
Parlar d’Aires Mallorquins és parlar

d’història, d’una part de la història

de la cultura popular de Mallorca,

ja que des de fa 70 anys camina

aquest grup, creat pel Mestre Jau-

me Company l’any 1940, home

que podríem definir d’enamorat i

fins i tot apassionat per la seva terra

i sobretot per la seva cultura, ex-

pressada a través de la música, el

ball i la poesia. També podem dir

que Jaume Company fou una per-

sona eminentment mística, ens ho

demostra la seva poesia:

Quant ball em sent alegre
i l’esperit enlairat

ballant, jo em sent sempre
amb el cor extasiat

Ell fou un dels primers en voler

recuperar els nostres balls, cons-

cient que aquell temps, el temps

de la pagesia, el temps d’aquelles

vetllades entorn d’una foganya, on

s’hi contaven rondalles i cantaven

cançons, el temps del treball de sol

a sol damunt l’era, el temps del

sequer de figues, de collir olives

amb un paner (vull remarcar amb

un paner, ja que avui quasi bé ja

s’ha perdut aquest costum, degut a

la mecanització) per aquelles do-

nes, anomenades «gallufes», aquest

temps ja ha passat, i que totes

aquestes tasques que després aca-

baven amb una vetllada a la carrera

davant les cases, amb un ball i

qualque glosada per oblidar les

penúries de la feixuguesa de la jor-

nada, aquell temps, no tornaria, i

per aquest motiu va dedicar tota la

seva vida a l’estudi i recerca de les

arrels de la dansa a Mallorca i de

tot el que l’acompanya.

Per tant no podem parlar d’Aires

Mallorquins sense fer-ho primer

de Mestre Jaume Company.

Com dèiem al començament, Jau-

me Company va crear Aires Ma-

llorquins, també conegut com a

Aires Mallorquins des Pont d’Inca

i darrerament i amb molt d’encert,

Aires Mallorquins de Mestre Jau-

me Company, ja que això és una

manera de perpetuar el nom del

seu creador.

El Setmanari Sóller, que per cert,

ha complert ja el seu 125è aniver-

sari, en les seves pàgines del mes de

maig de 1960, emmarcat dins el

programa de festes, ens descriu:

«El domingo 8 de Mayo, a las 22.15,

actuación folklorica, en la plaza Calvo

Sotelo, por la agrupación Aires Ma-

llorquins del Pont d’Inca con el espec-

táculo Rapsodia Española». Jo era

ben jovenet, i tenc el record que,

quan venia aquest grup, anàvem a

la plaça a veure’ls ballar, la primera

part sempre estava dedicada als

nostres balls, i la segona, a un pro-

grama variat de músiques i balls de

la distinta geografia peninsular, el

ball que ens agradava més i que

encara record, era un ball crec de

la llavors província d’Astúries, ball

que era interpretat per una parella

i que duien com a calçat, uns
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SETANTA ANYS D’AIRES MALLORQUINS

Guillem Bernat
Director de grup Aires Sollerics



esclops, és clar, ens agradava molt

pel renou que feien damunt del

cadafal de fusta; tots els nins i nines

estàvem embadalits just surran

d’aquell entarimat.Aquestes actua-

cions les podem seguir al nostre

setmanari, el 10 de maig de 1963

diu: «Actuación de la agrupación,

Rapsodia Española» és a dir que

aquesta volta no hi hagué balls

mallorquins; el 23 d’agost del

mateix, el programa parla de

«Rapsodia española y danzas

regionales»; el dia 10 de maig de

1964 el programa que anuncia la

vetllada diu: «Actuación de la agru-

pación Rapsodia española, dirigida por

J. Company, en la plaza Calvo Sotelo»

i el 23 d’agost «Rapsodia española,

exibición de danzas regionales, por la

agrupación folklórica del Pont d’Inca».

Jaume Company no just era un

enamorat dels nostres balls sinó que

estava enamorat de tot el folklore

d’arreu del món, encara que es veié

condicionat pel moment polític

que gran part de la seva vida li tocà

viure. Record una conversa que

tinguérem, em confessà: «Guillem,

que m’haguera agradat poder fer el

que vosaltres esteu fent a Sóller»

–referint-se a la Mostra Interna-

cional Folklòrica, que any rere any

venim organitzant a la nostra ciutat,

des de fa 30 anys–.

Crec que puc afirmar que la gran

passió del Mestre Jaume Company

fou ésser continuador de l’escola

bolera arrelada a Mallorca,provinent

de la península a principis del segle

XIX, com també altres balls que el

seu grup, ara dirigit per la seva esti-

mada filla M. Antònia, encara con-

serven i mostren amb molt d’orgull

enmig de les places i teatres.

Jaume Company tampoc es va

amagar d’haver fet noves creacions,

n’era ben conscient, ja que, segons

l’entrevista que li fa Llorenç Ca-

pellà al suplement Brisas d’Última
Hora, respon: «El folklore es una cosa
viva y por tanto susceptible de cambio».

Com dèiem abans, M. Antònia

Company és la continuadora de

l’obra del seu estimat pare, és per

això que ara el grup porta el nom

d’Aires Mallorquins de Mestre

Jaume Company. Una mostra més

de la poesia de Jaume Company i

també de l’amor cap a la seva filla,

M.Antònia:

Gorrionet a la muntanya
alegres amb el teu cant,
quan amolles la inspirada

melodia desbordant.

