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Silenciosament, com una pausa en la seva partitura personal, Pere Puig
Ballonga va marxar a la casa del Pare celestial,
la llar on Jesús va assegurar que hi ha moltes
estances.1 Va ser el darrer dimecres del mes de
maig. 2 Dos dies abans ja havia començat el
camí d’acomiadament dels seus i de tota la
música que el va rodejar tan magníficament.
Afable i encara amb espurnes de bon humor,
fins al darrer moment no va deixar de ser ell
mateix: un honest servidor de Déu. Les seves
converses i preguntes seguien estant relacionades amb la família, l’església, la
música o el concert d’un cor nord-americà celebrat el dia anterior.3 Tot amb
l’amable i tranquil caràcter de sempre. Però la cita a la casa del Pare era imminent. 4 Havia patit mesos i mesos de llarga malaltia, de patiments i d’incomoditats que va saber portar sàviament, com sempre, al costat de la Núria, 5 la
seva fidel companya i esposa.
Els darrers deu anys havien estat mal compassats pel batec d’un cor que
s’afeblia. Però malgrat això el mestre mai no va abandonar la passió pel noble
art, ni molt menys el ministeri de la música. Tampoc, mentre li va ser possible,
1

Paraules de Jesús: Evangeli de Joan 14:2.
Pere Puig Ballonga (Barcelona, 22 d’agost de 1929 – Sabadell, 25 de maig de 2016)
3
Concert de Prescott Chorale d’Arizona a la Primera Església Baptista de Sabadell, el 22 de maig de 2016.
4
La darrera vegada que va assistir a l’església va ser el dia de Nadal de l’any anterior, el 25 de desembre de
2015.
5
Núria Mayor Sánchez (Sabadell, 24 de març de 1933)
2

no va deixar d’escriure regularment a la web de l’església a la secció Hi
c

es

e tats. Com a minuciós musicòleg que era, va investigar la història i les

circumstàncies que van portar els seus autors a compondre els preuats cants.
Ens ha llegat els comentaris d’uns vuitanta himnes.6 Al mateix temps, i enmig
d’aquests feixucs anys, la seva ploma himnològica també va contribuir a l’edició del llibre Hue as de Cristia is

e e arte– a

sica editat pel Consejo

Evangélico de Madrid. Amb gran mestratge va escriure el capítol U a apr xi
aci

a as ra ces de a hi

g a pr testa te 7

1 — L’HOMENATGE. Però un fet destacable i cabdal va succeir el 30 de

juny del 2007. El Teatre Principal de Sabadell es va omplir de gom a gom per
homenatjar-los. A ell i a la Núria, la seva esposa. L’amfiteatre, dempeus, va
agrair al mestre els 47 anys de prolífica direcció amb la Coral Al·leluia i, implícitament, una vida sencera a disposició del seu Salvador. El reconeixement va
comptar amb tres entitats directament
vinculades al mestratge d’en Pere: l’Orfeó
de Sabadell, la Coral Belles Arts i la Coral
Al·leluia. Cada grup va cantar quatre peces i tots plegats, sota la direcció de Jordi
Palacios, van interpretar Gr cies D u
L’acte, culminat amb la pavana A
te s

r que

a vida que el mestre Puig va diri-

gir, significaria un colofó a la seva magnífica tasca musical en actiu.8
Aquell esdeveniment, però, no arraconaria ni les solfes ni les tecles de
l’orgue de l’església o el vell piano de casa.9 Fins i tot, quan un any després, el
6
De l’any 2006 fins al 2008 va comentar una vuitantena d’himnes. El darrer que va incloure és un cant a
l’esperança cristiana eterna: 1. Roman amb mi, Déu! Que ja cau la nit / i m'envolta amb el seu mantell de mort. /
Quan no hi ha ajut al món ni cap confort, / ajut dels desvalguts, roman amb mi! // 2. Veig com la vida s'escola
entre els dits, / la glòria del món s'ha anat esfumant; / Tot és efímer, tot és inconstant, / però Tu romans invariable
amb mi. // 3. La teva gràcia sempre em cal tenir, / només així puc vèncer el Temptador. / Cap altre pot ser el meu
guia i suport, / de dia i nit, / Senyor, roman amb mi. // 4. Alça la creu, il·lumina els meus ulls, / mostra'm l'esclat de
l'eternal matí. / Les ombres del món Tu les has vençut, / en vida com en mort, roman amb mi. (El núm. 248 de
l’himnari Cants de Glòria. Música de William H. Monk; Lletra original de Henry F. Lyte i lletra catalana de Samuel
Sais)
7
Huellas del Cristianismo en el arte–La Música. Consejo Evangélico de Madrid, 2008. Editor: Manuel García
Lafuente. Coordinació de Pau Grau i pròleg de Marcos Vidal. Capítols redactats per Pau Grau Ballester, Miguel
Ángel Cano, Jaime Fernández Garrido, Pere Puig Ballonga i Nancy Roncesvalles.
8
L’Orfeó de Sabadell –dirigit per la suplent Gemma Fernández– i la Coral Belles Arts –per Emili Fortea– van
cantar quatre peces, i la Coral Al·leluia, dirigida per Isabel Maria Planes, una més. Tots plegats van interpretar el cant
Gràcies Déu, dirigit per Jordi Palacios, exdirector de la Coral Bonanova de Barcelona, i la pavana Amor que tens ma
vida, que va dirigir el mateix Pere Puig. En finalitzar el concert, Pere Puig va ser obsequiat amb una estatueta del
músic Pau Casals i un recull amb les firmes de tots els cantaires (Nota de premsa del Consell Evangèlic de
Catalunya).

2008, va patir un Ictus i les seves capacitats intel·lectives quedaren molt minvades, no va trencar el llaç que l’unia amb la música. Aquell daltabaix físic el va
portar a perdre la capacitat de llegir, de saber les notes o els noms de les filles. Malgrat tot, va anar recuperant les constants vitals i va arribar a cantar,
amb certa regularitat, a la corda dels baixos en el cor de la seva vida, la Coral
Al·leluia, ara dirigida per una de les nétes, Lois García Puig.10
2 — ELS MINISTERIS. Malgrat la seva consistent petjada artística, la dispo-

sició del mestre Puig va traspassar els límits
de la música. Com a cristià va participar en
molts àmbits de la vida de la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell. Des de líder del grup de joves fins a mestre de l’Escola Dominical; des d’editor de la revista de
l’església fins a diaca. La seva versatilitat va
ser fruit d’una sòlida preparació humana, bíblica i teològica adquirides des de
ben jove.
En uns moments en què l’entitat interdenominacional uve tud para
Crist passava per unes circumstàncies molt delicades, uns companys de ministeri van anar una nit a veure’l a casa per demanar-li ajut. El van proposar presidir l’entitat. Davant de les grans dificultats del moment i fent un esforç suplementari, del 1970 al 1972 Pere Puig va ser el president del comitè directiu
de uve tud para Crist

Posteriorment el va rellevar el pastor Narciso Núñez

Moreno.11
Per aquells anys, a la ciutat de Dénia (País Valencià) es projectava celebrar
en els mesos d’estiu una intensiva setmana de convivència amb classes adreçades a músics de les esglésies baptistes de l’estat. L’agost de 1976 va veure la
llum la primera Se a a de

sica de la UEBE, coordinada pel missioner nord-

americà Errol Simmons.12 Pere Puig va ser cridat a col·laborar, de manera espe9

A conseqüència de la malaltia i, sobre tot, d’un Ictus que va patir el 2008, va perdre algunes facultats motores
que el van impedir de tocar l’orgue o el piano com sempre ho havia fet, o de llegir partitures. Amb el temps va anar
recuperant algunes constants intel·lectives. Es veia en cor de tocar peces senzilles, però es rebel·lava contra la
impossibilitat de no poder tocar les més complexes.
10
Lois García Puig va rebre el relleu després que Isabel Maria Planes Puig, neboda del Mestre i cosina segona
de la nova responsable, el dirigís durant uns dos anys.
11
Narciso Núñez Moreno (1924-), pastor baptista nascut a Valdepeñas, que ha exercit el ministeri pastoral a
Sabadell, Badalona, Tarragona, Reus, El Prat de Llobregat i Puerto de Sagunto.
12
Othar Errol Simmons (1939–2014). Des de 1975 missioner de la Southern Baptist Convention's International
Mission Board a Espanya i Hongria.

