
Naħseb li ħafna minna niftakru f’dawk id-diski 
sbieħ Maltin li kienu nħarġu mill-grupp Malti New 
Cuorey u l-kantant tagħhom Sammy Bartolo fil-
bidu tas-snin 70. Is-suċċess tal-popolarità ta’ dawn 
id-diski għadu jinħass fostna sal-lum, u naħseb li 
għad jibqa’ għaż-żmien li ġej.

Għalkemm il-grupp m’għadux jiffunzjona, il-
membri tiegħu għadhom attivi fil-mużika sal-lum, 
għajr il-mibki kantant Sammy Bartolo, li mar 
jiltaqa’ mal-Ħallieq, propju għoxrin sena ilu, fit-22 
ta’ Novembru 1997.

Kos kemm jgħaddi ż-żmien... Meta tħares lura, 
issib li din l-esperjenza għandha ħamsa u erbgħin 
sena! Hu ta’ sodisfazzjon għalija, li Sammy u jien 
konna l-pedamenti ta’ dan is-suċċess.

Żmien li konna għadna żagħżagħ, u għalina 
l-mużika kienet tiġi qabel kull ħaġa oħra. Is-suċċess 
li għamilna biex sirna popolari kien propju bejn 
l-1972 u l-1978. Konna ħriġna 8 kanzunetti fuq 
erbgħa diski vinyl, għax dak ż-żmien is-CDs ma 
kienux jeżistu. 

Is-sena li għaddiet, bl-għajnuna kbira li sibt mill-
familja tiegħi, ipproduċejt CD album ġdid bl-isem 
“New Cuorey l-Antiki”. Użajt ir-recordings oriġinali 
ta’ meta ħriġnihom l-ewwel darba fis-sebgħinijiet. 
Dawn ġew remastered mill-ġdid, jiġifieri rranġajna 
b’dedikazzjoni u b’reqqa l-ħoss biex jinstemgħu 
tajjeb fuq l-apparat modern tal-lum.

Fuq dan is-CD “New Cuorey l-Antiki” insibu:
1. Vietnam
2. The Girl I Had
3. Il-Bajja tal-Mellieħa
4. Bħal daż-Żmien Konna Flimkien
5. L-Aħħar Bidwi f’Wied il-Għasel
6. Riviera Blu
7. Id-Dgħajsa tal-Latini
8. Baby Where Are You Tonight

Min hu intiż u jħobb il-mużika, se japprezza 
l-interpretazzjoni tal-vuċi eċċezzjonali tal-mibki 
Sammy Bartolo, kif ukoll l-istrumenti tal-mużiċisti, 
mużika li ġiet irrekordjata live, minn artisti ġenwini, 
li poġġew il-kanzunetta Maltija qabel kull interess 

personali. Permezz ta’ dan l-album se nkomplu 
ngħożżu l-ħoss oriġinali u t-tifkira tal-grupp New 
Cuorey, u l-kantant tagħhom il-mibki Sammy 
Bartolo, meta kienu fl-aqwa tagħhom.

New Cuorey, 1972 kienu:
Sammy Bartolo: Kantant
Joe S. Grech: Kitarra u Bass (Kompożitur)
Joe Bartolo: drums
Paul Abela (Mro): Orgni u Pjanu (Kompożitur)

CD ieħor li jien kont ħriġt fl-2010, bl-isem “Joe 
S Grech - New Cuorey Instrumentals” jinkludi 17-il 
diska strumentali tan-New Cuorey, li jien interpretajt 
fuq il-kitarra. Dan l-album intlaqa’ tajjeb ħafna, u 
minbarra li fih interpretazzjonijiet rilassanti, qed 
jintuża wkoll għal skopijiet edukattivi.

Din is-sena, peress li jaħbat l-għoxrin sena 
anniversarju mill-mewt ta’ Sammy, huwa bix-xieraq 
li qiegħed nerġa’ nippubblika s-CD Album li kien 
tant għal qalb Sammy u li konna ħriġna ftit xhur 
qabel Sammy ħalliena fl-1997, bl-isem “Sammy 
Bartolo -New Cuorey - il-Bajja tal-Mellieħa”. Qed 
ngħid li ħa nerġa’ nippublika, għaliex il-kopji li 
konna ħriġna fl-1997 kienu nbiegħu kollha.

Dan is-CD ġdid ħa jinkludi l-istess 16-il 
kanzunetta, u magħhom qed inżid bonus track 
‘ġdida’, bl-isem “Tislima lil Sammy Bartolo”. Kont 
ktibt din id-diska fuq kliem ta’ Alfred C. Sant, meta 
Sammy kien ħalliena. Ġiet interpretata minn diversi 
kantanti Melleħin, fosthom it-tfal ta’ Sammy, fil-
musical “Imħabba fuq il-Għolja”, li sar il-Mellieħa 
fl-2010.

L-albums oriġinali ta’ Sammy Bartolo u New 
Cuorey li wieħed jista’ jsib jixtri bħalissa huma:

Joe S. Grech New Cuorey Instrumentals (2010)
New Cuorey l-Antiki (2016)

Sammy Bartolo u New Cuorey - Is-Suċċessi (2017) 
Album Gdid.

Min jixtieq jixtri kopja oriġinali ta’ dawn 
l-albums jista’ jikkuntattja lil Joe S. Grech fuq:

Mobile - 9983 8477 jew b’email fuq newcuorey@
gmail.com.

Sammy Bartolo u New Cuorey 
 - Is-Suċċessi
“CD Album ġdid”
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