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EL SAC DE GEMECS

la fa un bon grapat d'anys que el sacde gemecs torna
a ser entre nosaltres, des de l'any 1983 en que una
colla de gent va fer despertar l' instrument d'un llarg
període d'hivernació, s'ha anat avancant, tant en el
nombre de sonadors i constructors com en el nombre
de persones que identifiquen l'instrument com a
instrument tradicional catalá, pero no tot el que s'ha
fet és suficient, ni ho ha estat amb criteri encertat,
sobre tot pel que fa a la construcció. Pero abans de
fer la crítica farem unadescripció morfológica i sonora
del Sac de Gemencs.

Les cornamuses (gaites) estan escampades gaire-
bé per tots els continents, hi ha cornamuses de
totes formes, mides i sons. Hi ha diversos estudis
que fan classificacions en funció de la disposició
deIs tubs sonors, també es poden classificar pels
tipus d ' inxes (canyes) o de l' interior dels tubs
(cilíndric o cónic) i altres ...

El Sac de Gemecs presenta dues característiques
que el fan un instrument molt singular:

Una és el seu aspecte morfológic, el Sac de Gemecs
té tres bordons inserits en una pinya, també
anomenada braguer, aquesta característica éstambé
comuna en altres cornamuses, pero mentre en unes
aquests bordons descansen sobre l' espatlla del
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sonador o bé en horitzonta¡! sobre el brac d'aquest,
en el sac de gemecsho fan penjant de l 'inatrument.
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En l' aspecte sonor-el nostre instrument també ens
presenta una singularitat en els seus bordons,
afinats de la següent manera: el grall en do, el
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bordó gros en do, el mitjá en sol i el petit en do
octava superior del gros.

Aquesta disposició sonora també és comuna en
d'altres cornamuses com la Mussetté barroca,
Lowland pipe, small pipe i d'altres, pero totes
aquestes cornamuses ten en un so molt suau,
prácticament no poden sonar al carrer, mentre que
el nostre instrument té un volum considerable (no
estrident). També el grall ha de tenir el seu timbre
característic, tots els instruments vells ten en els
forats tonals molt grossos, aixó ja és indicatiu
d'aquest tipus de so. En definitiva la singularitat
del sac de gemecs és tant en el seu aspecte
morfológic com en el sonor, que el fan un
instrument amb molta personalitat.

La construcció

Hem dit al comencament, que no tot el que s'ha fet
fins ara ha estat amb un criteri encertat. En
l'actualitat hi ha cinc constructors de Sac,

El Sal' de Gcmccs com un instrumcnt molt singular en el món de les coruamuscs. Foto cxtrcta de "Les Cornamuscs i el Sal' de
Gcmcc,". Simó Bu-quct-. i Pcrci i Franccsc Sans i B011el.



El sae de gemces, flabiol i tamborí en una proeessó de Corpus pels anys 1850 -1860. Fragment extret de "Les Cornamuses i

el Sae de Gcmees"; Simó Busqucts i Peret i Franecse Sans i Bonct.

lamentablement la majoria en no tenir un
instrument vell en el que basar-se, han agafat com
a model instruments foranis, (per exemple la "gaita
galega", la "cabrette" i altres) i només han tingut
en compte l'aspecte físic, deixant de costat el
sonar, així mateix tenim ara sacs de gemecs que
sanen com una "gaita galega" o com una
"cabr ette" (cornamusa occitana), és com si
sentíssim cantar un xinés amb veu dafr icá.

natural i situara a cada instrument en el seu lloc,
i haurá uns instruments que potser quedaran COl11

a instruments batej ar arnb un altre nom.

Penso que tenim un instrument meravellós i que ens
hauríem de treure de sobre una serie de complexes
provocats per la supremacia de la música celta i els
seus instruments i en menor mesura la franco-
occitana. Jo he vist escocesas, irlandesas i altres,
quedar enamorats del nostre instrument.

Pero el nostre instrument és básicarnent un
instrument de carrer, que gairebé sernpre toca amb
d ' altres instrurnents (flabiol, tarotes, ... ) i aixó vol
dir que ni ha de tapar, el so dels altres instruments,
ni de ser tapat, i ha de ser escoltat també pels
balladors i portants de dracs, gegants, ... En
definitiva, ~~ el carrcr el que fará de selecció
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El hall de ccrcolcrs va ser undcls'primcrs balls que va confiar en el sac de gcmccs dcsprés de la seva rccupcració. Foto cxtrcta
de "Les Cornamuscs i el Sac de GCI11CCS";Simó Busqucts i Pcrct i Francese Sans i Bonct.


