
Aquest nou volum de TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA (TSC) aporta un 
temari forca variat. Per encapcalar el número hem escollit l'entrevista que Maria Teresa 
TureN va fer a un molt il.lustre sociolingüista nord-america, William Labov, i que en la 
seva versi6 original es publica en la ((Revista Canaria de Estudios Ingleses)) (1989-1990). 
Agralm a la citada revista les facilitats rebudes per a la versi6 catalana. 

Enguany es commemora el cinc-cents aniversari de l'expulsi6 dels jueus dels regnes i 
els principats hisphics. Aquesta expulsi6, que ha estat recentment blasmada en una solemne 
reprovaci6 per part del Parlament de Catalunya (((com a exponent de la intolerancia reli- 
giosa i la injustícia civil))), ha estimulat nombroses contribucions. En aquest marc, Marti- 
ne Berthelot i Gentil Puig i Moreno publiquen un important treball sobre la comunitat 
israelita de Barcelona. 

El procés de normalitzaci6 lingüística a Catalunya ha ocupat sovint l'atenci6 dels estu- 
diosos estrangers. Una de les Últimes aportacions al tema és la d'Henri Boyer, maftre de 
conférences a la Universitat de Montpeller I11 i actualment director de 1'Institut Francks 
de Barcelona, autor del llibre Langues en conflit. Études sociolinguistiques (Paris: L'Har- 
mattan, .l991), del qual publiquem en catala el capítol tercer. Agra'im al nostre col.labora- 
dor i a fiditions 1'Harmattan la seva gentilesa. 

Els professors nord-americans David Laitin i Guadalupe Rodrkuez, de la Universitat de 
Chicago, són autors de l'estudi sobre llengua i ideologia en la premsa de Catalunya, versi6 
catalana del seu article publicat en la revista Anthropologist el marc de 1992. / f i  

Luci Nussbaum, del Departament de de la Universitat Autbnoma 
de Barcelona, ha estudiat les manifestacions del contacte de llengües en la interlocuci6 entre 
un grup d'ensenyants de francb de l'grea metropolitana de Barcelona amb resultats f o r ~ a  
rellevants sobre la qüestib. 

~ a r i a  Angels Viladot, de 1'Institut de Cikncies de l'Educaci6 de la Universitat de Bar- 
celona, recull en el seu article la principal línia argumenta1 de la seva tesi doctoral sobre 
Factors psicosocials, percepcid de vitalitat etnolingüística i identitat social. 

Jordi Bañeres, de 1'Institut de Sociolingüistica Catalana, presenta un estudi sobre la 
llengua dels infants en el cens lingüístic de 1986. 

A continuaci6 s'inclouen les ressenyes de les sessions de seminari de 1991. 
Per al conjunt de les activitats del Grup Catali de Sociolingüística (GCS), ens remetem 

com sempre a la Membria anual, acompanyada d'una declaracid sobre la publicitat en cas- 
tella en els mitjans de comunicaci6 en catal&. 

El GCS no pot deixar de fer-se ressb del sentiment general que ha produjit la mort de 
Joan Fuster, soci fundador del nostre grup. No és aquest el lloc ni el moment per a enume- 
rar tots els mtrits intel.lectuals, literaris i científics de 1'il.lustre col.lega desaparegut, perb 
tenim el legítim orgull de dir que Joan Fuster fou un soci totalment vinculat a la nostra 
associaci6, com es demostra en les seves respostes positives, ja des de la seva col.laboraci6 
al número 1 de Treballs de Sociolingüística Catalana, i per l'interks amb qul: seguia les 
activitats del Grup. 

Finalment, ens cal deixar constancia, com en les anteriors edicions de la generosa 
col.laboraci6 que el GCS continua rebent de I'ICESB per al desenvolupament de les nostres 
tasques socials i academiques. 
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