
 
 

 

Missatge de Nadal de Sa Majestat el Rei 
 

24 de desembre de 2017 
 

 

Bona nit, 
 
Em dirigisc a tots vosaltres per a felicitar-vos el Nadal i transmetre-vos, 
juntament amb la reina, la princesa d’Astúries i la infanta Sofía, els nostres 
millors desitjos per a l’any 2018. 
 
I vos agraïsc que en esta nit de trobada de famílies i de sers estimats em 
permeteu acompanyar-vos uns minuts per a compartir amb vosaltres 
algunes reflexions quan estem ja a punt d’acabar l’any. 
 
El 2017 ha sigut a Espanya, sens dubte, un any difícil per a la nostra vida 
en comú; un any marcat, sobretot, per la situació a Catalunya, a la qual 
després em referiré. 
 
Però també ha sigut un any en què hem comprovat el compromís molt 
sentit, ferm i sincer dels espanyols amb l’Espanya democràtica que junts 
hem construït. 
 
Perquè al llarg dels últims 40 anys hem aconseguit fer realitat un país nou i 
modern, un país entre els més avançats del món: 
 
Hem establit definitivament la democràcia, fins i tot fa dècades que hem 
superat un intent d’involució de les nostres llibertats i drets.  
 
Som una part essencial d’una Unió Europea amb la qual compartim 
objectius i una mateixa visió del món. 
 
Enfront del terrorisme hem aconseguit fer prevaler la vida, la dignitat i la 
llibertat de les persones amb la força de les nostres conviccions 
democràtiques. 



 
 

 
I hem dut a terme, en conclusió, la transformació més profunda de la 
nostra història en molts àmbits de la nostra vida: en educació i cultura, en 
sanitat i servicis socials, en infraestructures i comunicacions, o en defensa i 
seguretat ciutadana. 
 
En definitiva, al llarg de tots estos anys de convivència democràtica, els 
drets i les llibertats, el progrés i la modernització d’Espanya i també la 
seua projecció i rellevància internacional han anat lligats. 
 
I tot este gran canvi, tot este gran salt sense precedents en la nostra 
història, ha sigut possible gràcies a una Espanya oberta i solidària, no 
tancada en si mateixa; una Espanya que reconeix i respecta les nostres 
diferències, la nostra pluralitat i la nostra diversitat, amb un esperit 
integrador; una Espanya inspirada en una irrenunciable voluntat de 
concòrdia. 
 
Quant al camí que hem recorregut, sens dubte, cal reconéixer que no tot 
han sigut encerts; que hi persistixen situacions difícils i complexes que cal 
corregir i que requerixen un compromís de tota la societat per a superar-
les. 
 
A pesar de tot això, el balanç tan positiu de tots estos anys és innegable. 
Hem d’apreciar-ho i valorar-ho. Val la pena i ens ho mereixem com a país i 
com a societat. 
 
Perquè la història de l’Espanya que junts hem construït és la història d’un 
gran triomf de tots els espanyols. Una Espanya a la qual no hem de 
renunciar, que ens ha d’il·lusionar i motivar i que hem de continuar 
construint, millorant-la, actualitzant-la, sobre la base sòlida dels principis 
democràtics i els valors cívics de respecte i diàleg que fonamenten la 
nostra convivència. 
 
Uns principis i valors que, com hem comprovat fins i tot este any 2017, 
estan profundament arrelats en la nostra societat, en la vida diària dels 
nostres ciutadans, i tenen arrels molt profundes en les consciències i els 
sentiments dels espanyols. Molt més del que ens podíem imaginar. 
 
Espanya és hui una democràcia madura, on qualsevol ciutadà pot pensar, 
defensar i contrastar, lliurement i democràticament, les seues opinions i les 



 
 

seues idees; però no imposar les idees pròpies enfront dels drets dels 
altres. 
 
Respectar i preservar els principis i valors del nostre Estat social i 
democràtic de Dret és imprescindible per a garantir una convivència que 
assegure “la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític”, tal com 
assenyala la nostra Constitució. Perquè quan estos principis bàsics es 
trenquen, la convivència de primer es deteriora i després es fa inviable.  
 
Fa uns dies, els ciutadans de Catalunya van votar per a elegir els seus 
representants al Parlament, que ara han d’afrontar els problemes que 
afecten tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb 
responsabilitat en el bé comú de tots. 
 
El camí no pot portar de nou a l’enfrontament o a l’exclusió, que –com 
sabem ja– només generen discòrdia, incertesa, desànim i l’empobriment 
moral, cívic i, per descomptat, econòmic de tota una societat. 
 
