
Montserrat
Llegendari, cançons, odes

A cura de Maur M. Boix i Ramon Pinyol i Torrents

A Montserrat. Llegendari, cançons, odes, integrat per quaranta-sis poesies
curtes, Verdaguer hi va compilar en les edicions de 1899 i 1902 pràcti-
cament tota la seva producció de tema montserratí, tant la publicada
abans sota el títol de Cançons de Montserrat (1880 i 1885), com la disper-
sa en altres llibres o edicions soltes i fins algunes peces inèdites. Aquest
poemari, que compta amb moltíssimes musicacions, conté els poemes
amb què Verdaguer va contribuir a la mitificació moderna de Mont-
serrat i s’hi troben alguns dels seus textos populars, com ara «La mort
de l’escolà» o el «Virolai». En el volum, el poeta hi va recollir també el
poema èpic Llegenda de Montserrat, que en la present col·lecció, s’ha edi-
tat com a segon tom del llibre que porta el títol general de Montserrat.

Maur M. Boix i Selva (1919 - 2000), monjo de Montserrat, fou prior del monestir i director durant 32 anys
de la revista Serra d’Or. Membre de la Societat Verdaguer, la seva dedicació a l’estudi del poeta i a les seves
relacions amb Montserrat, fruit de molts anys d’interès, es va concretar sobretot en articles i treballs publi-
cats en les dues darreres dècades del segle XX. El 1997 va publicar Montserrat. Llegenda de Montserrat, que
ara es completa amb el tom primer, l’edició del qual no podrà veure perquè la mort, malauradament, li
ho va impedir. Ramon Pinyol i Torrents, professor de la Universitat de Vic i editor en aquesta mateixa
col·lecció del volum Pàtria, ha revisat i completat l’original que va deixar Maur M. Boix.
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