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l discurs del cap de l’estat espan-
yol ha sigut, sempre, el preludi
del sopar de la Nit de Nadal. L’he

escoltat, tots els anys, en companyia de
les persones més estimades. Amb respec-
te. Foren concebuts com a felicitació na-
dalenca als ciutadans i, a més a més,
aprofitaven de repàs anual dels esdeveni-
ments més importants ocorreguts al país.
He conegut dos cap d’estat: Franco i el rei
Joan Carles I. A Franco el recorde en
blanc i negre. En els anys de la meua ado-
lescència apareixia assegut darrere d’uns
escriptoris majestuosos i davant d’algun
dels impressionants tapissos del palau
d’El Pardo, amb el braç i la mà esquerres
immòbils sobre la taula i gesticulant amb
la dreta. Aleshores Franco era, en el
col·legi i en el NO-DO,  eixe ser benefac-
tor, salvador de la pàtria i facilitador d’un
futur de pau i prosperitat. I jo el veia com
el gran general que ens deien que era. En
els anys de la universitat, Franco feia el
discurs dempeus, davant d’un fons inde-
terminat i gris, en un primer pla de mig
cos, que mostrava un home vell amb cara
quasi inexpressiva, amb la ma i el braç es-
querres caiguts morts al seu costat, fent
amb el braç i la ma drets moviments me-
cànics per a ressaltar els moments més
importants del seu missatge i per a ama-
gar la tremolor de la malaltia de pàrkin-
son que patia. Aleshores Franco era, en el
campus, el general que havia fet un cop
d’estat a una democràcia elegida, el dicta-
dor de quaranta anys de dictadura, l’o-
pressor de les llibertats cíviques i la seua
previsible propera mort es veia com el fi-
nal d’eixa situació. La veritat és que veient

aquell home, d’aspecte tan fràgil, amb
aquella veu atiplada, quasi femenina,
semblava complicat identificar-lo amb
tanta maldat com es contava. Respecte als
sues missatges, Franco parlava de les co-
ses de les quals es sentia orgullós: dels
plans de desenvolupament econòmic, de
la prosperitat, dels anys de pau acumu-
lats, de la importància del turisme. Insis-
tia en la necessitat de la unió religiosa, so-
cial i política i ens advertia, paternalment,
dels perills del comunisme i de la necessi-
tat que tenia de perpetuar-se en la missió
de guiar el poble espanyol cap el futur. El
discurs acabava sempre amb un marcial
«¡Arriba España!».

Franco va morir l’any que vaig acabar
la carrera de Medicina. Jo pertany a la
primera promoció de joves universitaris
que isquérem de les facultats espanyoles
amb el títol acadèmic signat per sa majes-
tat el rei Joan Carles I. Reconec haver-li
tingut simpatia. Sentia que hi havia un
cert paral·lelisme en el nostre començar a
caminar per la vida de les responsabili-
tats professionals i familiars. Cadascun
les d’ell. Al llarg d’aquestos anys ha anat
desdibuixant-se la meua estima. Lenta-
ment. Però sempre he sentit respecte pel
que representa.

El primer discurs de Nadal de Joan
Carles I fou el 1976 i aparegué assegut en
el sofà d’un saló del palau de la Zarzuela
amb a la reina i els seus tres fills. Molt
jove. L’últim fou dimarts passat i apare-
gué assegut (està convalescent de la da-
rrera intervenció quirúrgica del maluc),
darrere d’una taula, sòbria, sobre la qual
hi havia, sols, un exemplar de la Constitu-

ció i davant de la bandera d’Europa i
d’Espanya. Molt vell. Al llarg d’aquestos
anys, el rei ha hagut d’incorporar, a més a
més de la felicitació nadalenca i els re-
cords anuals, referències a la democràcia,
a la Constitució, als partits polítics i les
seues vicissituds, ha hagut de referir-se al
terrorisme i a les seues víctimes, ha hagut
de saludar les tropes espanyoles escam-
pades pel món, ha hagut de donar ànims
davant la crisi i denunciar la corrupció
que ens envaeix per tot arreu.

Sobre el discurs d’enguany, hi havia ex-

pectació. Les circumstàncies que han en-
voltat part de la família reial i a ell mateix,
la propiciava. Ha sigut un discurs, tècni-
cament, ben construït, amb paraules me-
surades, directes algunes, suggerents d’al-
tres. Ben escrit. Ben enregistrat. Ben llegit
pel rei. La realització, fou, crec, la millor
que recorde, el rei va recitar amb veu més
enèrgica i va aconseguir mantenir el ma-
teix to sonor en totes les preses separades
amb les quals es fa l’enregistrament del
discurs. Respecte al contingut, estic segur
que a cadascun li deu haver causat un
efecte diferent amb tot el ventall de les
sensacions possibles. He tingut la curiosi-
tat de consultar les manifestacions realit-
zades per 14 col·lectius i personalitats
avaluant les paraules del rei i algunes són
tan diverses i contraposades que sembla
que no hagen vist ni escoltat el mateix
discurs.

Jo he vist i he escoltat aquest any, una
altra vegada, amb respecte, el missatge
reial. De nou he sigut meticulós a avaluar
les paraules i el seu significat. Cap d’elles
m’ha provocat cap sensació especial.
Puntualment, crec que hauria d’haver si-
gut més clar a l’hora de manifestar la
seua opinió sobre Catalunya i la unitat
d’Espanya i, personalment, reconec que
em va desencantar que no deixara entre-
veure el moment de la seua abdicació.

