Discurs de Nadal de Joan Carles I
Bona nit. La nit de Nadal, com cada any, em dirigeixo a tots vosaltres per transmetre els meus
millors desitjos de pau i felicitat.
Al final d'aquest any difícil i complicat per a tots, vull parlar amb sinceritat i realisme, sense defugir
els problemes que ens afligeixen com societat.
Vull fer-ho amb la confiança i l'optimisme que m'inspiren les virtuts del poble espanyol, a qui
estimo amb tot el meu cor i al que al llarg d'aquests trenta-sis anys de regnat he après a conèixer a
fons i a admirar amb orgull.
Portem diversos anys sumits en una severa crisi econòmica i financera les causes complexes no són
sempre fàcils d'entendre, però els efectes negatius són per a tots evidents. Per a molts, tristament
massa evidents per la seva duresa.
És una crisi que aquesta crida segurament a modificar hàbits i comportaments econòmics i socials.
Si Espanya ha aconseguit en els darrers decennis les més altes cotes de progrés i benestar de la seva
història, ara hem de saber reconèixer amb humilitat quins han estat els comportaments en els quals,
com a individus i com a grup, hem pogut equivocar-nos.
Només a partir d'aquest reconeixement, i amb els millors valors de la nostra societat per endavant,
podrem començar a superar aquesta crisi.
Serà necessari per a això un plantejament global, un enfocament de conjunt les línies mestres i
mesures concretes correspon dissenyar, desenvolupar i aplicar als responsables polítics i als agents
econòmics i socials.
En aquest àmbit a mi em correspon, com a cap de l'Estat, animar a aquestes instàncies a treballar
sumant voluntats, no restar; acostant posicions, no distanciar; buscant avinences, no rebutjar-les.
Animar-los a treballar amb diàleg i altura de mires, amb rigor i convicció.
Sabem tots, que el camí de la recuperació no serà curt ni tampoc fàcil, que s'exigirà sacrificis.
Per això resulta tan important que la societat en conjunt assumeixi la transcendència del moment i
sàpiga respondre als desafiaments d'una situació tan difícil com la que vivim amb el necessari
realisme, però també amb molta generositat, amb molta solidaritat cap als que per les seves
circumstàncies econòmiques o familiars són més vulnerables.
Vivim una crisi de naturalesa global que ha posat de manifest la dificultat que cada país pugui
afrontar aïlladament. Les solucions exigeixen establir de forma coordinada mesures efectives.
En aquest intent es troba la Unió Europea i Europa trobés a Espanya en l'avantguarda, com a actor
destacat que vol seguir jugant un paper rellevant. La vocació europeista d'Espanya es en les arrels
de la història del nostre continent, i el nostre compromís és tan forta i intens amb el seu futur com
ho és avui amb el seu present.
Una vocació europeista que guanya valor i pes amb la solidesa dels llaços que ens uneixen amb les
nacions iberoamericanes i amb els nostres veïns de la riba sud del Mediterrani.
La crisi és internacional però també té perfils nacionals propis. El més dolorós de tots és, per
descomptat, l'elevada taxa d'atur que patim, moralment inassumible per a un país vertebrat, modern

i solidari com el nostre.
És cert que, en una conjuntura com la que vivim, els temes que requereixen una solució prioritària
s'amunteguen davant la nostra porta, però si haguéssim de destacar la màxima prioritat crec que
ningú dubtaria en assenyalar la lluita contra la desocupació com a objectiu últim i cert.
Ciutadans, institucions i administracions públiques hem de bolcar els esforços i energies en suport
dels aturats i de les seves famílies.
Amb una xifra d'aturats inacceptable, i que ho és encara més entre els joves que busquen la primera
feina, vull retre un profund homenatge d'agraïment i admiració a les famílies, la generositat és clau
perquè el nostre país mantingui els actuals nivells d'estabilitat social. Totes les mesures que
s'adoptin han de tenir com objectiu final la recuperació de l'ocupació, ja que aquesta és la principal
palanca que pot donar a cada individu un horitzó de dignitat i estabilitat, i al conjunt de la societat
una expectativa de prosperitat.
Estabilitat i prosperitat, en el marc de la nostra Constitució, és el que aquesta gran nació espanyola
ha sabut construir en pau i llibertat al llarg de les últimes dècades, juntament amb un Estat de
Benestar necessari per mantenir la indispensable cohesió social que la justícia distributiva reclama.
Aquests són també els nostres desafiaments d'avui. Les eines per enfrontar amb èxit són els valors
que han fet sempre grans als pobles: educació, treball, esforç, iniciativa, compromís, solidaritat,
entre altres.
Són els que necessitem potenciar, tant col·lectiva com individualment, més que mai en la
conjuntura actual.
