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Merħba

Josef Borg

President

Nagħtikom merħba u nistedinkom li tieħdu gost 
b’din il-pubblikazzjoni annwali, li ta’ kull sena, 
l-Għaqda Mużikali Imperial tipprepara għall-Festa 
ta’ Marija Bambina. Bħala bord editorjali aħna 
nagħmlu l-almu tagħna biex f’dan l-annwal ikun 
hemm tagħrif varjat b’avvenimenti li seħħew fis-
soċjetà matul din is-sena u artikli oħrajn li jkunu 
mill-aktar interessanti.

Fis-seduta ġenerali tal-25 ta’ Frar 2012, kien 
elett Kumitat Direttiv Ġdid li tiegħu jien kont 
maħtur bħala President, wara li l-ħabib tiegħi 
Ġużepp Bartolo ma reġax ikkontesta minħabba 
raġunijiet personali, għalkemm xorta waħda għadu 
jagħti l-għajnuna tiegħu mill-aħjar li jista’. Mhux 
faċli li nissostitwixxi bniedem b’aktar minn ħamsa 
u ħamsin sena esperjenza fil-kumitat, żmien twil 
bħala kaxxier, direttur u f’dawn l-aħħar tlettax-il 
sena bħala President. Min-naħa tiegħi ser nagħmel 
ħilti kollha biex l-Għaqda Mużikali Imperial tkompli 
miexja ’l quddiem u tilqa’ fi ħdanha l-akbar numru 
ta’ persuni biex titkattar aktar il-kultura mużikali 
għall-ġid tal-Mellieħa.

Fil-ħajja jkun hemm waqtiet li jagħtuk 
sodisfazzjon u kuraġġ u oħrajn li jnikktuk. Matul 
din is-sena l-mewt ħasdet minn fostna persuni li 
fil-ħajja tagħhom taw kontribut siewi lil każin. 
Ftit qabel il-festa tas-sena li għaddiet miet il-pittur 
Ġorġ Fenech, bniedem li ma għandu bżonn tal-ebda 
introduzzjoni. Il-pittur Ġorġ Fenech kien Membru 
Onorarju tas-Soċjetà tagħna, ħadem xogħlijiet 
diversi fis-soċjetà matul is-snin. Fost dawn insemmi, 
il-Karru Dekorattiv fl-okkażjoni tal-Inkurunazzjoni 
tar-Reġina Elizabetta II fl-1953, id-disinn tal-palk 
matul is-snin li kien jiġi organizzat il-festival tal-
kant bl-isem ta’ Vokalissima. Il-karru u l-kostumi 
tal-Banda fil-karnival tal-1972 ‘Rigali u Xewqat 
Karnivaleski’ fejn il-Banda rebħet l-ewwel post u fl-
1973 b’ ‘Qis Mitt Darba u Aqta’ Darba’ fejn intrebaħ 
it-tieni post. Sa ftit taż-żmien ilu kien jiddisinja 
ukoll l-palk fil-Programm ta’ Ħadd il-Palm. Barra 

minn dan fil-każin insibu numru ta’ xogħlijiet ta’ 
dan l-artist fosthom il-kwadru li juri l-evuluzzjoni 
tal-Banda Imperial, il-Kwadru tal-Qalb ta’ Ġesù u 
l-Qalb ta’ Marija u diversi kwadri oħra. Għal snin 
twal Ġorġ Fenech kien responsabbli mid-disinn tal-
faċċata ta’ din il-pubblikazzjoni li b’sodisfazzjon 
ngħid li dan ix-xogħol issa qed ikun fdat f’idejn 
ibnu Conrad.

Fil-bidu ta’ din is-sena tħabbret il-mewt għall-
għarrieda tas-Sur John Stellini, Membru Onorarju 
tas-Soċjetà, ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika. John 
jibqa’ mfakkar għall-imħabba li kellu lejn il-Każin 
Imperial u kważi ta’ kull sena kien ikun fostna fil-
ġranet tal-festa. Fil-kontinent l-ieħor tal-Awstralja 
tlifna żewġ t’iħbieb oħra. Qed nirreferi għas-Sur 
Frank Borg (ta’ Kejjillu) u s-Sur Mosè Vella (tal-
Barkun) li qabel ħallew Malta t-tnejn kienu jdoqqu 
mal-banda. L-imħabba għall-każin qatt ma naqset u 
dan kienu juruh fid-diversi drabi li huma żaru Malta 
biex jiċċelebraw magħna l-festa tal-Vitorja. 

