
El Pont de Londres ha caigut!

A la tarda de la celebració de les Mare-
dedéus Trobades, 8 de setembre de 
2022, la primera ministra del Regne 
Unit va rebre una trucada, des del cas-
tell de Balmoral, amb un missatge 
encriptat i lacònic, “El Pont de 
Londres ha caigut!”, una con-
trasenya secreta digna dels 
millors cel·luloides de sus-
pens, que anunciava la mort 
de la reina Elisabeth.

Una clau convinguda que endegava 
l’operació homònima i tot el procés 
que calia seguir, en el moment just en 
què Isabel II s’adormís en la pau del 
Senyor, quan acomplís —fins el seu 
darrer alè— amb el jurament que pro-
nuncià en l’inici del seu regnat: “De-
claro davant vosaltres que la meva 
vida sencera, ja sigui llarga o curta, 
estarà dedicada al vostre servei i al 
servei de la nostra gran família im-
perial, a què tots pertanyem”.

I ho va acomplir fins quaranta-vuit ho-
res abans del seu decés, quan rebia Liz 
Truss, investint-la com a primera mi-
nistra i encarregar-li la formació d’un 
nou Govern, tal com es fa palès en la 
darrera imatge gràfica de la sobirana, 
fent un gran esforç per alzinar-se, ves-
tida amb tons grisos d’una gran sobri-
etat, faldilla de quadros escocesos, i 
sabates negres a joc amb la bossa de 
mà, que li penjava del braç esquerre, 
que també subjectava un bastó, el seu 
darrer ceptre. La llar que estava encesa 
i el sempitern somrís d’Elizabeth il·lu-
minaven i donaven escalf a l’estança 
i a la cerimònia. I, tanmateix, el dors 
de l’augusta mà que s’atansava a la lí-
der del partit conservador, prescindia 
dels seus habituals guants, i presentava 
un preocupant enfosquiment, com si 
aquella mà més que donar la benvin-
guda s’estigués acomiadant del món.

Isabel, conscientment o inconscient-
ment, estava emulant la seva predeces-

sora en el nom, Elizabeth I, la Reina 
Verge, que havia volgut esperar la mort 
dempeus, perquè no tenia por a res. I, en 
aquella imatge d’Isabel II tan senzilla i 
propera, a la vegada la presentava amb 
tota la majestat de sempre, o potser una 
mica més augusta encara; com si a la 
testa portés la Corona de Sant Eduard, 
quan fou ungida, beneïda, consagrada 
i coronada per l’arquebisbe de Canter-
bury Geoffrey Fisher, el 2 de juny de 
1953. Una Isabel II més gran que quan 
portava el vestit dissenyat per Norman 
Hartnell, la capa de vellut rivetada 
d’armini i els quatre símbols de l’auto-
ritat: el Ceptre del Sobirà amb la creu, 
com a símbol del poder temporal i el 
bon govern, amb el diamant Cullinan 
I, una regalia, que descriu a la perfec-
ció la fortalesa que ha tingut en aques-
tes set dècades de regnat, així com la 
lluïssor de la seva ànima, malgrat els 
annus horribilis, el Ceptre del Colom, 
explicitant la il·luminació rebuda per 
l’Esperit Sant, l’Anell de Coronació de 
safir i robí, expressió del seu casament 
amb la nació, i l’Orbe coronat, com a 
simbolisme dels seus dominis i de la 
seva missió com a Defensora de la Fe.

Aquesta icònica fotografia, a Balmo-
ral, evocava i rememorava la missió de 
la reina i, amb ella, la dels seus quin-
ze primers ministres, des de Winston 

Churchill fins a Liz Truss. Es tracta-
va de la sobirana de sempre però 

sense ser sempre de la mateixa 
manera, com si —preservant 
admirablement la tradició— 

s’hagués sabut reinventar, 
reformular i resituar per complir 

amb el seu deure de ser identitat, es-
tabilitat i unitat del Regne Unit de la 
Gran Bretanya i Irlanda del Nord, així 
como dels seus altres regnes i territoris 
d’ultramar.
Aquest figurat esfondrament del Pont 
de Londres, sobre el riu Tàmesi, entre 
l’Square Mile i Southwark, i no pas el 
Tower Bridge com molta gent es pen-
sa, està fent referència al lloc on, des 
del temps dels romans, prop de 2.000 
anys enrere, sempre ha existit un pont 
que comunicava amb la vetusta Lon-
dinium; per tant, la denominació de 
l’operació que activava totes les acci-
ons a dur a terme en la mort d’Isabel 
II, es convertí en la metàfora eloqüent 
de com s’havia trencat la comunicació 
de la secularitat representada per la 
sobirana traspassada. Fascinant pre-
visió i ordenació dels esdeveniments 
que escriuen la història en general i 
dels tràmits funeraris en particular, en 
aquest cas d’ençà el 1965, amb una 
revisió semestral per part de la reina. 
Una manera de preparar-se per al més 
enllà que també trobem a les Espanyes 
del rei Carles I o del seu fill Felip II, 
ambdós amb una gran preocupació per 
aquest moment en què havien de sal-
par amb la barca de Caront i no per-
dre’s en el regne de les ombres errants 
dels difunts.

La sobirana més reina que totes les 
reines va aclucar per sempre els ulls 
mortals, la Terra sencera s’aturà, com 
si el globus terraqui hagués frenat la 
seva rotació, i els éssers vius dels cinc 



Regina Elizabeth

continents, i de tota condició, origen, 
raça, religió, ideologia i convicció, 
haguessin fitat la mirada envers l’Al-
bió, amb absoluta incredulitat en haver 
expirat la regina que semblava eterna, 
aquella que ha cenyit la corona d’An-
glaterra durant set dècades i el regnat 
de la qual només ha estat superat —en 
dos anys— per Lluís XIV de França, el 
Rei Sol.

Immediatament, s’inicià el dol ofici-
al al Regne Unit, amb les banderes a 
mig pal a tots els edificis del Govern, 
residències de la Corona i casernes 
militars, obrint-se llibres de condol a 
les ambaixades britàniques d’arreu, 
fins que les despulles d’Isabel II fossin 
sebollides; mentre que Buckingham 
decretà dol reial fins a 7 dies després 
de la inhumació de la reina, que hau-
rien d’observar tots els membres de la 
família reial, les dependències i orga-
nitzacions vinculades a la Corona, així 
com el seu personal. En resum, 11 dies 
de dol oficial i 18 dies de dol reial. 

