LLIBRES REBUTS
NORTHROPFRYE,
El gran Código,
Barcelona, Gedisa editorial, 1988.
Rebutjant les interpretacions dogmdtiques tant com les literals, Frye
ens presenta la Biblia com una obra que permet analitzar la histbria des
&una perspectiva visionaria i pohtica.

MIGUELCANCIO,
La enseñanza reproductora ylo transformadora,
(Sociologia de la Educación y de la Cultura de Pierre Bourdieu).
Santiago de Compostela, Revista Coordenadas, Monografias, 1988.
Aquest llibre de Miguel Cancio es proposa respondre la pregunta de
si els discursos i estudis sobre la transform.aci6 de l'educació han donat o
no noves formes de fer, de reglamentar, de practicar l'educació i evitat de
reproduir les pautes especííiques de dominació. Conté, en la segona part,
una Amplia bibliografia de P. Bourdieu i del seu equip, especialistes en
Sociologia de l'Educaci6.

<(Papersa: Revista de Sociologia

ROBERTE. LUCAS,JR.,
Modelos de ciclos económicos,
Madrid, Alianza Universidad, 1988.
Robert E. Lucas, Jr. revisa la natura i les conseqükndes de les últimes
novetats en la macroeconomia i ens ofereix, alhora, la seva experikncia en
la construcció de models útils per a entendre els cicles econbmics.

RAYA,
FRANCESC
La qüestió nacional a la Península Ibtrica,
Barcelona, Edicions de la Magrana, 1988.
Aquest llibre de F. Raya presenta un seguit de reflexions poltmiques
sobre la problemitica nacional a la Peninsula Ibtrica. A partir d'una anilisi histbrica i de l'observació de les societats actuals ens ofereix un projecte de Federació Ibsrica.
PATRICKMCAUSLAN,
Tierra urbana y viuienda, las opciones de 10s pobres,
Earthscan, 1985.

A partir de la realitat del Tercer Món, on els veritables constructors
de les ciutats són els habitants urbans pobres que autoconstrueixen tuguris
a suburbis mancats de tota infrastructura de serveis, McAuslan examina les
diferents formes en que les nacions adjudiquen la terra urbana.
Z
JUANL ~ P E MORILLAS,
Racionalisme pragmático. El pensamiento de Francisco Giner de 10s Ríos,
Madrid, Alianza Universidad, 1988.
Upez Morillas presenta, en aquest llibre, un conjunt articulat d'assaigs
sobre el pensament de Francisco Giner de 10s Ríos. El llibre constitueix
una contribució de primer ordre a la biografia intelectual del fundador de la
Institución Libre de Enseñanza.

Llibres rebuts

BANCOINTERAMERICANO
DE DESARROLLO,
Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 1987.
Tema especial: Fuerza de Trabajo y empleo,
Washington, 1988.
L'informe consta de tres parts que presen.ten successivament: a) les tendkncies generals del desenvolupament en la regió, b ) la forla de treball i
l'ocupació, i c ) les tendkncies, les polítiques i les perspectives econbmiques.
a curt i mitji termini.
JOSEPPIcÓ,
Modernidad y postmodernidad (prefaci, introducció i compilació),
Madrid, Alianza Editorial, 1988.
Aquest llibre recull articles de diversos autors ordenats sota els titolw
dels capítols: <tModernidady Postmodernidad)>,avanguardia y Postmoder-nidad)>, <(Discurso Artístic0 y Postmoderniidad)>, <tMarxismo y Postmodernidad)>,<(LaModernidad, (futur0 o eterno presente?)>.

