
Meta jkun qed joqrob iż-żmien li matulu dik 
il-belt jew raħal ikun ser jiċċelebraw il-festa 
dedikata lil qaddis partikolari, dik il-komunità 
tibda bil-preparamenti tagħha biex tiċċelebra 
b’mod xieraq il-festa li fiha żewġ aspetti importanti 
u konnessi. Dawn jikkonsistu f’dawk reliġjużi 
marbutin b’mod intrinsiku ma’ dawk tradizzjonali 
u popolari. Kulħadd ikollu stennija biex jara x’ser 
ikun organizzat minn dik is-soċjetà mużikali 
li ħafna drabi jkunu huma li jixprunaw 
u jorganizzaw il-festi partikolarment 
dawk esterni anke jekk hemm uħud 
li huma involuti, u hekk għandu 
jkun, f’dawk interni wkoll għaliex 
il-festa mingħajr xi wieħed minn 
dawn l-aspetti tagħha tkun qed 
titlef parti minn dak li verament 
tagħmel festa Maltija. 

L-aspettattiva ta’ dik il-
komunità huwa wieħed mistenni, 
imma bħala soċjetajiet mużikali 
għandna responsabilità kbira biex dawk 
l-aspettattivi ma jkunux għoljin iżżejjed li minflok 
ġid jagħmlu ħsara mhux biss għas-soċjetà mużikali 
imma anke lill-komunità bħala tali.

Din l-istennija tal-komunità turi li s-soċjetajiet 
mużikali huma punt ta’ referenza u għalhekk huwa 
fl-obbligu tagħna li dawn il-festi niċċelebrawhom 
kif jixraq, bil-mezzi tagħna, mingħajr eċċessi u bi 
spirtu verament nisrani. Għandna d-dmir li naraw li 
ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi jżommu t-tradizzjonijiet 
tagħhom u elementi li ma humiex direttament 
relatati ma għandhomx ikollhom post fil-festi 
tagħna għaliex il-ġid li s-soċjetajiet mużikali 
jagħmlu b’mod volontarju jista jisfaxxa fix-xejn. 

Tajjeb li bħala għaqdiet mużikali niftakru u 
nfakkru fl-ammont ta’ volontarjat bħal pereżempju 

t-tagħlim tal-mużika li ssir 
kollu kemm hu b’xejn iżda 
li xorta waħda huwa ta’ livell 
għoli u dan jixhduh ir-riżultati 
li jġibu l-istudenti ma’ istituzzjonijiet barranin. Dan 
kollu jsir ġewwa l-bini tal-għaqdiet mużikali Maltin 
u Għawdxin li iżda mhux dejjem huwa apprezzat u 
rikonoxxut kif jistħoqqlu.

Is-soċjetà partikolarment fuq bażi 
lokali imma anke fuq bażi nazzjonali 

tagħraf kemm is-soċjetajiet mużikali 
jagħmlu xogħol għall-festi Maltin 
u Għawdxin. Dan huwa stat ta’ 
fatt għaliex kieku ma jkunx 
hemm din l-aspettattiva kollha 
mill-poplu kollu. Imma bħala 
soċjetajiet mużikali għandna 
d-dover u l-obbligu li nindukraw 
dawn il-festi b’mod li nibqgħu 

norganizzawhom b’mod 
dixxiplinat, b’serjetà u mingħajr 

ma nħallu elementi estranji għall-ħidma tal-
baned tagħna, jieħdu dak li l-każini tradizzjonali 
ħadmu għalih, f’dawn l-aħħar mija u tmenin sena u 
għadhom jaħdmu għalih qatigħ, b’mod volontarju u 
b’sens ta’ lealtà lejn il-komunità fejn huwa stabbilit.

Għalhekk f’isem l-Għaqda Każini tal-Banda 
filwaqt nawgura l-festa t-tajba, inħeġġeġ li nkomplu 
naħdmu u niċċelebraw il-festa tagħna b’unità, bl-
element reliġjuż fiċ-ċentru tagħha u nagħrfu li 
l-festa għandha tkun okkażjoni li matulha nkomplu 
nuru li s-soċjetajiet mużikali jagħrfu r-responsabiltà 
li għandhom billi jiċċelebraw il-festa b’maturità, 
b’moderazzjoni u mingħajr eċċessi u li nkomplu 
nsaħħu l-element kulturali u tradizzjonali li huma 
parti essenzjali mill-festi Maltin u Għawdxin.

Messaġġ
tal-Għaqda Każini tal-Banda 

2016
Avv. Noel Camilleri

President GHKB

Għaqda Mużikali Imperial
MELLIEĦA

www.imperialbandclub.com 49

festa 2016