El silenci es produí al Regne Unit, 
mentre una tristesa infinita s’ensenyo-
ria de cadascuna de les quatre nacions 
britàniques, dels altres catorze regnes 
on havia regnat Isabel II, i en el con-
junt de la Commonwealth; però, so-
bretot, es féu notar en les residències 
reials que, de mica en mica, es con-
vertien en un altar per al poble, on en-
cendre-hi espelmes; i, en memòria de 
la reina, dipositar-hi els missatges i les 
flors en què es converteixen les llàgri-
mes dels seus súbdits; narcisos pel País 
de Gal·les, cards per Escòcia, trèvols 
per Irlanda i roses per Anglaterra. El 
Regne Unit no dormia, vetllava! Era 
un homenatge col·lectiu, encara que 
sentit i viscut individualment i famili-
arment en cadascuna de les llara per a 
l’àvia de tots i la sobirana del Regne.

En els carrers únicament es feia audi-
ble el silenci, esquinçat pel repic de les 
campanes en la seva manera metàl·lic, 
greu i solemne amb què preguen per 
adreçar, cap al Cel, bressolades sono-
rament i rítmicament, les oracions de 

la Nació, entre les salves dels canons.

Una de les característiques primordials 
de la monarquia és la continuïtat sense 
intermitències, i, així, quan un monar-
ca arriba al seu capvespre, simultània-
ment es produeix l’ascensió al tron del 
seu successor, materialitzant de mane-
ra automàtica l’aforisme de, la Reina 
ha mort, visca el Rei!

No obstant això, hi ha d’haver una 
proclamació formal que, en aquest 
cas, la solemnització es produí en el 
Palau de Sant Jaume, a prop del Palau 
de Buckingham, el dissabte 10, a càr-
rec de l’anomenat Consell d’Accessió, 
que té per missió “la regulació en l’ad-
quisició del domini en la persona del 
nou rei”, una vegada s’hagués recone-
gut formalment la defunció de la reina. 
Aquesta mena de cos de cerimonial, 

actua des de fa uns tres-cents anys i, 
actualment, l’integren unes set-centes 
persones, tot i que a la cerimònia no-
més hi són presents una tercera part.

La cerimònia de proclamació del rei 
consta de dues parts, on el sobirà no-
més assisteix a la segona. En la pri-
mera part, la presidència del Consell 
Privat de la Corona, càrrec que ocupa 
Penny Mordaunt, certificà l’òbit de la 
reina, i llegí el text de la Proclamació 
d’Accessió, on s’incloïa el nom amb el 
qual regnarà el nou monarca. Seguida-
ment, va entrar el rei, que jurà preser-
var la seguretat de l’Església d’Escòcia 
i signà l’Acta, essent també és signada 
per la reina consort, el príncep de Gal-
les, l’arquebisbe de Canterbury, el lord 
canceller, l’arquebisbe de York i la pri-
mera ministra.

Es tractà d’una jornada en què s’aixe-
cà el dol de les banderes per saludar 
el nou rei, mentre la Proclamació es 
llegí des del balcó del pati del Palau 
de Sant Jaume, a càrrec del rei d’armes 
de l’Orde de la Garrotera, i cridant els 
tres hurra a càrrec de la guàrdia reial, 
mentre enlairaven amb la mà dreta el 
característic capell de pell d’ós cana-
denc a, els anomenats bearskins, de 
quaranta-cinc centímetres d’alçada, es 
disparaven les 41 salves de canó des 
de Hyde Park i 62 des de la Torre de 
Londres, i es cantava el God save The 
King!

“Déu salvi el nostre gloriós rei!
Llarga vida al nostre noble rei!
Déu salvi el rei!
Que el faci victoriós,
que tingui un llarg regnat 
sobre nosaltres,
Déu salvi el Rei!“

La Proclamació d’Accessió també es 
llegí a Edimburg, Cardiff i Belfast, 
com a capitals d’Escòcia, Gal·les i Ir-
landa del Nord, respectivament.

Abans, però, d’aquesta oficialització 
del nou sobirà del Regne Unit, es pro-
duí un dels moments més entranyables 
d’aquests dies, quan el nou rei es va Carles III en el seu primer discurs com a rei



dirigir a la Nació, amb un 
discurs que es el resultat 
d’aquests setanta-tres anys 
de vida del nou monarca 
i d’aquestes set dècades 
com a príncep hereu. Una 
al·locució perfectament 
estructurada en cinc blocs, 
on va parlar: Com a fill a 
la mare que acabava de 
perdre, “Al llarg de la 
seva vida, Sa Majestat la 
Reina, la meva estimada 
mare, fou una inspiració i 
un exemple per a mi i per 
a tota la meva família”. 
L’elogi a la sobirana de cos 
present, “La reina Isabel 
(...) va complir amb el seu 
destí, complint amb el seu 
jurament de servir als seus 
pobles. (...) un profund 
compromís personal que 
va definir tota la seva vida, 
amb sacrificis pel deure”. 
El compromís del nou rei, 
“Jo també, em comprome-
to ara solemnement, durant el temps 
que Déu em doni, a defensar els prin-
cipis constitucionals de la nostra na-
ció. I onsevulga que hom visqui en el 
Regne Unit, o en els Regnes i Territo-
ris de tot el món, qualsevol que sigui el 
seu origen o creences, m’esforçaré per 
servir-lo amb lleialtat, respecte i amor, 
tal com ho he fet en el decurs de la 
meva vida”. Homenatge a la reina Ca-
mil·la i nomenament com a príncep de 
Gal·les del seu fill Guillem de Cambri-
dge, “Aquest també és un moment de 
canvi per a la meva família. Compto 
amb l’amorós ajut de la meva estima-
da esposa Camil·la. En reconeixement 
al seu lleial servei públic des del nostre 
casament fa disset anys, es converteix 
en la meva reina consort. Sé que apor-
tarà a les exigències del seu nou càr-
rec la ferma devoció al deure. Com el 
meu hereu, Guillem assumeix els títols 
escocesos que tant han significat per 
a mi”. I anuncià el funeral de la seva 
mare, “En poc més d’una setmana 
ens unirem com a nació, com a Com-
monwealth i, de fet, com a comunitat 
mundial per donar el darrer adéu a la 

meva estimada mare. En el nostre do-
lor, recordarem i traurem forces de la 
llum del seu exemple. En nom de tota 
la meva família, només us puc oferir el 
més sincer i sentit agraïment pel vostre 
condol i recolzament”.

