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El propbsit del professor ~González Encinar en aquest treball és l'ana- 
lisi de les consultes electorals -i el sistema de partits que se'n deriva- 
des del Referkndum de la Ley de Reforma Política de 1976 fins a les 
eleccions al Parlament Gallec de 1981, sempre dins el marc de Galicia. 
Notem d'entrada dues limitacions inherents a l'objecte de l'estudi: per 
una banda, la diversa naturalesa de les consultes -referkndums (tres), 
eleccions generals (dues), parlamenthries i municipals (una)- fa difícil 
establir comparances que condueixin a conclusions sblides; per I'altra ban- 
da, el poc temps (cinc anys) en quk se celebren és un handicap considera- 
ble a l'hora d'establir, amb certes garanties, la tendkncia dels vots i, en 
definitiva, el sistema de partits. Limitacions aquestes especialment patents 
després de  les darreres eleccions generals, del 28 &octubre de 1982, pos- 
teriors a la publicació del volum. 

Al llarg del text -que a-upa la tercera part del llibre, i del qual la 
resta queda destinada a quadres, grhfics i mapes- s'intenta posar en re- 
lació diferent material: l'anhlisi de correlacions, enquestes ja realitzades, 
programes i campanyes electorals, carisma dels dirigents, política d'alian- 
ces, implantació sindical, opció religiosa i empresarial, lleis electorals.. . 
Per6 potser no arriba a un resultat massa reeixit, i adquireix un cert to 
miscellani. Una anhlisi de correlacions més aprofundida, que no es limités 
a conceptes -&altra banda lbastant ambigus- com la renda per capita 
i la concentració i densitat de població, segurament hauria donat més re- 
sultats. 

Algunes de les conclusionrs a quk arriba són que Galícia és un subsis- 
tema polític diferenciat de la resta de ]'Estat. H i  predomina la dreta, amb 
acusada debilitat dels partits nacionalistes i amb una important abstenció 
creixent. El sistema de partits no és consolidat. Gairebé no hi ha trasphs 



<<Papers)>: Revista de Sociologia 

de vots entre partits --exceptuant el 1981, d'UCD a AP. El debili- 
tament successiu i implacable de la UCD apareix com a qüestió explica- 
tiva central ... En definitiva, es tracta &un estudi que, si bé no porta les 
anhlisis massa enllh, si que obté una bona descripció, útil per a entendre 
la vida política gallega. 
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