
Aquest nou volum de TREBALLS DE SOCIOLING~~STICA CATALANA ha avanGat 
en algunes setmanes la seva aparició, perquk el Grup Catala de Sociolin- 
güística ha volgut que el seu anuari fes acte de presencia en una reunió in- 
ternacional que no li és gens aliena: ens referim al XVI Congrés Interna- 
cional de Lingüística i Filologia Romaniques que se celebrara a Mallorca 
els dies 7 a 12 d'abril d'enguany. Si ja ens hi comprometia el fet que 
alguns dels membres del GCS ho siguin també de la Société de Linguisti- 
que Romane, la circumstancia que el Congrés tingui lloc en terra catalana 
ens hi obliga encara més, i ens en congratulem. 

El present volum conté, en primer lloc, un estudi sociolingüístic so- 
bre us i alternanqa de catala i castella en grups de joves d'un barri po- 
pular de Barcelona, presentat per Helena Calsamiglia i Empar Tuson com 
a tesi de llicenciatura a la Facultat de Filologia de la Universitat de Bar- 
celona. 

Miquel Pueyo publica un assaig sobre les actituds lingüístiques dels 
catalanoparlants, considerant les relacions esthdardldialecte i altres 
relacions interdialectals. 

Gentil Puig ha elaborat un balanq sobre l'aplicació del Reial Decret 
d'incorporació del catala al sistema educatiu de Catalunya durant el pri- 
mer curs de vigencia (1977-78). 

Jordi Bernadó i Francesc Prat han realitzat un treball sobre els sig- 
nes fbnics utilitzats als Pai'sos Catalans en la relaci6 de i'home amb el 
bestiar, les haveries i altres animals domkstics. 

En aquest volum apareix per primera vegada la seccid-~~Selecció de lec- 
tures., en la qual donarem a conkixer en v s c a t a l a n a  treballs de tfi%B- -- ..----F socioTinguistic reTzionat amb -els PaIsoX-CataTans, que sfguin poc asse- 
quibles per al lector catala. Inaugurem la secció reproduint la introducció 
de Georg Kremnitz al seu llibre Sprachen im Konflict (1979)) un valuós 
estudi sobre la sociolinguistica catalana. 

En el capítol de les activitats, volem deixar constancia de la participa- 
ció del GCS al llarg de 1979 en algunes reunions internacional rellevants: 
el Romanistentag -secció de catala- de Frakfurt (24-25 de setembre), el 
Seminari de romanistes alemanys de Saarbriicken (26-28 de setembre) i el 
V Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de I'AILLC ce- 
lebrat a Andorra (1-6 d'octubre). Així mateix cal assenyalar el comunicat 
de premsa fet pel GCS el 30 de novembre, que reprodu'im a continuació. 

Voldríem aclarir, també, la confusió que hagi pogut provocar la refe- 
rencia que feiem a Lluís V. Aracil com a vice-president del Research Com- 
mittee on Sociolinguistics en el número 2 dels Treballs de Sociolingüística 
Catalana. Si bé en redactar aquella nota Aracil tenia efectivament el 
carrec esmentat, en aparkixer el número ja no era així, car a l'estiu de 
1978 fou elegit president del RCS. 



Finalment, volem fer constar, una vegada mes, la nostra reconeixensa 
per l'ajut que el Grup Cata l  de Sociolingiiistica rep de la Fundaci6 Jaume 
Bofill de Barcelona, sense el qual les reunions peribdiques del Grup i el 
mateix anuari no haurien tingut potser continuitat. 
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