I és que la reina ja s’havia endinsat 
en el son etern i el seu cos reposava 
en un fèretre de roure dels boscos de 
Sandrigham, revestit de plom, cons-
truït feia trenta anys. Estava embolca-
llat per l’estendard reial de la sobirana 
en terres escoceses (en primer i tercer 
quadrant, d’or, el lleó rampant de gu-
les d’Escòcia; en el segon quadrant, 
de gules, tres lleons passants d’or 
d’Anglaterra; i en el quart, d’atzur, 
l’arpa reial d’Irlanda del Nord) i, al 
damunt, s’havia col·locat un centre de 
flors blanques i  la Corona d’Escòcia 
de 1540. Mentre estava a la catedral 
de Sant Gilles d’Edimburg; es dugué 
a terme la primera de les Vetlles dels 
Prínceps, a càrrec del rei Carles III, de 
la princesa reial Anna, del duc Andreu 
de York i del comte Eduard de Wessex, 
els quatre fills d’Isabel II. 

Aquest fou un dels mo-
ments més colpidors dels 
viscuts en aquests dies, 
quan el túmul mortuori, 
custodiat pels soldats esco-
cesos, es veié reforçat pels 
fills de la reina, en aquesta 
vetlla immòbil, pesarosa 
i dolorosa, constituint un 
veritable conjunt escultò-
ric, on els militars i les re-
ials persones entornaven el 
fèretre, esdevenint en una 
mena d’orbe commovedor, 
amb el cap abaixat buscant 
el pit amb el mentó, i en 
un acatament majestàtic de 
respecte filial, quasi reve-
rencial.

Posteriorment, i al Palau 
de Westminster, el fills de 
la reina varen fer una nova 
Vetlla dels Prínceps, i en 
aquesta ocasió es va auto-
ritzar al duc de York a por-
tar l’uniforme militar.

Aquesta Vetlla dels Prínceps es va ins-
tituir el 1936, amb la mort del rei Jordi 
V, quan l’aleshores rei Eduard VIII, el 
duc de York, el duc de Gloucester i el 
duc de Kent varen fer guàrdia d’es-
quena al taüt, talment es tractés d’una 
prolongació d’ell mateix, mentre que 
als altres Països, la guàrdia de honor és 
de cara al fèretre. D’aquella vetlla del 
1936, només es conserva l’obra pictò-
rica de Frank Beresford.

Posteriorment, la Vetlla dels Prínceps 
es tornà a repetir el 2002, en la mort 
de la reina mare Elizabeth, a càrrec del 
príncep Carles de Gal·les, el príncep 
Andreu, duc de York, el príncep Edu-
ard, comte de Wessex, i David Arms-
trong-Jones, vescomte Linley.

La tercera Vetlla dels Prínceps, fou la 
protagonitzada pels néts de la reina Isa-
bel II, al Westminster Hall: el príncep 
Guillem de Gal·les i el príncep Enric, 
duc de Sussex, (amb permís exprés de 
poder vestir l’uniforme militar), fills de 
Carles III; Peter Phillips i Zara Tindall, 



fills de la princesa reial Anna; princesa 
Eugènia i princesa Beatriu, filles del 
duc Andreu de York; Louise Windsor i 
Jaume, Vescomte Severn, fills del prín-
cep Eduard, comte de Wessex.

I arribà el jorn del funeral i de la inhu-
mació de la reina, onze dies després de 
la seva mort, fins i tot molt després del 
traspàs d’un papa, l’enterrament del 
qual s’ha de produir entre quatre i sis 
dies més tard de l’hora suprema, quan 
inexorablement ha de comparèixer da-
vant de l’Altíssim. El dol papal comp-
ta amb 9 dies de funerals perquè si ha 
estat molt gran l’autoritat del pontífex 
també haurà estat molt gran la possibi-
litat de pecar, semblant al cas d’Isabel 
II que, per la seva condició de Gover-
nadora Suprema de l’Església d’An-
glaterra, s’han celebrat els serveis reli-
giosos en tots els seus dominis, mentre 
s’ha trobat de cos present.

Una concatenació de cerimònies que 
se succeïen en seqüència i es comple-
mentaven, com a expressió ininter-
rompuda del dolor punyent i lacerant 
d’orfanesa que el poble experimentava 
en perdre qui, durant setanta anys, ha 
estat la seva Majestat i la seva Mummy.

Per aplicació de l’Operació Unicorn, 
el cos insepult de la reina havia estat 
traslladat del castell de Balmoral al 
saló del tron del palau de Holyrood 
d’Edimburg, residència oficial dels 
sobirans britànics a Escòcia i, poste-

riorment, conduït a la catedral de Sant 
Gilles, amb el fèretre cobert per l’es-
tendard reial per a Escòcia, ja descrit 
anteriorment. Seguidament s’havia 
aplicat l’Operació Overstudy i el fère-
tre fou portat al saló del tron del Pa-
lau de Buckingham de Londres, on hi 
romangué el dia 13 de setembre, i a 
l’endemà –segons l’Operació Lleó- el 
fèretre havia estat transportat en pro-
cessó al Westminster Hall, on —per 
aplicació de l’Operació Ploma— el 
taüt reial fou col·locat sobre un ca-
dafal, cobert per l’estendard reial per 
a Anglaterra, Gal·les, Irlanda del Nord 
i l’Exterior del Regne (amb el primer 
i tercer quadrant, de gules, tres lleons 
passants d’or d’Anglaterra; el segon 
quadrant, d’or, el lleó rampant de gu-
les d’Escòcia; i el quart quadrant, d’at-
zur, l’arpa reial d’or d’Irlanda), amb la 
Corona Imperial de l’Estat, el Ceptre, 
l’Orbe i un centre de flors blanques, i 
la capella ardent s’havia obert als súb-
dits perquè poguessin presentar els 
seus respectes a la sobirana finada i 
acomiadar-se d’ella, fins el dilluns 19 
de setembre, quan se celebrà el funeral 
d’Estat a l’abadia de Westminster. 

