
Aquest volum de TSC coincideix amb el dese aniversari de l'aparició del primer núme- 
ro d'aquesta publicació, que amb el temps s'ha consagrat com l'única revista de periodici- 
tat més o menys regular dedicada a la sociolingüística al nostre país i una de les poques 
revistes d'aquesta especialitat que s'editen al món. El Grup Catala de Sociolingüística sent 
una legitima satisfacció d'haver contribui't a la difusió d'estudis i ressenyes de tema socio- 
lingüístic. 

D'altra banda, el GCS, malgrat que sigui amb el retard ocasionat per la preparació 
d'aquest volum, vol expressar públicament la seva reconeixenca per la confianca que els 
organitzadors del I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana posaren en el nostre 
Grup: des de la presidkncia del Congrés -que recaigué en el nostre president, Antoni M. Ba- 
dia i Margarit- fins a la responsabilitat de coordinar diverses arees o d'altres activitats 
equiparables, es pot dir que tots els membres del GCS foren encarregats d'alguna tasca im- 
portant en el Congrés. Confiem que les esperances dipositades en aquest Congrés tinguin 
una efectivitat duradora. 

El volum 7 de TSC s'obre amb dos treballs que tracten del tema llengua i identitat na- 
cional: el primer, <(Llengua i nacionalisme)), és una refosa de dues comunicacions fetes per 
Antoni M. Badia i Margarit, una presentada a Uviéu (Astúries) i una altra a París; i el se- 
gon és un estudi de Gentil Puig, ((Reflexions sobre llengua i identitat)). El tractament divers 
dels dos treballs contribueixen a enriquir aquest interessant debat per a nosaltres. 

A continuació trobem l'article d'Albert Bastardas i Boada, sobre les planificacions lin- 
güístiques a Quebec, Catalunya i Euskadi, que és en certa manera complementari dels arti- 
cles precedents. 

Prosseguint la seva analisi sobre les enquestes sociolingüístiques (vegeu TSC núm. l), 
Joaquim Torres examina les enquestes catalanes aparegudes entre 1974 i 1984. I, com un 
comentari marginal a una de les últimes enquestes publicades, Francesc Vallverdú ha escrit 
un article sobre la catalanització a l'area metropolitana de Barcelona. 

El volum conclou amb les ressenyes de les cinc sessions de seminari celebrades durant 
el curs 1984-85 i el segon semestre de 1985, a carrec de Joan Martí, Joaquim Arnau, Fran- 
cesc Vallverdú, Humbert Boada i Pere Fortuny. Durant l'any 1986 no hi hagué sessions de 
seminari, perqui: tota l'activitat del Grup es consagra a la preparació i la realització del 
I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 

Per al conjunt d'activitats del GCS, ens remetem a les Membries de 1985 i 1986, que 
encapqalen com sempre el volum. 

El GCS agraeix, com ho fa habitualment, la generosa col.laboraciÓ de 1'ICESB i de 
la Fundació Bofill de Barcelona sense la qual la nostra tasca seria molt més difícil. 
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