Fis-16 ta’ Mejju 2012 tħabbret il-mewt tas-
Surmast Mellieħi Carmelo Muscat (il-Kaptin). Il-
Kaptin kien mużiċist ta’ klassi fuq l-istrumenti tal-
korda u kompożitur mill-aqwa. Jien kelli x-xorti 
li ndoqq taħt id-direzzjoni tiegħu meta huwa kien 
Surmast Direttur tal-Għaqda Korali u Orkestrali 
Marija Bambina. Għal snin twal il-Kaptin kien 
d-direttur mużikali tas-sala Dun Edgar ġewwa 
l-Imġarr u kien f’ħin qasir jikkomponi l-mużika 
ta’ diska li kien jisma’ fuq xi recording ta’ tape jew 
saħansitra tkun kantata mill-kantant stess quddiemu. 
Dan meta ma kienx hawn it-teknologija tal-lum. Il-
mużika tiegħu żgur li ser tibqa’ tindaqq mill-banda 
Imperial.

 Fil-bidu ta’ Lulju miet Dun Nazzareno Caruana, 
qassis mill-Mellieħa u eks Direttur Spiritwali tal-
Każin. Dan is-saċerdot kwiet u ta’ ftit kliem ħalla 
impatt qawwi fil-parroċċi li fihom serva bħala 
kappillan fejn bil-kwiet u l-perseveranza rnexxielu 
jagħmel tibdil li żgur l-ebda kappillan qablu ma 



www.imperialbandclub.com

Għaqda Mużikali Imperial • Il-Mellieħa

Festa 2012

5

rnexxielu. Il-Banda Imperial flimkien mal-Banda 
La Vittoria tawh l-aħħar tislima fl-aħħar vjaġġ 
tiegħu ġewwa l-Mellieħa.

 F’inqas minn ġimgħa wara l-funeral ta’ Dun 
Nazzaren il-banda kellha tieħu sehem f’korteo 
funebri ieħor din id-darba tas-Surmast John Mamo 
eks Surmast tal-Banda u Surmast Onorarju. Għadni 
niftakar kont tifel ta’ madwar 10 snin, meta missieri, 
Ġużepp Bartolo, Toni Caruana u John Vella 
marru jkellmu lis-surmast biex jieħu d-direzzjoni 
minħabba r-riżenja tas-Surmast Anthony Sammut. 
Jien minħabba l-età tiegħi kont bqajt fil-karozza 
quddiem il-garaxx tiegħu f’Birkirkara nistenna bil-
ħerqa x’ser jiġri. Għalkemm kien lest li jaċċetta din 
il-kariga huwa qal lill-membri tal-kumitat li l-ewwel 
ser imur ikellem lis-Surmast Sammut biex jivverika 
jekk kienx hemm xi disgwid imbagħad jagħtihom 
risposta. Fil-fatt huwa aċċetta li jieħu f’idejh il-
Banda Imperial bl-ewwel programm tiegħu ikun 
il-programm fl-għeluq il-ħamsin sena mit-twaqqif 
tal-Banda Imperial li kien ukoll l-ewwel programm 
li jien daqqejt mal-Banda meta ħriġt indoqq. Is-
Surmast Mamo kien maħbub ħafna, ta kontribut 
siewi lill-Banda Imperial u ħallielna wirt kbir 
mużikali b’diversi marċi imma l-aktar għal qalbna 
huwa l-marċ popolari ‘Tal-Iljun’ li jindaqq ħafna fil-
festa ta’ Marija Bambina. Żgur li l-ħbiberija mal-
familja Mamo li ssawret, matul is-snin ser tibqa’ u 
l-memorja tas-Surmast ma ninsewha qatt. Il-Banda 
Imperial ħadet sehem fil-funeral tiegħu b’daqq 
ta’ marċi funebri flimkien mal-Banda San Nikola 
tas-Siġġiewi u Sant’Elena ta’ Birkirkara li sar 
ġewwa Birkirkara. Il-ġid li għamlu dawn il-persuni 
f’ħajjithom ser nibqgħu ngħożżuh u ngawduh matul 
il-ħajja tagħna. Nixtieq insellem ukoll il-memorja 
ta’ Ġużeppi Azzopardi, Victoria Caruana u John 
Grima, membri tas-soċjetà li ħallewna matul din is-
sena.