Mentre això succeïa, el rei Carles III 
rebia la primera ministra i el seu Ga-
binet, al Palau de Buckingham, el dis-
sabte 10; li era lliurada la Moció de 
Condol a Westminster i s’iniciava el 
viatge de dol del monarca pel Regne 
Unit, començant a Escòcia, seguint a 
Irlanda del Nord i finalitzant a Gal·les; 

amb serveis religiosos a la catedral de 
Sant Gilles a Edimburg, a la catedral de 
Santa Anna de Belfast i a la catedral de 
Liandaff a Cardiff, en el que s’anome-
nava l’Operació String Tide.

I, a la fi, la jornada en què el món sen-
cer connectà amb Londres per seguir el 
funeral d’Estat, a través de les càmeres 
de televisió, amb més de quatre mil 
milions de televidents, l’esdeveniment 
més contemplat i seguit de tota la his-
tòria, el comiat de la reina Isabel II del 
Regne Unit.

Una cerimònia excepcional i irrepeti-
ble que conjugava la prosàpia, la sin-
gularitat, la simbologia, els sentiments 
i la perfecció pròpies de la posada en 
escena de la Majestat Britànica.

Tot ocorregué segons estava previst, 
sense cap mena d’error ni d’improvi-
sació, fins i tot el públic semblava que 
hagués assajat el silenci, l’emoció, el 
respecte i l’acatament que brindaven a 
la seva reina traspassada, en el seu dar-
rer recorregut per la capital londinenca 
i en el camí final envers la cripta de la 
Capella de Sant Jordi del Castell de 
Windsor.

El dia 19 de setembre, festivitat de 
Sant Gener, el cel era absolutament 
blau, talment anhelés obrir les seves 
portes de bat a bat a la regina Eliza-
beth de Windsor, amb l’atzur propi del 
senyal vexil·lològic del Regne Unit, 
com si de sobte s’hi haguessin d’afe-
gir la Creu de Sant Jordi d’Anglaterra, 
la Creu de Sant Andreu d’Escòcia i la 
Creu de Sant Patrici d’Irlanda, i con-
formar, així, la Unió Jack, venerable 
tàlem mortuori per a la no menys ve-
nerable reina Elizabeth!

El funeral de la reina Isabel II fou una 
lliçó excepcional de cerimonial, de la 
puntualitat exquisida de la reialesa, 
dels sentiments traduïts en els símbols, 
de l’homenatge amorós de tot un poble 
i del món sencer envers la sobirana que 
ho ha estat una mica de tothom, de les 
formes al servei del missatge i del mis-
satge d’aquest món temporal que anun-

Isabel II 
rebent Liz 
Truss. És 
la darrera 
fotografia 
feta a la reina



ciava l’atemporalitat de l’eternitat.

La reina féu el seu darrer camí envers 
l’abadia de Westminster, sota els sím-
bols que li foren lliurats setanta anys 
abans i com a expressió de l’accep-
tació vitalícia del seu deure i del seu 
destí. Isabel II avançava solemnement, 
bressolada per la mirada dels presents 
i dels que també se n’hi feien a través 
de les pantalles televisives dels cinc 
continents i amanyagada per una emo-
ció continguda que fruïa del respecte i 
de l’admiració, mentre a cada minut, 
el Big Ben feia sentir el seu retruc in-
confusible i, amb la mateixa freqüèn-
cia, una salva de canó enlairava una 
fumarada blanca que s’elevava fins els 
núvols, mentre el seu so rompedor es-
quinçava el silenci i feia més evident 
tan irreparable pèrdua.

És com si tot i tothom acompanyés 
la reina en el seu rencontre definitiu 
amb el Totpoderós i, talment, cadascu-
na de les persones que l’envoltaven i 
la seguien fossin el resultat dels seus 
talents, aquells que són esmentats en 
l’Evangeli i que cal fer fructificar. La 
reina no estava sola i una munió infi-
nita de britànics de les quatre nacions 
i dels reialmes, de la Commonwelth 
i d’éssers humans anhelaven alleu-

gerir-li l’ànim en aquella separació del 
cos i de l’esperit.

Vuit guàrdies reials varen portar el fè-
retre fins a la curenya que esperava al 
peu de l’escalinata del Palau de West-
minster i, aleshores, cent quaranta-dos 
mariners de la Royal Navy es varen 
convertir en una mar humana, sobre la 
qual surava el fèretre de la reina, sen-
se cap mena de remor d’aquells cent 
quaranta-dos caps que, pausadament 
i rítmicament, es movien com onades 
envolupants dels atlants de terra en-
dins de la Britània. Només silenci i 
sentiments continguts.

El Regne Unit que, en un temps recu-
lat, havia estat el sobirà dels mars i el 
senyor dels oceans, va escollir aquella 
representació de la marineria, entre els 
homes i les dones del reialme, que tenen 
una mica o un molt de sal en les venes, 
i amb un trenat de cordes portaven les 
despulles de la seva regina sempiterna, 
per entremig de les riuades urbanes qui-
etes i expectants d’éssers humans.

Al darrera del taüt, el Senyor Rei, amb 
l’uniforme de l’Armada, seguint-lo 
com el primer dels marins, el sobirà 
successor i el fill primogènit! Amb el 

rostre sever que, a la vegada, deixa-
va traspuar que la processó anava per 
dins. I, de tant en tant, com si volgués 
correspondre a tots els records filials i 
a cadascuna de les besades que la mare 
li féu de petit, una tremolosa llàgrima 
eixia dels seus ulls enrogits, malgrat la 
prohibició que tenen les reials perso-
nes de plorar en públic. Acompanyant 
el rei Carles, i en prelació de dreta a 
esquerra, els altres fills d’Isabel II, la 
princesa reial Anna (que trencà la tra-
dició britànica que només els membres 
masculins de la família reial participen 
en la Vetlla dels Prínceps i les proces-
sons fúnebres), el príncep Andreu, duc 
de York, i el príncep Eduard, comte de 
Wessex; al seu darrere els néts mas-
culins, el príncep Guillem de Gal·les, 
príncep Enric, duc de Sussex, i el ne-
bot Peter Phillips.

