
Kien sewwa sew bħal dan iż-żmien ħamsa u 
għoxrin sena ilu, meta Emmanuel Cini (l-iskultur) 
kien qiegħed jagħti l-kolpi tiegħu fil-ġebla Maltija 
sabiex ikun finalizzat il-proġett tal-arma l-ġdida bl-
emblema tal-Għaqda Mużikali Imperial mal-faċċata 
tal-każin. Nistqarr magħkom, kont sorpriż meta 
l-istess skultur avviċinani sabiex nikteb artiklu fuq 
dan l-anniversarju, għax ma bsartx li kien għadda 
daqshekk żmien. Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil 
ħadd, imma l-opri li nagħmlu jibqgħu bħala xhieda 
ta’ ħidmietna b’risq l-għaqda li lkoll għandna għal 
qalbna.

Dan kien proġett li ta identità lill-Għaqda 

Mużikali Imperial. Minbarra l-arma dan il-proġett 
kien jinkludi wkoll lapida tal-irħam mal-ġenb tal-
bieb prinċipali tal-każin bl-isem Għaqda Mużikali 
Imperial kif ukoll notice board ġdida fl-intrata tal-
każin li fil-parti ta’ fuq tagħha kien hemm skolpita 
fuq l-injam l-emblema tal-Għaqda Mużikali 
Imperial. Sabiex jikkumplimentaw dan kollu, f’din 
l-okkażjoni kienu żżanżnu wkoll arblu gdid ta’ ’l fuq 
minn 50 pied u bandiera ġdida bin-Nome di Maria 
li għadhom jitgawdew sal-lum il-ġurnata. Qabel sar 
dan ix-xogħol, imkien fil-każin il-ġdid ma kienet 
tidher l-emblema tal-Għaqda Mużikali Imperial 
ħlief fuq l-istandard tal-banda. 

Niftakar b’nostalġija kbira l-passi kollha li wasslu 
sabiex dan il-proġett ambizzjuż jitwettaq. Bdejna 
bid-disinn provdut minn Emmanuel Cini, ħadna 
l-pariri ta’ nies professjonali u wara l-approvazzjoni 
mill-kumitat, middejna għonqna għax-xogħol ħalli 
dan il-proġett jitwettaq fiż-żmien stipulat. Ma ninsa 
qatt li matul it-twettiq ta’ dan il-proġett ma sibniex 
bieb wieħed magħluq. Lil kull min ħabbatnielu 
l-bieb fetaħulna beraħ u tana mill-qalb dak kollu li 
kien meħtieġ. 

Huwa għalhekk li mhux ser insemmi ismijiet 
għax wisq nibża’ li nħalli lil xi ħadd barra u dan 
ma jkunx ġust. Ġie maqtugħ apposta l-ġebel li fih 
kienet ser tiġi skolpita l-emblema u dawn twasslu 
fil-workshop tal-iskultur sabiex ikun jista’ jinbeda 
x-xogħol tal-iskultura. Wara xi ġimgħat, bdew jidhru 
xi sinjali li l-emblema qed tieħu l-forma fil-ġebla 
Maltija tant sabiħa. Niftakar kont inqatta’ serati sħaħ 
fil-workshop ta’ Emmanuel Cini u kont ngħinu billi 
neħodlu ħsieb il-produzzjoni tal-balavostri sabiex 
hu jkun jista’ jkompli fuq dan il-proġett. 

Dan kien żmien mill-isbaħ għalija li ma nista’ 
ninsa qatt. Wara li tlesta x-xogħol fuq l-emblema, 
beda x-xogħol fuq iż-żewġ iljuni li ġew skolpiti 
minn ġebla waħda kbira u sħiħa kull wieħed. 
Kont tissaħħar tara l-abbiltà tal-iskultur, li minn 
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sempliċiment ġebla, jirnexxielu joħroġ forma 
tant reali u sabiħa ta’ iljun. U hekk bil-għajnuna 
t’Alla x-xogħol li kellu jsir fil-workshop tlesta 
u bdejna nagħmlu l-preparamenti sabiex 
inwasslu x-xogħol li sar lejn il-każin.

Kienet ġurnata ta’ festa meta, fuq trakk armat 
apposta, ġie mgħobbi x-xogħol kollu li sar. Wara 
ttieħed permezz ta’ carcade mill-workshop ta’ 
Emmanuel Cini sal-każin. Minbarra l-ammont 
imdaqqas ta’ nies li attendew, kien jinħass 
entużjażmu li kemm kien ili naħdem fil-każin 
qatt ma ħassejt bħalu. U dan irrifletta ruħu 
meta ġiet varata skema sabiex jinġabru l-fondi 
neċessarji għal dan il-proġett, li prattikament 
ittieħdet kollha fi ftit ġranet. Mhux talli hekk, 
talli inġabru wkoll l-arblu u l-bandiera l-ġodda. 
Fl-istess okkażjoni l-ġebel kollu tpoġġa f’postu 
permezz ta’ crane u għalhekk l-iskultur seta’ 
jagħti l-aħħar daqqa tal-imgħallem biex dan il-
proġett ikun komplut.

Nhar is-Sibt 2 ta’ Settembru 1989, f’temp 
xitwi kif jaf jagħtina Settembru, ġie inawgurat 
dan il-proġett meraviljuż mill-President ta’ dak 
iż-żmien, tal-Għaqda Mużikali Imperial, il-
mibki Emmanuel W. Grech. Il-banda Imperial 
taħt id-direzzjoni tal-mibki surmast John 
Mamo ppreparat ukoll programm imżewwaq 
għall-okkażjoni. 

Surmast li jibqa’ f’qalbna għall-innu ‘Aħna 
tal-Iljun’ li ħareġ mill-pinna tiegħu, ħallihulna 
bħala patrimonju u huwa sinonimu mal-Għaqda 
Mużikali Imperial. Din l-arma l-ġdida għaqqdet 
dan kollu flimkien.

Nagħlaq billi l-ewwel ngħid grazzi ta’ din 
l-opportunità. Nieħu l-okkażjoni biex inħeġġeġ 
aktar nies jersqu lejn l-Għaqda Mużikali Imperial 
sabiex jagħtu l-kontibut tagħhom u aktar proġetti 
bħal dawn ikunu jistgħu jiġu mwettqa. Illum, li jien 
involut fil-festa ad unur tal-istess Marija Bambina 

ġewwa n-Naxxar, ma tantx ikolli ċans nattendi 
għall-festa sabiħa tal-Mellieħa u għalhekk nieħu 
l-okkażjoni sabiex nawgura l-festa t-tajba lill-
Melleħin kollha u nixtieq lil kulħadd saħħa u paċi.
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