cial, com a professor i part de l’equip rector de la Se a a Les seves classes
de direcció coral, orgue i el grup instrumental de flautes de bec interpretant
música clàssica, amb tota la família de flautes –soprano, contralt, tenor i
baixa–, van ser algunes de les activitats que exerciria. No hi ha dubte que ell
va ser la veritable ànima de les cinc primeres edicions, i va deixar una empremta eterna en molts dels participants. En la celebració dels 40 anys de la
Se a a de

sica y Ad raci

el 21 d’agost de 2015, el mestre Puig va adre-

çar-se als congregats a Dénia mitjançant un vídeo projectat. Amb un fil de veu
molt prim, però amb la mateixa fortalesa d’esperit de sempre, les seves paraules van ser de goig pels creients que s’hi van aplegar: Desit
t ts e s c

p

e ts de ca pa e t de

sica i e s desit

ta fe icitat a

que h passi

t

b » 13
Molts músics van ser beneïts, tant musicalment com espiritualment, per
la benefactora disposició d’en Pere i la Núria. Mai un no esquerp; sempre un
sí honest. Mai un retret per no ajudar; sempre una mà per aixecar. El seu
tarannà reflexiu, alhora que crític; ponderat, alhora que decidit; i prudent,
alhora que clar i català, sempre va ser un actiu que va posar a les mans de
Déu. El gruix de músics beneïdament afectats per la força d’una visió i dedicació va superar qualsevol previsió humana, començant per les filles i per l’església. De les seves mans van sorgir cantaires, instrumentistes o pastors entregats
a la causa de la música: uns empeltats en el ministeri cristià, d’altres incorregibles melòmans. Alguns d’ells, tant de les esglésies com de fora, com Josep
Maria Pladevall, Lluís Vila Casañas, Doris Moreno, Josep Meseguer o Jordi
Palacios14 van rebre la inspiració i les eines necessàries per ser i fer el que implícitament els va mostrar: que es p si se pre e
d

ar t t e que

a bu c r

usica

es

e t pugui te ir i fer h a b a

a s de Se y r per
xi a si ceritat i

t hu i » 15 Un encertadíssim consell que, en realitat, és el retrat

de tota una vida.

13
Paraules recollides del petit vídeo projectat en el 40è aniversari de la Semana de Música y Adoración, a Dénia,
el 21 d’agost de 2015. En un brevíssim parlament, el mestre Puig va estar acompanyat per una de les seves filles,
Núria Puig Mayor, professora durant anys de la Semana, qui també va dirigir unes paraules als assistents.
14
Josep Maria Pladevall (1956-), compositor, professor i intèrpret de flauta; Lluís Vila i Casañas (Sabadell,
1959-) músic, director de cor i orquestra i director de la Coral Sant Jordi; Doris Moreno Martínez (1960-) professora
en història moderna; Elies Cortés (1954-) pastor, músic i psicòleg; Josep Meseguer (1946-) cantautor i poeta; i Jordi
Palacios (1953-), músic, pianista, exdirector de la Coral de la Bona Nova i actualment codirector de Gospel Soul.
15
Entrevista realitzada per Josep Marc Laporta, publicada a Art&cel el juny de 2002.

3 — ELS CORS. Implicat de manera natural en la vida social de la seva

ciutat, el mestre Puig va ser cridat el 1969 a dirigir la C ra Be es Arts un
grup de cantaires que s’havia format l’any 1967 en una casa particular de la
Creu Alta de Sabadell, coordinat per la professora i pedagoga musical Montserrat Busqué. 16 Després d’assajar durant uns anys sense més pretensió que
gaudir del cant, la coral, amb divuit cantaires, es va presentar públicament
l’onze de juliol de 1971 en el local de l’Acad

ia Be es Arts sota la direcció de

Pere Puig Ballonga. El mestre els va dirigir fins a 1975.17
Les relacions amb altres estaments de la ciutat van donar lloc a intenses
col·laboracions amb l’Orfeó de Sabadell, on el mestre Puig va ser cantaire i
sotsdirector. Amb la Coral Al·leluia i altres cors prepara i canta el G ria de
Poulenc en commemoració del Centenari de la Ciutat de Sabadell, conjuntament amb l’Orquestra Ciutat de Barcelona sota la direcció d’Edmond Colomer. Era l’any 1977. Seguidament, el 1979 prepara la Coral Al·leluia per
participar cantant

bgesa g de Mendelssohn en el 75è aniversari de l’Orfeó

de Sabadell, amb orquestra i també sota la direcció del mestre Edmond Colomer. Igualment interpreten el Requie

de Mozart a Sabadell, Barcelona i Sant

Cugat del Vallès amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigits pel mestre
Jordi Mora. Amb la mateixa orquestra i director canten el Requie
Sabadell, a Reus i a Vic.
Schubert o el Te Deu

de Foré, a

a i de Brahms, la Pava a de Foré, R sa u da de

de Haydn.

Però malgrat el que aquestes dades
ens puguin fer pensar o suposar, la prolífica vida musical de la Coral Al·leluia sota
la direcció del mestre Puig sempre va estar
dedicada als cultes de l’església local. Cada
diumenge hi participaven. El seu pas per

16

Montserrat Busqué Barceló (Sabadell, 1943-2008) fou músic i mestra, i una de les pioneres del que s’anomena
escola activa. Va publicar Virolet Sant Pere l'any 1977, el primer recull de cançons populars catalanes adreçades als
mestres de música després del franquisme. L'any 1967 començà a dirigir el grup que s'acabaria convertint en la Coral
Belles Arts de Sabadell.
17
Al grup que havia començat a dirigir Montserrat Busqué l’any 1967, s’hi van afegir cantaires que provenien
de la Coral Al·leluia i de la desapareguda Coral Sant Lluc, i que l’any 1969 van començar a assajar a l’Acadèmia de
Belles Arts, adoptant el nom de l’entitat. En el concert de presentació del 1971 van cantar les persones següents.
Sopranos: M. Àngels Olivella, M. Eugènia Castellví, Mercè Lombarte, Montserrat Bru, Núria Puig, M. Antònia Puig
i M. Rosa Forns. Contralts: Núria Mayor, Montserrat Busqué, M. Teresa Malagarriga, Montserrat Frauca i Rosa M.
Prat. Tenors: Jaume Busqué, Lluís Fernàndez i Pere Castellví. Baixos: Gustau Erill, Josep Merigó i Esteve Padrós.

altres formacions, com quan de jove va col·laborar amb el Cor de l’Església
Reformada de Sabadell18 o amb l’ajut a diversos cors d’altres esglésies, mai no
va impedir la seva prioritat, la Coral Al·leluia ni el ministeri a casa, a l’església.
Molts cors van rebre suport del mestre Puig, en forma de classes, de
partitures o de tot allò que calgués menester, com la Coral de la Barceloneta
que dirigia Elies Cortés o la Coral Ebenecer de l’església del Passatge Gaiolà de
Barcelona. Formacions de Barcelona, Terrassa, Manresa o València van tenir en
algun moment de la seva història un suport pràctic i molt concret. També
grups moderns de música pop, com Shalom o Ressò, van ser beneïts per la
seva disponibilitat. A l’àlbum Sha

de 1975, Pere Puig consta com a director

musical, curiosament en un estil musical aleshores molt modern, ben allunyat
de la seva formació clàssica.
4 — ELS HIMNARIS. La seva pulcritud en la lectura musical a primera vista

anava com anell al dit quan s’havia de revisar i corregir partitures. Moltes
vegades havia comentat cofoi:
i

s i

egeix exacta e t e que p sa a a partitura

e ys!» I era ben bé així. Gran part de l’himnari baptista Ad raci

XXI va rebre la seva perfeccionista mirada, i hi va retocar notes fugides o
errades imprevistes.19 Però, sobretot, la joia a la qual va dedicar gran part del
seu bon saber fer va ser Ca ts de G ria l’himnari en català que conjuntament
amb el seu cunyat, Benjamí Planes,20 i la seva germana, Isabel Puig,21 va impulsar. A Ca ts de G ria es percep nítidament l’empremta del mestre, tant en la
traducció i adaptació d’alguns càntics com en la revisió de totes les edicions.22