Al costat de la crisi econòmica, em preocupa també enormement la desconfiança que sembla estar
estenent en alguns sectors de la opinió publica que fa a la credibilitat i prestigi d'algunes de les
nostres institucions. Necessitem rigor, serietat i exemplaritat en tots els sentits. Tots, sobretot les
persones amb responsabilitats públiques, tenim el deure d'observar un comportament adequat, un
comportament exemplar.
Quan es produeixen conductes irregulars que no s'ajusten a la legalitat o la ètica, és natural que la
societat reaccioni. Afortunadament vivim en un Estat de Dret, i qualsevol actuació censurable haurà
de ser jutjada i sancionada d'acord amb la llei. La justícia és igual per a tothom.
No hem, però, generalitzar els comportaments individuals, sota pena de cometre una gran injustícia
amb la immensa majoria de servidors públics, i també d'empresaris o treballadors del sector privat,
que desenvolupen la seva tasca de forma exemplar i honesta.
En cas contrari, es podria causar un greu dany a institucions i organitzacions que són necessàries
per a la vertebració de la nostra societat.
La unitat de les forces democràtiques i la fermesa dels espanyols en la defensa del nostre Estat de
Dret davant el terrorisme, han demostrat que els projectes totalitaris no tenen cabuda en la Espanya
democràtica.
Davant la intolerable pretensió dels terroristes de tractar d'aconseguir objectius polítics mitjançant
l'ús de la violència, l'amenaça, la intimidació o l'extorsió, la societat basca i el conjunt de la societat
espanyola han defensat la seva llibertat i les seves institucions des de la legalitat, amb el sacrifici i

l'eficàcia de les Forces de Seguretat, la permanent i decidida acció de la justícia i la generosa
cooperació internacional.
Ara és ja temps que els terroristes lliurin les seves armes assassines i desapareguin per sempre de
les nostres vides.
Aquesta nit és un moment especial per dedicar un record emocionat als que més han patit aquesta
tremenda injustícia, les víctimes del terrorisme.
La nostra societat té contreta una permanent deute de gratitud amb el sacrifici i el dolor de totes les
persones que van perdre la vida, van quedar mutilades, van ser extorsionades o es van veure
obligades a abandonar la seva terra. En evocar la seva memòria, volem posar de manifest la seva
dignitat i compartir el seu sofriment i el de les seves famílies, que sempre comptaran amb el nostre
suport, solidaritat i afecte.
Aquest és el nostre ferm compromís, per recordar que el seu sacrifici no ha estat en va. És el
compromís d'una societat lliure que no es deixa acovardir, que exigeix justícia i reparació per qui
van ser víctimes de la violència per no voler sotmetre a la dictadura del terror.
Fa cinc setmanes els espanyols, com propietaris del seu destí i en l'exercici dels seus drets sobirans,
han triat els seus representants a nivell nacional en unes eleccions generals que han donat com a
resultat l'alternança política.
En aquest nou escenari que s'obre, la Corona, com a símbol de la unitat i permanència de l'Estat,
seguirà fent tots els esforços necessaris en favor d'una convivència integradora.
Els actuals són temps de gran exigència. Ens esperen moltes dificultats però també ens donen suport
sòlids valors que ens fan sentir-nos orgullosos de ser espanyols, i un passat recent de superació que
ens serveix d'estímul.
Com us vaig dir el Nadal passat, "no hem arribat fins aquí per deixar-nos vèncer per les dificultats,
per renunciar a les nostres ambicions de construir un país cada vegada millor".
Hem demostrat amb escreix que, quan estem units i segurs del que volem, sabem donar resposta als
reptes més complexos. Els que tenim davant nostre ho són, però no tinc dubte que els espanyols
sabrem estar a l'altura dels temps i per això sempre comptareu amb el major i millor fer de la
Corona.
Són molts els missatges que voldria fer arribar a tots i a cadascun dels sectors i col·lectivitats que
integren la nostra societat. Sapigueu que tots esteu en el meu cor i en el meu pensament.
En aquesta nit, vull donar les gràcies especialment a tants espanyols que en els últims mesos s'han
interessat per la meva salut, feliçment recuperada.
En aquest temps, he pogut apreciar, encara més si és possible, el rigor i l'encert amb que el meu fill,
el Príncep d'Astúries, em acompanya com hereu de la Corona en el servei als espanyols i a Espanya,
a la seva democràcia, al seu Estat de Dret, a les seves llibertats, a la seva unitat i la seva diversitat, i
a la defensa dels seus interessos a tot el món.
Us reitero els meus millors desitjos en aquest Nadal i per l'anus que aviat comença. Estem units.
Espanya s'ho mereix i ho necessita. Bona nit.

