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El pare O’Callaghan, papiròleg 
de renom mundial

Avui dia hi ha, per part del gran públic, una 
fascinació i un interès enorme pels papirs i les 
troballes, i concretament per tot allò relatiu 
a Qumran, una vall del desert de Judà, prop 
de la mar Morta, a Cisjordània. En unes coves 
d’aquest indret, el 1947 van aparèixer unes 
restes arqueològiques datades entre el segle 
II aC i l’any 68-70 de la nostra era, quan Titus 
i la Legió X Fretensis van destruir Jerusalem i 
aquest assentament dels essenis. Són el que 
comunament s’anomenen «manuscrits de la 
mar Morta».

Un dels fragments de papir que va despertar 
més admiració va ser el 7Q5, identificat com el 
text de l’evangeli de sant Marc 6,52-53. El que 
molts no saben és que aquest treball el va realit-
zar un sacerdot català, tortosí per a més senyes: 
el pare jesuïta Josep O’Callaghan Martínez.

Els O’Callaghan, d’ascendència irlandesa, 
són una nissaga arrelada al Montsià i al Baix 
Ebre des de fa tres segles, que compta amb 
personatges notables com Ramon O’Callaghan 
Forcadell, canonge, teòleg i historiador, nascut 
el 1834, o Ramon O’Callaghan i Tarragó, nat 
a Benissanet el 1798, brigadier puntal de la 
primera guerra carlina.

Josep O’Callaghan i Martínez va néixer a 

Tortosa el 7 d’octubre del 1922 i entrà a la 
Companyia de Jesús el 29 d’octubre del 1940. 
Fou ordenat sacerdot el 31 de maig del 1952. 
La seva carrera acadèmica va estar plena de 
llorers: doctor en Filosofia i Lletres per Madrid 
el 1959, en Lletres Clàssiques per Milà el 1960 
i professor de Teologia a la Facultat de Sant 
Cugat del Vallès entre el 1961 i el 1971. Durant 
el temps en què fundà el Seminari de Papi-
rologia, va marxar al Pontifici Institut Bíblic 
de Roma, on romangué entre els anys 1971 i 
1992. Des del 1980 alternà aquesta tasca amb 
la de professor de Crítica Textual a Barcelona 
i entre el 1983 i el 1986 va ser degà de la Fa-
cultat Bíblica.

Va treballar també al Museu Rockefeller de 
Jerusalem. Va fundar i va dirigir Studia Papyro-
logica Castroactaviana, la revista catalana de 
papirologia més prestigiosa, que es va editar 
semestralment entre el 1962 i el 1983. Aquesta 
publicació va assolir els 22 volums.

Josep O’Callaghan va morir al Centre Borja 
de la Companyia de Jesús, a Sant Cugat del 
Vallès, el 15 de desembre del 2001.

Data: 2 de març de 2014 
Publicat a: Catalunya Cristiana