18
Durant el pastorat de Salvador Sevilla, al seu pare el van demanar si volia ajudar-los amb la direcció del cor
de l’Església Reformada. El pare, la Isabel i el Pere ho van fer uns quants anys. Quan va morir el pare, el 1959, el
mestre Puig va ajudar-los en una curta etapa.
19
Adoración XXI, himnari en castellà de 317 himnes editat per la Unión Evangélica Bautista de España l’any
2006, que substituiria l’antic Himnario de las Iglesias Evangélicas de España, de l’any 1965. Pere Puig va revisar la
majoria dels càntics entre els anys 1999 i el 2001.
20
Benjamí Planes Capuz (1926-), membre fundador de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, ha estat
secretari executiu i president, i també membre del cos de revisió lingüística de la Bíblia evangèlica catalana. També
és responsable de la revista Presència Evangèlica i president del Consell Evangèlic de Catalunya.
21
Isabel Puig Ballonga (Barcelona, 1925–Sabadell, 1991), germana d’en Pere Puig i esposa d’en Benjamí Planes
Capuz, va ser pianista de la Coral Al·leluia i excel·lent instrumentista.
22
A la dècada del 1950 s’inicià la recuperació de la himnología catalana protestant dispersa. Hi treballaren Pere
Puig i Benjamí Planes, a Sabadell; Àngel Cortès i Daniel Giralt-Miracle, a Barcelona; i Joan Vallès, a Rubí. El primer
fruit es publicà el 1965, en un recull de 22 càntics, i l’any següent un segon recull que continuava fins al número 53.
Una tercera edició del 1969 constava de 169 himnes i anticipava un veritable himnari evangèlic català. Una quarta
edició arribà el 1979, amb 214 càntics, del qual se’n van fer un total de tres edicions. Finalment el 2004 es presentà
l’actual setena edició que conté 271 himnes. Tots han estat editats per l’impressor Salvadó, de Barcelona. Cants de
Glòria és el treball d’uns quants anys de Benjamí Planes Capuz, ajudat per la seva esposa Isabel Puig Ballonga,
talment com per Pere Puig Ballonga. També s’ha editat els corresponents himnaris de música, en dues edicions, una
de gran per als músics i una altra, més petita, per a tothom. Aquest treball és obra del músic Pere Vargas, director que

El fil que uneix el temps i la música va lligar-lo permanentment a la
producció d’himnaris, partitures i traduccions de tota mena. No és en va que
la Coral Al·leluia atresori el fons de partitures més gran i important de les esglésies evangèliques del país, amb més de 5.000 obres, partitures i documentació musical, fruit de la gran tasca de recopilació, traducció, adaptació i classificació del mestre Puig. Aquest fil pautat que traspassa els temps també el
connecta directament amb l’Hi

ari Eva g ic de as Ig esias de Espa a 23

Colze a colze, un petit equip de tres persones –el missioner Joe W. Mefford,24
el pastor Samuel Rodrigo25 i el laic Pere Puig– va treballar incansablement enmig d’innumerables dificultats tant de caràcter tècnic com operatiu per publicar un recull d’uns 470 himnes en partitura. Al final l’himnari va veure la llum
gràcies a la bona feina i perseverança del grup i, per descomptat, pel constant
suport de la Núria, ja que fins a altes hores de la nit en dies entre setmana es
reunien a casa per posar fil a l’agulla al projecte.
5 — LA RÀDIO. En plena dictadura del general Franco, una de les activi-

tats considerades subversives en què en Pere Puig s’hi va implicar van ser els
programes de ràdio

aravi sa Gr cia i

e t s dev ci a es que es pre-

sentaven setmanalment per Ràdio Montecarlo.26 Molts dissabtes a la tarda en
Pere anava a un petit estudi que Miguel Valvuena27 tenia a la seva casa de Barcelona per gravar uns programes de ràdio en català i en castellà, amb la participació d’alguns cors i solistes de les esglésies. El procés per esquivar la censura era llarg i costós. Al principi, Valvuena havia de viatjar en cotxe o tren fins

fou de la Coral Jericó de Barcelona. (Article del propi Pere Puig Ballonga a Presència Evangèlica, nº 243-244, any
2006).
23
Himnario de las Iglesias Evangélicas de España. Impremta Salvadó, Barcelona, 1967. La International
Mission Board –la Missió Baptista a Espanya– va encarregar al missioner Joe W. Mefford (1921-2005) una comissió
a fi i efecte de fer un himnari de música per les esglésies. Els escollits van ser Samuel Rodrigo Mora (1918-1995) i
Pere Puig Ballonga (1929-2016), juntament amb el missioner. Segons un recull de premsa (Baptist Press) de la
Southern Baptist Convention del 9 d’octubre de 1965, Joe Mefford afirmava que «es necessitava no menys de 23
himnaris de música per tal de localitzar les melodies per a les seleccions que s'enumeren en el present himnari».
Això, implícitament, desvetllava i explicava la realitat: que els organistes tenien una feinada cada cop que
s’anunciava un himne, ja que mitjançant una combinació de codis i sigles havien de trobar l’himnari anglosaxó de
música adient en un temps rècord per poder acompanyar la congregació.
24
Joe W. Mefford (Arkadelphia, 1921–Xàtiva, 2005), missioner nord-americà, graduat pel Ouachita University
(Baptist), Arkadelphia, Ark., i pel New Orleans Baptist Theological Seminary. Va arribar a Espanya l’any 1953.
25
Samuel Rodrigo Mora (Alacant, 1918-Barcelona, 1995), músic de bona formació, va ser pastor a les esglésies
de Manresa, la Bonanova, Cornellà i El Prat de Llobregat.
26
Les emissions es van fer des de l’any 1968 fins al 1975.
27
Miguel Valbuena Cabarga (A Coruña, 1919-Barcelona, 2010). Va ser un predicador, escriptor i professor de
les Assemblees de Germans que va estudiar a la Escuela Bíblica Emaús, a Vennes, Lausana (Suïssa). Després de
viure al Canadà donant classes a l’Escola Bíblica del Quebec va tornar a Espanya per fer programes evangèlics de
ràdio a Tànger i també des de Barcelona per Ràdio Montecarlo.

a França amb les cintes magnetofòniques a la maleta i allí enviar-les per correu
a Montecarlo. Després tot es va anar normalitzant de mica en mica.
Fruit d’aquestes activitats radiofòniques i evangelístiques, l’any 1969 es
va gravar un dels primers discs evangèlics de l’estat, Ca t s Espiritua es 28 amb
quatre himnes escollits de diverses gravacions ja fetes per ser emeses per la ràdio. Pere Puig tocava l’orgue i Pasqual Haro era la veu solista, i va ser editat
per la U i

Eva g ica Bautista de Espa a Era, també, la seva primera pro-

ducció fonogràfica.
6 — LES PUBLICACIONS. Una nova eina espiritual va veure la llum l’any

1966, després que en una conferència a l’església del carrer de Verdi de Barcelona el ponent va indicar, despectivament, que els tutsis de l’Àfrica tindrien
una traducció de la Bíblia molt abans que els catalans. Això va indignar un
grup de pastors i dirigents, i els va esperonar a posar-se a treballar. Després
de diversos contactes, aquest grup es va reunir el 16 de febrer a l’Església del
carrer dels Tallers, i allà va néixer el que en aquell moment s’anomenaria la
Fu daci B b ica 29 Anys més tard el propòsit es va complir. Després de diverses edicions dels Evangelis, els Salms i el Nou Testament, arribaria la traducció
completa de la Bíblia en català.30 Però l’empenta inicial de la Fu daci B b ica
també va portar el 1968, tot just dos anys més tard del naixement de l’entitat,
a editar la revista Pres cia Eva g ica que tindria molt bona acollida en el
poble evangèlic català.
En tot aquest llarg camí de la I stituci B b ica Eva g ica de Cata u ya
de la traducció de la Bíblia al català i de Pres cia Eva g ica és remarcable la
decidida implicació d’en Pere Puig en tot el projecte. Ell va ser-hi des del principi. Va ser anomenat vocal de la primera Junta Directiva de l’entitat.31 I en el
28

