
GUILS 

ETIM. És el fem. del N P Guillem, germ. W I L L I - de les enqs. de 1956, a Montornès, Mas de Bondia i 
HELM (Fôrstemann, 1601). J .F .C. Verdú (xv, ape., pp. 7-12); gentilici: gimersnçqs, a 

Belltall. Dites topiques, recollides per Mn. Xavier 
Plassa de Prades, 1920: al poble li diuen «el nou de 

GUILS * copes» i ais veïns «gambairots»; les cobles que els 
canten es refereix a una disputa sobre els termes, re-

1) GUILS de Cerdanya, municipi que s'estén des de lativa a una ermita limitrofa: «.Gambairots de Gui-
Puigpedrós fins al riu Aravo (amb Yestany de Guils, merà, / ja podeu alçà bandera, / perqué els coixos 
que ja pertany a Ger). de Verdú / volen pendre-us La Bovera» (cf. aquest 

PRON. MOD.: gils, a Puigcerdà, Casacuberta (c.10 article). 
1920); Coromines 1926 etc. MENCIONS ANT. Mj. S. xi, poc abans de 1058, 

DOC. ANT. 944: «in com. Cerdana in villa q. d. Hi- el comte Ramon Berenguer el Veli i Almodis donen 
guiles» (Cart. d'Elna, f° 168; Colle. Moreau vil, 41); unes terres a la Serra de Forès amb el pía de fer-hi un 
983: in Egils (Serra, Pinos i Mat. ni, 90); 1011: En- castell: «usque ad ipso Talad de Barberà; circumeunt 
guils (MarcaH., 985); 1040: Eguils (ibid., 1070);15 --- parte sept, in termino castri Gimeranis usque ad 
1163: Enuils (ibid., 1335); 1175: Petri de Aguils {Cart. ipso podio --- et sic revertitur in valle Alphedi» (Font 
Poblet, 190); c. 1182: villa Guils (BABL vu, 164); Rius, C. d. p., § 20, i, 38.13f.; cf. vol. i, 701-2; i ací, 
1359: Eguils (CoDoACA xn, 88) . art. Alfeu)\ amb eds. parcials, o de font mes tardana, 

2) GUILS del Cantó, municipi de l'Alt Urgell, si- en Balari, Orig. -, Li. Feud. Mai. i, 277; i Udina, Li. Bl. 
tuat al vessant E. del coli del Cantó. El riu de Guils 2<> Stes. Creus, doc. § 9. Mes comentan de Font, pp. 39 
drena el terme. És afluent, per l'esquerra, del riu de i 749; 1077: Guimarans --- Guimeran (BABL II, 110, 
Castellàs. 111); 1154: Gimerâ (Kehr, Papsturk., p. 338); 1194: 

PRON. MOD.: gtlz del kantó, a Organyà, Casacu- Gimerá (Mas, NHBna. xni, 204); 1359: Guimerà (Co-
berta (c. 1920). DoACA xii, 47). 

DOC. ANT. Eguils (és la forma que apareix cons-25 

tantment en Y S pili de Castellbò, cf. f° 5r). ETIM. En l'essencial polríem limitarnos a extractar 
ETIM. Del llatí EQUILES 'estables de cavalls' el que vaig dir en el vol. i, 165-166, a propòsit del nom 

(Meyer-Liibke, Noms de lloc d'Urg., BDC xi, 17). de la velia possessió mallorquína Guiamerà, del te. de 
J. F. C. Llucmajor (S. xvi ---): car tot són variants duplicades 

30 d'un mateix NP germànic: la més general Guimerà, 
Guim, V . Sani Guim provinent de la base germànica W I G M E R A , -AN, al cos-

tat de la quai, a Mallorca, es conserva una forma ger-
mànica més arcaica * W I G A M E R A N ; formades una i al-

l a GUI MA tra com a compost de les productives arrels germ. 
35 WÎGA- i -MARA/MERA. 

Partida del terme de la Figuera de Falset (XIII, 75. En el Continent els germànics aviat contragueren la 
18). forma W I G A M E R A en W I G M E R A . Fòrstemann el regis-

ETIM. Potser del 11. vg. QUIMA 'branca', que sem- tra en variants ja provinents de la contracta, com Vi-
bla ser el radical del dialectal quimal 'cada una de les mar anus, en la Historia Compostelana (col. 1586); pe-
branques principáis que parteixen d'una mateixa soca'4" rò en altres compostos (Wîge-linda, Regin-wiga) en for-
usual al Pallars Jussà i la Noguera; quima 'branca d'ar- mes més plenes; només a Mallorca es mantingué en la 
bre' és mot dialectal de la Montaña castellana (DECat variant gòtica més arcaica (congelada allá en l'aïllament 
vi, 956^6-16). J .F .C. insular i sota la terregada islàmica), la qual ara ja no 

ens cal comentar més. 
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GUIMBÀS En el Continent trobem pertot la contracta (d'on el 
nom del poble present); i altres formes, en arcaics tes-

Torrent de Guimbàs o de Santa Eugènia, afluent per timonis de NPP, que en part el mostren en la forma 
l'esquerra del Llobregat, en el terme de Berga (CATor- del nominatiu gòtic W I G M E R A , -MARA. Gimerra, nom 
ras, Pir. Cat., Berg., 28). 50 d'un bisbe de Carcassona («Carcassonensi episcopo») 

ETIM. < Gui(lle)m Bas. Guim forma contracta del en una inscr. de 917, trobada a Palajà (Aude) (Hist. 
nom de persona. J .F .C. Lgd. v, p. 3). Sovint coexistirien en l'ús de la gent 

romànica la forma provinent del cas subjecte (nomin. 
germànic) amb la del seu acus.-complément. Així el 

GUIMERÀ 55 bisbe de Girona que hom anomena també en formes 
com Wimar, cap a l'any 834, és recordat com Guime-

Poble entre Segarra i Urgell, prop de la Conca de rano en doc. de 924 (BABL m, 95, 167): dada que 
Barberà. acaba de llevar-nos els escrúpols que mantenien Ch. 

PRON. POP.: gimerâ, oït a Belltall, Casac. 1920; Cipriani (Noms de personne d'orig. germ..., P. 1900, 
id. a Cabanabona, 1931 (Ll. 21, p. 201); id. recordo60 17 Ss.) i Aebischer (Onom. Cat., § 24, p. 35) sobre 


