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comprovar en l’historial de canvis o 
en les pàgines de discussió. Per al-
guns, aquests condicionants –també 
existents en les antigues enciclopè-
dies en paper– són una excusa per 
desprestigiar l’eina, però per molts 
d’altres constitueixen un reflex del 
conflicte en la societat i una consta-
tació que el coneixement és viu i és 
també polèmica.  

Controvèrsies i acords 
“El que és bo de la Wikipedia és que 
obliga a tothom a editar la mateixa 
pàgina. Es busca una visió de con-
sens en què tots els punts de vista 
estaran d’acord”, explica David La-
niado, investigador de Barcelona 
Media, un centre tecnològic adhe-
rit a la xarxa TECNIO. Des de Bar-
celona Media han posat en marxa 
Contropedia (Contropedia.net/de-
mo), una eina que pretén fer més 
visible el que és polèmic d’un arti-
cle en temps real i ja a la mateixa 
entrada, sense anar a l’historial de 
canvis o a la pàgina de discussió. 
“Quan hi ha un tema polèmic a la 
societat, segurament hi haurà un 
reflex d’aquest debat a la Wikipe-
dia. És el primer resultat de Google 
per a la majoria de coses i per això 
tothom està interessat a defensar la 
seva visió”, afegeix Laniado.  

La Contropedia és un projecte in-
ternacional, amb ajuts europeus i en 
què, a més de Barcelona Media, par-
ticipen una universitat francesa 
(ScienciesPo), la Universitat d’Ams-
terdam i el Politecnico de Milà. La-
niado i Andreas Kaltenbrunner, di-
rector del grup de xarxes socials a 
Barcelona Media, expliquen que 
l’eina s’usa perquè els investigadors 
facin recerca sobre conflicte social, 
però també perquè els polítics pren-
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guin el pols a l’opinió pública. A més 
a més, volen fer més visibles els 
punts controvertits perquè els ex-
perts menys familiaritzats amb l’en-
ciclopèdia oberta s’atreveixin a 
aportar el seu granet de sorra i a edi-
tar més els diferents continguts.  

Franco i Obama, polèmics 
“Si comences de nou –explica Kal-
tenbrunner– et costa veure els con-
flictes que hi havia. Molta gent tor-
na a repetir coses ja discutides. És 
molt pesat per als que hi són tornar 
a explicar-ho”. La Contropedia, en-
cara en procés de millora, inclou ja 
més de 120 articles. De moment, 

només funciona per a la versió an-
glesa, però Laniado i Kaltenbrun-
ner expliquen que la intenció és 
ampliar-la a altres llengües, inclo-
ses el català, el castellà, l’alemany o 
el rus. Per als articles que ja funcio-
nen, l’eina subratlla amb una gra-
dació de colors (vermell, lila, blau) 
els elements més polèmics. Asse-
nyala quantes vegades han sigut 
editats, el text que s’ha esborrat o 
afegit i altres canvis. També permet 
veure en quins anys la discussió va 
ser més activa o si hi ha bàndols 
d’editors –aquesta última, però, és 
la característica més experimental 
i encara no funciona del tot. 

Deia Ramón de Campo-
amor en uns dels seus 
versos que res és veri-
tat o mentida, sinó que 
“tot és segons el color / 

del vidre amb què es mira”. La re-
flexió rimada del poeta té també 
una versió viquipediana. La Viqui-
pèdia defineix Catalunya com a pa-
ís, mentre que la versió espanyola 
ho fa com a comunitat autònoma. 
L’explicació de l’energia nuclear 
resulta molt descriptiva en francès 
i més crítica en alemany. I de Bin 
Laden la Wikipedia anglesa en des-
taca que va ser el responsable de 
l’11-S, mentre que la versió en àrab 
recalca abans el seu perfil erudit i 
el seu pare bilionari. El biaix cultu-
ral i ideològic de l’eina creada el 
2001 pels nord-americans Jimmy 
Wales i Larry Sanger és clar, i ara 
noves eines permeten subratllar-lo 
i estudiar-lo millor. 

