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La Viquipèdia
en català

La Viquipèdia en català (o Viquipèdia en valencià) és l'edició de la Viquipèdia (o Wikipedia) en llengua 
catalana, la principal enciclopèdia en línia a Internet. És un projecte altruista que vol fer arribar a 
tothom el coneixement de la humanitat en català. El 16 de març de 2001 Jimmy Wales (cofundador i 
promotor de Wiquipedia) va anunciar que volia crear viquipèdies alternatives en altres llengües i, 
alhora, afegia que hi havia interès, especialment, en la versió en català. El mateix dia, i amb pocs minuts 
de diferència, es van crear els nous dominis «deutsche.wikipedia.com» i «catalan.wikipedia.com». La 
Viquipèdia en català va néixer aquell dia i va ser la segona a tenir articles publicats, ja que l'alemanyano 
va introduir cap contingut fins dos mesos després, mentre que la catalana ja tenia la primera entrada el 
17 de març -l’endemà- amb el mot “àbac”. A partir d’aquí la Viquipèdia en català no ha parat de créixer, 
en articles, qualitat dels articles, viquipedistes (persones que col·laboren i creen articles) i usuaris. L’1 
de maig de 2003 s’adopta el nom catalanitzat de Viquipèdia. El 18 de juliol de 2007 se celebra la primera 
trobada de col·laboradors de l'edició en català. El setembre de 2009 assoleix la xifra de 200.000 articles. 
El 21 de desembre de 2010 arriba als 300.000 articles.

D’altra banda, la seva qualitat ha estat abastament reconeguda. A gener de 2010 assoleix la primera 
posició mundial en qualitat per davant de la versió en anglès (líder en qualitat d’una llista de 1.000 
articles que tota Viquipèdia hauria de tenir). A desembre de 2013 té 567 articles considerats de qualitat. 
També ha rebut reconeixements internacionals externs a Viquipèdia, com del Museu Britànic de 
Londres, que va lliurar el 2010 a Viquipèdia en català dos dels cinc premis als millors articles de qualitat 
sobre obres de la seva col·lecció. El gener del 2013 se superen per primera vegada els 30 milions 
d’articles consultats (ara ja en són gairebé 50 milions). El fundador de la Wikipedia Jimmy Wales, a octu-
bre del 2013, posa la versió catalana com a exemple i assegura, en una conferència, que la versió catala-
na és "molt més gran del que un s'imaginaria pel nombre de persones que estan parlant català". Només 
a gener del 2013 els viquipedistes van redactar 1.892 articles. El 15 d’abril del 2013 arriba als 400.000 
articles. A tall de comparació, això vol dir que bo i tenint més de 20 vegades més parlants, la Viquipèdia 
en castellà només té el doble d’entrades, o la francesa el triple de la catalana. Al 2013, era a la 15a posi-
ció al món en nombre d’articles amb vora 420.000, més de 7.000 fitxers, uns 160.000 usuaris registrats i 
més d’un milió de pàgines totals. Això vol dir que té més entrades que llengües com el noruec, el finès, 
el persa, el txec, el coreà, l’àrab, l’hongarès, el danès, el grec, el búlgar o el turc.

Ha rebut molts reconeixements, fins i tot recentment. A final del 2013, rep el Premi Francesc de Borja 
Moll de l’Obra Cultural Balear (29 de desembre d’enguany dins els premis 31 de Desembre) per «la gran 
promoció que fa de la nostra cultura tant des del punt de vista intern, contribuint de manera decisiva a 
la millora dels recursos culturals disponibles en català, com des de l’òptica externa, en situar la cultura 
catalana en un lloc destacat dins l’univers de la cultura lliure».

Tot i els èxits aconseguits, des de l’associació Amical Viquipèdia encara es vol anar més lluny. Aquesta 
associació ha promogut de manera exemplar el creixement i la qualitat de la Viquipèdia en català i ha 
organitzat diverses viquimaratons: jornades intensives en un lloc concret (biblioteca o museu principal-
ment) per redactar articles a partir de la documentació que s’hi troba. Enguany, a març del 2013, es va 
fer la viquimarató més llarga del món, de 35 hores, a la Fundació Miró. Segons un estudi liderat per Marc 
Miquel (2011) de la Universitat Oberta de Catalunya, la versió catalana és, juntament amb l’alemanya, la 
menys etnocèntrica de 25 grans versions estudiades. Segons aquest estudi, gairebé tots els editors 
resideixen als Països Catalans, encara que també hi col·laboren estrangers amants de la llengua.

L’Amical Wikimedia (o simplement Amical) va néixer el 2008 i és una organització temàtica de Wikimèdia 
sense ànim de lucre reconeguda oficialment que té per objectiu i missió principal que la suma de tot el 
coneixement humà estigui disponible en català, i que tota el coneixement sobre la cultura catalana 
estigui disponible en qualsevol idioma. És la primera associació acceptada que té un àmbit territorial 
que no coincideix amb un estat, reconeguda per la Fundació Wikimedia (Wikimedia Foundation) justa-
ment el 2013, el 7 de juny. Més enllà de Viquipèdia en català també s’han desenvolupat en la nostra 
llengua diversos projectes germans que complementen l'enciclopèdia. Tots ells són multilingües, 
lliures, recolzats en la tecnologia wiki i administrats per la Fundació Wikimedia. En destaquem els 
projectes de Viccionari, Viquillibres, Viquiversitat, Viquidites, Viquinotícies, Viquitexts, Wikimedia Com-
mons, Meta-Wiki i Viquiespècies.

L’èxit de Viquipèdia, més enllà de l’associació Amical Viquipèdia, és també un èxit col·lectiu i voluntari 
fruit de la dinàmica pròpia d’una societat que vol posar la llengua catalana al màxim nivell internacio-
nal.
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