Missatge de Nadal de Sa Majestat el Rei
24 de desembre de 2020
Bona nit,
Em dirigisc a vosaltres esta nit de Nadal quan estem vivint unes
circumstàncies veritablement excepcionals a causa de la pandèmia.
Moltes famílies no vos heu pogut reunir esta nit com teníeu pensat per
les mesures sanitàries, i a milers de llars hi ha un buit impossible
d’omplir per la mort dels vostres sers estimats, que vull ara recordar
amb emoció i amb tot respecte. Un record que ompli de sentiments molt
profunds els nostres cors. I també, en estos moments, molts ciutadans
lluiteu contra la malaltia o les seues seqüeles a casa vostra, en hospitals
o en residències. A tots vos envie hui especialment tot el meu ànim i
afecte.
El 2020 ha sigut un any molt dur i difícil. El virus ha irromput en les
nostres vides i ha portat patiment, tristesa o temor; ha alterat la nostra
manera de viure i treballar, i ha afectat greument la nostra economia,
fins i tot paralitzant o destruint moltes empreses.
Molts ciutadans i famílies viviu l’angoixa de la desocupació o la
precarietat, l’angoixa d’arribar amb prou faenes a cobrir les necessitats
bàsiques; o sentiu la tristesa d’haver d’abandonar un negoci al qual heu
dedicat la vostra vida. Per tot això és lògic i comprensible que el desànim
o la desconfiança estiguen molt presents a tantes llars.
I, tanmateix, la resposta a una crisi tan seriosa com la que estem vivint
no pot vindre acompanyada de més desànim o més desconfiança. La
situació és greu. Però, així i tot, hem d’afrontar el futur amb
determinació i seguretat en nosaltres mateixos, en el que som capaços
de fer units, amb ànim i esperança; amb confiança en el nostre país i en
el nostre model de convivència democràtica.

Hi tenim motius: perquè, al llarg de les últimes dècades, davant de
dificultats també greus, sempre hem sigut capaços de superar-les. I esta
situació que estem vivint no serà diferent de les altres, perquè ni el virus
ni la crisi econòmica ens tombaran.
Sobre la situació sanitària, és clar que la superació d’esta malaltia
arribarà gràcies a la ciència i la investigació. Els nous tractaments contra
el virus i el desenrotllament de les vacunes que estan en marxa ja ens
oferixen una gran esperança. Però, mentrestant, tenim molt a fer.
La responsabilitat individual continua sent imprescindible i és un
instrument efectiu de lluita contra el virus. Per això és tan important
mantindre’ns previnguts i no abaixar la guàrdia.
Als sanitaris els donem les gràcies, una vegada més, pel seu enorme
esforç, la seua professionalitat extraordinària i la seua gran humanitat
amb els malalts. Van fer front als primers embats del virus en situacions
extremes i també de desbordament en alguns dels nostres hospitals. Hui
continuen afrontant esta lluita amb una gran càrrega emocional i física al
damunt. Els demanem que mantinguen tot l’ànim i la fortalesa i que
continuen cuidant la nostra salut.
L’altre gran problema i repte és la crisi econòmica, i hem d’evitar,
sobretot, que derive en una crisi social. Cada persona importa, i molt.
Per tant, les persones i les famílies han de ser la nostra preocupació
fonamental. Especialment el nostre jovent: el seu nivell de desocupació
és altíssim i no poden ser els perdedors d’esta situació. Els nostres
jóvens mereixen tindre la formació més adequada, créixer personalment
i professionalment i poder dur a terme els seus projectes. Espanya no es
pot permetre una generació perduda.
Protegir els més vulnerables i lluitar contra les desigualtats que la
pandèmia ha creat o agreujat és una qüestió de dignitat entre els qui
formem una mateixa comunitat política. Però també serà fonamental
recuperar la nostra economia.

I per a això és decisiu enfortir el teixit empresarial i productiu, industrial
i de servicis. El reconeixement i el suport a les nostres empreses, la
protecció als nostres autònoms i comerciants, tan colpejats estos mesos,
serà imprescindible per a crear ocupació, eixa ocupació que tant
necessita el nostre país. Necessitem, per tant, consolidar les bases que
ens donen un horitzó clar d’impuls, estabilitat i confiança econòmica, que
anime la inversió i la creació de llocs de treball.
Els reptes sanitaris, econòmics i socials als quals ens enfrontem són, per
tant, grans... enormes, però no insalvables. Superar-los constituïx un
gran objectiu nacional que ens ha d’unir a tots; que, com a ciutadans,
ens compromet i ens obliga a tots; amb nosaltres mateixos, amb els
altres i amb el nostre país.
I això requerix un gran esforç col·lectiu, un gran esforç en què cada u
continue donant el millor de si mateix en funció de les seues
responsabilitats i en la mesura de les seues capacitats.
Per a eixe gran esforç nacional comptem, en primer lloc, amb el més
important: les persones; amb l’exemple de milers de ciutadans que han
posat el seu treball al servici dels altres, que han viscut estos últims
mesos amb abnegació, compromís i una gran generositat. Persones que
estimulen el nostre ànim de superació i de les quals ens hem de sentir
justament orgullosos.
Tot això ho hem comprovat personalment la reina i jo durant este
temps. Al camp i a la mar, als pobles i a les ciutats, als mercats, a les
fàbriques, hem vist el coratge i el nervi d’este país. Hem sentit el pols de
la nostra societat que, malgrat tot, ha mantingut Espanya dreta.
Els dos tenim a la nostra memòria la imatge viva d’eixos milers de
ciutadans que representen una societat que s’ha sentit més unida que
mai en la seua lluita i resistència davant d’una situació tan adversa, una
societat que compta amb organitzacions solidàries i eficaces perquè
ningú no se senta sol o desemparat, una societat que ha suportat estos
mesos tan durs amb enteresa, responsabilitat i serenitat.

