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«Der Spiegel» destrossa la figura
de Joan Carles I, «l'últim mascle»
El prestigiós setmanari culpa el rei emèrit d'haver "deixat enrere un país ferit"

Joan Carles I, en una imatge d'arxiu | Europa Press

Un article del prestigiós setmanari alemany Der Spiegel
(https://www.spiegel.de/international/europe/the-last-macho-rise-and-fall-of-spain-s-former-kingjuan-carlos-a-fc828b1a-c68b-4051-8233-032b995f0ba6) desmunta la figura de Joan Carles I, al
que defineix com "l'últim mascle". El text indica que el rei emèrit "havia donat l'esquena al seu
país, ferit pel menyspreu dels seus compatriotes després de diversos escàndols i burlat per mig
món" quan va abdicar.
"Havia comès massa passos erronis en els darrers anys", assenyala l'article, "fins al punt que
s'havia convertit en una càrrega per al seu fill, el rei Felip VI, per a la monarquia i per a l'estabilitat
del sistema polític espanyol", si bé afirma que ""va ajudar el país a passar d'un estat gairebé
medieval a un regne d'alta tecnologia i la quarta economia més gran de la Unió Europea". Ara bé,
el setmanari culpa Joan Carles I de "no entendre el grau en què també havien canviat els
espanyols i que, si la monarquia havia de sobreviure, s'hauria d'adaptar a la nova cultura i
renunciar a alguns privilegis".
Tot i posar en valor la tasca del rei emèrit "allunyant-se de la dictadura" i els "anys daurats
d'Espanya" posteriors al 23-F, Der Spiegel remarca els escàndols que han perseguit Joan Carles I
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(del que diu que actuava "com si fos invencible"), especialment el de Corinna, a partir de
l'accident en una cacera d'elefants el 2012 a Botswana i sobre el donatiu de 100 milions d'euros
que li va fer.
L'article explica que mentre a Espanya "el govern conservador feia retallades cada cop més
profundes de les prestacions socials i es perdien milions de llocs de treball, sobretot entre els
joves", el gendre del rei, Iñaki Urdangarin, s'enfrontava a càrrecs per malversació de fons públics
a través d'una fundació benèfica: "La corrupció havia arribat a la família reial espanyola, tot el món
ho veia".
"Joan Carles no va aconseguir recuperar mai els seus compatriotes", sentencia el setmanari, que
destaca que "una enquesta del 2014 va trobar que només menys de la meitat dels enquestats
seguien donant suport a la monarquia", pel que "no va veure cap altra opció que abdicar a favor
del seu fill i l'any passat va fer un pas enrere de totes les funcions".
El text publicat a Der Spiegel culpa el rei emèrit d'haver "deixat enrere un país ferit, amb una de
les infeccions i morts per coronavirus més altes d'Europa. Atès que l'economia espanyola depèn
en gran mesura del turisme, molta gent està preocupada per una nova crisi econòmica", i afegeix
que "desil·lusionats pels amiguismes i la corrupció dels partits polítics tradicionals, els votants
espanyols en els darrers anys s'han dirigit a altres llocs: els liberals, l'extrema dreta i el partit de
protesta d'esquerres, Podem".
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