“La Wikipedia són moltes comu-
nitats petites, i cadascuna té una vi-
sió del món, totes són una mica etno-
cèntriques”, explica el viquipedista 
Àlex Hinojo. Amb més de 459 mili-
ons de visitants únics cada mes (da-
des del novembre del 2014), la Wiki-
pedia posa a l’abast dels internautes 
bilions d’articles en més de 200 idio-
mes. Hinojo, que col·labora des de fa 
anys amb la Viquipèdia, explica que 
l’article de Cristòfor Colom és dife-
rent en català que en altres llengües 
perquè “cada personatge té una 
aproximació cultural”. A més del bi-
aix cultural, també el perfil ideològic 
d’alguns editors o de les seves fonts 
impregna els articles, com es pot 
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raulotes o deixar un article en 
blanc. La majoria es detecten i es 
reverteixen automàticament.  

La Contropedia permet in-
cloure també els diversos actes 
vandàlics. Laniado i Kaltenbrun-
ner expliquen que volen donar 
continuïtat al projecte afegint-hi 
altres llengües, introduint un en-
llaç a l’eina des de la Wikipedia i 
ampliant el nombre d’elements 
que s’analitzen. Per fer-ho, però, 
miren de trobar nou finança-
ment. Tant Laniado i Kalten-
brunner com Hinojo defensen el 
model d’aquesta eina per accedir 
al coneixement, que està en con-
tínua evolució. “La Wikipedia és 
el millor lloc per començar una 
cerca i el pitjor per acabar-la. Es-
tà feta per voluntaris, no enga-
nyem a ningú. El problema és que 
això ha esdevingut un estàndard”, 
diu Hinojo.e

Entre els articles que analitza la 
Contropedia hi ha, per exemple, els 
del canvi climàtic, la Guerra Civil Es-
panyola, el president Barack Obama, 
l’avortament i la plataforma Airbnb. 
L’eina mostra, per exemple, que 
Francisco Franco i Segona Repúbli-
ca són alguns dels elements més con-
trovertits de l’entrada anglesa sobre 
la Guerra Civil Espanyola, editats 
més de 200 vegades. En l’entrada so-
bre la independència de Catalunya es 
reflecteix, per exemple, l’estira-i-ar-
ronsa d’editors que esborren i afegei-
xen el terme anomenats al costat de 
Països Catalans, i en la de Barack 
Obama, desacords sobre si cal defi-
nir-lo o no com a afroamericà. Lani-
ado explica que el més controvertit 
són “temes ideològics, polítics, ètnics 
i conflictes nacionals”. Hinojo sub-
ratlla que el més polèmic a la Viqui-
pèdia són articles històrics, mentre 
que els que estan relacionats amb el 

procés polític que viu Catalunya 
són els més vandalitzats. 

Vandalismes neutralitzats 
La Wikipedia té unes regles cla-
res, com ara citar sempre les 
fonts. Quan hi ha diferents punts 
de vista, s’intenta negociar, pe-
rò de vegades dos o més editors 
entren en conflicte. Hinojo ho 
anomena “guerra d’edicions” i 
explica que hi ha la figura d’un 
administrador que posa pau. Per 
fer-ho, pot bloquejar durant un 
temps alguns editors. “La Wiki-
pedia t’ensenya a discutir ba-
sant-te en arguments i no en les 
emocions. No hi estem acostu-
mats. No acceptem la discussió 
com a sistema de creació de co-
neixement”, reflexiona Hinojo. 
Més enllà dels desacords, també 
hi ha algunes edicions vandàli-
ques, com ara introduir-hi pa-

Tendències, 
estadístiques i punts 
de vista a la principal 
enciclopèdia oberta

Wikitrends 
El coneixement de moda 
L’eina Wikitrends també funci-
ona per a diferents idiomes de 
l’enciclopèdia oberta i reflec-
teix què és tendència en un mo-
ment determinat i quins són els 
articles més vistos en cada ver-
sió de l’enciclopèdia. Per exem-
ple, últimament a la Viquipèdia, 
la versió catalana de la platafor-
ma, són tendència els articles 
de Banyoles, l’Hospital de la 
Santa Creu de Barcelona, el 
pantà de Riba-roja i El mètode 
Grönholm.
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