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El fitxatge de l'escriptora Maria de la Pau Janer per part del PP balear ha 

produït més enviaments de SMS que la calçotada de Xavier Vendrell entre 

els aficionats (i una mica malalts, tot s'ha de dir) a això de la informació 

política. La sex symbol de la televisió catalana, la veu femenina amb accent 

mallorquí de la nostra literatura, la patriota compromesa que presenta actes al 

costat d'Artur Mas... ¿ara és una traïdora? És clar que no, naturalment. 

Simplement, la Janer ha respost a la pregunta que moltes vegades s'han fet 

molts convergents: ¿On estaria jo si no visqués a Catalunya? I, ves per on, 

l'escriptora mallorquina ha pensat que el referent més pròxim que troba a la 

seva terra és el partit de Jaume Matas (i també, ¡oh no!, el de Rajoy, 

Zaplana, Acebes, etcètera). Molts convergents posen els ulls en blanc quan 

se'ls fa aquesta pregunta. Sens dubte resulta incòmoda. Però també és de 

justícia advertir que cada vegada més, i sobretot després de les últimes 

eleccions, hi ha menys inconvenient a admetre una posició de centredreta que 

a Espanya ocupa, encara, el PP. ¿Com afecta aquest fet Convergència 

Democràtica? 

 

Doncs, per exemple, la seva política exterior. Artur Mas va viatjar a les 

Balears fa just una setmana per fer-se una foto amb Maria Antònia Munar, 

la líder d'Unió Mallorquina, en el que té la pinta de ser una rectificació en tota 

regla de la seva anterior aliança amb el Partit Socialista de Mallorca (no s'ha de 

confondre amb el PSOE balear, el PSIB, Partit Socialista de les Illes Balears), 

que ha decidit sumar esforços amb Esquerra Unida i ERC per crear el Bloc de 

Mallorca. 

 

En el cas del País Valencià, CiU manté la seva aliança amb el Bloc Nacionalista, 

que també ha pactat amb Esquerra Unida per concórrer junts a les eleccions. 

Però allà no hi ha cap Unió Mallorquina i les males relacions entre el BNV i 

ERC faciliten les coses (em consta que algun altíssim dirigent republicà no 

voldria que ERC es presentés a València). S'haurà de veure com evoluciona 

aquesta aliança. En els últims temps, CDC també ha decidit fer el salt a 



l'exterior i obrir una franquícia a la Catalunya Nord, que té com a cap visible 

l'exmembre de Terra Lliure Jordi Vera. 

 

Relacionar-se amb Munar (que governa el Consell de Mallorca com una finca 

privada gràcies al suport del PP), Janer (que abans ja va voler anar a les llistes 

del PSOE) o Vera (triple salt mortal de les pistoles a CDC) té els seus riscos, 

però indica potser un moviment de fons, unes ganes de sortir de l'armari i un 

cert rearmament ideològic de cara a plantar cara a l'hegemonia de l'esquerra. 

Potser per això només Xavier Trias ha expressat tristesa per la decisió de 

Janer. 

 

Perquè es veu cada cop més sol. 

 


