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El relleu en la direcció del PSOE d’Andalusia, la federació més poderosa 

del socialisme espanyol, suposa un canvi d’era. Encara que José Antonio 

Griñán, el nou líder que ha substituït Manuel Chaves, és com ell un veterà 

militant de 64 anys i exministre de Felipe González, la seva elecció 

representa una important renovació. Especialment, perquè amb Chaves 

se’n van alguns dels més influents dirigents del socialisme andalús. 

Persones com Gaspar Zarrías –incorporat a l’executiva federal–, o Luis 

Pizarro, que han controlat amb mà de ferro l’aparell del partit des de fa 

diversos lustres. 

 

El canvi es produeix en un moment difícil. Almenys si es tenen en compte 

els resultats dels últims sondejos, que donen avantatge al PP. Bé és cert 

que ningú al PSOE creu encara que el popular Javier Arenas pugui 

emportar-se la victòria i el poder a Andalusia, encara que a dos anys de 

les eleccions i amb el desgast que suposa la greu crisi econòmica res és 

impossible. A les files socialistes temen, com a mínim, perdre la majoria 

absoluta. 

 

De fet, el pànic el va desfermar fa unes setmanes un sondeig portat a 

terme per l’Institut d’Estudis Avançats d’Andalusia, un organisme 

dependent del Centre Superior d’Investigacions Científiques que reflectia 

que el 61% dels andalusos desitgen un canvi polític. Alguns socialistes 

consideren que aquesta pregunta va ser induïda per l’entorn de Griñán 

per justificar l’avançament del congrés, previst per d’aquí un parell 

d’anys. Griñán, que va substituir fa onze mesos Chaves al capdavant del 



Govern autonòmic, necessitava reforçar el seu lideratge i evitar una 

bicefàlia que impedia que se’l veiés com a únic referent del socialisme 

andalús. 

 

Perquè als efectes perversos de la crisi econòmica sobre les expectatives 

de vot, s’hi suma el desgast de 30 anys de governs socialistes i, més 

greu encara, la presència d’un nou candidat que no és prou conegut pels 

electors. A més a més, el nou líder s’ha proposat encarnar aquest canvi 

polític que segons sembla desitgen els andalusos i per aconseguir-ho 

necessitava posar distància amb Chaves i el seu equip de veterans. Per 

això ha afrontat una profunda renovació generacional a la direcció del 

PSOE andalús, que ara plasmarà en una remodelació del Govern 

autonòmic. 

 

La federació andalusa és la primera que es renova per mirar de conjurar 

amb cares noves els efectes de la crisi global. Es tracta en definitiva 

d’intentar no pagar electoralment comptes que en les organitzacions 

territorials comencen a atribuir al Govern central. Per això barons que 

s’han de sotmetre d’aquí un any a l’escrutini de les urnes comencen a 

distanciar-se. L’actitud de José María Barreda, de Castella-la Manxa, n’és 

una mostra. 

 


