
…konna flimkien, kont magħkom ingawdi 
l-festa tal-Vitorja, biġ-ġiġġifogu, bil-baned u fuq 
kollox bil-festin li kontu għamiltu għall-emigranti 
Melleħin: dawk li jerġgħu lura f’pajjiżhom hekk 
kif jaraw l-armar. Bħas-soltu l-festa kienet festa 
mħawra bil-parti ta’ barra u dik tal-Knisja kif ukoll 
b’ħafna nies, marci u t-tiżjin li kollha jingħaqdu 
flimkien biex il-festa tkun suċċess.

Ma stajtx ma nġibx quddiem għajnejja meta 
f’festa ta’ snin ilu kont dħalt il-Każin għal tazza 
birra mal-ħbieb. Niftakar konna dħalna f’naqra ta’ 
kamra li kienet daqs kamra tas-sodda, li timtela 
b’erbgħa min-nies. Illum il-bottegin mhux talli fih 
dehra oħra imma fuq kollox kiber ħafna iżjed u sar 
binja moderna. Il-bottegin sar sala kbira u meta titla’ 
fuq tistagħġeb kif ħarġet binja hekk kbira minn dak 
li kien hemm snin ilu.

Dan kollu jagħmel tajjeb għall-iskop li l-każin 
jeżisti: dak li jagħti l-kontribut tiegħu fil-kultura 
u fil-ħajja tar-raħal. Fil-Mellieħa konna fortunati 
li ż-żewġ każini tal-banda, bil-pika b’kollox, 
matul dawn l-aħħar 60/70 sena, għenu biex jidħol 
u jikber is-sens mużikali, kemm id-daqq kif ukoll 
l-apprezzament tal-mużika. Meta tqis li sa erbgħin 
sena ilu ma kellniex l-apparat li għandna llum biex 
tgawdi l-mużika, il-parti tal-baned f’dan il-qasam 
ikompli jidher ikbar. 

Illum il-Mellieħa tgawdi żewġ baned u wkoll 
orkestra. Juri biċ-ċar li s-sens mużikali speċjalment 
it-taghlim jew id-daqq ta’ strument daħal sewwa 
fil-qalb u l-moħħ taż-żgħażagħ Melleħin. Biex 
titgħallem iddoqq jirrekjedi ħafna paċenzja u 
sagrifiċċju u repetizzjoni u x’naf jien… B’danakollu, 
il-fatt li hawn żgħażagħ li lesti li jidħlu għal dan, 
huwa prova li l-imħabba għall-mużika daħlet u 
qabdet sewwa. Biex ma nsemmix ukoll iċ-ċertu 
livell ta’ professjonaliżmu li daħal!

Dan naturalment ġej mill-istorja jew mit-
tradizzjoni, tradizzjoni li ilha ġejja mill-mużika 
u kant tal-knisja, imsaħħa mill-baned. Għadni 
niftakar snin ilu li konna nistennew il-festa biex 
nisimgħu orkestra u xi festa jew karnival jew fiera 
biex nisimgħu ‘daqqa banda’. Mur immaġina 
festa bla banda… bħal meta ngħid festa bla 
nar jew bla ġiġġifogu. Għax il-banda tkompli 
tgħinna niċċelebraw. Aħna bħala Maltin inħobbu 
niċċelebraw u hu l-ħoss jew aħjar id-daqq ta’ banda 
li jgħinna niċċelebraw.

Fuq kollox il-banda Imperial għadha istituzzjoni 
Melleħija. Nammetti li għall-festa tkun trid 
l-għajnuna barranija, imma l-qofol għadu l-frott ta’ 
ħafna xogħol ta’ ħafna snin ta’ dawk li kien fettilhom 
li jieħdu inizjattiva u jibdew xi ħaġa fil-Mellieħa. 
Il-kulur Mellieħi kompla żdied u ssaħħaħ bil-fatt 
li bħalissa l-banda għandha wkoll surmast li tista’ 
tgħid twieled il-Każin… Mro. Anthony Borg. Dan 
iżjed isaħħaħ dak li għadni kemm għidt għax wera li 
l-Kazin ma sarx kumpanija tal-business imma għadu 
każin, immexxi mill-voluntieri, immexxi min-nies 
li qegħdin hemm għax iħobbu l-mużika u l-każin 
u wkoll lesti li jagħmlu s-sagrifiċċji meħtieġa biex 
imexxuh.

Fil-bidu semmejt il-binja imponenti li issa ilha 
erba’ snin ġmielhom tilqa’ l-membri u l-ħbieb. Użajt 
il-kelma tilqa’ għax dak hu li jagħmel istituzzjoni 
speċjali, li tilqa’ lin-nies, li meta tidħol, avolja jekk 
tħossok stranġier, xorta ssib xi ħadd li jitbissimlek 
jew jidħaklek hekk kif tidħol jekk mhux ukoll 
jistiednek għal drink. Il-ġebel kiesaħ u jibqa’ biered 
jekk ma jsaħħnuhx il-membri u jagħmluh ħaj bl-
għaġir tagħhom. U dan hu li jagħmel każin popolari 
u ħaj: il-mużika tgħin, imma fid-dinja ma tistax 
toqgħod iddoqq il-ħin kollu! Trid ukoll tilgħab, 
taqsam bibita ma’ sħabek u tpaċpaċ u targumenta.

Bħal-lum sena…

Jiktbilna Victor V. Vella B.A., M.A.
mill-Awstralja
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Bħalma ktibt fl-essay fuq “Il-Mużika” fl-
aħħar ktieb li ħriġt “Għad-Dell tal-Balluta” ‘…
(Il-mużika)…issibha f’kull tribù, f’kull nazzjon. 
Issibha fl-irħula żgħar fejn l-uniku strument jista’ 
jkun biċċa qasba jew werqa ta’ banana. Tisma’ 
l-effett tagħha fil-ħoss ta’ qanpiena fil-kwiet tal-
ħamsa ta’ filgħodu, jew dik ta’ siegħa lejl ftit wara 
nżul ix-xemx…’

Issibha u tismagħha fuq kollox fil-pjazza tal-
Mellieħa, issebbaħ is-sinfonija u żżid mal-armonija 
tal-festa tal-Vitorja. U mill-bogħod tal-Awstralja 

nawguralkom festa sabiħa u …sett ta’ marci ġodda 
li juru t-talent mużikali Mellieħi u fuq kollox iferrħu 
lil kulħadd fil-festa tal-Vitorja.

Victor V. Vella jinstema sikwit fuq l-PBS (Malta) 
jaqra l-‘Ittri lil Gerit’ u wkoll fit-‘Telefonati: Żewġ 
minuti maz-zija Pawla’ fil-programm ta’ Josephine 
Zammit Cordina. Is-sena l-oħra ħareġ ‘Għad-dell 
tal-Balluta’ ġabra ta’ essays, u CD ‘Konferenza 
Stampa’, ġabra ta’ monologi.

Farmer’s Fresh
Green Grocer Fresh Fruit & Vegetables Daily

Opening Hours
May - September Mon - Sat 7.00am - 8.00pm
 Sunday 8.00am - 8.00pm
Oct - April Mon - Sat 7.00am - 8.00pm
 Sunday 8.00am - 1.00pm

Free Deliveries

78, Main Street, Mellie˙a
Tel: 21521599
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