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Sobre la defensa i iHustraciô de la Uengua catalana
Una llei possibilista
Els nous diccionaris
La llengua catalana entre la codificaciô
i l'estandarditzaciô
Fixaciô i funcionament de la gramàtica normativa en el
procès d'estandarditzaciô de la llengua catalana
Concepte de normalitzaciô lingiiistiça, 61. Llengua i funcionament social, 61. Funcions linguistiques de la societat
i normalitzaciô lingiii'stica, 64. Fases de la planificaciô lingiifstica, 65. Llengua estandard i poder lingiifstic, 67. Llengua
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89. Conclusiô, 91.

Enquadrament sociolingiiistic del llenguatge
jurfdico-administratiu
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