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El passat 24 de novembre es van celebrar a Madrid 

els actes d’homenatge a Josep Maria Biarnés, vice- 
canceller de l’Orde de la Legitimitat per la Corona d’Aragó.  
Biarnés va morir sobtadament, en el seu domicili de Palma 
de Mallorca el 27 d’octubre d’enguany. 
 
 Els actes van començar amb una missa en l’Església 
de Sant Josep de Madrid. Va presidir la cerimònia de 
Borbó-Parma, junt amb donya Maria Teresa, Margarita 
Ferragut –vídua de Josep Maria-  i la seua filla Arantxa. A 
més de carlistes madrilenys van assistir també  companys i 
amics del País Valencià, Catalunya, Aragó, Navarra-
Euskadi, Andalusia i Castella-Lleó. Posteriorment va tindre 
lloc el  dinar d’homenatge  a un restaurant. 
 
 Aprofitant la presència a Madrid de En Carles Xavier  
es celebraren diverses reunions i trobades amb  carlistes. 
Les reunions tingueren per objecte planificar els propers 
viatges del cap de la dinastia,  així com establir contactes 
per a nomenar els càrrecs de l’Orde de la Legitimitat que 
han quedat vacants per la mort  de Juan Francisco Martín 
d’Aguilera i de Josep Maria Biarnés  



Josep Maria Biarnés: UN CARLÍ FIDEL AL POBLE I A LA 
DINASTIA. 
 

L’amic Biarnés va iniciar les seues responsabilitats dins 
del Carlisme, en 1973, com a membre de la Junta de Balears. 
L’any següent, el 5 de maig, va ser nomenat per D. Xavier, cap 
regional. Posteriorment va ser elegit secretari general del Partit 
Carlí de les Illes. Durant els últims anys del franquisme i la 
Transició, també va representar al Partit en les plataformes 
unitàries de l’oposició democràtica de les Balears. En aquells 
moments va haver de declarar diverses vegades davant de la 
policia franquista. 

 
 El 9 de maig de 2009, al Monestir de Poblet –panteó dels 
reis valencians- va ser anomenat, per En Carles Hug, vice-
canceller de l’Orde de la Legitimitat. Posteriorment, i després 
de la desaparició de En Carles Hug, va ser ratificat per  En 
Carles Xavier. En els últims temps José María estava 
organitzant l’arxiu de l’Orde i redactant els seus estatuts. Amb 
motiu de ll'Aplec Carlista a El Puig i la visita de D. Carles 
Xavier a València, al gener de 2012, carlistes valencians, 
organitzadors dels actes, van mantindre un estret contacte 
amb Biarnés. En tot moment va tindre cap a  nosaltres una 
actitut de tolerància, respecte i absoluta confiança.  
 

També va col·laborar amb Carles Hug en la remodelació i 
posada al dia de les Ordes de Parma i Plasència. Ho va fer junt 
amb el Pare Juncosa i el també mallorquí Felip Villalonga. Cal 
recordar que les ordenes  parmesanes, més enllà  del seu 
aspecte  simbòlic i protocol·lari, són depositàries d’un important 
patrimoni,  moble i immoble,   historicoartístic  i cultural del 
Ducat de Parma. A més de complir deures assistencials en 
sanitat -col·laborant econòmicament amb hospitals-  i culturals 
–ajudes a l’educació per mitjà de beques. L’església de la 
Steccata, panteó dels ducs de Parma i Infants d’Espanya  -on  
també està soterrat En Carles Hug- durant aquests anys de 
renovació de les ordes va ser elevada a Basílica menor (2008),  
per Benet XVI. 



ORACIÓ DE RAMÓN MURUZÁBAL (Vice-canceller de 
l’Orde la Legitimitat per Navarra) 
 
 Per Josep Maria Biarnés, que va ser exemple d’home 
lleial a l’Església i al Carlisme, i que va posar el seu esforç 
i el seu treball per una societat més justa i solidària. T’ho 
demanem Senyor. 
 
 Per la seua esposa Margarita, i pels seus fills Arantxa 
i Jacobo, que van participar amb Josep Maria en les seues 
il·lusions i treballs, perquè el Senyor els reconforte en 
aquests tristos moments. T’ho demanem Senyor. 
 
 Per En Xavier i En Carles Hug, perquè el Senyor els 
tinga en la seua glòria, junt amb tots aquells que van morir 
sent fidels als seus ideals. T’ho demanem Senyor. 
 
 Pels que patixen la desocupació, pels que perden les 
seues cases, i per tots aquells que tenen fam i set de 
justícia. T’ho demanem Senyor. 
 
 Per tots els presents, pera que sentim el missatge de 
l’Evangeli i ho visquem com a Crist ens ho va ensenyar. 
T’ho demanem Senyor. 



PARAULES DE JOSÉ ANTONIO PÉREZ-ESPAÑA(de la 
Comissió Organitzadora de l’homenatge a Josep Maria 
Biarnés) 
 
 Potser vaig ser l’últim carlí amic que va parlar amb 
Josep Maria Biarnés el passat dia 24 d’octubre, hui fa quatre 
setmanes, quan estava en un centre comercial de Palma de 
Mallorca i em va demanar esperar que em cridara eixa nit 
des de sa casa. No em va cridar. L’endemà al migdia em 
cridava un altre amic carlí per a dir-me que havia mort. 
 
