
Aquest nou volum de TSC compren material divers que la redacció de la revista 
ha anat aplegant en els últims dos anys. L'extensió dels treballs recollits nomes ens 
permet d'incloure en aquest volum la ressenya de Dombnec Bemad6 de les Jornades 
sobre Normalització del Catala (Perpinya, marq de 1984), mentre que les comuni- 
cacions del I1 Col.loqui Internacional de Sociolingüística de Rouen (Mont-St-Aig- 
nan, setembre de 1984) seran donades a coneixer en el proxim número. 

Les dues vrimeres contribucions són. de fet. una ((renresas: al número 5 de TSC 
férem una ressenya de les intervencions dels professors Lambert i Mackey, pero 
alguns lectors que no pogueren assistir a aquelles sessions de seminari ens han 
demanat aue donéssim a coneixer llurs comunicacions in extenso. Hem considerat 
interessant aquesta possibilitat i, per aixo, publiquem aquí la contribució de Wal- 
lace E. Lambert sobre conflictes interetnics i bilingüisme i les reflexions de William 
Mackey a proposit de la sociolingüística catalana. 

El treball més extens del volum és la traducció al catala de la tesi doctoral de 
la professora nord-americana Jeanne Zang Mier, que ha fet un penetrant estudi 
sobre alguns punts conflictius de la llengua catalana, per tal d'extreure'n unes 
suggestives conclusions, les quals incideixen de ple en la problematica sociolin- 
güística. 

La resta dels treballs són un estudi de Brauli Montoya sobre substitució i canvi 
lingüístic, a partir de la situació d'Elx i Alacant al segle XIX; un resum de l'en- 
questa de Gabriele Berkenbusch sobre consciencia lingüística a Perpinya; un article 
d'illbevt Bastardas i Boada sobre el bilingüisme dels immigrats a Vilafranca del 
Pehedes; i una proposta de model d'enquesta a carrec de L. Garcia Sevilla i Antoni 
Valids. 

El volum acaba amb les ressenyes de les quatre sessions de seminari celebrades 
durant el curs 1983-84, a carrec de Francesc Vallverdú, Vicent Pitarch, Hebna Cal- 
samiglia i Modest Reixach. 

Per al conjunt d'activitats del GCS, ens remetein a la Memoria que fou presen- 
tada a l'assemblea general del 16 de novembre de 1984, i que reprody'im tot seguit. 

El GCS ha continuat celebrant les seves sessions al seu estatge social, instal9lat 
als locals de 1'ICESB de Barcelona, a la direcció del qual manifestem una vegada 
més la nostra gratitud. I, d'altra banda, expressem com és de rigor la nostra reco- 
neixenqa per la col~laboració que el GSC rep de la Fundació Bofill de Barcelona. 
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