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� Més de seixanta anys
després de ser trobats, els
famosos papirs de la mar
Morta continuen aixecant
expectació i sent el ger-
men d’enigmes, ara sem-
bla que infundats. En qual-
sevol cas el que diuen o
deixen de dir aquests es-
tranys papirs serà aviat a
l’abast de tothom, després
que la NASA els hagi
transcrit i els pengi a inter-
net perquè tothom sàpiga
què hi diu. Els primers
indicis, però, fan pensar
que no hi ha res d’extraor-
dinari, sinó que simple-
ment complementen la
història sobre Crist que ja
explicaven els quatre
evangelistes fins ara ofi-
cials, sant Mateu, sant
Marc, sant Lluc i sant
Joan. O sigui, que no hi
haurà revelacions ni es
descobriran grans secrets.

Els rotlles de la mar
Morta havien estat durant
gairebé dos mil·lennis
guardats en unes coves del
desert de Judea, fins que
uns beduïns els van tornar
a trobar el 1947. Després
de trobar els papirs, encara
va haver de passar un any
perquè fossin publicats en
una primera part. A partir
de la troballa, no només els
rotlles van ser objecte
d’investigació i responsa-
bles de fer disparar la ima-
ginació de més d’un, sinó
que els que havien estat els
essenis, els habitants de
Qumran, també van ser es-
tudiats per historiadors i
altres científics, fins que es
va configurar una clara
imatge de la manera de
viure i el pensament dels
seus habitants, diferents
dels altres jueus de l’època
de Crist. Tot i que sembla
que Qumran no va tenir
més de 200 habitants, les
idees de la comunitat van

tenir una transcendència
destacable. El que sí que
crida l’atenció són els pa-
ral·lelismes que es troben
en els escrits trobats i algu-
nes frases i afirmacions
atribuïdes a Jesús. És a dir,
que aquests papirs com-
pletarien la història de
Crist. Hi ha altres indicis
que confirmarien l’auten-
ticitat dels rotlles i la coin-
cidència en el temps. Per
exemple, sant Pau els es-
menta en les seves cartes i
sant Joan hi coincideix fi-
losòficament.

� Trobats fa 60 anys. El
1947, al costat de la mar
Morta, al Wadi Qumran,
es van trobar en onze co-
ves unes àmfores de fang
que contenien un gran
nombre de documents es-
crits en hebreu, arameu i
grec, uns 800. Les coves
havien estat segellades en-

tre els anys 68 i 69 de la
nostra era. Ara ja se sap
que van ser escrits entre el
segle II aC i l’any 70 dC,
quan va ser destruïda la
ciutat de Jerusalem.

La recomposició dels
fragments trobats ha durat
fins ara i ha anat a càrrec
de la NASA. Precisament,
l’Agència Espacial ha de-
cidit penjar els documents
a internet. Aquest any se-
rà, doncs, l’any en què es
coneixeran exactament els
papirs de Qumran, o alme-
nys el contingut que ens
permetin.

� 800 documents. Fins
ara se sabia que hi havia
fragments de tots els lli-
bres de l’Antic Testament,
excepte del Llibre d’Ester,
de molts altres llibres
jueus no canònics i ja co-
neguts, i fins i tot d’obres
fins ara desconegudes. A

més, van aparèixer molts
escrits propis dels essenis,
la secta jueva que vivia a
Qumran. Dels 800 docu-
ments es calcula que n’hi
havia 225 que eren còpies
de llibres bíblics, i la resta
textos religiosos.

Però entre els docu-
ments trobats, els que més
expectació van crear són
els que corresponen a la
Bíblia, ja que fins al seu
descobriment els manus-
crits en hebreu més antics
que hi havia eren dels se-
gles IX i X dC. Aquesta
modernitat feia sospitar
que els textos originals po-
dien haver experimentat
moltes modificacions res-
pecte als originals. Tot i ai-
xò, els textos de la mar
Morta mostren que les mo-
dificacions van ser gairebé
inexistents.

� Els papirs de la dis-
còrdia. En teoria entre els
textos de Qumran no n’hi
hauria cap que correspon-
gués al Nou Testament ni a
cap text cristià, però això
tampoc és prou clar.

Aquesta manca de cla-
redat rau especialment en
dos trossets de papir que es
diu que podrien ser del
Nou Testament. Si fos ai-
xí, serien els documents
més antics que hi ha cor-
responents a aquesta obra.
Segurament serien de
l’any 50. Aquests dos
fragments s’han anomenat
papir 7Q5 i papir 7Q4. El 7
correspon al número de la
cova on van ser trobats i la
Q a Qumran.