 Vaig conéixer Josep Maria fa molts anys, a través de 
cartes i per haver coincidit algun any en Montejurra. Fa pocs 
anys, quan En Carles Hug em va incorporar a les Reals i 
Ducals Ordenes dinàstiques de Parma, vaig mantindre un 
freqüent contacte amb ell i amb el P. Artur Juncosa per a 
animar als carlins a incorporar-se a les dites ordes. Sempre 
amb l’ànim entusiasta per la Dinastia Legítima, em comptava 
emocionat el privilegi que va tindre d’assistir al bateig de la 
Infanta Lluïsa Irene al baptisteri de Parma.   
 
 Com a Vice-canceller de la Reial Orde de la Legitimitat 
Proscrita va mantindre el seu permanent entusiasme i 
generositat mirant sempre el millor per al Carlisme i la 
Dinastia Legítima.   
 
 Aquest últim any especialment, assistint a quasi tots els 
actes carlistes de Madrid, València, Iratxe, Tafalla, Logronyo, 
Haro. I fent plans per als futurs a Andalusia, Castella-Lleó o 
Galícia.  O preparant els Estatuts de la Reial Orde de la LP.   
 
 Un home generós amb tots, en el funeral de Palma de 
Mallorca -l’Església plena d’amics- més de tres-centes  
persones van passar a donar el condol a la família de Josep 
Maria, que estava acompanyada per En Carles Xavier i la 
Infanta Carolina.  
 



 Crec que els que hem compartit les seues idees i el seu 
suport en tantes ocasions, unint discrepàncies dins del 
carlisme i lluitant amb els adversaris polítics en la Universitat i 
en el dia a dia de la professió, podíem reunir-nos en les 
nostres oracions al Pare Etern i en el seu record, davall 
l’afecte de la Dinastia Legítima que ens presidix. Aquest ha 
sigut l’ànim dels que hem organitzat els actes. 
 
 Gràcies Senyor, gràcies Infanta la senyora María 
Teresa, gràcies Margarita i Arantxa per estar amb nosaltres 
en aquest record d’amics carlistes. Gràcies a tots. 



PARAULES D’ARANTXA BIARNÉS (24.11.2012) 
 
 

Només volia dirigir-vos unes breus paraules en nom 
de ma mare, el meu germà, que no ha pogut vindre i meu. 
 

Volem agrair-vos tot el suport i les mostres d’afecte 
que estem rebent. 
 

I, encara que en els últims anys no he pogut participar 
en actes carlistes, he viscut el carlisme a casa des de 
xicoteta. Més tard a Barcelona vaig tindre l’oportunitat de 
compartir molts moments amb En Carles Hug, Artur 
Juncosa, Felipe Villalonga i per descomptat mon pare. I 
aprofite este moment per a dir-vos que seguirem els 
passos de mon pare. 
 

De nou moltes gràcies a tots. 



PARAULES DE NA Mª TERESA EN L’HOMENATGE A 
JOSEP Mª BIARNÉS 
 
 

Estem esglaiats, ens sentim òrfens perquè Josep 
Maria era el nostre referent. Per la seua cavallerositat, savi 
juí i coratge en moments difícils per a Espanya, les 
Espanyes. Un home amic del consens perquè el consens 
és intel·ligent, quan no suposa renúncia a l’essencial. 

 
A Josep Maria li agradava escoltar a tot el món, però, 

en cap moment, deixar de la mà les propostes que anaven 
ideant-se al llarg d’una lluita política de la que va ser 
protagonista actiu. I estes propostes són, hui més que mai, 
idònies per als temps actuals. Una democràcia distinta, un 
disseny radical distint. Per això a Josep Maria no podem 
veure-ho com un absent, sinó com l’amic a qui sempre es 
demanava un consell, un suport. Un referent viu, com va 
ser sempre, amb Margarita al seu costat, obert a 
l’esperança i al futur. 



PARAULES DE EN CARLES XAVIER EN L’HOMENATGE 
A JOSEP Mª BIARNÉS 
 
 

Vull retre homenatge Josep Maria Biarnés, al carlí 
fidel al meu iaio, fidel a mon pare i a mi. Fidel al Poble Carlí 
perquè sabia que així era fidel als nostres valors seculars, 
que són principis vius, no unes normes mortes i inerts. 

 
Josep Maria, alhora que tenia una ferma lligam al 

passat, estava, com carlí, com a cristià, compromés amb 
els gravíssims problemes socials i polítics del nostre temps 
als què hem de fer front. 
 

Un home amb la disponibilitat i capacitat d'escoltar a 
tots que anava parella a la clara consciència del que és 
irrenunciable, del que és necessari. 
 

I així era un referent per a tots. La seua cavallerositat, 
la seua elegància en el donar-se a si mateix, el seu coratge 
junt amb Margarita, l’admirable companya de la seua vida, 
perquè romanga al nostre costat. I eixe serà el servici més 
gran que ens puga prestar, a més de tants altres, al llarg de 
la seua vida. 
 


