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Bħal daż -ż mien sena 
niftakarni pog g ejt bilqiegħda 
biex nikteb kelmtejn sabiex 
insellem lil tlett iħbieb kbar, 
parti mill-familja tal-Għaqda 
Muż ikali Imperial, li kienu 
marru jiltaqgħu mal-Ħallieq. 
Qed nirreferi għal Toni Greċh, 
Charlie Borg u Carmen Cini. 
Qajla għaddieli minn moħħi li, 
sena wara, b’qalb tqila kont ser 
inkun qed nerg a’ nagħmel l-
istess; din id-darba b’tislima lil 
G anni Sċhembri u Toni 
Caruana. Dawn kollha huma 
nies, ħbieb, li kelli x-xorti li 
niltaqa’ magħhom meta kont 
għadni ż għir, kbirt mogħni bil-
pariri u l-eż empji tagħhom, 
għallmuni x’inhu l-altruiż mu li 
jikkaretteriżża u jsostni x-
xogħol volontarju, u dejjem tawni kelma ta’ 
kurag g  biex inkompli nistinka u naħdem, kemm 
għalija personali, kif ukoll għall-g id tal-għaqda 
li tant kellhom għal qalbhom. 
G anni kien karattru li jig bdek lejh, dejjem bit-

tbissima fuq fommu, qalb tad-deheb, ħabrieki, 
ta’ ftit kliem u ma jafx x’inhu ftaħir. Kelma 
nieqsa aħjar minn waħda ż ejda, dak kien 
qaddisu. Niftakru bilqiegħda madwar mejda, 
tista’ tgħid kuljum wara l-quddiesa tas-6.30pm, 
ma’ xi ħabib jew tnejn jieħu tażża te. Meta kien 
jirnexxili ninż el ftit kmieni qabel il-kunċ ert, 
kont nieħu gost inpog g i ftit mal-mejda ħdejh, 
ngħidu kelmtejn ta’ malajr qabel ngħidlu “G ann, 
ħa mmur nagħmel ż ewg  noti”, u hu jwieg eb 
“Mela, hekk għandu jkun”, u naħrab ’il fuq. Il-
Ħadd filgħaxija, imbagħad, hu u missieri kienu 
jintasbu fuq l-istess mejda, jieħdu flixkun birra 
flimkien u jirrakkuntaw xi g rajja. Jaf kienu 
jitkellmu fuq ir-raba’ li t-tnejn kienu jaħdmu, 
jew inkella jtarrfu xi storja li tfakkarhom fil-
passat. Sehem il-Banda Imperial fil-karnival ta’ 
Malta fis-sebgħinijiet, l-organiżżażżjoni tal-
Festival Vokalissima fl-istess snin u l-bini tal-

każ in il-g did kienu ta’ spiss jissemmew meta 
kont inkun magħhom jien. Nistqarr li meta 
mietet martu Vivie ħabta u sabta, G anni ħassha 
sew it-telfa tagħha allavolja naħseb li kien 
jipprova ma jurix. Għad illi ċ ert li kull rokna tal-
każ in kienet tfakkru fiha, baqa’ jig i l-każ in 
regolari sakemm saħħtu baqgħet ittih. Meta 
f’dawn l-aħħar snin erg ajt dħalt fil-Kumitat 
Direttiv, G anni kien hemm kif kien hemm għal 
bosta snin qabli, iż da din id-darba bħala 
Direttur. Lanqas konna nilħqu ngħidu li 
għandna bż onn nagħmlu xi ħag a fil-każ in, kont 
tarah imidd idu għax-xogħol, jara kif jagħmel 
biex mill-aħjar u mingħajr telf ta’ ż mien, dak li 
jkolli jsir ikun lest. Mhux l-ewwel darba u tnejn 
li kien ig orr l-istandard tas-soċ jeta , jew 
quddiem il-banda jew inkella waqt xi 
purċ issjoni. Kien ikun fis-seba’ sema, miexi 
b’pass meqjus u b’refgħa soda. G ieli kont immur 
nittantah ftit, nistaqsih “Kollox sew, G ann?”, u 
hu b’għajnejh jixegħlu u b’daħka jserraħli 
moħħi. Ħafna mid-drabi, l-istandard kien ig orru 
hu waqt il-funerali tal-membri tal-għaqda. 
Sfortunatament ma kellix iċ -ċ ans li nkun 
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preż enti għall-funeral tiegħu għax kont ’il 
bogħod minn xtutna f’dawk il-g ranet. G anni 
għadda għal ħajja aħjar nhar l-14 ta’ Diċ embru 
2020 fl-eta  ta’ 77 sena. 
Lil Toni l-Ħuttu nafu minn dejjem idoqq il-