Però també hi havia l’homenatge i la 
remembrança de tots els altres milions 
i milions de súbdits, recollits en el cen-
tre de flors del damunt del fèretre, com 
a expressió de la diversitat del regne i, 
al mateix temps, com a bocins de les 
residències reials, que havien estat la 
llar i el sojorn de la sobirana, com el 
Palau de Bugkingham i Clarence Hou-
se de la capital, o de Highrove House 
del comtat de Gloucesterhire. Varietat 
cromàtica del color rosa, com a mani-
festació d’estimació i amor, tendresa, 
innocència, maternitat, gentilesa, cal-
ma i benestar; del color magenta, com 
a testimoni de bondat, compassió, cre-
ativitat, generositat i ajuda als altres; 
del color blanc com a sinònim de bon-
dat, puresa, seguretat i pau; del color 
daurat, com a referència a l’èxit i al 
triomf; del color groc, com a descrip-
ció del bon humor, alegria i seny; i del 
color verd, com a invocació de la natu-
ralesa, fertilitat i fortalesa. A més, amb 
la presència del romaní que sintetitza 
el record, la murtra associada a la fe-
licitat marital i el roure que representa 
la força de l’amor; qualitats totes elles 
que Isabel II va conrear com a perso-
na, esposa i reina. I al costat, un únic 
missatge del nou monarca: “En record 
amorós i devot, Carles R”, i que resu-
mia a la perfecció els sentiments que 

El fèretre de 
la Reina Isabel II 
a Westminster

Vetlla dels Prínceps 
a Westminster



niuaven en el cor de tothom.

La processó fúnebre era encapçalada 
per les gaites i els tambors dels regi-
ments escocesos i irlandesos, els por-
tadors del fèretre estaven flanquejats 
per la guàrdia reial, i, finalment, el 
dol familiar. Una comitiva semblant 
al seguici que acompanyava el fèretre 

a la sortida de l’Abadia de Westmins-
ter fins a l’Arc de Wellington que era 
encapçalat per la reial policia muntada 
del Canadà, mentre que els mariners 
de la Royal Navy que estiraven la cu-
renya amb el taüt foren substituïts per 
representants dels diferents exèrcits 
del regne i de la Commonwealth, se-
guits pel rei Carles III i els prínceps del 

Regne Unit.

L’Arc Triomfal de Wellington comme-
mora les victòries britàniques en les 
Guerres Napoleòniques des de 1825, 
construït per encàrrec del rei Jordi IV 
a Marble Arch, estava concebut també 
com una entrada grandiosa al centre 
de Londres i que, el 19 de setembre de 

2022, es va convertir en el gran comi-
at del poble a la seva reina. En aquell 
punt, el fèretre es va traslladar a un 
cotxe fúnebre per dirigir-se al Castell 
de Windsor, on s’iniciaria la tercera 
processó que recorreria el Long Walk, 
on formarien les forces armades, a 
banda i banda del camí, mentre que la 
família reial esperaria al quadrangle 
del castell.

Tanmateix, i essent més que eloqüent 
aquest darrer gran viatge, el punt àl-
gid del comiat el constituí el funeral 
a l’Abadia de Westminster, església 
anglicana per excel·lència, associada 
indefectiblement a la monarquia an-
glesa i britànica com a l’espai sagrat 

Vetlla dels Néts
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on es duen a terme les coronacions 
dels sobirans des del 1066, establerta 
aquesta tradició per Guillem el Con-
queridor. També fou el temple escollit 
per al casament dels actuals prínceps 
Guillem i Caterina de Gal·les el 2011 
i, l’espai sacre on hi descansen les des-
pulles de reis d’Anglaterra, de sobirans 
d’Anglaterra i Irlanda i de monarques 
d’Anglaterra, Irlanda i Escòcia, així 
com d’altres membres de la reialesa i 
personalitats il·lustres del Regne Unit.

Dos mil convidats esperaven l’entrada 
a l’Abadia del fèretre d’Isabel II, entre 
els quals hi havia sobirans regnants i 
d’altres de destronats, prínceps hereus 
i d’altres membres de la reialesa (l’em-
perador Naruhito i l’emperadriu Ma-
sako del Japó, la reina Margarida II i el 
príncep hereu Frederic de Dinamarca, 
el rei Carles XVI i la reina Sílvia de 
Suècia, el rei Guillem Alexandre i la 
reina Màxima dels Països Baixos així 
com la princesa Beatriu, el rei Harald 
V i la reina Sonia de Noruega, el rei 
Felip VI i la reina Letízia d’Espanya, 
així com el rei Joan Carles I i la reina 
Sofia, el rei Abdalà i la reina Rània de 
Jordània, el rei Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck i la reina Jetsum Pema de 

Buthán el rei Simeó dels Búlgars, el 
gran duc Enric i la gran duquessa Ma-
ria Teresa de Luxemburg, el príncep 
sobirà Albert II  i la princesa Charlène 
de Mònaco, el príncep Mulay Rashid 
del Marroc, dos sultans, el copríncep 
episcopal d’Andorra, etc.); presidents 
de República i primers ministres (com 
el president Joe Biden i la primera 
dama Jill Biden dels Estats Units, el 
president Alexander Van der Bellen 
d’Àustria, el president Gitanas Nau-
seda de Lituània, el president Ranil 
Wickremesinghe d’Sri Lanka, el presi-
dent Frank-Walter Steinmeier d’Ale-
manya, el president Yoon Suk-yeol de 
Corea del Sud, el president Jair Bol-
sonaro de Brasil, el president Andrzej 
Duda de Polònia, el president Sergio 
Mattarella d’Itàlia, el president Egils 
Levits de Letònia, la presidenta Pau-
la-Mae Weekes de Trinitat i Tobago, el 
president Sauli Niinisto de Finlàndia, 
la presidenta Katalin Novak d’Hon-
gria, el president Michael D. Higgins 
d’Irlanda, la primera ministra Jacinda 
Ardern de Nova Zelanda, el primer mi-
nistre Anthony Albanese d’Austràlia, 
el primer ministre Justin Trudeau del 
Canadà, el primer ministre Moham-
mad Shtayyeh de Palestina, el primer 

ministre Michael Martin Taoiseach 
d’Irlanda, el primer ministre Andrew 
Holness de Jamaica, el president Char-
les Michel del Consell d’Europa, la 
presidenta Ursula von der Leyen de la 
Comissió Europea, etc.).

