
A Secció FilolOgica de l'lnstitut d'Estudis Catalans ens ha trames 
l[, 1 es fltxes corresponents a diversos dels neologismes que figura- 

ven en els fascicles anteriors d 'A~x ius .  
Podem, doncs, incorporar al ncktre llenguatge tecnic els mots 

següents : 
caqui, ru.-Arbre originiriament xines, Diospyrus lotus, que fa 

uns fruits, anomenats també caquis, que tenen la grandiria com d'un 
préssec i són de color caqui; la palpa,. del mateix color o tirant a 
rnarró i molt sucosa, i que es troben generalment mancats d e  Ilavors. 
En castelli, palo santo : en angles, persimmon ; en frances, plaque- 
minier. 

palmist, m.-Fruit de la palmrra d'oli, Elaeis guineensis. En cas- 

telli, palmiste ; en angles, oil palm. 
Oli de  palmigt. Oli de  l'ametlla del palmist.. En angles, kernel oil. 
Oli de  palma. Oli de la palpa del palmist. E n  augles, palm oil. 

xicle, m.-Goma de  mastegar, d'origtn comercial americi, vin- 
guda de Mexic i recollida de les exsudacions naturals i gomoses de 
l'arbre Achrus sapote. En mexici, nahuat; en angles, chicle. 

neutron, m.-Element corpuscular, de  massa com el proton, 

pero sense cirrega electrica. En angles, neutron. 
positron, m.-Element semblant a l'electron quant a massa, pero 

amb cirrega positiva. En angles, positron. 

proton, m.TElement corpuscular situat al nucli,d'un i tom i que 
posseeix una ciirega pbsitiva d'una unitat elemental d'electricitat. 

En angles, proton. 
podsol, m.-Capa d.arena finissima i esteril que resulta de rentar 

intensament el terreny d e  conreu en medi &cid i un cop emportats 
els ,rlectr&lits, els colloides rninerals i els orginics. En angles, podsol. 

podsolic, adj.-Terreuy 'que té les qualitats del podsol. En an- 
gles, podsolic. 
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podsolització. f.-Procés de rentatge intens d'un terreny fins a 
restar reduit a podsol. 

esquerrania,' f.-Qualitat d'esquerri. En castelli, zurdismo. 
fruits de closca o de clofolla. En angles, nuts; en alemany, 

schalen.chten. 
fruit del saüquer. En angles, huckleberry. 
polial.l&lia, f.-Caricter allelomorf de dos o tres cromosomes. En 

castelli, alelomorfismo múltiple; en aiemany, polyallelia. 
gaur, m.-Especie bovina salvatge de l'est de les Indies, Bibos 

gaurus, que té el front ample i camús. i les banyes coniques i grui- 
xudes; En angles, gaur. ' . 

gaial, m.-Especie bovina domesticada a I'lndia, Bibos jrontolis, 
que es  diferencia del gaur perque el gaial é s  més llarg. les banyes 

són més fines i les camks. blanques. En angles, gayal. 
iac, m.-Especie bovina domesticada al Tíbet i a les parts ele- 

vades del centre d'Asia, Bos, sin. Poephagus grunniens. El seu color 
natural és marró negrenc. Es bestia de treball. carn i llet. En angles, 

yak. 
lupinosi, f., o latirisme, m.-lntoxicació deguda a la ingestió de 

Ilobins, caracteritzada per dolorS a nivel1 de les extremitats inferiors, 
parilisi i trastorns dels esfínters. En castelli i angles, lupinosis ; en 

frances, iupinose. 
sinergida, f.-Una o dues cAHules petites, posades en una llavor 

a tocar I'extrem del sac embrionari. En angles, synergid. 
fabisme, m.-Malaltia caractentzada per una coloració groga de  

la pell, astenia nerviosa, hemoglobinúria, trastorns digestius i febre. 
Es deguda. a una substincia continguda en les flors i en els fruits de 
la favera. En castelli, fabismo; en frances, fabisme. 

. . 

Aportem nous neologismes : 

nyam secodont 
moniatos triconodont 
patata de Milaga monofiodont 
batata oligofiodont 
nyimara difiodont 
ersatz trituberculai 

redox dumping 
first cross 




