
A Secció Filol&gica de l'lnstitut d'Estudis Catalans ens ha trames L l  es fitxes . .  corresponents a diversos dels neologismes que figuraven 

en els fascicles anteriors ~ 'ARxIus .  Podem, doncs, incorporar al nos- 
tre llenguatge tecnic els mots següents: 

pigidial, adj.-Fragment terminal de l'abdomen d'alguns insec- 
tes. En castelli, pigidiano; en angles, pygidial. 

cardo, m.-Regió proximal de les maxilles dels insectes. En cas- 
tellh i angks, cardo. 

palpifer, m.-Esclerit que presenten les maxilles deis insectes i 
que s'articula arnb l'estipit per la part proximal i arnb els palps maxil- 
lars per la part distal. En angles, palpifcr. 

palps ma~i~lars ,  m: p1.-Esclerits en nombre d'un a sis, de forma 
i dimensions variables, que s'implanten sobre el palpifer. En angles, 
maxillary palpus. 

gilea. f.-Esclerit maxillar dels insectes, articnlat arnb los maxil- 
les i arnb els palps rna~i~lars. En angles, galea. 

lacinia, f.-Esclerit Gaxillar dels insectes adaptat per a la mas- 
ticació i articulat arnb la cara interna de la gilea i I'estípit, En an- 
gles, lacinia. 

digit, m.-Petit esclerit maxillar que tenen alguns insectes, ~ l a ~ . a t  
a I'extrem distal de la lacínia i en forma d'esperó, En angles, di&. 

estíph, m.-Esclerit de les maxiUes dels insectes, articulat arnb 
el cardo per la regió proximal i arnb el palpífer per la distal. El seu 
marge intern s'articula arnb la gilea, i sovint s'hi solda i tot. En 
angles, stipes. 

estrígiI, m'.-Organ format per un esperó movible i corbat, inserit 
a l'extrem distal de la tibia i que s.aplica sobre una escotadura co- 
berta de pestanyes que es troba a la base del metatars. Les antenes 

brutes de polien es colloquen entre ambdós brqans. En angles, strigil. 
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manihot, m., o mandioca, f.-Arbret originariament america, de 
la familia de les euforbiacies, les arrels del qual donen una fecula 
molt alimentosa, anomenada tapioca. En frances, manioc ; en angles, 
manioc, manihot, mandioc. 
, monilitricosi, f.-Afecció del sistema pilós, rara, caracteritzada pel 
fet que els p&ls prenen un aspecte moniliforme al mateix temps que 

. esdevenen secs i frigils. Seria una anomalia del desenrotllament del 
pel que  es presentaria en certes malalties. En castelli, monilétrix ; 
en frances, moniléthrix. 

cama ací, cama alla, loc adv.-Amb les cames separades. En 
castelli. a horcajada. 

coxa-vara, f.-Afecció congenita o adquirida en la qual es tanca 
I'angle d'inclinació de la diafisi amb el col1 femoral i que ve caracte- 
ritzada per una posició viciosa del membre infefior en hiperextensió. 
adducció i rotació externa. En Ilatí, luxatio'coxae. 

gen. m.-Factor hereditari germina1 que, en combinació amb al- 
tres factors, produeix els caracters propis  de I'individu. En anglhs, 
gen, genes. 

locus, m.-Paraula llatina que equival a Iloc. Locus caerúleus' o 
cinereus ; locus níger ; locus perforatus ; locns rúber, etc. 

penyal, m.-Porció petrosa de l'os temporal. En castella, peñasco. 
pes varus, m.-Deformitat del peu 'que es presenta curt, monyó 

i inclinat, i que s'hereda segons les proporcions mendelianzs. En Ilatí, 
pes varus. 

reobase, f.-Potencial mínim de corrent electric necessari per a 
produir un estímul. lntensitat que ateny el llindar de  I'excitació per un 
pas de corrent que comenca bruscament i es prolonga indefinidament. 
En castelli, reobase; en frances, rhéobase. 

simfalangisme, m.-Anquilosi de  les articulacions proximals dels 
dits. En castella, sinfalangia. 

tilosi, f.-Formació de callositats a la pell. En castella. tilosis; en 
frances. tylose. 

Aportem nous neologismes : 

neutron 
proton 
uovo gallato 
nuts 
positron 

xiclé 
huckleberry 
lupinosi 
favisme 
palmiste 




