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Bona nit.  
 
Vull, en primer lloc, donar-vos les gràcies per obrir-me les vostres cases esta nit de 
Nadal. Un moment que és, sobretot, de proximitat i de retrobament, un moment per a 
aproximar-nos, per a mirar-nos amb la voluntat i el desig d’entendre’ns, per a 
transmetre a les persones que ens envolten els nostres millors sentiments d’afecte, de 
pau i d’alegria. 
 
Hui vull estar al vostre costat per a compartir –en el primer missatge de Nadal que vos 
adrece–, unes reflexions sobre el nostre futur, amb la mirada i la confiança posades 
sobre l’any 2015. 
 
Estem vivint temps complexos i difícils per a molts ciutadans i per a Espanya en 
general. La duresa i la durada de la crisi econòmica produïx en moltes famílies 
incertesa pel seu futur, la importància d’alguns dels nostres problemes polítics genera 
inquietud, i les conductes que s’allunyen del comportament que es pot esperar d’un 
servidor públic provoquen, amb tota la raó, indignació i desencant. 
 
Els problemes que he mencionat han donat lloc a una seriosa preocupació social. 
Tanmateix, no ens hem de deixar véncer pel pessimisme, el malestar social ni el 
desànim, sinó afrontar amb fermesa i eficàcia les causes d’estos problemes, 
resoldre’ls i recuperar l’assossec i la serenitat que requerix i mereix una societat 
democràtica com la nostra. 
 
El mes d’octubre passat vaig afirmar, a Astúries, que necessitàvem referències morals 
per admirar, principis ètics per reconéixer, valors cívics per preservar. Deia, aleshores, 
que necessitàvem un gran impuls moral col·lectiu. I hi vull afegir ara que necessitem 
una profunda regeneració de la nostra vida col·lectiva. I, en esta tasca, la lluita contra 
la corrupció és un objectiu irrenunciable. 

 
És cert que els responsables d’estes conductes irregulars n’estan responent, això és 
una prova del funcionament del nostre estat de dret. Com també és cert que la gran 
majoria de servidors públics exercixen les seues tasques amb honradesa i voluntat de 
servir els interessos generals. 

 
Però és necessari –també i sobretot– evitar que estes conductes arrelen en la nostra 
societat i que es puguen reproduir en el futur. Els ciutadans necessiten estar segurs 
que els diners públics s’administren per a les finalitats legalment previstes, que no hi 
ha tractes de favor per ocupar una responsabilitat pública, que exercir un càrrec públic 
no siga un mitjà per a aprofitar-se o enriquir-se, que no s’entele el nostre prestigi i la 
nostra bona imatge al món. 

 
Pocs temes com este susciten una opinió tan unànime. Hem de tallar d’arrel i sense 
contemplacions la corrupció. L’honestedat dels servidors públics és un pilar bàsic de la 
nostra convivència a una Espanya que tots volem sana, neta. 
 
 

 



També vull parlar-vos de la situació econòmica, perquè continua sent un motiu de greu 
preocupació per a tots. Les taxes de desocupació són encara inacceptables i frustren 
les expectatives dels nostres jóvens i de molts més hòmens i dones que fa temps que 
estan desocupats. És cert que les nostres empreses són punteres en molts sectors 
d’arreu del món, però també és cert que la nostra economia no ha sigut capaç, encara, 
de resoldre de manera definitiva este desequilibri fonamental.  

 
No obstant això, és un fet –i molt positiu– que les principals magnituds 
macroeconòmiques estan millorant i que hem recuperat el creixement econòmic i la 
creació d’ocupació. Estes dades són una base nova per a l’esperança que, en el futur, 
es puguen generar de manera sostenible molts més llocs de treball i, especialment, 
llocs de treball de qualitat. 

 
És evident, per tant, que la lluita contra la desocupació ha de continuar sent la nostra 
gran prioritat. El sacrifici i l’esforç dels ciutadans durant tota la crisi econòmica exigix 
que els agents polítics, econòmics i socials treballen units permanentment en esta 
direcció i que anteposen només l’interés de la ciutadania. Perquè l’economia ha 
d’estar sempre al servici de les persones.  

 
Per això, hem de protegir especialment les persones més desfavorides i vulnerables. I, 
per a això, hem de continuar garantint el nostre estat de benestar, que ha sigut durant 
estos anys de crisi el suport de la nostra cohesió social, juntament amb les famílies, 
les associacions i els moviments solidaris. Una cosa de la qual ens hem de sentir 
realment orgullosos. 

 
Vull referir-me ara també a la situació que es viu actualment a Catalunya. 

 
El poble espanyol, en l’exercici de la seua sobirania nacional, va ratificar, mitjançant 
referèndum, la Constitució de 1978, que va proclamar la nostra unitat històrica i 
política i va reconéixer el dret de tots a sentir-se i ser respectats en la seua pròpia 
personalitat, en la seua cultura, tradicions, llengües i institucions. 

 
Davall d'este esperit constitucional, hem conviscut estos anys. Cada comunitat, cada 
poble i territori d’Espanya i cada ciutadà ha aportat el millor de si mateix en benefici de 
tots. I, sens dubte, des de Catalunya, s’ha contribuït a l’estabilitat política de tot 
Espanya i al seu progrés econòmic. 

 
És evident que tots ens necessitem. Formem part d’un tronc comú del qual som 
complementaris els uns dels altres, però imprescindibles per al progrés de cada un en 
particular i per al de tots en conjunt. 

