
El número onze de TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA té Com a novetat 
destacada la inclusió d'un text de Joshua A .  Fishman, promotor de la sociolinguística 
nord-americana i un dels autors potser més influents en els orígens de la sociolinguística 
catalana: es tracta del capítol 10 del seu llibre Reversing Language Shift, que el consell 
de redacció de TSC, per gentilesa de l'autor, d6na a conkixer en catalh a fi de permetre'n 
una més Amplia difusi6, no sols per l'interks del tema (el cas catalA comparat amb el de 
l'hebreu a Israel i el del frances al Quebec), sinó també per l'originalitat dels seus plante- 
jaments. 

A continuació oferim una altra col.laboraci6 que mereix una atenció especial: el pro- 
fessor Jehannes Ytsma, de 1'Acadkmia Frisona, examina el problema de la identitat en el 
seu país i es pregunta si hi ha o no desetnificacib. Les dades d'una enquesta recent entre 
la joventut frisona li permeten d'arribar a conclusions esperancadores, que sens dubte inte- 
ressaran els nostres lectors. 

El tema de la joventut i el seu comportament respecte a la llengua és present també 
en el treball de Joan Pujolar, actualment a la Universitat de Lancaster, el qual, aplicant 
l'anhlisi crítica del discurs en la línia de N. Fairclough, fa un estudi de les normes de l'us 
lingüístic entre estudiants de la Universitat Polittcnica. 

Un dels problemes més poc estudiats fins avui s6n els relacionats amb l'evoluci6 dels 
plantejaments polítics sobre la questid de la llengua. El professor Jordi Argelaguet i Arge- 
mi, del Departament de Cikncia Política i Dret Polític de la UAB, tracta precisament de 
la definici6 del problema, per entendre l'evoluci6 de la política lingüística a Catalunya. 

Finalment, Martine Berthetot, del Centre de Recerca i d'Estudis Catalans de la Univer- 
sitat de Perpinyh, presenta les anomenades c(judeollengues~), en el context del plurilinguis- 
me dels jueus, amb una especial atenci6 al djudezmo i al ladí. 

Tot seguit s'inclouen les habituals ressenyes de les sessions de seminari, corresponents 
a I'any 1992. 

El número acaba, com ja es va veure en el volum anterior, amb els resums en catala 
i els abstracts en angles dels articles inclosos. 

Per al conjunt de l'activitat del Grup CatalA de Sociolinguistica ens remetem com sem- 
pre a la Membria anual, enguany acompanyada de dues ressenyes específiques: la presen- 
tació del GCS a la Universitat de Lleida que va tenir lloc el dia 22 de maig de 1992 
-acompanyada d'una taula rodona sobre l'aranks- i la presentaci6 similar que es va fer 
a la Universitat Jaume I de Castell6 de la Plana el 30 d'octubre de 1992 -acompanyada 
d'una taula rodona sobre les Normes de Castellb. També cal deixar constancia de la confe- 
rencia de Marina Subirats i Xavier Rambla sobre el tema ((La transmissió lingüística fami- 
liar a l ' k e a  Metropolitana de Barcelona)), que tingué lloc el 14 de febrer del mateix any 
als locals de 1'Institut d'Estudis Catalans. 

Com en els números anteriors, volem deixar constancia de la nostra gratitud per la 
col~laboració que rebem de I'ICESB per al desenvolupament de les nostres tasques socials 
i academiques. 
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