Cantos Espirituales (1969), va ser produït per la Promoción de Radiodifusión de la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE) i constava de dos himnes i dos espirituals negres.
29
Més endavant s’anomenaria Fundació Bíblica Evangèlica i quan les circumstàncies ho van permetre es va
registrar a la Generalitat amb el nom actual d’Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. Es va escollir una Junta
Directiva i es va posar en circulació uns títols de col·laboració econòmica de mil pessetes, amb facilitat de pagar-los a
terminis. (Citat a Presència Evangèlica, núm. 243-244, any 2006).
30
Amb el temps, després de diverses edicions dels Evangelis, els Salms i el Nou Testament, l’IBEC editaria la
Bíblia catalana l’any 2000, i el 2004 la primera Bíblia catalana a Internet. També posaria en marxa la revista
Presència Evangèlica i l’himnari Cants de Glòria.
31
El primer consell executiu, elegit en una reunió a l'església del carrer Tallers de Barcelona era format per
Benjamí Planes Capuz (1926-) com a president; Pere Bonet Such (1909-2011) com a secretari; Àngel Cortès Dejuan
(1924-2003), relacions públiques; amb Francesc Pol, Pere Puig Ballonga (1929-2016) i Salvador Salvadó Cots (1936) com a vocals. També en fou impulsor el mestre i pastor Joan Vallès Bonet (1915-1979) i s'hi afegiren Enric Capó
Puig (1930-2012), Ricard Giralt-Miracle (1911-1994), Josep Grau Balcells (1931-2014) i Joan Gonzàlez Pastor
(1931-1997). (Memòria protestant 2016; Josep Lluís Carod Rovira, Polític i escriptor. Article a l’Avui del 3 de gener
de 2016).

decurs dels anys va participar-hi molt activament de diverses maneres, tant
executives com de suport, moltes vegades amb tasques de supervisió, de
revisió o lectura crítica.
La seva implicació amb un Evangeli ben contextualitzat amb el país, la
llengua i el poble el va portar a involucrar-se en diverses activitats cristianes
paral·leles a la música. Com que a l’església de Sabadell feia temps que ell preparava amb cura un butlletí dominical, un dia el missioner John David Hughey 32 i el pastor Samuel Vila 33 –aleshores director d’E Ec de a Verdad–
atents a la feina feta, el van convidar a formar part de la redacció.34 Era l’any
1949. Aquell primer pas el va portar, uns anys després, a ser nomenat director
d’E Ec de a Verdad en dos períodes diferents: del desembre de 1957 a l‘abril
de 1969, i del novembre de 1978 al novembre de 1982.35
7 — LA FORMACIÓ. Amb un pare molt aficionat a la música i una ger-

mana pianista, en Pere ho tenia tot per dedicar-se a aquest art i formar-se,
malgrat que mai no va fer estudis reglats. La seva passió per la música li venia
de l’abundant i fecund ambient musical que es respirava a casa. De fet, el pare
va ser el primer professor i qui el va ensenyar i el va guiar al llarg de la seva
infantesa i joventut.
A Tortosa, on la família vivia abans de la Guerra Civil, el pare va
organitzar una rondalla, a R

da a Puig que va fer alguns concerts, sempre

amb motius benèfics. També va ser director de l’Orfeó Tortosí, però a causa
de les seves creences religioses i del fet que no volia cantar en cerimònies catòliques ho va ser durant molt poc temps.36 Després de la Guerra Civil al pare

32
John David Hughey (1914-1984), missioner de la Foreign Mission Board a Europa i president del Baptist
Theological Seminary in Switzerland, va publicar Historia de los Bautistas en España (Barcelona, 1964) i Religious
Freedom in Spain: its Ebb and Flow (Londres, 1955). Va arribar al país el 1947. Va ser molt apreciat, però les seves
discrepàncies amb Samuel Vila va donar lloc a una important escissió en els baptistes espanyols.
33
Samuel Vila Ventura (1902-1992) va ser pastor, predicador, escriptor, fundador de l’Editorial CLIE, director
de l’Eco de la Verdad, president de la UEBE i lluitador constant per la llibertat religiosa.
34
La primera col·laboració amb la revista El Eco de la Verdad la va fer el maig de 1949, amb dues pàgines que
portaven per títol: Páginas Infantiles. A l’edició següent ja es va titular Nuestros Muchachos.
35
En els anys compresos en els quals Pere Puig va ser director, l’Eco de la Verdad va haver de canviar de nom
en diverses ocasions a causa a la dura censura franquista. El mateix Pere en dóna detalls en uns apunts de memòries
personals (La família Puig-Mayor): «Degut als problemes amb la censura, el nom de la revista va canviar en moltes
ocasions. De ‘El Eco de la Verdad’ va passar a ‘Entre Nosotros’. Vam canviar el nom i es va dir ‘Estudio’ i ‘El
Mensajero Bautista’. Des de maig de 1958 fins a desembre de 1961, alternant-lo mensualment, fins a la primavera de
1959, que va passar a dir-se ‘Estudio’. El mes de gener de 1962 vam tornar a canviar el nom per ‘El Eco’ i el vaig
dirigir fins al novembre de 1963» ‘El Eco de la Verdad’ és el degà de les revistes evangèliques espanyoles. El primer
número es va publicar l’any 1893 a Barcelona.
36
Contradient aquesta informació de primera mà, en els anuaris històrics de l’Orfeó consta com que ho va deixar
per malaltia, probablement per no especificar que era protestant.

li van encarregar d’organitzar una rondalla per Educaci

y Desca s

que estava suspès per un període de dos anys de feina i sou per ‘r
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Com

separa

tista’ i, com que necessitava els diners, ho va acceptar. També hi va apuntar a
la filla, la Isabel, i al petit Pere, ja que cobrava a tant per alumne. Eren anys
molt difícils i la família va estar empesa a lluitar per la més bàsica subsistència.
El mestre Puig ho recordava així:
E e s pri ers te ps de a seva depuraci
p

aix s c

es deia a sa ci

tica de r gi ] u ta e t a b d s a ics u d’ t ia gita a que t cava a

guitarra i u a tre que te ia u a bateria e pare va a ar pe s p b es pr pers i
barriades de T rt sa t ca t per fer ba ar a ge t
are a Isabe i
d

e s ac

ave s par i aix p d e

pa y ve

perqu a

s par t ta a fa

rec rd que a vegades a
s de c brar a gu s di ers e s

ia A

ie

feia

ta verg

ya

a ar pe carrer a b a ba d rria i se pre pr curava a agar a Va ser u s
es s

t dif ci s i que a

ie

va

arcar

t» 38

Totes aquestes circumstàncies i experiències familiars i musicals van ser
crucials en la formació del músic, tant en l’aspecte artístic com per la banda
humana i espiritual. El mestre Puig acostumava a dir a qui
el sentís que

ai havia c brat i u c ti

per fer

si

ca» Certament l’afirmació podia denotar una certa recança de les crues experiències viscudes de petit; però el que
implícitament revelava era el seu alt sentit de servei, après
del pare. Les paraules de Jesús ressonaven en el seu cor,
projectades en el ministeri cristià de la música: De fra c
h heu rebut d

eu h ta b de fra c» (Mateu 10:8).

Una important referència musical pel mestre Puig va ser Pere Inglada
Sanmartí,39 cosí segon per part de pare, organista i bon coneixedor de la música de la Reforma, especialment de la música de Johann Sebastian Bach. Pere
37

Educación y Descanso (1949-1976) va ser una organització recreativa, del Sindicato Vertical, que va existir a
Espanya durant l'època de la dictadura franquista. EyD estava dedicada a promoure i realitzar tot tipus d'activitats
artístiques, culturals i esportives per part dels treballadors.
38
Apunts personals escrits per Pere Puig Ballonga. Documents cedits per la família Puig-Mayor.
39
Pere Inglada Santmartí (1910-1980) va ser organista i orguener. Fill del pastor Pere Inglada Barrera i d’Anna
Sanmartí, durant 10 anys va ser organista a l’Església Alemanya de Barcelona, traslladant-se a Brasil, on va
prosseguir la seva vocació d’organista a l’Església Metodista Central del barri Liberdade i en altres comunitats.
També va formar part de la Comissió de Música brasilera que va preparar l’edició del Hinário Evangélico, però des
de l’any 1955 principalment es va dedicar a la tasca d’orguener, dedicant-se a la restauració d’alguns dels millors
orgues de Brasil.