El criteri del Palau de Buckingham, 
a l’hora de convidar els caps d’Estat, 
fou la invitació de les persones que os-
tenten la suprema autoritat de l’Estat i 
els seus predecessors immediats; pauta 
diferent a la seguida amb els familiars 
i els membres de les altres cases reials. 
Per la qual cosa, i en el cas d’Espanya, 
es va convidar l’actual titular de la Co-
rona, el rei Felip VI i la reina consort 
Letizia, així com el rei Joan Carles I 
i la reina consort Sofia; de manera 
que la seva ubicació en l’Abadia de 
Westminster era els uns a continuació 
dels altres, amb prelació de proximi-
tat envers l’altar de l’actual rei al rei 
predecessor i del rei titular en relació 
a la reina consort; i que les representa-
cions fossin indivises i sense separar. 
A més, l’ordenació de les cases reials 
regnants fou per antiguitat de la coro-
nació, entronització o proclamació, de 
més a menys proximitat a l’altar, i de la 
primera fila a les posteriors. D’aquesta 
manera, i a la primera fila, trobem la 
sobirana més antiga en exercici, la rei-
na Margarida II de Dinamarca (procla-
mació: 14 de gener de 1972), amb trac-
tament de Majestat, acompanyada pel 
príncep hereu Frederic de Dinamarca, 
amb tractament d’Altesa Reial; el rei 
Carles XVI Gustau de Suècia (procla-
mació: 19 de setembre de 1973) i la 
reina consort Sílvia, amb tractament 
de Majestats; el rei Guillem Alexan-
dre dels Països Baixos (proclamació: 
30 d’abril de 2013) i la reina consort 
Màxima, amb tractament de Majestats, 
acompanyats per la princesa Beatriu 
dels Països Baixos, antecessora im-
mediata en la Corona, amb tractament 
d’Altesa Reial. A la segona fila trobem: 
el rei Felip VI d’Espanya (proclama-
ció: 19 de juny de 2014) i la reina con-
sort Letizia, amb tractament de Majes-
tats, acompanyats pel rei Joan Carles I 
(antecessor immediat en la Corona) i 
la reina consort Sofia, amb tractament 

Les famílies reials 
a Westminser



de Majestats; la reina consort Sonia i el 
rei Harald V de Noruega (proclamació: 
23 de juny de 1991), amb tractament 
de Majestats, en aquest cas el titular no 
es va col·locar al lloc que li pertocava 
pels problemes de mobilitat que pre-
senta el monarca, i, fins i tot, es va situ-
ar primer la reina consort al rei titular. 
A la tercera fila trobem: el rei Felip dels 
Belgues (proclamació. 21 de juliol de 
2013) i la reina consort Matilde, amb 
tractament de Majestats, en aquest cas 
la llicència de prelació que es va pren-
dre fou per no separar la representació 
de la Casa Reial d’Espanya. A continu-
ació, i després dels reis, se situen els 
altres títols sobirans, el gran duc Enric 
de Luxemburg (proclamació: 7 d’octu-
bre de 2000) i la gran duquessa consort 
Maria Teresa, amb tractament d’Alte-
ses Reials; el príncep sobirà Albert II 
de Mònaco (proclamació: 19 de no-
vembre de 2005) i la princesa consort 
Charlène, amb tractament d’Alteses 
Sereníssimes; i, per concloure, amb el 
rei no regnant Simeó II dels Búlgars; 
i, així, successivament en les altres 
fileres. Tenint en compte que l’empe-
rador Naruhito del Japó (proclamació: 
22 d’octubre de 2019) i l’emperadriu 
consort Masako, amb tractament de 
Majestats Imperials, ocupaven un lloc 
preeminent en la seva condició de pri-
mus inter paris i reis de reis; i, malgrat 
aquesta primacia, no varen fer esca-
rafalls a l’hora d’acceptar anar en els 
autobusos blindats de les Cases Reials. 
mentre que el president Joe Biden dels 

Estats Units (mandat presidencial: 20 
de gener de 2001) i la primera dama 
Jill Biden, amb tractament d’Excel-
lències, no varen voler renunciar al seu 
vehicle mastodòntic i arribaren tard a 
l’Abadia, per la dificultat de moure’s 
entre la gent. Així com Jill Biden tam-
poc va respectar el rigorós negre exigit 

per l’etiqueta de l’acte, en portar un 
vestit de color gris marengo.

El fèretre entrà en l’Abadia, i era por-
tat —per la via sacra— a les espatlles 
de vuit membres de la guàrdia reial, en 
l’ordre següent:

Molt reverend Dr. David Hoyle
Degà de Westminster

Lord Camarlenc  Comte Mariscal
Fèretre de la reina

Reina Consort Rei
Vice almirall Sir Tim Laurence Princesa Reial

Duc de York
Comtessa de Wessex i Forfar Comte de Wessex i Forfar
Princesa de Gal·les Príncep de Gal·les
Princesa Carlota de Gal·les Príncep Jordi de Gal·les
Duquessa de Sussex Duc de Sussex
Comte de Snowdon Peter Phillips

Duc de Gloucester
Príncep Miquel de Kent Duc de Kent

Mentre se situava el fèretre en la nau per a la cerimònia s’entonaren fragments de 
les Santes Escriptures.
Joan 11: 25-26:

 “I Jesús digué: Jo sóc la resurrecció i la vida, el que creu en mi, encara 
que mori viurà. I tot aquell que viu i creu en mi no morirà mai més”.

Job 19: 25-27: 
“Jo sé que el meu Redemptor viu. I a la fi s’aixecarà sobre la pols; i des-
prés de desfeta la meva pell, en la meva carn he de veure Déu; el qual 
veuré per mi mateix, i els meus ulls el veuran, i no un altre, encara que el 
meu cor defalleixi dins meu”.

Vista de l'Abadia de 
Westminster a vol 
d'ocell



1 Timoteu 6: 7: 
“Perquè res hem portat en aquest món i, sense cap mena de dubte, res ens 
en podem emportar”.

Seguidament intervingué el degà de Westminster, Molt Reverend Dr. David 
Hoyle, dient:

“Amb dolor i també amb profunda acció de gràcies arribem a aquesta 
Casa de Déu, a un lloc de pregària, a una església on el record i l’es-
perança són deures sagrats. Aquí, on la reina Isabel es va casar i va ser 
coronada, ens reunim d’arreu del país, davant de la Commonwealth i de 
les nacions del món, per plorar la nostra pèrdua, per recordar la seva 
llarga vida de servei desinteressat i amb la seguretat de presentar-la. a la 
misericòrdia de Déu, el nostre creador i redemptor. (...)”

A continuació es cantà l’himne:
“Els dies que ens vas donar, Senyor, s’han acabat,
la foscor cau a les teves ordres;
a tu pugen els nostres himnes matiners,
la teva lloança santificarà el nostre descans. (...)”

