanova, que es dispen- 212.217); 1146: Armengalli de Vilarasa, junt amb 
sarà l'obra present de detallar, per llur manca d'inte- Casafabre (Mor. lx i i ) ; 1197 i 1272: Vilarasa (Alari, 
rès lingüístic, i perqué es podran trobar fácilment en 35 Priv. 93, 318). Ponsich encapfalant St. Esteve de 
VEncicl. Cat. i en ben accessibles llibres geogràfics. Vilarasa, en dona dades de 904 i moltes SS. xii i ss. 

(Top. 57). 

VILAPLANA -m-. Mas al Ripollés, enq. de La Vola, 1953 (xm, 
40 ape. 24), prop i potser idèntic a un mas o vei'nat de 

-I-. Te. Prats de Molló:1245. Ponsich, Top. 85, cf. S t B o i d e Llu?anès, que Y Enei. Cat. troba ja a. 1133-
St. Martí de Vilaplana (Enei. Cat. xiii, s. v.). 

•IV-. Foradada de Vila-rasa, Berg. 3 k. passat l'es-
•II-. Prop de Castellar de la Ribera (1078), cit. amb t a c i ó d'Olvan en el carril de Msa.- G. Bagá (Torras, 

Vilamonil, (Arx. Sois.). 45 Berg. 29). 

-Ili-. Agre, a la Baronia de Rialb. .y. P r o p ¿e Vilamajor, 3r. quart S. XI: Villarara 
PRON. .bilaplánaa Cardona (Casac. 192). (però -rasa en docs, posteriors, monogr. d'Anse. 
MENC. ANT. S. XIII, cit. amb Bassella (Arx. Sois.); Mundo, pp. 51, 61) que la situa cap a Llinars, i expli-

1280. «Vliana Tiurana, Vila Plana—» (CCandi, Mi. 50 c a q u e havia quedat abandonada: (d'on el nom), 
Hi.Ca. 11, 115; 1359 id. (CoDoACA xn, 23). p e r ò s'hi torna a fer un nueli de pobR 1166: «in 

Villamaiore, in loco nom. Villarara» (Cart. St. Cugat 
TV- i -V-. Véínats ribagorfans agre, a Les Paüls, i a I n 224). 

Cornudella, amb 3 focs cada un (cens de 1495). 
55 VI-. Més a l'O. una altra, en te. de Monteada. 1120. 

•VI-. Poblé del Baix Cp.Tarr. vilaplánaa Riudoms, Ví[¡a Rasiarn (cart: St. Cugat m, 7); 1120. Vilarara 


