
LLIBRES REBUTS 

BALLESTERO, ENRIQUE, 
Economia social y empresas cooperativas, 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 

A la segona edició d'aquesta obra, l'autor analitza els principals trets de 
l'economia social i del cooperativisme, i estudia la viabilitat empresarial 
d'aquest sector econbmic, com també les seves possibilitats com a instrument 
de la política de desenvolupament, treball i benestar social. 

BELLAH, ROBERT N.; MADSEN, RICHARD; SULLIVAN, M. i altres, 
Hábitos del corazón, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 

A través de l'anhlisi de la histbria cultural dels EE.UU. i d'histbries de vi- 
des individuals, els autors tracten, en aquesta obra, de determinar la concepció 
que els nord-americans tenen de si mateixos com a poble i com a nació. Ex- 
ploren, també, els recursos que utilitzen per donar sentit a les seves vides i a 
la seva societat. 

CAZORLA P~REZ,  J o s ~ ,  
Retorno al sur, 
Madrid, Siglo XXI, 1989. 

Aquest llibre ofereix un suggestiu panorama d'un dels fenbmens més im- 
portants de la nostra histbria recent: l'emigració a centroeuropa i la seva tor- 
nada al país. L'autor dóna especial rellevhncia als mbbils econbmics i psico- 
socials tant de l'emigració com del retorn, i mostra també lYimpacte 
econbmic, social i polític del regrés dels emigrants a les localitats rurals del 
sud d'Espanya. 
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CHOMSKY, NOAM, 
El conocimiento del lenguaje, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 

El present llibre de Chomsky s'articula entorn de dues qüestions aparent- 
ment retrobades: la primera és la d'explicar com coneixem tant a partir d'una 
experiitncia tan limitada; la segona és la d'explicar com coneixem tan poc con- 
siderant que disposem d'una eviditncia tan hmplia. 

EISER, J. RICHARD, 
Psicologia social: actitudes, cognición y conducta social, 
Madrid, Ediciones Pirimide, 1989. 

Aquest manual proporciona una visió globalitzadora de la psicologia so- 
cial avui i les seves perspectives de futur, a la llum de les investigacions que es 
realitzen als Estats Units i a Europa. 
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