Comptem, per tant, amb una societat forta i també amb un estat sòlid.
Durant tot este temps, tant els servicis públics i bàsics com les empreses
de sectors essencials han funcionat bé i han procurat posar tots els
mitjans al seu abast. La pandèmia ens ha revelat aspectes que cal
millorar i reforçar, però també ens mostra les nostres fortaleses com a
estat avançat. Ho hem comprovat, per exemple, amb l’eficàcia i la
dedicació de les nostres Forces Armades, dels nostres Cossos de
Seguretat, Protecció Civil i servicis d’Emergències, i molts altres
servidors públics que han demostrat la seua vocació de servici i la seua
plena sintonia amb la nostra societat.
I Europa és també molt important per a fer front a esta crisi. Comptem
amb la Unió Europea, que ha assumit un compromís ferm amb la
sostenibilitat i la recuperació econòmica davant d’esta pandèmia. La Unió
ens oferix una oportunitat històrica de progressar i avançar; obri una
nova època perquè Espanya s’unisca a un projecte comú per a
modernitzar la nostra economia, adaptar les nostres estructures
productives a la nova revolució industrial, tecnològica i mediambiental
que vivim. I establir amb ambició i cohesió el nostre paper col·lectiu com
a membres de la UE davant del món.
I, sobretot, comptem amb el nostre sistema de convivència democràtica.
En un temps en què la pandèmia i les seues conseqüències econòmiques
i socials provoquen tanta incertesa, la nostra Constitució ens garantix la
nostra manera d’entendre la vida, la nostra visió de la societat i del ser
humà, de la seua dignitat, dels seus drets i llibertats. Una Constitució
que tots tenim el deure de respectar i que, en els nostres dies, és el
fonament de la nostra convivència social i política; i que representa, en
la nostra història, un èxit de i per a la democràcia i la llibertat.
No oblidem que els avenços i el progrés aconseguits en democràcia són
el resultat del retrobament i el pacte entre els espanyols després d’un
llarg període d’enfrontaments i divisions. Són el resultat de voler mirar
junts cap al futur, units en els valors democràtics, units en un esperit
sempre integrador, en el respecte a la pluralitat i a les diferències, i en la
capacitat de dialogar i arribar a acords. Són principis que no perden mai
vigència pel pas dels anys.

I juntament amb els nostres principis democràtics i el compliment de les
lleis, necessitem també preservar els valors ètics que hi ha en les arrels
de la nostra societat.
Ja el 2014, en la meua proclamació davant de les Corts Generals, em
vaig referir als principis morals i ètics que els ciutadans reclamen de les
nostres conductes. Uns principis que ens obliguen a tots sense
excepcions i que estan per sobre de qualsevol consideració, de la
naturalesa que siga, fins i tot de les personals o familiars.
Així ho he entés sempre, en coherència amb les meues conviccions, amb
la manera d’entendre les meues responsabilitats com a cap de l’Estat i
amb l’esperit renovador que inspira el meu regnat des del primer dia.
Sempre he pensat que Espanya és un país extraordinari, d’una enorme
riquesa i diversitat cultural, construït al llarg dels segles gràcies a l’esforç
en moltes generacions d’espanyols, i amb una gran història que ha sigut,
durant una època, la història mateixa del nostre món.
No som un poble que es rendisca o que es resigne en els mals temps. No
serà gens fàcil superar esta situació, i a cada casa ho sabeu bé. Però jo
estic segur que tirarem endavant. Amb esforç, unió i solidaritat, Espanya
tirarà endavant. Amb tots i per a tots. I, com a rei, jo estaré amb tots i
per a tots, no només perquè és el meu deure i la meua convicció, sinó
també perquè és el meu compromís amb tots vosaltres, amb Espanya.
No serà difícil que l’any 2021 millore este 2020. Recuperarem en la
mesura del possible la normalitat als llocs de treball, a les aules, a les
places i als barris; als comerços, als mercats, als bars; als cines, als
teatres...; en la vida quotidiana que dona forma al caràcter d’una
societat com la nostra.
És el que tots volem. I amb la seguretat que així serà, la reina, la
princesa d’Astúries, la infanta Sofía i jo us agraïm molt sincerament totes
les mostres d’afecte i suport que ens heu transmés este any, i vos
desitgem un bon Nadal i tot el millor per a un 2021 especialment ple
d’esperança.
Eguberri on. Feliz Navidad i Boas festas.

