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COVID-19 
Il-wasla tal-pandemija 
COVID-19 qalbitilna ta’ 
taħt fuq il-mod ta’ kif 
ngħixu. G ara dak li qatt 

ma ħsibna jew bsarna li seta’ jig ri. Filli konna 
ngħixu mod, filli mil-lum għal għada spiċ ċ ajna 
ngħixu totalment mod ieħor. Għal kull wieħed u 
waħda minna kien, u sa ċ ertu punt għadu, ż mien 
diffiċ li. Biż ż ejjed jekk wieħed kien jasal saċ -
ċ entru ta’ fejn ngħixu, il-Mellieħa. Kien hemm 
għaddejja attivita  relig już a, soċ jali, kulturali, 
turistika u ekonomika, u f’kemm tfaqqa’ 
subgħajk waqaf kollox kif ngħidu bil-Malti - 
ċ imiterju. Nistqarr li l-għeluq tal-Każ in Imperial 
għal xi g imgħat waqt il-pandemija kien mument 
diffiċ li ħafna. Lanqas qatt ma għaddieli minn 
moħħi li dan qatt seta’ jig ri. Ħadd qatt ma bassar 
li din is-sena ser niċ ċ elebraw il-festa ta’ Marija 
Bambina b’dan il-mod, mingħajr dik il-ħeg g a u l-
entuż jaż mu li kien ikun hemm fis-snin ta’ qabel.  
Imma dan iż -ż mien xejn faċ li kien għalija 

mument ta’ riflessjoni. Għaraft ...  
• kemm huwa sabiħ li tgħix f’komunita  u li 
nkunu altruwisti, f’kelma waħda, ngħinu u 
naħsbu f’ xulxin; 

• kemm huwa importanti li nappreżżaw dak 
kollu li għandna madwarna, xejn ma g ie mix-
xejn; 

• kemm għandna nkunu rikonoxxenti u nuru 
appreżżament lejn dawk kollha li jagħtu l-ħin 
u l-energ ija tagħhom fl-għaqdiet relig już i, 
soċ jali u kulturali fir-raħal tagħna; 

• kemm ngħixu f’soċ jeta  monotona kieku dawn 
l-għaqdiet ma jeż istux; 

• kemm għandna tant tajjeb u sabiħ g ewwa fina 
u madwarna li minħabba l-ħajja mgħag g la li 
ngħixu fiha, ninsewh jew ma nagħtux kasu. 
 

Toni, Charlie u Carmen 
Insellem il-memorja tal-ħbieb tiegħi Toni, 

Charlie u Carmen li għaddew għal ħajja aħjar. 
Nafhom kollha mill-qrib ħafna. Għandi memorji 
sbieħ tagħhom li jmorru lura sa minn tfuliti. 

Ilkoll kellhom imħabba bla qies għall-Għaqda 
Muż ikali Imperial. 
Lil Toni Greċh niftakru snin twal ilu jdoqq il-

klarinett meta jien bdejt indoqq għall-ewwel 
darba. Għamel snin twal idoqq il-klarinett mal-
Banda Imperial. Niftakru tajjeb jaħdem bis-sħiħ 
fuq il-ħadid tal-planċ ier l-antik biex ikun jista’ 
jiż ż anż an għall-festa tal-Vitorja. Il-Banda baqa’ 
jħobbha sal-aħħar nifs. Meta konna nkunu 
nagħmlu l-provi dejjem kien jittawwal. Kien 
ikun fis-seba’ sema meta jara lit-tliet neputijiet 
idoqqu mal-Banda Imperial meta jkunu għall-
btala f’Malta. 
Lil Charlie Borg, jew kif aktar konna nafuh 

Charlie ż -ż għir, ilni nafu sa minn ċ kuniti. Rag el 
g enwin, g eneruż , li dejjem issibu lest biex jgħin 
mingħajr daqq ta’ trombi. Kien ta’ ftit kliem 
imma kellu mħabba kbira lejn l-Għaqda 
Muż ikali Imperial. Serva wkoll fil-Kumitat 
Direttiv. Meta kien joqrob xi programm 
muż ikali kien isibni u jistaqsini x’għandi bż onn 
qabel ma nitolbu jien, biex ikun jista’ jillesti 
kollox minn qabel. Meta nkunu qegħdin 
narmaw għall-programm kien jitlaq l-aħħar 
wieħed. Ma jitlaqx qabel ma jkun ċ ert li kollox 
jinsab kif ippjanajna u li kollox qiegħed sew. Ma 
kienx jistrieħ qabel jgħaddi kollox b’wiċ ċ  il-g id. 
Ta’ dan kollu nroddlu ħajr.  
Lil Carmen ilni nafha sa minn meta kont tifel 

ċ kejken. Lil ħuti u lili kienet tqisna parti mill-
familja tagħha. Mara dħulija u g eneruż a 
immens. Dejjem niftakarha taħdem u tirsisti, 
daqqa b’mod u daqqa b’mod ieħor, imma 
b’għan wieħed li tgħin lill-każ in. Minbarra li 
serviet kemm fil-Kumitat tan-Nisa kif ukoll 
bħala membru fil-Kumitat Direttiv, lil Carmen 
kont issibha għalkollox. Min jaf kemm tlabtha 
biex tkun ċompere waqt il-programmi muż ikali 
(g ieli anke fl-aħħar ħinijiet) u dejjem qaltli iva. 
Għalkemm ma kinitx membru fil-Kummissjoni 
Banda u Kor, impenjat ruħha sal-aħħar biex 
tgħin waqt l-attivitajiet ta’ g bir ta’ fondi 
organiżżati mill-istess kummissjoni. Ta’ dan 
jien grat ħafna lejha.  
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Riflessjonijiet...  
Mro Anthony Borg 
Surmast Direttur 
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L-Università  
Din is-sena temmejt kors ta’ sentejn Diploma 

in Wind Band Studies. Dan il-kors li huwa 
organiżżat mid-Dipartiment tal-Muż ika fi ħdan 
l-Universita  ta’ Malta bil-kollaborażżjoni tal-
Għaqda Nażżjonali Każ ini tal-Banda, huwa 
magħmul speċ ifikament għal dawk li jixtiequ 
jinvolvu ruħhom fi rwoli muż ikali fi ħdan il-

baned Maltin. Kien kors tassew interessanti. 
Nixtieq inrodd ħajr lill-Għaqda Muż ikali 
Imperial li kienu l-isponsors tiegħi għal dan il-
kors. 
Fl-aħħar nett, aktar minn qatt qabel nixtieq 

nirringrażżja lil kull min ta l-kontribut tiegħu 
speċ jalment f’dan iż -ż mien tant diffiċ li, biex 
minkejja kollox il-Banda u l-Kor Imperial 
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