
Aquest nou volum de TSC tampoc no ha pogut aparbixer en la periodicitat anual, propbsit 
que el GCS voldria fer efectiu a partir del prbxim número. 

El volum és encap~alat per un bloc d'aportacions de característiques diverses que tenen com 
a comú denominador el seu origen: es tracta del material que hem pogut reunir del I1 Encontre 
de Sociolingüística Catalana celebrat a Perpinyh els dies 20 i 21 de maig de 1988. Fem nostres 
les explicacions que els promotors d'aquelles jornades fan en la nota introductbria, que acom- 
panya les comunicacions de Miquel Strubell, Domtnec Bernardó i Gentil Puig i Moreno. 

A continuació hi ha el treball de Joaquim Torres i Humbert Boada sobre els treballadors 
i la llengua catalana, basat en una enquesta que ells mateixos van dirigir i que s'efectuh a la 
comarca del Barcelonbs l'any 1985, amb informacions sociolingüistiques molt valuoses. 

La professora Karhryn A. Woolard, del Departament d'Estudis sobre Política Educativa de 
la Universitat de Winsconsin-Madison, va presentar l'any 1988 una comunicació sobre els can- 
vis operats a Barcelona entre 1980 i 1987 quant als estereotips lingüístics, que després ha desen- 
volupat en forma d'article, que hem tradu'it al catalh. 

També hem tradu'it al catalh l'article que la professora Maria Grossmann, de la Universitat 
de L'Aquila, ha escrit per el *Lexikon der Romanistischen Linguistik., perqub ens ha semblat 
que podia tenir interbs per als nostres lectors aquesta visió externa de la sociolingüistica catalana 
per part d'una insigne sociolingüista i catalanbfila. 

A continuació s'inclouen les ressenyes de les deu sessions de seminari i d'una taula rodona 
que el GCS va organitzar els anys 1987 i 1988 i que no detallem perquk resultaria massa prolix. 

Per al conjunt d'activitats del GCS, ens remetem com és habitual a les <(Membries% (1987 
i 1988), que encap~alen el número, acompanyades d'un annex informatiu i del comunicat de 
protesta del Grup pel tancament de repetidors de TV3 al País Valencih. 

No podem acabar aquestes ratlles sense deixar consthncia de la generosa col~laboració que 
hem rebut de I'ICESB per al desenvolupament de les nostres tasques socials i acadkmiques. 
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