
Fa cinc anys, amb motiu de la recepció del professor Antoni M. Badia i Margarit com 
a doctor honoris causa de la Universitat de Perpinya -i en reconeixenca de la seva decisi- 
va actuació tant en la potenciació dels estudis catalans dins la república francesa com en 
el desenvolupament de la sociolingüistica als Palsos Catalans-, el Centre de Recerques 
i d'Estudis Catalans de Perpinya i el Grup Catala de Sociolingüística anunciaren la prepa- 
ració d'un número de TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA en homenatge al pri- 
mer president del GCS. Com que els organitzadors vam pecar d'ingenu'itat en la fixació 
del termini -demanavern les contribucions per tenir-les dos mesos després de la convoca- 
tbria- no és estrany que el nostre projecte s'hagués d'ajornar, fins al punt que, com per 
fer-nos pagar la nostra imprevisió inicial, hagi calgut esperar el present número 12 per complir 
el nostre compromís amb l'homenatjat i amb els nostres lectors. 

Abans d'entrar en la llista de les col.laboracions, volem fer constar que el nostre desig 
hauria estat d'aplegar en aquest número almenys tots els fundadors del Grup Catala de 
Sociolingüistica. Desgraciadament no ha estat possible, i no podem evitar que s'hi trobin 
alguns buits que nosaltres som els primers a lamentar. En alguns casos els potencials col.labo- 
radors ens han manifestat que lamentaven les causes de forca major que els impedien de 
poder contribuir en aquest número. 

El volum comenGa amb una presentació de l'obra d'Antoni M. Badia i Margarit com 
a sociolingüista, a carrec de Francesc VaNverdú, l'actual president del GCS. 

A continuació hi ha una nota breu de Domenec Bernardó, del Centre de Recerques 
i Estudis Catalans, de la Universitat de Perpinya, que expressa una visió personal sobre 
les vicissituds d'aquest volum d'homenatge i de la sociolingüistica catalana, tant a través 
de les persones que s'han ocupat de difondre-la com a través de les idees que ha generat. 

Albert Bastardas i Boada, de la Secció de Lingüística General de la Universitat de Bar- 
celona, presenta el doble significat del terme ((planificació lingüística)) -construcció i vehi- 
culació d'una varietat estandard; i la intervenció en els comportaments lingüístics- per 
tal d'aconseguir una planificació més efica~.  

Joaquim Torres, socioleg, examina l'evoluci6 de l'us del catala com a llengua familiar 
al Principat a partir de les investigacions més recents sobre la qüestió. 

Maria Teresa Turell, de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pom- 
peu Fabra, examina el rastre del catala en el discurs espanyol a Catalunya des d'una pers- 
pectiva sociolingüística i pragmatica. 

Modest Reixach i Pla, socioleg, presenta una investigació sobre 1'6s de la llengua cata- 
lana en la publicitat que arriba als domicilis de Barcelona. 

Vicent Pitarch, de la Secció Filologica de 1'Institut dYEstudis Catalans, examina la situació 
de l'ensenyament al País Valencia des de la perspectiva de la normalització lingüística. 

Emili Boix, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, i 
Jaume Farras, del Departament de Sociologia de la mateixa UB, presenten un estudi sobre 
Andorra en que posen en relació llengües, identitats i jovent. 

També Emili Boix i Lluís Payrató, tots dos del Departament de Filologia Catalana de 
la UB, han elaborat un panorama bibliografic de la sociolingüistica i la pragmatica catala- 
na dels últims cinc anys. 

Finalment, Joan M. Romaníi Jordi Baiieres, de 1'Institut de Sociolingüística Catala- 
na, fan un balanc de les recerques sociolingüístiques promogudes per la Direcció General 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 



Incloem tot seguit les ressenyes de les sessions de seminari corresponents a l'any 1993. 
El número inclou també els resums en catala dels.articles, els resumés en francts i els abs- 
tracts en anglts. 

Per al balanc de les activitats del Grup Catall de Sociolingüística durant l'any 1993 
ens remetem com és tradicional a la Membria anual, en la qual trobem detallats, a part 
les sessions de seminari, l'acte celebrat a la Universitat Rovira i Virgili el 10 de febrer a 
ckrec dlAina Moll; l'acte organitzat a Barcelona el 20 de maig sobre els cens lingüístic 
a ckrec de 1'Institut d'Estadística de Catalunya; les jornades sobre la situació sociolin- 
güística al Pirineu catala celebrades a Prada de Conflent al juny; i la taula rodona que 
va tenir lloc a la Universitat d'Alacant el 5 de novembre. 

Com és habitual, ens complau de deixar consthcia de la nostra gratitud per la col.labo- 
ració que hem rebut i rebem de I'ICESB per al desenvolupament de les nostres tasques 
socials i acadtmiques. 
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