La Primera Lectura (1 Corintis 15:20-26 i 53-final) fou a càrrec la Molt Honorable 
Baronessa Scotland d’Asthal, secretària general de la Commonwealth, i la Segona 
Lectura (Joan 14: 1-9a) a càrrec de la Molt Honorable Elizabeth Truss, primera 
ministra del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. Mentre que la 
homilia fou pronunciada pel Molt Reverend i Molt Honorable Justin Welby, ar-
quebisbe de Canterbury, primat metropolità i de tot Anglaterra.

Mentre que el Salm 42: 1-7, fou el que es llegí entre les dues lectures anteriors:
“Com la cérvola es deleix per les fonts d’aigua,
també es deleix per vós la meva ànima, Déu meu.
Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m’és vida;
¿quan podré anar a veure Déu cara a cara? (...)”

Tot seguit es feren les pregàries, d’entre les quals es reprodueixen les següents:
El Reverend Dr. Iain Greenshields, moderador de la Assemblea General de l’Es-
glésia d’Escòcia: “Donem gràcies a Déu per la llarga vida i el regnat de la reina 
Isabel, recordant amb gratitud els seus dons de saviesa, diligència i servei.

Oh Déu, de qui prové tot el que és recte i veritable: accepteu el nostre agraïment 
pels dons de cor i ment que vareu atorgar a la vostra filla Elisabet, i que va mos-
trar entre nosaltres amb les seves paraules i fets; i concediu-nos que tinguem la 
gràcia de viure les nostres vides d’acord amb la vostra voluntat, de buscar el bé 
dels altres i de seguir sent fidels servidors en les nostres vides; per Jesucrist nos-
tre Senyor. Amén”. (...)

La pronunciada per la Molt Reverend i Molt Honorable Bisbessa Sarah Mullally 
de Londres i degana de la Capella Reial de Sa Majestat: “Preguem per Sa Majes-
tat el Rei i tota la Família Reial; perquè coneguin el poder sustentador de l’amor 
de Déu i la comunió pregària del poble de Déu.

Déu totpoderós, la font de tota bondat, us preguem humilment que beneïu el nos-
tre molt graciós Senyor Sobirà, el rei Carles, Camil·la la reina consort, Guillem, 
príncep de Gal·les, i tota la família reial: revestiu-los del vostre Esperit Sant, 
enriquiu-los amb la vostra gràcia celestial; beneïu-los amb tota la felicitat; i por-
teu-los al vostre regne etern; per Jesucrist nostre Senyor. Amén”. (...).

Després de resar el Parenostre i d’in-
terpretar un himne, es féu el darrer 
elogi de la reina i la benedicció final, 
així com es guardaren els dos minuts 
de silenci, per concloure amb el God 
save The King!

Aquesta cerimònia de comiat eclesial a 
Isabel II tingué una durada de cinquan-
ta-cinc minuts, perquè la reina no volia 
que el seu funeral fos llarg. Només una 
seqüència evocadora de la seva dilata-
da existència amb moments emotius i 
transcendents de les seves esposalles i 
de la seva coronació. En un esdeveni-
ment amb representació de totes les es-
glésies de les nacions del Regne Unit, 
un auguri esperançador de com el nou 
cap suprem de l’Església d’Anglaterra 
aspira a l’ecumenisme i al retrobament 
dels cristians.

Com ja s’ha escrit, i abans del God 
save The King, es va produir el silenci 
en tot el Regne Unit, en els altres reg-
nes i territoris d’ultramar, en els països 
de la Commonwealth i en tots els po-
bles agermanats en la tristesa, el record 
i l’esperança.

Tot es va aturar! Els transeünts, els cot-
xes, els trens, els avions i els vaixells 
varen detenir el seu moviment i s’hi 
afegiren, independentment d’on fossin 
i indistintament de com es trobessin, a 
aquests dos minuts de dol. Un silenci 
que també se seguí en els mitjans de 
comunicació que retransmetien el fu-
neral, com en el cas de la Televisió 
de Catalunya, a través del programa 
Tot es mou, presentat prodigiosament 
per la insigne periodista Helena Gar-
cía Melero, qui de manera magistral 
va conduir aquesta retransmissió, tal-
ment es trobés immersa en la litúrgia 
de la cerimònia, amb exquisit respecte 
i admirable professionalitat, comptant 
amb l’expertesa de col·laboradors com 
Ana Polo, Toni Aira, Patrycia Cante-
ro, Carles Costa, Gemma Liñán, Enric 
Botella, Sílvia Taulers, Jaume Barberà, 
Pilar Eyre, Josep Palau, Miriam Riau, 
Sara Loscos i qui signa aquestes rat-
lles, així com amb l’ajut d’un magnífic 
equip de tècnics, aconseguint de forma 



inequívoca que, amb aquest programa, 
TV3 fos sinònim de la BBC.

El funeral esdevingué en la conjugació 
de la imatge i de la veu, el missatge de 
la paraula i el remor de la música, l’es-
pai sacrosant i els símbols sempiterns 
del Regne Unit de la Gran Bretanya i 
Irlanda del Nord, i de la seva Corona, 
aquella que encarna el sobirà actual, 
Carles III, tots els reis precedents i, a 
la vegada, tots els que n’esdevindran 
després, fins a la fi dels temps.

El Regne Unit és l’Estat de les Dues 
Corones (Anglaterra i Escòcia), de les 
Quatre Nacions (Anglaterra, Escòcia, 
País de Gal·les i Irlanda del Nord) i 
de les Tres Creus (els signes hagiogrà-
fics dels seus sants patrons: la Creu de 
Sant Jordi per Anglaterra, la Creu de 
Sant Andreu per Escòcia i la Creu de 
Sant Patrici per Irlanda). La terra de 
la pompa i de la circumstància, de la 
flema temperamental, de la tradició en 
la quotidianitat i, al mateix temps, re-
ticents a fer canvis en tot allò que ser-
veix i funciona.

Segur que, en el decurs d’aquella mag-
na i augusta cerimònia, el rei Joan 
Carles I recordaria la reina Isabel i la 
cosina Lilibet; i, molt en particular, la 
trucada telefònica que va rebre en ar-
ribar a ser rei, en què la sobirana del 
Regne Unit li va dir: “En la cerimònia 
de celebració de la teva proclamació, 

t’enviaré el més preuat que tinc, el meu 
espòs, el príncep Felip d’Edimburg”.

