
Amb aquest volum de TSC, el consell de Redacció, que ara ja té un funcionament 
regular, es proposa de complir el compromís expressat en el número anterior de la revista 
en el sentit d'atribuir-li una periodicitat anual. 

El volum ofereix, en primer lloc, un article teoric d'Helena Calsamiglia i Amparo 
Tuson, del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autonoma de Barcelo- 
na, sobre la relació entre sociolingüística i pragmatica. 

A continuació hi ha l'entrevista a Rafael Lluís Ninyoles, cap del Servei d'Estudis 
i Investigació Sociolingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Ge- 
neralitat Valenciana, a carrec de Joan M. Romaní, cap de secció d'estudis de 1'Institut 
de Sociolingüística Catalana. 

Ignasi Vila, de 1'Institut de Ciencies de 1'EducaciÓ de la Universitat de Barcelona, 
fa un balanq dels deu anys transcorreguts des de 1980 quant a la normalització lingüística 
dins l'ensenyament no universitari de Catalunya. 

Miquel Strubell i Trueta, director de 1'Institut de Sociolingüística Catalana, organis- 
me autonom de la Generalitat de Catalunya, fa en el seu article una predicció de quins 
poden ser els resultats en el cens lingüístic que s'ha realitzat enguany. 

El professor nord-america Pau1 O'Donnell, del Department of Foreign Languages 
de la Universitat de Michigan-Llint, que es dedica des de fa temps a qüestions relaciona- 
des amb el contacte de llengües a Catalunya, ha escrit un treball sobre les famílies linguís- 
ticarnent mixtes, que hem cregut convenient de traduir per als nostres lectors. 

M. G. Moyer, de la Universitat Autonoma de Barcelona, ha escrit un treball titulat 
ctThe Speech of Andalusian In-migrants to the Neighbourhood of Sant Andreu)), que 
hem tradui't al catala. 

Lluís Alpera i Francesc Gimeno, de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universi- 
tat d'Alacant, van presentar al I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana una co- 
municació sobre la situació sociolingüística valenciana, que no havent pogut ser inclosa 
en les actes per excés de material, hem incorporat gustosament a la nostra revista, i amb 
més raó, encara, pel fet de coincidir amb la sessió de seminari del dia 25 de maig de 
1990 que ells van dirigir. 

Aina Moll, coordinadora general de la Campanya de Normalització Lingüística que 
promou el Govern Balear, ha escrit un treball sobre la situació del procés de normalitza- 
ció lingüística a les Illes. 

A continuació s'inclouen les ressenyes de les dotze sessions de seminari celebrades 
durant els anys 1984 i 1990. 

Per al conjunt d'activitats del GCS, ens remetem com es habitual a les Memories 
(1989 i 1990), que encapqalen el número, acompanyades d'una memoria específica sobre 
la documentació i d'un comunicat emes al maig de 1990 sobre la necessitat de potenciar 
la política lingüística en tot l'ambit catala. En l'annex publiquem el text vigent dels Esta- 
tuts del GCS, després de la modificació de l'article nove (1991). 

I com sempre volem deixar constancia, una vegada més, de la generosa col~laboració 
que el GCS ha rebut de I'ICESB per al desenvolupament de les nostres tasques socials 
i academiques. 
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