
Missatge de Nadal de Sa Majestat el Rei 
 

Palau de La Zarzuela. Madrid, 24 de desembre de 2013 
 
Bona nit. 
 
Vull expressar-vos a tots la meva cordial felicitació aquest Nadal, desitjar-vos 
un any nou venturós i compartir amb vosaltres les meves reflexions sobre l'any 
que estem acabant i les meves conviccions sobre el nostre futur en comú. 
 
Espanya continua patint els efectes d'una crisi econòmica i financera d'una 
durada i magnitud desconegudes en la història recent de la Unió Europea, amb 
efectes molt negatius sobre les persones, les famílies i les empreses.  
 
Vull, per això, començar les meves paraules amb una salutació especialment 
afectuosa a aquells que aquesta crisi està copejant amb més duresa: als que 
no heu pogut trobar feina o l'heu perduda durant l'any que està a punt d'acabar; 
als que per circumstàncies diverses no podeu disposar d'un habitatge; als joves 
que encara no heu pogut encarrilar la vostra vida professional; a tots els que 
heu suportat sacrificis tan durs amb coratge i als que lluiteu amb els vostres 
millors esforços per fer realitat les vostres legítimes aspiracions.  
 
Saludo també els que esteu aportant el millor de la vostra creativitat i del vostre 
talent per superar les dificultats. Penso en particular en tots els emprenedors; 
en la petita i mitjana empresa, que sosté el teixit productiu de la nació; en els 
treballadors autònoms; en els immigrants, l'aportació dels quals cal agrair 
sense reserves; en els servidors públics; en els que esteu treballant fora 
d'Espanya.  
 
I penso en vosaltres, la gent gran, els pensionistes, que sou el suport de moltes 
economies familiars. Gràcies per la vostra ajuda. És extraordinària la força de 
la família a Espanya, i és fonamental el paper que juga en aquesta greu crisi. 
Gràcies també a la societat civil, que ha demostrat una solidaritat veritablement 
exemplar per atendre milions de persones amb greus dificultats. Gràcies, en 
definitiva, al conjunt de la ciutadania pel vostre exemple de responsabilitat i de 
civisme en temps certament difícils. 
 
Permeteu-me dedicar un record molt especial i emocionat a les víctimes del 
terrorisme, amb les quals la societat continua tenint un deute permanent de 
gratitud. Unes persones i unes famílies que, durant dècades, han patit 
cruelment la violència i el terror d'uns criminals totalitaris. Sé que esteu passant 
moments especialment difícils.  
 
Avui, com abans i com sempre, vull compartir el vostre dolor amb solidaritat 
renovada i expressar-vos tot el meu suport. 
 
 
 
 



És indiscutible que la crisi econòmica que pateix Espanya ha descoratjat la 
ciutadania, i que la dificultat per assolir solucions ràpides, així com els casos de 
manca d'exemplaritat en la vida pública, han afectat el prestigi de la política i de 
les institucions. 
 
Sé que la societat espanyola reclama avui un canvi d'actitud profund i un 
compromís ètic en tots els àmbits de la vida política, econòmica i social que 
satisfaci les exigències imprescindibles en una democràcia. És veritat que hi ha 
veus en la nostra societat que volen una actualització dels acords de 
convivència. 
 
Estic convençut que totes aquestes qüestions es podran resoldre amb 
realisme, amb esforç, amb un funcionament correcte de l'estat de dret i amb la 
generositat de les forces polítiques i socials representatives.  
 
Realisme per reconèixer que la salut moral d'una societat es defineix pel nivell 
del comportament ètic de cadascun dels ciutadans, començant pels dirigents, ja 
que tots som coresponsables de l'esdevenir col·lectiu. 
 
Esforç perquè l'economia confirmi els indicis de recuperació que es comencen 
a veure i que encara han de ser més sòlids, perquè no podem acceptar com a 
normal l'angoixa dels milions d'espanyols que no poden treballar. Per a mi, la 
crisi es començarà a resoldre quan els aturats tinguin oportunitat de treballar. 
 
Funcionament de l'estat de dret perquè l'exemplaritat presideixi les institucions, 
perquè es compleixin i es facin complir la Constitució i les lleis, i perquè les 
diferències i les controvèrsies es resolguin d'acord amb les regles de joc 
democràtiques aprovades per tothom. El respecte d'aquestes regles és la 
garantia de la nostra convivència i la fortalesa de la nostra democràcia. 
Aquesta és una veritat inqüestionable que hem de tenir molt en compte. 
 