Un camí que, en canvi, sí que ha de conduir que la convivència al si de la 
societat catalana, tan diversa i plural com és, recupere la serenitat, 
l’estabilitat i el respecte mutu; de manera que les idees no distancien ni 
separen les famílies i els amics. Un camí que ha de conduir també que 
renasca la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya; i que 
s’afirmen els valors que l’han caracteritzada sempre en la seua pròpia 
personalitat i li han donat els millors moments de la seua història: la seua 
capacitat de lideratge i d’esforç, el seu esperit creatiu i vocació d’obertura, 
la seua voluntat de compromís i el seu sentit de la responsabilitat. 
 
Però superar els problemes de convivència que ha generat esta situació no 
ens pot fer oblidar, per descomptat, altres serioses preocupacions i 
desafiaments de la societat espanyola que també condicionen el nostre 
futur i als quals em referiré molt breument: 
 
La nostra economia i l’ocupació han millorat substancialment, però la 
creació de llocs de treball estables ha de ser sempre un objectiu essencial i 
prioritari. Així mateix, tampoc no poden caure en oblit l’obligació i la 
responsabilitat d’afrontar la desigualtat i les diferències socials, sobretot 
després de les conseqüències generades per la recent crisi econòmica, que 
tant de mal ha fet a no poques famílies i que tant ha afectat el futur de 
molts jóvens. 
 



 
 

El terrorisme gihadista continua sent una amenaça mundial i, enguany, 
nosaltres l’hem patit directament a Barcelona i Cambrils. Els espanyols 
sabem molt bé que només des de la unitat democràtica, la fermesa de 
l’Estat de Dret i l’eficàcia de la cooperació internacional podrem véncer-lo i 
derrotar-lo. I així ho farem, tenint sempre molt presents el record i el 
respecte permanent a les seues víctimes. 
 
La corrupció es manté també com una de les principals preocupacions de la 
societat, que demanda que es continuen prenent les mesures necessàries 
per a la seua completa eradicació i que els ciutadans puguen confiar 
plenament en la correcta administració dels diners públics. 
 
D’altra banda, som Europa, i Europa es troba en estos moments en un 
encreuament històric. Espanya ha de recuperar el seu protagonisme en un 
projecte europeu que ara requerix més vitalitat i impuls. Europa –i amb 
ella, Espanya– ha de fer front a uns reptes que són globals i en vista dels 
quals no caben la debilitat o la divisió, sinó la fortalesa de la unió. 
 
La defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic no són 
problemes menors ni secundaris per la dimensió i els riscos que comporten 
i que ja estem patint. N’hem de ser molt conscients i implicar-nos-hi tots 
molt més. I Espanya s’ha de mantindre ferma en els seus compromisos en 
vista d’un problema que afecta tot el planeta i que requerix solucions no 
només globals, sinó veritablement urgents. 
 
Tenim moltes altres preocupacions –sens dubte–, però esta nit no vull 
oblidar-me de les dones que, en un silenci tantes vegades imposat per la 
por, patixen la violència de gènere. Un flagell inadmissible que ens ferix en 
els nostres sentiments més profunds i ens avergonyix i indigna. 
Mantinguem la fermesa i el suport polític per a ajudar i defensar les 
víctimes i conscienciem tota la societat contra esta violència, criminal i 
covarda, que degrada la nostra convivència. 
 
El 2018 ens espera d’ací a uns dies i hem de continuar construint el nostre 
país, perquè la història no es deté. I no hem arribat fins ací per a témer el 
futur, sinó per a crear-lo. 
 
I estic segur que ningú no desitja una Espanya paralitzada o conformista, 
sinó moderna i atractiva, que il·lusione; una Espanya serena, però en 
moviment i disposada a evolucionar i adaptar-se als nous temps. 
 



 
 

Sentim-nos, sense complexos, orgullosos de tot el que hem aconseguit 
perquè és mèrit de tots; confiem en el que sempre ens ha unit, en allò que 
som, tal com som i, sobretot, en el que podem assolir junts amb una fe 
ferma en les nostres conviccions i en les nostres capacitats. Si seguim per 
eixe camí, si ho fem així i amb totes les nostres energies, jo estic 
convençut que l’any que ve, i els que vindran després, seran molt millors. 
Sens dubte. 
 
Eixe és el meu desig per a tots en esta nit tan especial. 
 
Moltes gràcies. Bon Nadal, Eguberri on, feliz Navidad i boas festas. 
 
Bona nit. I feliç i pròsper any 2018. 
 


