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CONSULTES A L’ANUARI VERDAGUER AL REPOSITORI  RACO 

 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert, www.raco.cat) és un repositori cooperatiu 

des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes 

científiques, culturals i erudites catalanes, amb la finalitat d’augmentar la visibilitat i 

consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es 

publica a revistes catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunya, de la 

Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 

L’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX va entrar a RACO l’any 

2007, amb la condició que s’oferia –com feien altres revistes– el text complet de tots els 

articles, excepte els del darrer número publicat.
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Des de fa ben poc, RACO permet veure les estadístiques de consulta de cada publicació 

(i de cada article). L’Anuari Verdaguer és de les revistes de filologia molt consultades, 

per sota, però, d’altres revistes d’àmbits més majoritaris i en general en castellà. 

El nombre de consultes a l’Anuari Verdaguer durant el 2009, a l’entorn de 7.700,  és 

lleugerament inferior a les de l’any anterior (8.570). Entre els articles més llegits fins a 

l’octubre de 2010 hi ha: 

 

• Ernest Moliné i Brasés, defensor dels Jocs Florals 

Carola Duran Tort 

• L’"Essai sur L’Atlantide" de Josep Tolrà de Bordas, i altres crítiques coetànies: 

edició a cura de Pere Farrés i Ramon Pinyol i Torrens 

Pere Farrés, Ramon Pinyol 

• L’"avant-propos" de Josep Tolrà de Bordas a Canigó, i altres crítiques coetànies 

Ramon Pinyol, Pere Farrés 

 

                                                 
1 Després que la Societat Verdaguer donés el permís i marqués les condicions d’accés de la revista a 

mitjan febrer de 2007, el mes de març la Biblioteca de la Universitat de Vic va rebre la confirmació, de 

part del CBUC, de la concessió de l’ajut per digitalitzar la revista Anuari Verdaguer. El desembre de 

2007, des de la Biblioteca informaven que l’Anuari estava digitalitzat i que segurament a partir del 20 de 

desembre seria consultable al portal RACO. A finals de gener de 2008, la biblioteca va notificar a la 

Societat que s’havia incorporat definitivament l’Anuari al portal. 
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Les estadístiques referents a les consultes a l’Anuari Verdaguer durant els darrers cinc 

anys són les següents: 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010* 

Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % 

 

 

ANUARI 

VERDAGUER 
- - 1.745 0,18 8.570 0,30 7.724 0,30 5.589 0,28 

 
*Les dades de l’any en curs s’actualitzen quatre vegades l’any 
 

 

 

A continuació, s’inclouen les dades –extretes el dia 4 d’octubre de 2010– sobre les 

consultes a la revista els darrers tretze mesos; les consultes a la revista els darrers quatre 

anys; les consultes a la revista per país, i, en darrer terme, els 30 articles més consultats 

al 2010 (fins al mes de setembre). 
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