� La teoria catalana.
Una de les teories que han
fet interessant el papir 7Q5
és que podria correspon-
dre a una part de l’Evange-
li de sant Marc, segons una
teoria del jesuïta català Jo-
sep O’Callaghan, mort el

2001. El trosset de papir,
que només fa 3,9 cm d’al-
tura per 2,7 cm d’amplada,
té lletres de l’alfabet grec
que formarien part del text
del capítol 6, versicles 52 i
53 de l’Evangeli segons
sant Marc. Aquest episodi
és el que es refereix al fet
que, després de la multi-
plicació dels pans i els pei-
xos, Jesús caminés sobre
les aigües. Un cop identifi-
cades, les lletres que s’hi
arriben a entreveure encai-
xarien amb el text
d’aquests versicles. A més
d’O’Callaghan, aquesta
teoria és defensada per al-
tres especialistes europeus
en papir, com ara el carde-
nal retirat Carlo Maria
Martini. A més, O’Callag-
han també va identificar el
papir 7Q4 com a perta-
nyent a la primera Carta a
Timoteu, versicle del 3,16
i 4,1.3. El papir 7Q4 està
format per dos trossos. Un
fragment fa 7,2 cm d’altu-
ra i 1 cm d’amplada i l’al-
tre, 1,1 cm per 1 cm.

� Sense amagar res. A
part de la teoria d’O’Ca-
llaghan, el que sí que sem-
bla clar i descartat és que
els papirs hagin aportat
cap doctrina extraordinà-
ria ni cap revelació oculta
per al Vaticà com s’havia
difós als anys noranta.
Aquestes teories es basa-
ven en les expressions que,
segons sembla, empraven
sovint els habitants de
Qumran en afers religio-
sos. Però la teoria que
l’Església catòlica volia
amagar els papirs perquè
no es descobrissin les
claus secretes entre els pa-
pirs del Qumran i el Nou
Testament va quedar des-
cartada pel seu propi pes
quan la NASA va decidir
publicar-los i posar-los a
l’abast de tothom.

Els papirs de Qumran a la xarxa
La NASA prepara la publicació dels famosos rotlles de papirs de la mar Morta; els manuscrits que es van trobar el

1947 complementarien els textos religiosos coneguts, però no inclourien cap revelació extraordinària
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Fragments dels papirs de Qumran. A la dreta, un detall del famós 7Q5, identificat pel jesuïta Josep O’Callaghan com un fragment de l’Evangeli de sant Marc.
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COVES DE QUMRAM

Mor l’actriu i
dobladora Glòria
Roig, germana de
Montserrat Roig,
als 71 anys
� Barcelona. L’actriu i
dobladora Glòria Roig i
Fransitorra va morir,
divendres, als 71 anys,
a causa d’una malaltia.
Fonts del sector teatral
han explicat que feia
temps que estava greu-
ment malalta. El fune-
ral es va fer ahir al mig-
dia a l’oratori de les
Corts. Glòria Roig era
una de les filles de l’es-
criptor Tomàs Roig i
Llop i germana de la
també escriptora Mont-
serrat Roig, qui va es-
criure especialment per
a ella el monòleg Re-
ivindicació de la senyo-
ra Clito Mestres, que es
va acabar convertint en
l’única peça de teatre
que la reputada escrip-
tora va arribar a estre-
nar. Glòria Roig era la
viuda del també actor i
doblador José Luis
Martínez Sansalvador,
molt popular a l’Estat
espanyol perquè va po-
sar veu a Humphrey
Bogart, Sean Connery,
Charlton Heston i Tom
Selleck. Un dels últims
treballs de Glòria Roig
va ser la interpretació
de Luisa en la pel·lícula
La educación de les ha-
das (2006), dirigida per
José Luis Cuerda. / EL

PUNT

El Palau estrena
«Sent 100», un
espectacle per a
famílies
� Barcelona. Amb motiu
de la celebració del cen-
tenari, el Palau de la
Música Catalana va es-
trenar ahir un espectacle
destinat al públic fami-
liar. Sent 100 es basa en
un text de David Pintó
sobre la sonda espacial
Voyager, que la NASA
va llançar a l’espai el
1977 i que conté un disc
d’or amb gravacions de
sons i imatges de la Ter-
ra. Pintó es pregunta què
passaria si en un lloc on
regna el silenci apare-
gués, de cop i volta, la
música. Pedro Pardo
signa la partitura de l’es-
pectacle, que té la parti-
cipació de Percussions
de Barcelona i l’Escola
Coral de l’Orfeó Català.
Sent 100 es podrà tornar
a veure els dies 2 i 9 de
març. Els preus de l’es-
pectacle van dels 5 als
10 euros. / EL PUNT


