Missatge de Nadal de Sa Majestat el Rei
24 de desembre de 2015
Bona nit.
En estes hores de Nadal vull desitjar-vos, juntament amb la reina i les nostres
filles Leonor i Sofía, unes bones festes i la nostra esperança que el 2017 siga un
any millor per a tots. I una nit com la de hui, a tantes famílies que han patit les
recents inundacions al nostre país, vull dir-los especialment que les tenim molt
presents.
Nadal és naixement, i celebrar amb alegria allò que naix és tindre fe en el futur.
És en moments com estos quan els sentiments personals i col·lectius d’afecte,
d’amistat i de fraternitat, creats a través de la nostra convivència, ens recorden el
gran patrimoni comú que compartim. Un patrimoni que mereix l'atenció de tots i
que tots hem d’ajudar a protegir com el millor que tenim i que som; com el millor
del que ens unix.
Com és tradició, permeteu-me esta nit que compartisca amb vosaltres algunes
reflexions sobre el nostre present i sobre el nostre futur, en què procuraré
extraure, de tot el que hem viscut, especialment durant este 2016, allò que millor
ens ajude a continuar endavant.
Sempre s’ha dit que els moments més difícils de la vida són les millors
oportunitats per a descobrir la nostra força interior, per a comprovar el nostre
caràcter, la nostra veritable dimensió. Al llarg d’este any he estat en diferents
llocs de la nostra geografia nacional. I he de dir-vos que, durant tot este
recorregut pels nostres pobles i ciutats, he vist dificultats i problemes per a molts
dels nostres compatriotes; però també treball dur, honest, sacrificat; molta
capacitat i talent; i, sobretot, determinació, ganes de tirar endavant.
He comprovat, una vegada més, el valor que té en la nostra societat la família,
perquè la seua ajuda ha permés a molts suportar els pitjors moments.
He conegut treballadors i professionals, hòmens i dones que, amb el seu esforç
seré, durant estos llargs i difícils anys, sense defallir ni resignar-se, mantenen
amb gran dignitat i coratge les seues famílies, les seues vides i els seus treballs.
He vist, també, en molts compatriotes, la decisió d’assumir riscos per a crear o
defensar llocs de treball, i el valor per a aixecar-se i reprendre la tasca després
d’haver vist destruïdes obres fetes amb il·lusió i gran sacrifici.
Podria donar, a més, innombrables exemples de solidaritat. Molts de vosaltres
entregueu amb generositat el vostre saber, el vostre temps i esforç i, sobretot, el
vostre cor, per a ajudar els altres; sou capaços de reaccionar en vista de

qualsevol emergència, provant sempre que, allà on calga, allà on es necessite una
paraula d’ànim o una mà amiga, hi ha un espanyol que demostra amb obres la
grandesa i l’ànima més profunda de la nostra terra.
Com també he sigut, i encara sóc, testimoni de la tasca de tants servidors públics
que, amb una extraordinària vocació de servici a la comunitat, garantixen les
nostres llibertats, atenen els nostres hospitals o eduquen els nostres fills; molts
compatriotes que, dins i fora d’Espanya, vetlen per la nostra seguretat, defensen
els nostres valors i contribuïxen a l’avanç de la ciència i a l’enriquiment de la
cultura. Tots ells són la imatge del nostre país i també fan possible que el nostre
Estat funcione i que puguem celebrar un dia com hui.
Tot això, per a mi i per a tots nosaltres, és un motiu per a sentir-nos
autènticament orgullosos; i també és una raó per a l’esperança, perquè una
societat que mantinga estes actituds, estes conviccions i estos valors no pot tindre
por al futur. Estic segur que la nostra memòria col·lectiva reservarà un lloc
d’honor en la història per a estos temps de sacrifici i abnegació, però també de
generositat i superació.
Però hem de continuar mirant endavant i construir el nostre país, construir també
Europa. Ens hem d’esforçar, pas a pas, dia a dia i amb esperit positiu perquè la
prosperitat i el benestar siguen la base d’una convivència il·lusionada. I per això hi
ha diversos assumptes als quals, concretament, vull referir-me esta nit:
És cert que la crisi ha imposat grans sacrificis. Hui, tanmateix, vivim amb
l’esperança de la recuperació que ja hem iniciat. Tots desitgem que esta
recuperació es consolide, que ens permeta, a més, crear molta més ocupació i de
qualitat, i també corregir tant les desigualtats derivades d’una crisi tan profunda
com la que hem viscut com enfortir, en general, la nostra cohesió social, que és
una garantia per a assegurar l’estabilitat i l’equilibri de la nostra societat.
En este sentit, és molt important per a tots que moltes famílies puguen recuperar
el seu nivell de vida i que els nostres jóvens puguen tindre oportunitats de futur,
d’il·lusió, de confiança; que sobretot les persones més desfavorides o més
vulnerables tinguen la certesa que no es quedaran en la solitud del camí que
Espanya ha de recórrer durant el segle XXI.
