
VILAR 

Sé un NL paraHel: Vilotxa (pron. a bilçcâ) en el 
terme de Granollers de Rocacorba, dones encara 
en el Gironès perô ben a l'Oest de Girona.2 Sembla 
haver-hi un sufix -otxa d'índole afectiva semblant a 
la de -ossa, en tôt cas inconciliable amb la via {b), 
dificilment amb (c), que semblada donar la balan-
çada a la primera explicació. Fem vots, tanmateix, 
perqué es trobin dades antigües d'aquell nom o 
d'aquest. 

1 Existeix un cogn. Viloca? El DAg. i Ale M en do-
nen un pareil de dades, de Bna. i adjacents (poc 
valuoses venint d'aqueix romboll lingüístic (jo tam-
bé en sé un cas), perô no seria un Viloça 
barbarabitzat pels registradors forasters?— 
2 D'aquest deu ser secundan, Ca Ses Vilotxes, casa 
rural a Menorca, te. St. Climent de Mussuptà, im-
mediata a Binidali; pron. sqz vilçcss (XLIV, 61.23). 
No Vilotges com escriu Mase. 11M2. Ni allí ni a 
Rocacorba no es confonen ci g com en la pron. 
de Bna. i de molts ciutadans de pertot. 

0) VILAR, selecció de llocs d'aquest nom, i els seus 
compostos i dérivais 

A) LLOGARETS 
El Vilar d'Ovansa, llogaret antic que ocupa va el 

terme de Montlluis (Alt Confient a la ratlla de 
Cerdanya), veg. Ovansa i Montlluis. 

El Vilar d'Urtx, te. d'Urtx, Cerd. ( 1308: Ponsich, 
Top., 163). 

El Vilar, agre, a Lies (Enci. Cat. xv, 508). 
Tres llocs El Vilara. Andorra, agre, a Engordany, a 

Canillo i a Ordino. 
Agre, a Vilademuls: 1359: El Vilar de Sant 

Andreu, (CoDoACA XII, 106); 898: un « Villare Vêtus 
in valle Basse», afr. amb Joanetes [Gxa.] {Cat. Car. 
il, 369.7). 

Agre, a Castellbell [Bages], Un altre agre Pierola 
[Anoia]: 1359. «Castell de Pierola e quadra des Vilar» 
{CoDoACA XII, 31). 

Agre, a Cabó [Urgellet]: 1017, 1030, 1074: «ipso 
Vilar, -are, villa voc. Vilar» {BABLwm, 419, 420; BABL 
vi, 386), i ja 1001 (CCandi, Mi.Hi.Ca. il, 87). 

Lloc ant. dels Ports de Morella, te. Sonta (prop del 
d'Aiguaviva): 1249 «transversat rivum de Vergantes 
per fundonem del Vilar de Micolao» (doc. llegit allí: 
xxviii, 10). Tots ells es pronuncien amb r muda: dl 
bilá, lo bilá. 

B) Sengles Santuaris, ermites o antics monestirs: 
1) a Vilallonga dels Monts: 1094: «Ste. Marie de Vilari» 
(Alart, Cat. Rouss. 101); 2) a Reiners (Alart, DoGeHi. 
85); 3) a Clairà {Enci. Ca. XVII, s. v. St. Pere); 4) a 
Blanes {1323, Enci.Cat.YN,505); 5)ss. Ponsich, {Top.) 
en documenta encara uns altres a Bellpuig, Bula 

dAmunt, Prats de Molió i a Bellver. 
C) Sengles MASOS importants o masades. A Talaixà, 

a Dix i a Mondois (damunt Susqueda). Famós hostal 
muntanyenc a St. Boi de Lluganés, a Mondar de Ber-

5 guedà; a Ares del Maestrat; a la Torre del Domenge; 
i a Culla. 

DJ ELS VILARS, plural. 1) Prop de Gósol: 839 
Ipsos Villares {Ada C.SdUrg., PPujol, n2 214). 2) Llog. 

io agre, a Espolla. 3) Un dels altres vei'nats que for-
men «Els Horts», agre, de Ma?anet de Cabrenys: 
1359 «parroquia des Vilar de la balia» (de Figue-
res) {CoDoACA xii, 10). 4) Agre de 70 hab., disse-
mina^ és a la Garrotxa entorn de Termita de St. 

15 Eudald; 5) Els Vilars, te. Porteli de Morella; 6) Vi-
lars, pda. rural de Vinaròs (XXVIII, 56.12), potser 
metàtesi de l'Oliver, pluralitzat. 7) Vilars-bessons, 
te. St.Jordi del Maestrat (xxvil, 53.13). Vilaret està 
sovint per L'Olivarellamb metàtesi (vegeu l'art. Oli-

lo va). 

COMPOSTOS 
Vilarassau, llogaret de Bages, agre, al mun. i parr. 

de Sta. Maria d'Oló, al Nordest de Manresa, en el 
25 vessant de la serra que separa aiguavessos de les 

rieres de Malrubíi d'Oló, al Sud d'aquesta. Vist de 
lluny exc. 181 (1929). 

MENC.ANT. 1188: Vilarasallo (Kehr, Papsturk. p. 
527); no figura en les llistes de parr. vigatanes dels 

30 SS. xii i xiv. Compost amb el NP germ ANSALD, que 
va deixar el conegut prolongament a Itàlia {Ansaldo) 
i també a Cat.: a. 963: Ansaldus (Mas, NHBna. iv, 
37), germ., anteriorment ANSIWALD (Fòrst. 131): de 
les fecundes arrels ANSU i WALD. El poble vulgarment 

35 ho mutila en Sau (ix, 196) havent-ne llevat el genè-
ric vilar, i malentès la -a- com una preposició; però 
quant a l'origen no té res a veure amb Sau (Guilleries) 
ni amb Ossal (URSALE) nom antic del poblet vigatà de 
Malia. 
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VILAR DE CANES 

Poble de l'Alt Maestrat: Vilar de Canes, J. Puig 
45 {BSCC xiv, 129); Villar d. C. en els mapes (Chias 

etc.) i geogrs. Dita pop. satirica: «lo poble Vilar de 
Canes: / quin poble més desgraciat! / l'escolà s'ha 
tornat loco / i l'alcalde s'ha penjat» {BDLCxvin, 18). 
En la conversa es vacil la entre l'ús amb article i sen-

50 se : F. de B. Moli anotava lo vilár o - / (1935), i a J. G. 
M. li ho digueren sense art. a la Vali d'Uixó (1935); jo 
també vaig anotar: «el bilár de kanes» a l'inf. d'Ares, 
i igual al del Mas de Gassulla, però en el poble ma-
teix, com a nom d'una pda. rural digueren «els Plans 

55 de bilár de kanes» (xxviii, 83.19, 86.2.88.86). 
MENC. ANT. : S. xvi: Villa de Canes (Memor. Muñoz, 