Gorrionet, ets el candor,
l’encant i la poesia

gorrionet ets l’harmonia
per inspirar un cant d’amor.

Quan alegres els matins
ja abans de sortir el Sol
cantant com els serafins
a mon cor dones consol.
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Ballant cap 
als anys 1940-50.

Son Colam,
a la dècada de 1940.



Quan veig que passes el dia
alegre sempre cantant,
deixa mon ser suspirant
i el cor ple d’alegria.

8-III-1990

El grup, amb molt d’encert, con-

tinua una tasca seriosa de recerca i

divulgació de les nostres músiques

i danses, sense deixar de costat la

feina per a la dignificació de la in-

dumentària tradicional.

Com a investigador de la nostra

cultura i més concretament pel

que fa a la música, el ball i sobre-

tot la indumentària, juntament

amb el nostre grup Aires Sollerics,

que ha complert els seus 45 anys

d’existència d’activitat ininter-

rompuda, puc dir que en aquests

gairebé 20 anys que ens dedicam a

la investigació i dignificació del

patrimoni cultural, com és la indu-

mentària tradicional, hem pogut

constatar que, degut a l’oblidable

època franquista, es va implantar

en un moment determinat el mal

anomenat «traje regional», que con-

sistia en una única manera de

vestir-se, deixant de costat molts

d’altres models tant o més impor-

tants com els que pretenien lluir

aquelles agrupacions creades en el

primer quart del segle XX. Una

causa també de desvirtuar aquest

patrimoni fou el boom turístic

quan moltes agrupacions es dedi-

caven a fer espectacles i per tant

necessitaven reduir temps a l’hora

de vestir-se, per la qual cosa co-

mençaren a substituir els elements

poc pràctics, com ara vetes per

elàstics, botons per velcro, teixits

de cotó o seda per tergals o ni-

lons, etc. Malauradament avui

encara hi ha agrupacions folk-

lòriques que segueixen aquesta

línia, i és per això que estem en

aquesta lluita, a la qual s’hi va afe-

gir fa uns deu anys Aires Mallor-

quins de la qual cosa ens sentim

molt satisfets i orgullosos. També

en aquesta llista de grups sensibi-

litzats hi podem nomenar l’Escola

de Ball de Bunyola, la Revetla

d’Algebelí de Muro, Sarau Alcu-

dienc, l’Estol des gerricó de Fe-

lanitx, Aires des pla de Marratxí,

etc. La lluita continua.

Podem afirmar que Aires Mallor-

quins és un grup històric i amb

història. No de bades la premsa de

les Illes donà ja gran ressò a la ce-

lebració del seu 50è aniversari:

Última Hora, El Dia de Baleares,
Diario de Mallorca, Balears, per cert,

l’únic diari publicat en català.

També se’n feren ressò el suple-

ment setmanal Brisas d’Última
Hora, i la revista Lluc.

Aires Mallorquins de Mestre Jau-

me Company, en aquests 70 anys,

ha arreplegat un gran bagatge que

no puc deixar en l’oblit de la

memòria. Primer de tot s’ha de dir

que Aires Mallorquins és com una

gran família, empremta que li

donà el seu fundador. No perden

ocasió per organitzar festes i ba-

llades, col·laborant sempre amb

activitats d’arreu de l’illa, i sempre

disposats de manera desinteressada

a participar en actes benèfics: Ger-

mandat de Donants de Sang, de

Güell a Lluc a peu, carro triomfal

de la Beata (Santa Catalina Tho-

màs), festa de la Conquesta de Ma-

llorca, Hermanitas de los Pobres,

Llar dels Ancians, i un llarg

etcètera.

També aquest grup ha duit els

nostres balls arreu de l’estat: Ma-

drid; Barcelona; festes de la Mare

de Déu del Pilar a Saragossa, on

per cert hi han participat 10 ve-

gades; Castelló, dues vegades per

participar al festival internacional

de danses; Astúries; Illes Canàries;

també a les nostres illes germanes.

Els viatges a França i Alger també

compten en el seu extens currícu-

lum, i que no podem deixar de

costat. Els quatre enregistraments

que tenen com a feina ben feta

amb la música, algunes d’elles amb

la col·laboració del també reco-

negut music i folklorista Barto-

meu Calatayud.
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Activitat cultural
amb nins i nines.



No és d’estranyar que any rere

any, i de mica en mica, com diem

a Mallorca, gota gota fa gorg,

Aires Mallorquins de Mestre Jau-

me Company ha omplert aquesta

maleta de 70 anys de cultura po-

pular que li ha valgut ésser me-

reixedors de la medalla d’or del

Consell de Mallorca i una plaça

dedicada al seu fundador, al terme

de Marratxí, terme aferrat a la

finca de son Colam, terres que

veieren néixer a Mestre Jaume

Company.

Estimats lectors de Caramella, ob-

servareu que en aquesta humil

aportació dedicada a Aires Ma-

llorquins i al seu fundador, a aquest

sempre l’he tractat com a Mestre i

amb lletres majúscules, i és que per

a mi sempre ho fou. Salut i Pau!
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Aires mallorquins en diversos espectacles i ballades populars.

Dalt, a la dreta, el mestre Jaume Company.