I, en concloure el funeral i amb la 
mateixa solemnitat que en l’entrada, 
el fèretre reial sortí, lentament, a poc 
a poc, portat a les espatlles dels vuit 
membres de la guàrdia reial, consci-
ents que aquell era el trajecte defini-
tiu de la seva sobirana envers el repòs 
etern. És per això, que el gest del seu 
rostre era greu i commogut però, a la 
vegada, contingut, i guardaven per al 
seu endins la tristesa infinita d’aquella 
separació.

El fèretre es diposità en la curenya i 
s’inicià el camí envers l’Arc de We-
llington, passant per davant del Par-
lament i, resseguint The Mail, voreja-
ren el Parc de Saint James i el Green 
Park, passant pel davant del Palau de 
Buckingham per darrera vegada i arri-
bant, a la fi d’aquesta processó, on es-
perava el vehicle funerari que traslla-
daria la sobirana difunta fins al Castell 
de Windsor. En arribar al Long Walk, 
s’inicià l’última de les processons, 
flanquejada per la guàrdia reial, fins al 
quadrangle del Castell on el fèretre fou 
rebut per la família reial que l’acompa-
nyà fins a la Capell de Sant Jordi, on se 
celebrà un ofici religiós.

Trenta-dos quilòmetres fou el recorre-
gut que seguí el cos sense vida de la 
reina Elizabeth, des del Palau de West-

minster fins a la Capella de Sant Jor-
di del Castell de Windsor. Un trajecte 
que sintetitzava el regnat de setanta 
anys de la sobirana més estimada que 
hagi donat la Corona britànica, el pont 
entre dues èpoques, la de l’Imperi i la 
de la Commonwelth, la de la fi de la 
Segona Guerra Mundial fins a la Guer-
ra d’Ukraïna, la de l’entrada a la Unió 
Europea i la del Brèxit, amb la forta-
lesa del lleó d’Anglaterra, de l’unicorn 
d’Escòcia i del drac del País de Gal-
les, i, al mateix temps, amb la creati-
vitat de l’arpa d’Irlanda del Nord, una 
gran dosi de flema anglesa, pròpia dels 
Windsors, i un somriure únicament 
d’Elizabeth, així com el poder inqües-
tionable de la seva presència, de saber 
ser i de saber estar, i la capacitat mi-
raculosa de la neutralitat. Set dècades 
al servei del Regne Unit d’una manera 
absolutament majestuosa i encarnant 
en tot moment a la perfecció la signifi-
cació de la Corona i la llegenda de les 
armories reials, “Dieu et mon droit” 
(Déu i el meu dret), el crit de guerra es-
collit pel rei Ricard I, el 1198, en la ba-
talla de Gisors quan va vèncer l’exèrcit 
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El fèretre d'Isabel II arriba a Windsor



del rei Felip August de França; i, poste-
riorment, aquesta divisa s’incorporà a 
l’escut d’armes de la Casa Reial pel rei 
Enric V, a començaments del segle XV. 
Un aforisme que sintetitza, a la perfec-
ció, l’essència i l’existència d’Isabel II, 
ser reina per voluntat de Déu i ser-ho, 
també, pels seus propis drets de bressol 
i de llinatge.

Reina per sobre de tot, i més sobirana 
que cap altra cosa, regina més que es-
posa, filla més que mare i, en tot i per 
tot, un referent per a totes les generaci-
ons de súbdits de les quatre nacions del 
Regne Unit i dels altres catorze regnes.

A la fi, i amb el esbufec dolençós d’una 
gaita que s’allunyava, protagonitzat 
pel comandant Paul Burns, el fèretre 
va davallar a la cripta de la Capella de 
Sant Jordi, com si abans de pujar al 
Cel, talment resem en el Credo, s’ha-
gués de davallar als inferns. Però, en 
aquest cas, el cos sense vida de la rei-
na Isabel II, anava a retrobar-se amb 
el seu estimat príncep Felip, i els seus 
pares —el rei Jordi VI i la reina mare 
Elizabeth—, i també la seva germana, 
la princesa Margarida, per romandre 
junts i acompanyats, durant aquest 
temps sense temps, en espera de ser 
desvetllats per les trompetes de la Re-
surrecció!

Mentrestant això no arriba, que cer-
tament ha d’arribar i ocórrer, el Pont 
de Londres novament s’ha enlairat i, 
imaginàriament, descansa sobre les es-
patlles de Sa Majestat Carles III, per 
la gràcia de Déu, Rei de la Gran Bre-
tanya i Irlanda del Nord i dels seus al-
tres regnes i territoris, Cap de la Com-
monwealth, Defensor de la Fe, Rei del 
Canadà, d’Austràlia, de Nova Zelanda, 
de Jamaica, de les Bahames, de Gra-
nada, de Papua Nova Guinea, Salomó, 
Tuvalu, Santa Lucía, Sant Vicent i les 
Grenadines, Belize, Antigua i Barbuda 
i Saint Christopher i Nevis!

Dr. Carles Cortina i Riu
Delegat per a Espanya dels Ordes 
Dinàstics de la Casa Reial de Savoia

Isabel II arriba a 
la Capella de Sant 
Jordi del Castell de 
Windsor

El rei Felip VI i la 
reina Sofia en el 
servei religiós a la 
Capella de Sant 
Jordi del Castell de 
Windsor

Major Paul Burns, 
el gaiter que va 
tocar en el comiat 
a la reina Isabell II a 
la Capella de Sant 
Jordi de Windsor

El rei Carles III i 
la reina consort 
Camil·la



Corona Imperial d’Estat Corona de Sant Eduard Corona d’Escòcia

Estendard Reial per a Escòcia Estendard Reial per a Anglaterra, Gal·les i Irlanda

Creu de St. Patrici. 
Irlanda

Bandera del País de Gal·lesUnion Flag de 1801. Bandera de 
la Gran Bretanya i Irlanda
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Creu de Sant Andreu, segle XVI. 
Bandera d'Escòcia

Creu de Sant Jordi, segle XVI. 
Bandera d'Anglaterra

Union Flag de 1606. 
Des de 1707, Gran Bretanya
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El fèretre de la reina a Escòcia El fèretre de la reina al Palau de Westminster amb la Corona Imperial, 
el Ceptre i l'Orbe

La tomba d'Isabel II

Placa mortuòria

Nota de condol de S.A.R. el Príncep 
Víctor Manuel de Savoia