Inglada va exercir d’organista durant 10 anys a l’Església Evangèlica Alemanya
de Barcelona, al carrer Brusi, la qual cosa també va permetre a Pere Puig relacionar-se amb l’orgue de tubs. Amb Inglada, el 1950 va iniciar els estudis d’orgue i musicologia. La seva esposa, la Núria, recorda aquells dies i fets:
E va fer c asses a b e seu c s per despr s d’u s a ys I g ada es va
estab ir a Suda

rica U dia e Pere va a ar hi per de a ar si p dia t car

’ rgue a veure si p dia estudiar exp ica t que a havia estat a b e seu c s
S’h va par ar i e va deixar t car Hi a ava dissabte s dissabte
dia a se y ra Bach ’ rga ista de ’esg sia a e a ya c

Per u

que a gu es vegades

p dia assistir hi i va de a ar si hi p dia a ar u diu e ge a

at a ’h ra

de ’ fici a t car Despr s d’aque dia va estar basta t de te ps a a t hi t ca t
’ rgue e e s cu tes» 40

Aquesta relació com a organista de la comunitat alemanya va facilitar
un fet cabdal pel mestre Puig. Posat que l’església va decidir canviar d’orgue, la
situació va propiciar que la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell adquirís l’orgue de tubs de l’Església Alemanya a un preu molt baix, gairebé simbòlic. L’arribada i la instal·lació, el 1970, de l’orgue de tubs va significar per en
Pere un pas més en el desenvolupament musical que desitjava.
Les classes i converses amb Inglada van fomentar en el mestre Puig una
gran estima per la música de Johann Sebastian
Bach i tot el que representava el barroc i l’església reformada del segle XVIII. Va ser un enamorat de Bach, de la seva vida, del seu ministeri
a l’església en el seu temps, de les seves cantates, corals, fugues, sonates, suites, obertures i
fantasies. Diverses vegades va viatjar al país germànic per conèixer de primera
mà la vida del a t r de Leipzig. I quan no entenia alguna informació, opuscle
o escrit ho consultava amb un dels seus gendres, l’Amadeu García, coneixedor de l’alemany, per tal d’esbrinar la magnitud de la petjada musical i espiritual de Johann Sebastian Bach.
No seria gens agosarat dir que, d’alguna manera, Pere Puig va sintetitzar
en la seva vida i ministeri musical les virtuts essencials del Pare de la Música.
40

Converses de Josep Marc Laporta amb Núria Mayor Sánchez. Any 2016.

Malgrat que, a diferència de Bach, pràcticament no es va dedicar a la composició sinó a la traducció i adaptació de cants, cal remarcar que pel que fa a la
resta la relació és prou coincident. Pere Puig tenia molt clar el propòsit de fer
una música el més acurada i excel·lent possible per a la glòria de Déu dins del
marc de l’església, al servei i lloança del seu Salvador. El S i De G ria bachià
el va impactar. La simbiosi amb el músic alemany, pel que fa a la base i els fonaments del ministeri eclesial, no admet dubtes. Com a

a t r de la seva con-

gregació el mestre Puig va incidir en la preparació musical de nens i joves al
servei de Déu, cercant sempre la millor qualitat musical i espiritual, i fomentant, també, el meravellós gaudi de l’art com un preuat bé diví.
Ja traspassada la dècada dels 60, de 1969 a 1972, Pere Puig va rebre classes d’un dels millors professors de direcció i cant coral de l’època, Enric Ribó.41 Entre els seus abundants dons musicals destacava un privilegiat sentit de
l’afinació absoluta, cosa que va marcar el mestre, ja que sempre bregava per
aconseguir la justa afinació, fins al punt que mai no va voler gravar ni editar
cap disc amb la Coral Al·leluia, clarament pel sentit de l’oïda perfecte que gaudia. Només va acceptar una sola excepció: va ser l’any 1998, amb motiu del
cinquantè aniversari de la construcció del temple de la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, quan es va editar un cassette recopilatori amb unes
vint-i-cinc peces, entre la Coral Al·leluia i la Coral Infantil i Juvenil l’Estel. 42
Seria la primera i única vegada que el mestre Puig acceptaria la publicació d’un
producte fonogràfic de la Coral.
La influència d’Enric Ribó va ser determinant en l’univers interpretatiu i
de direcció coral del mestre Puig. Els accents melòdics i els rítmics, els directes
i els indirectes desenvolupats, el ritme intern i l’extern, les pauses expressives
o la manera d’atacar van ser conceptes d’interpretació que ell va assumir com
a propis. L’alta exigència del professor Ribó va portar a Puig a una visió més
completa del cant coral, no solament pel que fa a l’economia gestual i concreta de la direcció, de la que ell era un gran mestre, sinó per altres aspectes com

41
Enric Ribó Sugrañes (Barcelona, 1916–1996) fou un director d'orquestra i de cor català. Fou cofundador, el
1935, del Cor Mixt Polifònic (des del 1939 Capella Clàssica Polifònica) i professor de violí i de conjunt coral i
instrumental del Conservatori de Barcelona, i director d'orquestra de la mateixa entitat. També va dirigir l’Orfeó de
Sants.
42
Les diverses gravacions que van conformar la definitiva recopilació i editatge del producte fonogràfic va anar
a càrrec d’Amadeu García, gendre de Pere Puig.

la impostació, la projecció de la veu o la dicció, que amb precisió va saber
transmetre a la Coral.43
A més d’Enric Ribó, el barceloní Oriol Martorell,44 director de la Coral
Sant Jordi, va ser un dels referents pel que fa a direcció i interpretació. Martorell va ser l’examinador de les classes que va impartir Ribó, amb una prova
final que consistia en dirigir un assaig de la Coral Sant Jordi. Tanmateix, moltes trobades corals i seminaris especialitzats, tant al país com a l’estranger, on
s’impartien un seguit de classes de cant coral i direcció, van ser llavor musical
que el mestre Puig va saber rendibilitzar, la majoria de vegades amb la companyonia activa i implicada de la Núria i de les filles.
La conjunció entre les ensenyances i mestratge del pare, l’ascendència
pianística de la seva germana, la influència organística de Pere Inglada i l’empremta coral d’Enric Ribó i Oriol Martorell, va germinar en Pere Puig una línia musical i ministerial molt definida. El seu camí artístic i espiritual anava
molt ben traçat i delineat.
Encara que sembli estrany, Pere Puig va escriure molta teologia. I la va
impartir dia rere dia, diumenge rere diumenge mitjançant la Coral, l’orgue, els
himnes o els cants. Com Bach amb els oratoris i corals, Puig va anar sembrant
pacientment i consistentment multituds de llavors eternes que el Senyor faria
créixer en els cors dels oients i cantaires. L’hermenèutica bíblica, tan perceptible en l’obra de Bach, també va ser la que va fer servir Puig quan adaptava i
traduïa himnes anglesos, alemanys o espirituals negres i els feia cantar setmana
rere setmana. L’explicació comprensible del misteri de Déu a través d’una melodia i un text es convertiria en el fons d’armari espiritual que eternament romandria en els cors i donaria els seus fruits.
La formació d’en Pere Puig no només va ser musical. La seva curiositat
autodidacta el va portar a escoltar, llegir i sentir la fe en el Crist de manera
personal i transformadora. En unes notes personals en les quals narrava el seu

43

Les classes amb Enric Ribó es feien tres dies a la setmana, al vespre, i l’examinador va ser Oriol Martorell,
director de la Coral Sant Jordi. Pere Puig va coincidir a les classes amb Josep Pernas Galí (1931-1985), director de la
Coral Jericó de l’església d’Assemblees de Germans del carrer Terol de Barcelona, i Pere Vargas (1932-), també
director de la Coral Jericó, de la mateixa església del carrer Terol de Barcelona.
44
Oriol Martorell (Barcelona, 1927-1996) va ser un director coral, pedagog i catedràtic en història català. Va ser
fundador en 1947 de la Coral Sant Jordi, que va dirigir durant més de 40 anys, símbol cultural de la lluita
antifranquista a Catalunya i referent clau del moviment coral europeu.

primer diumenge a l’església de Sabadell —després d’arribar amb la mare i la
germana de Tortosa—, es pot entreveure l’abast de la seva preparació:
Rec rd

ta b que aque diu e ge e

xeria a ’aut r d’u

ibre que te e

a casa i que

eu pare e

va dir que c

havia egit ‘ a re igi

ei

a a

ca ce de t d s’ Efectiva e t aque diu e ge predicava e past r de Terrassa
Sa ue Vi a» 45

També, en un altre paràgraf, en recordar els dies d’infantesa enmig de la
Guerra Civil espanyola, relata això:
Rec rd a D
p c aba s de a seva
e v tat de pers