D’altra banda, hem superat una complexa situació política que coneixeu bé. És
important ara que en la nostra societat s’haja recuperat serenitat i que els
ciutadans puguen tindre la tranquil·litat necessària per a poder dur a terme els
seus projectes de vida. Com igualment és essencial, amb vista al futur, que el
diàleg i l’entesa entre els grups polítics permeta preservar i impulsar els
consensos bàsics per al millor funcionament de la nostra societat.
I m’agradaria insistir esta nit també en la necessitat que cuidem i millorem a tota
hora la nostra convivència. I la convivència exigix sempre, i abans que res,
respecte. Respecte i consideració als altres, als majors, entre hómens i dones, a
les escoles, a l’àmbit laboral; respecte a l’entorn natural que compartim i que ens
manté. Respecte i consideració també a les idees diferents de les nostres. La
intolerància i l’exclusió, la negació de l’altre o el menyspreu al valor de l’opinió
aliena no poden cabre a l’Espanya de hui.
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Com tampoc no són admissibles ni actituds ni comportaments que ignoren o
menyspreen els drets que tenen i que compartixen tots els espanyols per a
l’organització de la vida en comú. Vulnerar les normes que garantixen la nostra
democràcia i llibertat només comporta, primerament, tensions i enfrontaments
estèrils que no resolen res i, després, l’empobriment moral i material de la
societat.
Perquè el progrés, la modernització i el benestar requerixen sempre una
convivència democràtica basada en el respecte de la llei, en una voluntat decidida
i lleial de construir i no de destruir, d’engrandir i no d’empetitir, d’enfortir i no de
debilitar.
Perquè ara és el moment de pensar en l’Espanya que volem per a les dècades
vinents, que serà la dels nostres jóvens de hui, i de forjar-la amb solidesa. I per a
això, hem de concentrar les nostres energies a mirar cap al món que ens envolta,
i adonar-nos precisament de per on va.
Un món molt incert, amb grans desafiaments polítics, socials o en matèria de
desenrotllament i seguretat, per exemple. Però d’entre estos avanços, hui vull
centrar-me en els de la tecnologia que, a escala global, condicionen cada dia més
les nostres vides quotidianes.
Vivim una nova realitat que ha canviat la manera de comunicar-nos i de
relacionar-nos entre nosaltres; de rebre informació necessària per a formar la
nostra opinió i prendre decisions; que s’ha introduït en les nostres empreses, en
les nostres fàbriques i en les nostres indústries i que ha transformat els processos
productius i els llocs de treball tal com els coneixíem. Fins i tot està transformant
les nostres escoles, universitats i centres de formació. En la història de la
humanitat i en un espai de temps tan curt, no s’havien produït mai canvis tan
grans.
Hui sabem que no es tracta només d’una revolució tecnològica: és quelcom molt
més profund. És un nou model del món que traspassa fronteres, societats,
generacions i creences.
En este context és evident que ens hem d’adaptar a esta nova realitat imparable i
desenrotllar al màxim les nostres habilitats per a actuar amb èxit en la ciència, en
l’economia o en la cultura, també en la indústria i en la seguretat; però preservant
sempre els valors humans que ens identifiquen i ens definixen. No hem d’esperar
que esta nova realitat s’impose sobre nosaltres; tinguem, en canvi, la força i
l’empenta suficients com a país per a anticipar-nos i assumir el protagonisme
necessari en la nova era que s’obri davant de nosaltres.
I en esta tasca l’educació és –i serà, sens dubte– la clau essencial. Una educació
que assegure i actualitze permanentment els nostres coneixements; però que
també forme en llengües i en cultura; en civisme i en valors; que prepare els
nostres jóvens per a ser ciutadans d’este nou món més lliures i més capaços i que
sàpien aprofitar l’experiència dels nostres majors. Una educació que fomente la
investigació, que impulse la innovació, que promoga la creativitat i l’esperit
emprenedor com a trets i exigències de la societat del futur, que és ja la societat
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dels nostres dies.
No voldria ocupar durant més temps la vostra atenció en una nit que ha de ser de
celebració familiar; encara que no vull acabar sense dir-vos que crec sincerament
en una Espanya conscient, solidària, ferma en els seus valors, allunyada del
pessimisme, de la desil·lusió o del desencant; crec en una Espanya decidida a
superar les dificultats que, tot i que grans, són també vencibles.
I no tinc dubte que serem capaços de superar-les si entenem que ja no vivim
temps per a tancar-nos en nosaltres mateixos, sinó per a obrir-nos al món; si
tenim clar que no ho són tampoc per a fractures, per a divisions internes, sinó per
a posar l’accent en allò que ens unix, construint sobre la nostra diversitat; són
temps per a aprofundir en una Espanya que òbriga els braços i done la mà, on
ningú agite velles rancúnies ni remoga les ferides tancades. Temps, en fi, en què
tenim raons i motius més que poderosos per a la unió, per a treballar tots junts,
des de qualsevol lloc del nostre gran país, amb il·lusió, amb ideals i amb projectes
per a la millor Espanya.
Així ho sent i així ho crec. I amb esta profunda convicció vos desitge, esta nit, a
tots i cada un de vosaltres i a les vostres famílies, un molt bon Nadal.
Feliz Navidad / Eguberri on / Boas festas.
Bona nit. I feliç i pròsper 2017.
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