kurunetta mal-Banda Imperial. Hu wieħed minn 
dawk il-ftit bandisti li baqgħu attivi fil-banda 
mill-ewwel g urnata li ngħaqadt magħha jien 
madwar 35 sena ilu. Ovvjament, hu kien hemm 
ħafna qabli għax kien beda jdoqq fis-snin tletin 
meta kien għadu daqsxejn ta’ g uvnott. Niftakar 
ħaż in ħaż in l-ewwel kunċ ert li għamilt mal-
banda, fis-sala tat-tieni sular tal-każ in (għax ma 
kienx hemm oħra), denbi taħt il-blata, qarmuċ  
ta’ disa’ snin imwerwer li jagħmel nota ħaż ina, 
imma ferħan se jtir li ngħaqad mal-banda wara 
sentejn ta’ studju. Toni hemm kien, ftit warajja, 
fit-tarf tal-filliera tal-kurunetti. Maż -ż mien 
indunajt li dak kien postu, u bix-xieraq. G ieli g ie 
jkellimni, u meta bdejt inrabbi ftit tal-
kunfidenża, kont nipprova naqbad diskursata 
miegħu. Sirt naf, pjuttost riċ enti, li Toni mhux 
dejjem kien idoqq il-kurunetta. Kien beda mal-
banda bil-baritonu u meta fis-snin ta’ wara l-
gwerra ħafna bandisti emigraw, il-Banda 
Imperial kellha bż onn min idoqq il-kurunetta, u 
kien hawn li Toni biddel l-istrument. Meta dħalt 
fil-Kumitat Direttiv għall-ewwel darba, kien 
hemm mal-istess mejda. L-għaqda kien 

iħobbha, kienet il-mimmi t’għajnejh. 
Nismagħhom jirrakkuntaw kemm kien ħabrek 
sabiex seta’ jinxtara l-każ in l-antik, jitwaqqa’ u 
jinbena l-każ in il-g did. Għad li kien ż mien 
diffiċ li, missirijietna xejn ma qatgħu qalbhom 
biex jidħlu għal biċ ċ a xogħol bħal din li l-ispiż a 
tagħha ż gur li ma kinitx waħda ż għira. Imma 
llum, grażżi għalihom, l-Għaqda Muż ikali 
Imperial tista’ tgħid u tkun kburija li għandha l-
każ in propjeta  tagħha, għad-differenża ta’ 
każ ini oħra madwar Malta. Meta beda jagħfas  
iż -ż mien fuqu, Toni naqqas xi ftit mill-banda 
għax is-saħħa ma tibqax li tkun, speċ jalment 
mill-marċ i. Imma sakemm seta’ baqa’ jig i għall-
kunċ erti tal-banda u kien propju xi erba’ snin 
ilu li naħseb li smajtu l-aħħar darba jdoqq il-
kurunetta waqt festin ż għir li l-banda għamlitlu 
għal għeluq sninu. Il-Banda Imperial sellmitlu 
għall-aħħar darba waqt il-funeral tiegħu nhar   
il-11 t’Awwissu 2021, tlett ijiem wara li Toni 
ħalla din id-dinja fl-eta  ta’ 97 sena. 
L-Għaqda Muż ikali Imperial u l-komunita  

kollha Melleħija għandhom dejn kbir ma’ G anni 
u Toni u ma’ nies oħra li bħalhom ħadmu qatigħ 
u mingħajr ħlas sabiex l-arti, il-muż ika u t-
tradiżżjonijiet jissaħħu u jkomplu jwarrdu. Iż -
ż minijiet jinbidlu u l-volontarjat jgħaddi minn 
faż ijiet; bħalissa ż gur li mhux għaddej minn faż i 
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mill-aqwa. L-għaqdiet volontarji tagħna 
għandhom bż onn ħafna iktar nies li lesti li 
jagħtu minn ħinhom, xi minn daqqiet 
b’sagrifiċ ċ ju personali, sabiex dak il-wirt 
impreżżabbli li ħallewna missirijietna 
nindukrawh sew, inħarsuh, nibż għu għalih, 
insostnuh u nkattruh qabel ma jkun tard wisq, 
qabel ma ngħidu li xi darba f’Malta kellna l-
għaqdiet volontarji imma li dawn mietu mewta 

naturali. B’hekk verament inkunu qed 
nirringrażżjaw lil nies bħal G anni u Toni u 
nuruhom ir-rispett tagħna, billi nkomplu 
naħdmu b’risq l-Għaqda Muż ikali Imperial li 
huma kellhom tant għal qalbhom, u b’risq il-g id 
ing enerali tas-soċ jeta  Maltija. 
Il-Mulej jagħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem kif 

tassew jixirqilhom u jagħti s-sabar lill-familji 
tagħhom. 
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