A t i

de qua

dura t a guerra civi

’a y 1938

rt vivia a casa de ’ via R sa E rec rd assegut a tau a

es segura e t de ’esg sia darbista 47 esc ta t es seves e

se ya ces b b iques a b
bada it esc ta t

46

ta ate ci

te ia

u a ys i ta b quedava e

» 48

I en uns apunts personals també fa esment a l’experiència d’un curs per
a predicadors laics:
’a y 1948 i pu sat pe s
e

issi

ers Baptistes Dr Huguey i Dr

i gs es va ce ebrar u curs d’estudis per a predicad rs i vaig assistir hi

a

c ausura es va fer dura t u a set a a especia ce ebrada a Terrassa» 49

La formació bíblica i teològica li va arribar de molts indrets, i molt
especialment a casa, amb els pares i els avis, formant-se un ideari bíblic ben
contrastat i consistent. El mateix Pere hi feia referència: E past r Be a
Sa taca a de Vi afra ca de Pe ed s
dava es pr diques de

e ’ha par at

tes vegades que rec r

eu avi s bre ’Ap ca ipsi» 50 És per aquests detalls i per

d’altres que podem entreveure una dilatada formació cristiana conreada en el
si de la família.
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Apunts personals escrits per Pere Puig Ballonga. Documents cedits per la família Puig-Mayor.
Antonio María Agustín (1854-1938), ancià important dintre de les Assemblees darbistes, altrament anomenats
‘Germans tancats’.
47
L’església darbista va ser una escissió dels Germans de Plymouth, anomenats Assemblees de Germans. Les
bases del darbisme són, des del punt de vista eclesiàstic, la teoria dels privilegis successius de Déu, i la teoria de la
ruïna o de l’apostasia de l’Església. La primera d’aquestes teories explica que Déu es val d’instruments humans per
portar a bon fi la seva obra. Si un d’aquests instruments és infidel, Déu el deixa i n’escull un altre.
48
Apunts personals escrits per Pere Puig Ballonga. Documents cedits per la família Puig-Mayor.
49
Ibíd.
50
Ibíd.
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S’escau, també, puntualitzar que les referències teològiques que el van
formar en els seus tendres anys de creixement espiritual li van arribar de pràcticament totes les famílies protestants del moment: dels metodistes, dels germans oberts i tancats, i dels baptistes.51 Totes les branques i tendències teològiques van ser un formós cultiu que amb els anys li aportarien una gran saviesa. No en va les seves classes d’Escola Dominical eren un refrigeri espiritual
per a tots aquells que l’escoltaven.
8 — LA CORAL. Quan l’any 1943 va arribar la família Puig-Ballonga a

Sabadell –en Pere tenia 14 anys–, el seu pare, Pere Puig Inglada,52 va posar en
marxa un cor per cantar regularment en els cultes que, en aquells moments a
causa del tancament governamental de les esglésies, es feien en cases particulars. Fins aleshores només es preparava esporàdicament un cor per cantar
en dates assenyalades, com les festes de Nadal. Així doncs, el pare va instaurar
un cor per fer-ho amb regularitat, com el cor de l’església. Pere Puig ho narrava amb aquestes paraules:
Des de pri er dia de viure a Sabade
baptista i va c

hi havia esg sia berta i e s cu tes se ce ebrave a es ca

e bres que te ie u

c

s gr s a ter a t

c rd e pri er dia d’assistir a u cu te a Sabade
de ’a y 1943 Feia p cs dies que hav e
E

cada diu e ge Re

va ser u diu e ge d’ag st

arribat a Sabade

a

are a Isabe i

eu pare a p rtava a a ciutat u es qua tes set a es E cu te d’aque diu
e ge va ser a a casa d’u
e at a estudiar pia

c e de Be a

P a es]

i e te ie u a casa A

va

a c ra […] Ta b a b e grup de ves e pare va c

a seva c si a havia c
c

e ar e s assaigs de

e ar u a r

va fer a gu a actuaci e a gu a de es festes que se ce ebrave
a Terrassa

51

’esg sia

e ar a f r ar u c r que despr s esdevi dria a C ra A · e

uia E aque s dies
ses de s

e pare es va i tegrar e

ar

da a que

E rec rd u a

da a per va durar p c te ps» 53

Els orígens evangèlics de la família de l’àvia d’en Pere eren a l’Església Evangèlica Espanyola, probablement
la que actualment està al carrer d’Aragó, de tradició metodista. El seu besavi, José Puig Tercero, es va convertir per
mitjà d’uns colportors anglesos, molt probablement d’Assemblees de Germans, que van visitar el poble on vivia, La
Font d’En Carròs (La Safor-València). Durant la guerra civil, l’any 1938, en Pere va viure a Barcelona, i els matins
del diumenge anaven al culte del carrer Blasco de Garay; i a la tarda a l’Escola Dominical de l’Assemblea dels
Germans tancats (darbistes). La família Puig Ballonga arriba a Sabadell el 1943, integrant-se plenament a l’església
baptista.
52
Pere Puig Inglada (Barcelona, 1899–Sabadell, 1959). Fou batejat el 24 de juny de 1916, precisament pel seu
avi, Josep Puig Tercero, que va ser el primer que va conèixer l’Evangeli a la família.
53
Apunts autobiogràfics escrits per Pere Puig Ballonga. Documents cedits per la família Puig-Mayor.

La seva implicació amb la música a l’església ja començava a fer-se evident. El relat següent en dóna fe:
A a U i de
’har

iu
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ves vaig c

pa yar e s hi

e ar a t car
es

a Isabe

a

seva ger a a] h feia e e s cu tes perqu era ’ rga
ista ficia
har

iu
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eva dedicaci a a

sica de ’esg sia ve d’u ve

que es guardava e u ga i er i que e

p rtar a casa A b aque i stru e t i es i dicaci
c

e ar a t car fe t servir de

eu pare va arreg ar i va
s de a

t de d’apre e tatge e s hi
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Les cròniques del moment ja apuntaven que el cor de l’església començava a agafar una certa volada. E Ec de a Verdad la revista de comunicació
interna entre baptistes, fins i tot ressaltava la participació del cor en el número
corresponent al juny de 1953, incloent-hi una foto a la portada. En Pere recordava aquells temps:
a c ra per va te ir

ta

s e pe ta que a r

a Pasqua se ce ebrava u a excursi a
F resta

da a C

que per

a
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a resa i
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s apreciats

a
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a cap de p c a te ia u a petita fa a i era
c
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cs Aix va
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a resa»55

Els primers anys van ser de consolidació com a cor d’església, sota la
direcció del seu pare, Pere Puig Inglada, mentre que cada cop més en Pere, el
seu fill, prenia iniciatives, tot ajudant-lo. Però l’any 1959 el pare va morir sobtadament en un accident laboral mentre inspeccionava una construcció. Aleshores, després d’uns intents pastorals de portar un director de Barcelona que
no van reeixir i com que en Pere ja havia estat ajudant el pare en les funcions
54
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del Cor, va ser anomenat director, amb el suport de la seva germana, Isabel
Puig Ballonga, destacable pianista.
El seu lideratge va ser molt ben acceptat i, de manera natural i prou veloç, la formació va anar agafar més consistència musical i més compromís. Va
passar a ingressar en el Secretariat d’ rfe

s de Cata u ya actualment Federa

ci Cata a a d’E titats C ra s i va ser la primera entitat evangèlica a formar-ne
part. Ja a la temporada 1966-1967 la Coral es reestructura i agafa el nom de
Coral Al·leluia, nom que l’acompanyarà per sempre com una marca indestriable del bon saber fer musical.56 En aquells mateixos anys s’estableix de manera
regular el concert de Nadal, habitualment sota el patrocini de la Fu daci
B b ica i, també, algunes vegades se’n celebra un de Primavera. Al mateix
temps es crea la Coral l’Estel, una formació de veus blanques que en el futur
tindran reeixides participacions en els intermedis dels concerts de la Coral
Al·leluia i que durant anys la dirigirà la Isabel Maria Planes Puig, neboda del
mestre Puig.
Però el 1970 es produeix un dels fets més destacables de la Coral i del
seu positiu ressò entre les esglésies del país. S’instaura el concert de Cap
d’Any, mai interromput, realitzat gairebé sempre a la seva seu, el temple de la
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell. Aplegava un públic molt variat, delerós i expectant que, com un pelegrinatge musical i espiritual, hi assistia per gaudir d’un concert molt especial. En aquest tipus d’actuacions s’interpreten Nadales, Espirituals Negres i composicions religioses de música clàssica:
un repertori molt al gust de l’audiència. A banda de director, Pere Puig exerceix també de mestre de cerimònies, fent cantar al públic assistent a la mitja
part, abans o després de la intervenció de la
Coral L’Estel. Com un petit assaig general, el
mestre es dirigeix a la congregació i els convida
a aprendre un cànon o una peça curta de fàcil
memorització, i aconsegueix crear un gran cor
entre tots els assistents, que gaudeixen mentre
canten, potser per primera vegada a les ordres d’en Pere Puig.