Fl-ewwel diskors tiegħi bħala President, fil-
programm ta’ Ħadd il-Palm, kont għidt li ser naħdem 
fuq miri żgħar iżda li konvint li eventwalment dawn 
ser jagħmlu differenza kbira fi ħdan is-soċjetà u li 
kulħadd għandu jħossu kburi li huwa parti minn din 
is-soċjetà. Ħdimna u qegħdin naħdmu fuq proċess li 
minnu ser tgawdi s-soċjetà b’mod speċjali l-banda. 
Konvint li fi żmien il-festa naraw il-frott ta’ din il-
ħidma. Hawn nixtieq nirringrazzja lill-kumitat li 
unanimament aċċetta l-proposta li jien ressaqt kif 
ukoll lill-persuni kollha konċernati talli aċċettaw 
l-istedina li saritilhom. Nemmen li waqt dawn id-
diskussjonijiet is-sens komun rebaħ u l-partijiet 

kollha konċernati għandhom għax iħossuhom 
kburin.

 Nixtieq nirringrazzja lill-Viċi President Spiro 
Grech li ħdimna flimkien f’dawn id-diskussjonijiet 
u l-kumitat tal-appoġġ kontinwu tiegħu, kif ukoll lil 
persuni kollha li tkellimna magħhom għal maturità 
li ntweriet u d-disponibilità min-naħa tagħhom. 
Dawn l-esperjenzi jagħmluna kburin u għandna 
nitgħallmu ħafna minnhom għaż-żmien li ġej.

F’dawn il-ftit xhur kien imwaqqaf Kumitat Nisa 
biċ-Chairperson tinħatar is-Sinjura Carmen Cini. 
Saret stedina lin-nisa membri fi ħdan is-soċjetà u 
kien hemm numru sabiħ li aċċettaw li jkunu membri 
ta’ dan il-kumitat. Dan il-Kumitat huwa ta’ għajnuna 
kbira lil Kumitat Direttiv fix-xogħol tiegħu. Il-
Grupp taż-Żgħażagħ ukoll qed jagħti s-sehem 
tiegħu ġewwa l-każin. L-għajnuna tagħhom hija 
siewja u bħala kumitat ser ntuhom l-appoġġ tagħna 
fil-ħidma tagħhom. Fiż-żmien li ġej hemm ħsibijiet 
biex nsaħħu l-istrutturi tat-tagħlim mużikali fi ħdan 
is-soċjetà u diġà hemm pjan dwar dan.

Fil-preżent qed isir xogħol ta’ tisbiħ fil-każin 
u dan għandu jkompli wara l-festa ta’ Marija 
Bambina. Matul is-snin sar ħafna tisbiħ u rranġar 
f’ħafna partijiet tal-każin u li issa wasal iż-żmien 
li nagħtu dehra aħjar lid-dħul prinċipali tal-każin 
jiġifieri fejn hemm il-Bar. 

 Ix-xogħol fuq il-planċier miexi b’ritmu tajjeb 
u sal-festa ser naraw aktar xogħol li nħadem matul 
din is-sena. Dan ix-xogħol seta’ jkun possibbli biss 
b’għajnuna kbira volontarja ta’ diversi persuni li ma 
għandhiex kliem biex nirringrazzjhom.

Nagħlaq dan il-messaġġ billi nagħmel appell 
lil kulħadd li jien dispost nisma’ u nitkellem ma’ 
kulħadd, għalkemm wieħed jifhem li finalment 
irid ikun il-kumitat li mbagħad jieħu d-deċiżjoni 
finali. Ħajr imur lejn sħabi tal-Kumitat, Kumitat 
Nisa, Grupp taż-Żgħażagħ, Surmast Direttur, 
Assistent Surmast, Direttriċi tal-Kor, sħabi bandisti 
u membri tal-Kor għal ħidma tagħhom, lin-nisa u 
l-irġiel għall-appoġġ u l-paċenzja tagħhom, lill-
membri u benefatturi tal-appoġġ tagħhom. Il-ħidma 
tagħna għandha tkun li nkabbru l-isem tal-Għaqda 
Mużikali Imperial. Nixtieq nirringrazzja lil dawk 
kollha li bagħtu l-awguri tagħhom għall-ħatra tiegħi 
bħal President u ser nagħmel ħilti biex naħdem għal 
iktar għaqda fost il-poplu Mellieħi. 

Nawgura l-Festa ta’ Marija Bambina t-tajba lil 
kulħadd b’mod speċjali lil dawk li minħabba raġuni 
jew oħra ma jistgħux jiċċelebraw il-festa fiżikament 
magħna.




