
El passat estiu ens va deixar Jaume
Company Salom, el més antic
mestre fundador d’una agrupació
folklòrica a l’illa de Mallorca.

Aquí, a l’igual que a altres indrets,
el fenomen de l’agrupacionisme
ha estat vigent des de fa més de
75 anys. Quan a mitjans segle XIX

visitaren Mallorca tota una sèrie
de viatgers il·lustres tals com Geor-
ge Sand, Gaston Vullier o el mateix
Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria,
es trobaren amb una cultura popu-
lar tradicional encara viva i que
gaudia de bona salut. Així ho re-
flectiren a les seves obres que sobre
la nostra illa escrigueren i que du-
rant segle i mig han esdevingut
referències cabdals per tal d’esta-
blir com era i què feia la societat
mallorquina d’aquell temps. Tots
ells coincideixen a afirmar que si
un tret de la nostra cultura era
especialment representatiu, aquest
era el del ball popular.

Aquesta edat d’or del ball va durar
relativament poc. A principis del
segle XX es va anar abandonant de
mica en mica en un mal entès afany
de modernitat. La moda del ball
«d’aferrat» va eliminar la dansa
tradicional de festes i celebracions i
el va anar arraconant dintre del
límit de l’ambient familiar i, fins i
tot, de determinats espais geogrà-
fics. Així i tot, la pagesia es con-
vertí en dipositària fidel d’aquell
tresor de músiques i danses here-
tades de generacions anteriors.
També aquell fou el moment en
què aparegueren ballarins profes-
sionals que, formant part de com-
panyies escèniques, mostraven, amb
més o menys autenticitat, els seus
sabers per teatres i cafés.

Precisament dins aquella pagesia
que havia servat el ball i els cos-
tums de l’antigor és on va néixer
Jaume Company Salom.

Aquell contacte directe amb la
gent camperola de l’horta de Ciu-
tat fou el referent que necessitava
per poder compaginar la sempre
feixuga tasca de la pagesia amb el
seu delit d’aprendre i conèixer els
balls que, ja de ben petit, tant li
agradaven. A començament dels
anys vint del segle passat, quan
semblava que el ball popular vivia
les seves hores més baixes, va ha-
ver-hi a Mallorca un fenomen que
féu que tals demostracions popu-
lars es poguessin mantenir. Era
l’agrupacionisme. Entre el 1925 i
el 1930 es formen les agrupacions
de ball folklòric més antigues.Tall
de Vermadors, Amics de l’Art Vell,

Parado de Valldemosa, Aires de
Muntanya, entre d’altres, en serien
les primeres. Aquests grups man-
tengueren durant molts anys el
foc colgat de l’amor per la dansa
popular.

I és dins d’aquest camp on destaca
la figura i el mestratge de Jaume
Company. El seu amor i la seva
passió pel ball i la música ja el fe-
ren espigolar des de ben jove dins
de la sabiduria de vells balladors i
músics pagesos que encara balla-
ven i sonaven sols pel plaer de
fer-ho. D’ells va aprendre ritmes i
punts, balls i passos.

Quan Jaume Company arribà a
copsar tots aquells sabers, es va de-
cidir a muntar la que seria l’obra
cabdal de la seva vida, l’agrupació
folklòrica Aires Mallorquins.
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JAUME COMPANY SALOM
Un mestre de mestres

Francesc Vallcaneras



Era l’any 1940.Al mateix redol on
havia nascut i vivia, Company va
convèncer una colla d’al·lots i

al·lotes i ben aviat es posaren a la

feina. Els llocs que més familiars

l’hi eren nodriren de gent jove

l’agrupació. Es Pont d’Inca, es Vi-

vero, es Pla de na Tesa…, encara

eren en aquell temps autèntics

pobles i barriades de la més pura

ruralia. Jaume Company els en-

senyava tot quan ell sabia. S’aju-

dava de membres de la formació

musical «La Lira Esporlerense» i,

més envant, de la banda de música

d’Es Pla de Na Tesa.Amb el temps,

«Aires Mallorquins» disposà d’un

bon nombre de músics i col·labo-

radors que serien coneguts arreu

de l’illa.

L’altre caire de Company fou el de

poeta. Escrivia les lletres de gaire-

bé tots els balls. N’escrivia per al

seu grup i en regalava als altres. No

sols feia poesia referida al folklore,

sinó que també li agradava ser el

lletrista de cançons que parlaven

d’amor i estima, de sentiments i de

paisatges.

Era tal la seva entrega al ball que no

es conformà amb muntar Aires

Mallorquins. L’any 1950, i després

d’aprendre i arreplegar punts de

per tot arreu de la Península, es

decidí a crear la Rapsodia Espa-

ñola, que de llavors ençà es com-

plementen l’una amb l’altra.

La vocació de Company per l’es-

tudi del nostre costumari musical i

coreogràfic sols es va veure supe-

rat per la passió que sentia per

l’ensenyament. Més d’una vegada

em va dir que la seva escola de

dansa era la més formosa de les

seves obres. Estava convençut que

de res li servia tot el que havia

après si no ho transmetia al jovent.

Per això era «el mestre», per això

l’agrupació continua viva i espo-

nerosa, ara dirigida per la seva filla

Maria Antònia.

Aires Mallorquins ha perdut amb

Jaume Company el qui fou, a més

de fundador, la seva ànima.Tots els

mallorquins hem perdut un valuós

testimoni d’aquella època en què el

ball perillava, en què el ball era un

tresor a servar i a donar a conèixer.

Podríem triar quin vaixell prendre,

però sense dubte tots volem arribar

al mateix port: estimar i difondre el

nostre ball mallorquí.

Jo, personalment, he perdut un

amic i un referent, ja que els lli-

gams d’amistat que unien Jaume

Company amb la meva família feia

més de 60 anys que perduraven.

Els millors homenatges als seus

anys de treball i dedicació han de

ser el nostres anys de treball i de-

dicació. La causa, sense dubte, és la

mateixa.

Nota de l’editor: Jaume Company

traspassà el juliol de 2007.
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Si una cosa tengué sempre ben

present Jaume Company va ser la

de cercar assessorament entre els

millors folkloristes que aleshores

hi havia i als quals sempre va de-

manar consell i opinió. Així,

autors com Antoni Mulet, An-

dreu Estarellas o Bartomeu En-

senyat escoltaren les opinions del

mestre Company i les tingueren

en compte i les valoraren. Músics

de la talla del mestre Calatayud

musicaven les peces que el grup

ballava. Jaume Company va saber

aglutinar entorn seu tota una llis-

ta de persones de vàlua del món

del folklore mallorquí del seu

moment. Mai ningú en parlava

malament. No sabia que era tenir

enemics.


