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Archie Harrison de
Sussex marca l’inici de les
noves tradicions reials
Aquest dilluns el príncep Enric entrava de ple en la vida convencional
i, amb 34 anys, es convertia en pare d’un nen a qui li han posat Archie.
La paternitat és tota una fita per al
fill rebel de Diana de Gal·les, que
tants cops havia atret l’atenció mediàtica per donar disgustos als
Windsor, que no li pagaran mai a la
seva dona, Meghan Markle, el paper estabilitzador que ha tingut en
la vida del príncep pèl-roig.
Potser per això, li perdonen totes
les reformes que ha portat a terme de cop entre dilluns i dimecres, quan l’exactriu
nord-americana, de
37 anys, ha sigut
mare i ha presentat en societat el
seu fill. El primer
canvi previst, que
era tenir el fill a
casa, no l’ha pogut fer realitat
perquè
després
d’haver sortit de
comptes i per la seva
edat els metges li van aconsellar tenir el fill a l’hospital, cosa
que finalment va passar la nit de diumenge a dilluns, quan li van induir el
part a l’hospital de Portland a Londres, no a l’ala Lindo del St. Mary’s
com totes les seves familiars reials.
Un cop nascuda la criatura va ser el
pare sol qui va aparèixer davant dels
mitjans a explicar com havia anat tot
plegat. Ella es va quedar recuperantse a casa, on va ser traslladada en secret amb la seva mare des de l’hospital londinenc. Era un canvi substancial respecte a la seva cunyada, Kate

Middleton, que quan va ser mare dels
seus tres hereus del tron va sortir al
cap d’algunes hores a les escales de
l’hospital amb el seu home al costat i
el nadó als braços maquillada i pentinada per a les càmeres de tot el món.
Ella, en canvi, es regeix per altres normes, més naturals.
Dos dies després del naixement
apareixia ahir per primer cop amb un
vestit blanc sense mànigues que no
dissimulava ni gota ni les seves actuals formes ni els seus actuals volums
de dona que acaba de ser mare.
Somreia i s’explicava mentre era el seu home qui
aguantava el nadó.
A continuació també arribaven nous
canvis, quan presentaven el nen a
la reina Elisabet II
per difondre’n tot
seguit la imatge a
través d’Instagram
i no d’un comunicat
oficial de Buckingham. Se sumava a la foto
de la presentació reial Doria
Ragland, la mare de Markle, cosa que
mai va passar amb els Middleton, per
exemple.
Al nen li han posat Archie Harrison
Mountbatten-Windsor, un nom sense precedents en la família reial britànica. Els cognoms seran els del besavi i la besàvia (el de la reina, segon!).
No els de cap títol nobiliari. Els pares
han decidit que no en tingui cap. I això que, per descendència, li tocava ser
príncep. Els temps han canviat més
en tres dies que en els últims 67 anys
a la monarquia britànica.e

