
MISSATGE DE NADAL DE S. M. EL REI  

24 de desembre de 2012 

 

Bona nit, 

Esta nit de Nadal, com cada any, vull reflexionar amb vosaltres 
sobre el que ens preocupa i també sobre les nostres esperances. 

En concret, m'agradaria fer referència a tres assumptes: la crisi 
econòmica, la fortalesa d'Espanya com a nació europea i 
iberoamericana i la necessitat de reivindicar la política com a 
instrument necessari per unir les forces de tots i emprendre l’eixida 
de la crisi i els reptes que tenim per davant. 

Crec que no exagere si dic que estem vivint un dels moments més 
difícils de la història recent d'Espanya.  

La greu crisi econòmica que passem des de fa uns anys ha assolit 
una intensitat, una amplitud i una persistència en el temps que no 
imaginava ningú. Hui la ciutadania en patix el rigor, que està posant 
en dubte el benestar de no poques famílies. Pense en moltes 
persones de totes les edats, i especialment en molts jóvens, que 
s’alcen cada dia amb sensació d'inseguretat i desànim per la seua 
difícil situació econòmica, la falta de treball i les perspectives de 
futur incertes. 

No podem ignorar que hi ha pessimisme i que se’n poden sentir els 
efectes en la qualitat del clima social que vivim. Està generant, a 
més, un desinterés cap a les institucions i cap a la funció política 
que a tots ens preocupa.  

Davant d’este pessimisme, i també davant del conformisme, es 
poden trobar altres maneres de fer algunes coses que reclamen una 
posada al dia. 

La realitat actual és complexa i no sempre fàcil d'entendre ni de 
solucionar a curt termini. L’austeritat i el creixement han de ser 
compatibles. Les renúncies de hui han de garantir el benestar de 
demà en un termini raonable de temps, de manera que s'assegure 
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la protecció dels drets socials, els quals són senya d'identitat de la 
nostra societat desenrotllada.  

Perquè la nostra economia torne a créixer hem de posar orde en els 
nostres comptes i, alhora, generar estímuls per a la creació de 
riquesa. Hi ha estímuls que són creats per mesures de política 
econòmica o fiscal, o per polítiques de foment de la innovació o 
l'emprenedoria, però el primer estímul que ens traurà d'esta crisi es 
diu confiança.  

Al llarg dels trenta-set anys del meu regnat hem passat per diverses 
conjuntures econòmiques realment complicades que els que ja 
tenim uns quants anys recordem bé. Potser no van ser tan difícils 
com esta però, en qualsevol cas, van ser molt complicades. I, 
tanmateix, ens en vam saber eixir amb èxit i vam fer que la nostra 
economia cresquera i que el nostre benestar millorara. I ho vam 
aconseguir per moltes raons, però, en primer lloc, perquè teníem 
confiança en un projecte compartit per tots i en les nostres 
possibilitats de tirar endavant.  

Hui, com en aquell moment, podrem superar les dificultats actuals 
amb la generositat, el talent i la creativitat dels nostres hòmens i 
dones i amb la fortalesa del nostre sistema productiu si confiem en 
nosaltres mateixos i som capaços de confiar també en les 
instàncies i els mercats internacionals.  

Espanya és part de la solució a la crisi global i ha de ser 
protagonista en la presa de decisions dels grans fòrums 
internacionals. Iberoamèrica és una part fonamental de nosaltres, 
com també nosaltres en som part. El mateix succeïx amb Europa. 
Amb la Unió Europea hem de continuar treballant per superar les 
visions purament nacionals i reforçar les bases de solidaritat amb 
què, entre tots, hem avançat en el procés d'integració. Hem de 
garantir que res del que hem aconseguit junts, ni els drets 
individuals i socials, ni el benestar econòmic, ni el procés de 
construcció política i econòmica, no es puga vore amenaçat. 

Però no tot és economia. Per molt evident que siga, no és roí 
repetir-ho: no tot és economia. No ignore que hui dia la política no 
passa pel millor moment quant a la percepció de la ciutadania. Per 
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esta raó, esta nit jo voldria reivindicar la política, perquè el seu 
paper és fonamental per a l’eixida de la crisi.  

Vull reivindicar la política gran, eixa a què solem anomenar, per 
destacar-ne la dignitat i el valor, política amb majúscules.  

La que, des del govern o des de l'oposició, centra l’atenció en 
l'interés general i el benestar de la ciutadania. 

La que, lluny de provocar l'enfrontament i des del respecte a la 
diversitat, integra allò comú per sumar forces, no per dividir-les. 

La que sap renunciar a una porció d’allò que és seu per guanyar 
alguna cosa major i millor per a tots.  

La que busca l’avinença i l'acord per encarrilar i resoldre els grans i 
fonamentals desafiaments col·lectius. 

La que s’aferma en l'esperit de servici i s'acomoda als principis de 
l'ètica personal i social. 

La que, en conclusió, és capaç de sacrificar la satisfacció del curt 
termini, sovint efímer, per eixamplar l'horitzó de les seues 
ambicions.  

Esta va ser la política gran que va saber inaugurar una nova i 
brillant etapa integradora en la nostra història recent, i és l'única que 
té la capacitat de reafirmar la confiança en la nostra gran nació, 
obrir noves portes a l'esperança i materialitzar este anhel de 
superació que la nostra societat reclama.  

Per aconseguir-ho cal promoure valors com el respecte mutu i la 
lleialtat recíproca. Són valors que fa més de tres dècades van 
contribuir a construir un nou marc de convivència, el reconeixement 
de la nostra pluralitat i l'empara de les diverses llengües, cultures i 
institucions d'Espanya. És hora que mirem tots cap endavant i fem 
el possible per tancar les ferides obertes. Tornarà a ser un èxit de 
tots, ciutadania i institucions, basat en el respecte a les lleis i a les 
vies democràtiques. 

La Corona és molt conscient de l'esforç i el sacrifici que la 
ciutadania està duent a terme amb fermesa. Cap esforç en la vida 
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és en va, i tampoc ho seran els que s'estan fent ara. En este 
context, vull remarcar l'actitud abnegada i lleial de les famílies i la 
solidaritat de moltes organitzacions assistencials que, amb la seua 
ajuda, estan contribuint tant a l'estabilitat social; i també el sacrifici 
de tots els espanyols que deixen ara el nostre país per aconseguir 
millors condicions de vida per a ells i per a les seues famílies. La 
seua experiència i preparació constituiran, a la seua tornada, un 
efecte dinamitzador importantíssim de la nostra economia. 

El Nadal simbolitza el triomf de la generositat sobre l'egoisme. 
Generositat, solidaritat i compromís són valors que tots hem de 
reconèixer, conservar i promoure sempre, i més que mai en estos 
temps. 

Bon Nadal a tots i bona nit. 