I, com sempre, generositat per saber cedir quan cal, per comprendre les raons 
de l'altre i per fer del diàleg el mètode prioritari i més eficaç de solució dels 
problemes col·lectius.  
 
La meva posició m'ha permès viure les múltiples vicissituds que ha travessat 
Espanya, a la qual he dedicat la meva vida. He vist moments dolents i bons, i 
els espanyols sempre n'hem sabut sortir junts dels dolents i construir junts els 
bons.  
 
Amb aquesta experiència, puc dir que el sistema polític que va néixer amb la 
Constitució del 1978 ens ha proporcionat el període més dilatat de llibertat, 
convivència i prosperitat de tota la nostra història i de reconeixement efectiu de 
la diversitat que compon la nostra realitat. Convé que ho tinguem ben present, 
atès que sovint es pretén que ho ignorem o ho oblidem quan es proclama una 
presumpta decadència de la nostra societat i de les nostres institucions.  
 
Reivindicar aquest èxit històric no és incompatible amb reconèixer, com acabo 
d'assenyalar, la necessitat de millorar en molts aspectes la qualitat de la nostra 
democràcia.  



Aquesta tasca crucial de modernització i regeneració no és competència 
exclusiva dels responsables polítics. També ho és dels agents econòmics i 
socials i de la societat en conjunt a través de les seves estructures 
organitzatives. 
 
Durant molts anys, junts hem caminat en la construcció de la nostra 
democràcia, junts hem resolt problemes no més fàcils que els que avui 
afrontem, i sempre amb l'ambició d'arribar a un objectiu comú.  
 
Doncs bé, junts hem de continuar construint el nostre futur, perquè ens uneixen 
i ens han de continuar unint moltes coses: 
 
Ens uneix l'afany d'assegurar un avenir sòlid, just i ple d'oportunitats. 
 
Ens uneixen la intensitat dels afectes i els llaços històrics, les cultures que 
compartim, la convivència de les nostres llengües, l'acceptació del diferent. 
 
Ens uneix la riquesa extraordinària d'un país divers, de cultures i sensibilitats 
diferents. 
 
Ens uneix la solidaritat que sempre demostrem davant les grans adversitats, 
davant les desigualtats socials i territorials, davant les necessitats dels nostres 
veïns.  
 
I ens uneix i ens ha de continuar unint el sentiment de comunitat que 
expressava recentment el príncep d'Astúries: Espanya és una gran nació que 
val la pena viure i estimar, i per la qual val la pena lluitar. 
    
La Corona promou i encoratja aquest model de nació. Creu en un país lliure, 
just i unit dins de la seva diversitat. Creu en aquesta Espanya oberta en què 
tots cabem. I creu que aquesta Espanya és la que, entre tots, hem de continuar 
construint.  
 
Per això, convido les forces polítiques que, sense renunciar a les seves idees, 
superin les diferències per arribar a acords que beneficiïn tothom i que facin 
possibles les reformes necessàries per afrontar un futur marcat per la 
prosperitat, la justícia i la igualtat d'oportunitats per a tots. 
 
Convido els líders polítics i els agents socials que exerceixin el seu lideratge i 
combatin el conformisme, el descoratjament i el victimisme.  
 
Convido la comunitat intel·lectual a ser intèrpret dels canvis que s'estan 
produint i a ser guia del nou món que està emergint en l'ordre geopolític, 
econòmic, social i cultural. 
 
Convido les institucions públiques, els empresaris i els inversors que apostin 
decididament per la recerca i la innovació per millorar la competitivitat i 
contribuir d'aquesta manera a la creació d'ocupació. 
 



I us convido a tots a recuperar la confiança en nosaltres mateixos i en les 
nostres possibilitats per fer realitat els nostres millors anhels com a espanyols. 
 
Aquesta nit, en adreçar-vos aquest missatge, us vull transmetre com a rei 
d'Espanya: 
 
En primer lloc, la meva determinació per continuar estimulant la convivència 
cívica, en l'acompliment fidel del mandat i les competències que m'atribueix 
l'ordre constitucional, d'acord amb els principis i els valors que han impulsat el 
nostre progrés com a societat.  
 
I, en segon lloc, la seguretat que assumeixo les exigències d'exemplaritat i 
transparència que avui reclama la societat. 
 
Finalment, en acomiadar-me, vull agrair els generosos testimonis d'ànim que he 
rebut al llarg d'aquest any, desitjar-vos que aquesta nit de Nadal sigui una 
oportunitat per al retrobament familiar i que el 2014 es compleixin les millors 
esperances de tothom.  
 
De nou, bon Nadal i bona nit. 
 