56
Curiosament, per la mateixa època succeeix el fet que el cor de l’església d’Assemblees de Germans que es
reunia al carrer Terol de Barcelona, dirigit per Josep Pernas, també desitja anomenar-se Coral Al·leluia. Però se
n’adonen que a Sabadell ja han agafat el nom, per la qual cosa canviaran a Coral Jericó.

La Coral Al·leluia ha estat la seva obra més visible i perdurable en el
temps. L’associació entre la Coral i Pere Puig ha estat tan consistent, que no es
pot entendre l’un sense l’altre. Però, com és natural en tot grup i relació humana, al llarg dels anys hi ha alts i baixos que el mestre Puig va haver de
portar amb molta cura i capacitat d’entesa. Cal tenir en compte que, a banda
d’alguns pocs cantaires externs que hi col·laboren, la gran massa vocal de la
Coral són els mateixos creients, membres en actiu, que setmana rere setmana
participen de la vida espiritual de la mateixa església, la qual cosa fa que a més
a més de no ser professionals del cant, les relacions i situacions personals
canviïn i es transformin, fent de la Coral un ens molt més viu que d’altre
secular.
L’any 1991 succeeix un fet transcendental en la vida de la Coral. La Isabel
Puig Ballonga, germana d’en Pere, mor sobtadament. Per a ell és un cop molt
important, ja que era l’única germana i sempre havia estat el seu gran suport
musical en tot el procés, a banda de ser l’organista o la pianista de la Coral,
segons convingués. Però el grup continua amb altres instrumentistes i, també,
amb els solistes que acostumaven a tenir parts destacades. Pasqual Haro havia
estat un dels habituals, com Una Herbage, Sara Blanco, Isabel Maria Planes
Puig (neboda), Núria Puig Mayor (filla), Juanita de la Rubia o Maria García Puig
(néta).

La qualitat musical i espiritual del grup va dur a la Coral a fer molts
concerts arreu de Catalunya, i a Sant Sebastià, València, Dénia, Carlet, Xàtiva...
Va prendre part també en diferents Aplecs i Trobades de cant. Però el ministeri més important va ser a casa, a l’església. Aquesta va ser una de les directrius del mestre Puig. Al matí acostumava a cantar la Coral Estel 57 i a la
tarda ho feia la Coral Al·leluia. En una entrevista concedida l’any 2002, Pere
Puig ho deixava ben clar:
Se pre he dit e
paci e e cu te Si a e
es
c
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La Coral Estel va ser creada el 1967 com una secció de la Coral Al·leluia. Durant molts anys va estar dirigida
per Isabel Maria Planes Puig (Sabadell, 1956-)
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A la mateixa entrevista va assegurar:
E t ta a hist ria de a C ra ta s s dues vegades he
d

i ica per a ar a ca tar i d

perqu va

a ar a ca tar a Va

a tra perqu es va d

ar testi
cia i

ar e cas que e testi

i a u a tre
p de

deixat e cu te

c U a vegada va ser

arribar a ’h ra de cu te I u a

i que s'a ava a d

ar e aque

c

era ta i teressa t que per etia fer 'esf r de deixar e cu te ca » 59

Les paraules del mestre Puig revelen fil per randa la missió que durant
més de seixanta anys la Coral ha desenvolupat. Va néixer per cantar en els
cultes de l’església, com un ministeri d’adoració a Déu i edificació dels creients,
que cada diumenge gaudien d’un missatge bíblic cantat.
9 — ELS SEUS. Va ser a mitjans dels anys 40, quan una noieta amb vestit

negre que anava amb bicicleta va aparèixer per la porta del temple de la
Primera Església Baptista de Sabadell. A la noia de la bicicleta, la Núria, feia
poc que se li havia mort l’àvia i, com era normal en aquells temps, vestia de
negre en senyal de dol. Però com que els costums en memòria dels morts
també incloïen no anar al ball, al cinema o a festes, l’únic lloc on la Núria va
poder anar sense cap problema va ser a l’església evangèlica.
Tot va començar de debò quan un dia, passejant amb la bicicleta, la
Núria es va trobar amb una amiga de la feina a la porta de l’església, tot
sortint del culte. Anteriorment ja havia rebut testimoniatge d’un sabater ataconador que vivia prop de casa seva. Quan
anava a recollir les sabates, mentre esperava
que les acabés, el sabater aprofitava aquella estona per explicar històries de l’Antic Testament. I la Núria se l’escoltava atentament, perquè li agradaven molt. Així doncs, amb el testimoniatge del sabater i d’altres membres de
l’església que vivien a prop de casa, i la trobada amb l’amiga a la porta de l’es58
59

Entrevista realitzada per Josep Marc Laporta, publicada a Art&cel el juny de 2002.
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glésia, la Núria va començar a anar als cultes. I l’Esperit Sant, que ja havia començat l’obra de regeneració en el seu cor, va completar-la quan va acceptar
el Senyor i es va batejar, el juny de 1948. I, precisament, allà hi era el Pere, ajudant al seu pare amb el cor i la música, sol·lícit amb tot el que fóra menester. I
la Núria i el Pere es van conèixer i van començar a escriure una partitura ben
llarga, plena de notes, melodies, adàgios, crescendos, pianíssims, silencis i divertiments.
La simfònica història d’amor els va portar a unir-se en matrimoni el 9
de maig de 1955. El festeig, que va durar uns quatre
anys, també incorporaria la música com a part del
contracte amorós. En Pere va intentar que ella aprengués solfeig, però diverses circumstàncies no ho van
permetre. En veure que la cosa no prosperava, la Núria
li va dir convençuda:

Si v s que segui

haure

de

deixar e s feig» Aquesta inicial frenada en sec, però,
no va ser cap entrebanc perquè la parella es consolidés i
la música fos, igualment, part importantíssima de les seves vides i ministeri. La
Núria sempre ha cantat i canta a la Coral, a la corda de les contralts, al mateix
temps que ha estat un permanent motor i suport en tot, tant pel que fa al ministeri musical com en l’aspecte personal i familiar, en una avinença profunda i
bella.
El matrimoni va fructificar amb tres formoses filles: la Maria Antònia, la
Núria i la Marta, que han estat un immens regal de Déu, a qui, juntament amb
la seva esposa, en Pere va llegar l’afició i l’amor per la música, a més de la fe
en el Salvador. La gran família, amb gendres, néts i besnéts ha crescut amb
l’escalfor espiritual i afectiva del Pere i la Núria. La dedicació, cura i amor sempre hi van ser, com una força que romandria per sempre en els cors de les
filles i de tota la família. De caràcter afable, clar, entenedor, disposat a la conversa per explicar-se i ajudar a comprendre, en Pere tenia el do de saber enraonar en pau en mig de les circumstàncies més adverses. I, començant pels
seus, aquest sant tarannà va donar fruits eterns.
Amb la nova família, les filles, la música, la feina i els mil i un desitjos i
projectes que tenia entre mans, molt enrere quedava Tortosa, la Guerra Civil,
la fugida a Barcelona, la rondalla del pare, l’Ebre o els amics d’infància. La

vinguda a Sabadell va ser una decisió ben meditada pel seu
pare. Com que després de la Guerra Civil havia estat sancionat durant dos anys per ‘r

y separatista’, acabada la

sanció va ser admès de nou a la companyia on treballava i li
van suggerir algunes destinacions, entre elles Sabadell. 60 Sabedor que allà hi havia església evangèlica, no va dubtar i es
va decidir per la capital del Vallès.61 I la decisió va anar deixant fruits a la seva descendència, a la Isabel i al Pere, que ho
relatava així:
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Refer ar se e a