 
Però no es tracta només d’economia o d’interessos, sinó també, i sobretot, de 
sentiments. 

 
Milions d’espanyols porten, portem, Catalunya al cor. Com també per a milions de 
catalans els altres espanyols formen part del seu propi ser. Per això em dol i em 
preocupa que es puguen produir fractures emocionals, desafectes o rebutjos entre 
famílies, amics o ciutadans. Ningú, a l’Espanya de hui, és adversari de ningú.  

 
I el que fa d’Espanya una nació amb una fortalesa única és la suma de les nostres 
diferències, que hem de comprendre i respectar i que sempre ens han d’acostar, i no 
mai distanciar. Perquè tot el que hem assolit junts naix de la força de la unió. I la força 
d’esta unitat és la que ens permetrà arribar més lluny i millor en un món que no 
accepta ni la debilitat ni la divisió de les societats, i que camina cap a una major 
integració. 



 
Els desacords no es resolen amb ruptures emocionals o sentimentals. Fem tots un 
esforç lleial i sincer i retrobem-nos en el que no hauríem de perdre mai: els afectes 
mutus i els sentiments que compartim. Respectem la Constitució, que és la garantia 
d’una convivència democràtica, ordenada, en pau i llibertat. I continuem construint tots 
junts un projecte que respecte la nostra pluralitat i genere il·lusió i confiança en el 
futur. 

 
Perquè necessitem, també, il·lusió i confiança. 

 
El passat mes de juny, Espanya es va donar, a si mateixa i al món, un exemple de 
serietat i dignitat en el desenrotllament del procés d’abdicació del meu pare, el rei Juan 
Carlos, i de la meua proclamació com a rei, tot això d’acord amb la nostra Constitució. 
I al llarg d’estos últims mesos m’heu envoltat del vostre respecte, afecte i estima. 
Sincerament, m’he sentit estimat i apreciat i vos ho agraïsc de tot cor. I vos he de dir 
també que he vist il·lusió en molts de vosaltres, en les vostres mirades i paraules, 
davant de l’inici d’una nova època en la nostra història. 

 
És cert que vivim temps complexos i difícils. Sens dubte. Però són també temps que 
hem d’afrontar amb responsabilitat, il·lusió i esperit renovador. Temps nous que es 
projecten en tots els àmbits de la nostra vida col·lectiva i individual. I ara ens 
correspon als espanyols de hui continuar la tasca de llaurar el nostre millor futur, que 
comença ja, que ha començat ja. 

 
Afortunadament, no partim de zero, ni de bon tros i, per això, no hem d’oblidar el que 
hem aconseguit junts amb grans esforços i sacrificis, generació darrere de generació, 
que és molt i ho hem de valorar amb orgull.  

 
Encara que també tinguem la responsabilitat de corregir els errors i millorar i 
augmentar els actius de l’Espanya de hui, amb la vista posada sobre un futur que ens 
pertany a tots els espanyols. 

 
Som una democràcia consolidada. Gaudim d’una estabilitat política com mai abans en 
la nostra història. El nostre marc constitucional ens ha permés l’alternança política 
basada en unes eleccions lliures i democràtiques. Som, a més, una nació respectada i 
apreciada al món i amb una profunda vocació universal, imprescindible per a promoure 
la nostra cultura i defensar els nostres interessos en un món global. Hui, més que mai, 
som part fonamental d’un projecte europeu que ens fa més forts, més competitius i 
més protagonistes d’un futur d’integració.  

 
Com vaig dir en el meu discurs de proclamació, qualsevol temps polític té els seus 
propis reptes. Hem de continuar avançant en la nostra convivència política, pas a pas, 
i adaptar-la a les necessitats del nostre temps. Posar al dia i actualitzar el 
funcionament de la nostra societat democràtica i aconseguir que els ciutadans 
recuperen la confiança en les institucions. Unes institucions amb vigor i vitalitat que 
puguen sentir seues. 

 
No vull acabar les meues paraules sense transmetre-vos un missatge d’esperança. 

 
Regenerar la nostra vida política, recuperar la confiança dels ciutadans en les seues 
institucions, garantir el nostre estat del benestar i preservar la nostra unitat des de la 
pluralitat són els nostres grans reptes. No són tasques senzilles. No són reptes fàcils. 
Però els superarem, sens dubte, n’estic convençut. Tenim capacitat i coratge de sobra. 
Tenim també el desig i la voluntat. I hi hem de sumar, a més, confiança i seguretat en 
nosaltres mateixos.   



 
Esta és la clau de la nostra esperança en el futur. La clau per a recuperar l’orgull de la 
nostra consciència nacional: la d’una Espanya moderna, de conviccions 
democràtiques profundes, diversa, oberta al món, solidària, potent, amb empenta. 
Amb esta mateixa empenta i amb l’exemple amb què vosaltres afronteu el vostre dia a 
dia lluitant contra les adversitats i intentant progressar, procurant millorar honestament 
la vostra vida i la de les vostres famílies. I estaré sempre al vostre costat com el primer 
servidor dels espanyols. 

 
Gràcies una altra vegada per escoltar-me esta nit i moltes felicitats en nom de la reina, 
de la princesa d'Astúries i de la infanta Sofía. 

 
Feliz Navidad, Eguberri on, Bon Nadal, Boas Festas. 


