Mor l'antic prior de Montserrat, Josep Maria
Cardona
Dll, 20/09/2010 per Catalunya Religió

(Abadia de Montserrat) Aquest dilluns al matí ha mort el pare Josep M. Cardona i
Jansana. Tenia 61 anys i en feia quasi quatre que li van diagnosticar una malaltia
contra la qual ha lluitat amb coratge i bon esperit. Moltes persones han estat
testimonis al llarg de la seva vida, i especialment en aquests darrers dies, de
l’actitud de fe i d’esperança cristianes amb què ha viscut tot el procés de la seva
malaltia, així com de l’estimació que manifestava per tothom. La missa exequial,
que presidirà el pare Abat Josep M. Soler, tindrà lloc demà, dimarts, a les 10.45h, a
la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Espontaniàment, s'ha obert un grup al facebook per recordar el pare Cardona.
El pare Josep Maria Cardona i Jansana va néixer a Sant Fruitós de Bages el 27 de
setembre de 1948. Va entrar al noviciat el 27 de juliol de 1968; la professió simple
la va fer el 2 de setembre de 1969 i la solemne el 24 de juny de 1973. Va rebre
l’ordenació sacerdotal el 3 de setembre de 1983. En els seus primers anys al
Monestir va intervenir en les trobades de joves celebrades a Montserrat. Entre les
diverses responsabilitats que va tenir dins la comunitat destaquen els set anys com
a prefecte de l’Escolania, de 1982 a 1989. Posteriorment, de 1989 a 1993 va ser
majordom (ecònom) adjunt. De 1993 a 2000 va ocupar el càrrec de prior de la
comunitat, essent l’abat el P. Sebastià M. Bardolet, mentre que de 2001 al 2005 va
tornar a l’Escolania com a coordinador de la residència. Els anys passats a
l’Escolania feia que mantingués una vinculació especial amb els antics escolans i
les seves famílies. Actualment, era el director de Discos Abadia de Montserrat
(DAM) i coordinador de l’àmbit relacionat amb les imatges gràfiques del Monestir,
així com dels locutors de la Missa Conventual per ràdio.
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