que has apr s i s a teva c

vicci

Les bíbliques pa-

raules del pastor Samuel Vila ressonaven resumint una infància plena d’experiències de fe, de lluites i de dependència de Déu. Els records de Tortosa, amb
la música, els amics, la bandúrria, la guerra, l’escassetat o la família van construir i perfilar una manera de pensar, de creure i de fer.
A Tortosa, a la vora del riu Ebre, ja iniciada la Guerra Civil espanyola,
va veure i sofrir la violència dels grans. La família va haver de marxar de casa
per causa de les bombes que començaven a llençar. Una va caure molt a prop.
Veient com la situació empitjorava, els pares van decidir anar a viure a un
hort que tenien llogat, intentant refugiar-se fora de les aglomeracions; però el
canvi no va ser tot el positiu que esperaven:
A ’h rt hi va

viure experi cies dra

A

va

viure dura t u a y i

va

haver de fugir cap a Barce

tiques a b e s b

ig fi s que arribat e fr

bardeigs
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60
Acabada la Guerra Civil, l’any 1939, el pare d’en Pere va ser sancionat amb dos anys de suspensió de feina i
sou perquè va ser acusat de ‘rojo separatista’. Acabada la sanció va ser admès de nou a la companyia Riegos y
Fuerzas del Ebro S.A.
61
A més, a Sabadell vivia la família Jaume Pereta i la Maria Altisent Oms, que eren coneguts de la joventut del
pare, doncs havien estat membres de la mateixa església.
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Apunts personals escrits per Pere Puig Ballonga. Documents cedits per la família Puig-Mayor.
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Aquelles difícils experiències no es tornarien a repetir mai més. Malgrat
tot, la infància va ser un espai de vivències positives i fructíferes: els grans
amics d’infància que mai oblidaria: en Moreso, Arasa i Castilla; l’illa del riu
Ebre on anaven a jugar sovint o el pati d’una rectoria on passaven molt de
temps junts; la R

da a Puig on va fer les primeres passes amb la bandúrria;

els avis que li van ensenyar de la Paraula de Déu, la mare que el va cuidar en
mig de moltes dificultats; el pare que el va guiar pels camins del Senyor; la Isabel que li va donar les primeres nocions de piano...
Aquell nen petit, despert, inquiet i d’ulls blaus, obriria el cor a la vida
amb la curiositat i fermesa que sempre ens va mostrar:
havia de ve ir a
are s’hi ugava a vida Per e

per e s pares va decidir que s t t i que a
c de

ixer a casa c

era e

h res va decidir que e part seria a a I fer eria Eva g ica» 65
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Patrocionio (Patro) Ballonga Callizo (Castelserás, 1999-Sabadell, 1974)
Apunts personals escrits per Pere Puig Ballonga. Documents cedits per la família Puig-Mayor.
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r a a es

En el límit de la vida o la no vida, Pere Puig Ballonga va néixer el 22
d’agost de 1929 a Barcelona,66 a l’H spita de as C

ias Extra eras.67 Vui-

tanta-sis anys després naixia a nova vida. A vida eterna.
10 — EL RETROBAMENT. Els llargs anys de malaltia van donar per a

moltes converses entre la Núria i el Pere. Durant un temps, marit i muller van
parlar sobre el cel i l’esperança esdevenidora. Fins i tot havien comentat com
seria el seu rencontre. La Núria li preguntava on es veurien al cel. I el Pere li
deia: Qua

arxi

s

ser per et buscar » Aquelles paraules eren sufi-

cients per escriure en lletres d’or l’estimació de tota una vida. Les estances
promeses per Jesús, relatades a l’Evangeli de Joan, cada cop guanyaven més
pes i profunditat en els seus cors.
A les tardes en Pere acostumava a anar a una cambra de la casa, l’estudi,
per tocar el piano durant més o menys una hora, mentre la Núria es dedicava
a llurs afers en un altre indret. A vegades, des de lluny se’l sentia queixar-se:
s que e f ci e

surt per e que t cava a ’esg sia

responia: Tra qui Pere cada dia u pas

e

surt!» I la Núria li

s cada dia u pas

s» I ell ho

intentava un altre cop. La greu recaiguda que havia patit mesos enrere, amb
un Ictus, l’havia fet perdre innates habilitats, molt ben apreses durant anys i
panys. I ara li costava acceptar que havia de fer un nou i lent aprenentatge.
Entre els himnes que tocava n’hi havia molts de la joventut que els dos
coneixien molt bé. Aquells cants que havien estat la sintonia de gairebé tota
una vida, retornaven amb força per obra i gràcia del so d’un vell piano i de
dues ànimes unides. Els records s’acumulaven i els càntics posaven la justa i
bella melodia per establir uns espirituals llaços d’amor eterns; un a l’estudi,
l’altre a la saleta d’estar. De tant en tant en Pere li preguntava des del piano:
Qu

’has ca tat aquest » I la Núria li responia molt cofoia des de l’altra

banda de la casa: S que ’he ca tat!» Dos somriures còmplices i una senzilla i
profunda conversa musical s’enlairava. Esdevindria eterna.
Entre una cosa i l’altra, un dels himnes que el Pere també tocava al
piano era Cara a cara del cantautor Marcos Vidal.68 Redescobert pel mestre
66
Al cap de tres mesos de néixer el van dur a Tortosa. Allà va viure fins a l’any 1943, quan el pare va ser
destinat per l’empresa a Sabadell, a excepció del temps que va viure a casa del germà del seu pare a Barcelona, per
causa de la Batalla de l’Ebre, el 1938.
67
En l’actualitat Nou Hospital Evangèlic, anteriorment Hospital Evangèlic, Hospital de las Colonias
Extranjeras i Enfermería Evangèlica. Va ser fundat el 1893 i impulsat per tres pastors barcelonins, amb la
col·laboració de les colònies estrangeres.

Pere Puig com a última partitura d’un
himnari,69 la suggeridora melodia descrivia amb la dolçor de l’esperança una sintonia molt personal, molt íntima. Durant
els llargs mesos de malaltia moltes vegades va tocar al piano aquell cant que
semblava no tenir lletra. Les notes ressonaven suaument per tots els racons de
la llar com si fos la banda sonora d’una gran pel·lícula muda i sense nom. I la
Núria no la cantava, perquè no en coneixia la lletra. Se l’escoltava.
Qui dies passa, anys empeny, diu la popular dita catalana. Els mesos i les
llargues hores amb les seves càrregues i dolors es van acumular definitivament
en el dèbil i esgotat cos d’en Pere. I el pas dels anys, com tot el que passa, va
caminar vers un bell adéu en un lluminós jorn de primavera. Era el dia vint-iset del mes de maig. El culte de comiat, presidit per la pastora Amparo Montagut, va ser un mirall de vida en mig d’una temporal separació. Els cants van
ressonar amb força, cridant amb goig l’esperança eterna. El missatge del pastor Francisco Melero va ser reconfortant pels cors que creuen. I les paraules i
imatges en moviment projectades en un llençol molt blanc, escollides pels
néts, van recordar-lo com el que era: un senzill i honest home de Déu.
I en la cloenda de l’acte, en el seu darrer instant, va tornar a sonar
aquella melodia que la Núria s’escoltava en silenci i no sabia la lletra. Enmig
d’una quietud molt neta i polida, la certesa del rencontre es va dibuixar en unes
sentides i íntimes paraules renovades per
una veu, un piano i una flauta travessera:
la veu dels seus, 70 que cantaven aquella
melodia que sí que tenia lletra. I la Núria
la va escoltar. I se’l va escoltar, al seu amic i company de tota una vida, com si
fos la primera vegada. Eterns.

68

De l’àlbum Cara a cara, de Marcos Vidal (Nuva Music-1996), publicat a l’himnari Adoración XXI.
Adoración XXI, editat per la Unión Evangélica Bautista de España (2006).
70
Andreu Edo Cots (gendre) a la veu; Lois García Puig (néta) a la flauta travessera; i Eliezer Planes Vidal (marit
de Lois García) al piano, van interpretar Cara a Cara de Marcos Vidal, en la seva versió original en castellà.
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De l’àlbum Cara a cara, de Marcos Vidal (Nuva Music-1996). Traducció al català de Josep Marc Laporta.
Partitura: http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/Cara-a-cara.pdf
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Sóc una de tantes persones que han estat molt beneïdes per la vida del Pere i la Núria, els meus pares
espirituals i musicals. Tot el que he rebut al llarg dels anys ha estat un regal tan magnífic, que la meva gratitud no té
paraules: és immensa i no té fi.