Crec que el Rei Joan Carles I ja ha fet
per Espanya tot el que havia de fer i que
la història el jutjarà com que ho ha fet bé,
però crec també que ara ja és un proble-
ma per al futur de la monarquia i que el
seu fill, el príncep Felip, està suficient
preparat per assumir les responsabilitats
que li atorga la Constitució. Ara seria el
moment de prendre la decisió. La Casa
Reial viu en l’actualitat les hores més bai-
xes. Fins la reina, considerada sempre el
model de virtuts monàrquiques, és xiula-
da últimament quan va a actes públics i
això era impensable fa tan sols uns me-
sos. Ara podria ser el moment. El rei no
va dir res al respecte. Al contrari, sent l’o-
bligació de continuar. Com feia Franco.
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esprés de sis anys des que es va
iniciar la anomenada «gran re-
cessió» caldria preguntar-se

quins han sigut els motius pels quals se-
guim sense poder eixir d’ella. Més enllà de
la millora apuntada per alguns indicadors
macroeconòmics recents, la recuperació
és tan feble que caldrà estar atents a la
seua evolució per a poder ratificar la seua
solidesa i que aquesta no siga un mer mi-
ratge similar al dels famosos brots verds
de la ministra Salgado. 

Moltes han sigut les explicacions de ti-
pus general donades tractant d'emmarcar
tot el succeït a nivell econòmic global que
ens han portat a l'actual situació, així com
les particularitats espanyoles que han
convertit el procés iniciat en 2008 en es-
pecialment llarg i dolorós. No vaig a rein-
cidir en elles ja que per tots és de sobres
conegut.

No obstant açò hem de preguntar-nos
si a més de les condicions associades a

factors d'estructura econòmica hi ha un
altre tipus d'externalitats que condicio-
nen la morfologia i evolució de l'actual si-
tuació econòmica. Els professors Acemo-
glu i Robinson han articulat una interes-
sant teoria a través d'un llibre titulat «Per
què fracassen els països» (Ed. Deusto,
2012). Aquest assaig multidisciplinari és
una via de trobada entre la teoria política,
econòmica i la sociologia i sosté que en el
desenvolupament d'un país no tenen
tanta importància les seues condicions
orogràfiques, culturals i recursos naturals
com la qualitat de les seues institucions.

En la seua exposició se'ns detalla pro-
fusament, tant amb exemples històrics
com actuals, a països amb divergent des-
envolupament econòmic disposant d'u-
nes condicions homogènies o bé països
que partint de condicions més adverses
tenen major prosperitat que uns altres
més ben possicionats. La clau d'aquesta
disparitat es troba en l'existència d'insti-

tucions econòmiques inclusives enfront
de les institucions extractives. Les prime-
res són definides com «aquelles que fo-
menten la participació de la majoria de
les persones en activitats econòmiques
que aprofiten millor el seu talent i les
seues habilitats (…) ofereixen seguretat a
la propietat privada, tenen un sistema ju-
rídic imparcial i disposen de serveis pú-
blics que proporcionen igualtat de condi-
cions». En contraposició, les institucions
extractives «tenen com a objectiu extrau-
re renda i riquesa d'un subconjunt de la
societat per a beneficiar a un subconjunt
diferent».

A la vista d'aquesta tesi, hem de pre-
guntar-nos si en el nostre país la penúria
econòmica que no cessa està basada úni-
cament per polítiques econòmiques
equivocades, condicions pròpies que ens
toca patir, malediccions bíbliques desco-
negudes o, simplement, per algo molt
més senzill i mundà. La inacabable poli-
tització del poder judicial, els excessos
econòmics en les Caixes d'Estalvi de les
elits polítiques i companys de pupitre, les
portes giratòries en sectors econòmics es-
tratègics en règim d'oligopoli de la nostra
economia, els vergonyosos «tejemanejes»
sindicals, empresonament per estafa i
frau fiscal de l'expresident de la patronal,
incessants escàndols en l'Agència Tribu-
tària o el descrèdit absolut de la Prefectu-
ra de l'Estat, són uns quants exemples
que, a més de l'economia, alguna cosa fa

olor a podrit en el nostre país.
La conseqüència de tot açò és una pro-

gressiva pèrdua de capacitat econòmica,
el bloqueig de l'ascensor social que supo-
sa una educació pública universal i de
qualitat que propicia la igualtat d'oportu-
nitats, la pobresa torna amb força i l'ex-
clusió social arriba a un nombre creixent
de persones. En «El preu de la desigual-
tat» (Ed. Taurus, 2012), Joseph Stiglitz as-
senyala que «si es deroga el contracte so-
cial signat pel govern i els ciutadans, la
que ve a continuació és desil·lusió, falta
de compromís o coses pitjors. El capital
social és la cola que manté unides a les
societats i si els individus creuen que el
sistema econòmic i polític és injust, la
cola no actua i les societats no funcionen
bé».

Les solucions tecnòcrates i les lleis re-
gressives implantades en aquest país fa
alguns anys van saltar per damunt d'una
tàpia en el carrer Claudio Coello de Ma-
drid. La creixent indignació social ha si-
gut sobrepassada per la desastrosa gestió
d'una cosa tan bàsica com el rebut de la
llum. En el seu últim número, el presti-
giós setmanari «The Economist» alerta
sobre l'alt risc de revoltes a Espanya en
escalar la conflictivitat social un a risc de
nivell 3 sobre quatre punts. Molt treball
per fer per part de tots. Demanem amb
totes les nostres forces sensibilitat social,
sensatesa política i honestedat institucio-
nal. Ens va molt en açò. Feliç 2014.
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El rei Joan Carles, en el discurs de Nadal.


