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L-Għaqdiet Mużikali
– il-qalb tal-kultura
fil-Mellieħa
Clayton Bartolo

Is-sena kalendarja Melleħija llum il-ġurnata hi
mimlija b’diversi inizjattivi kulturali li żgur jagħtu
l-ħajja lir-raħal tagħna u jpoġġuh fuq il-mappa kulturali
nazzjonali. Inizjattivi li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar
qegħdin iżidu fil-popolarità tagħhom. Ovvjament
magħhom tkompli tiżdied il-popolarità tar-raħal tagħna,
u kull Mellieħi għandu jkun kburi bir-riżultati pożittivi
li qed jirnexxielna niksbu bħala lokalità.
Ċentrali f’dan kollu hemm il-mużika. Anzi biex inkun
eżatt huma l-għaqdiet mużikali lokali li grazzi għallimpenn u s-sostenn tad-diversi voluntiera fi ħdanhom
issibhom fuq quddiem nett jagħtu s-sehem tagħhom.
Huwa grazzi għal dawn l-għaqdiet li l-inizjattivi kulturali
Melleħin ikomplu jikbru u jissaħħu, tant li minn sena
għall-oħra jkomplu jżidu fl-attendenza.
Bil-mod ta’ kif avvanzaw l-għaqdiet mużikali
lokali, li bla ebda dubju żiedu l-versatilità tagħhom,
wieħed żgur li jsib lok biex jinkludihom fi kwalunkwe
attività kulturali. Bla ebda dubju, waħda minn dawn
l-għaqdiet hija l-Għaqda Mużikali Imperial li, taħt iddirezzjoni ta’ Mro Anthony Borg, flimkien mal-Kumitat
tal-istess Għaqda, matul dawn l-aħħar snin żviluppat ilkapaċitajiet tagħha kemm fuq livell ta’ banda u anke fuq
livell ta’ kor.
U hekk kif qed insemmi lil Mro Anthony Borg,
inħoss li nkun qed nonqos jekk ma nifraħlux għall-unur
ta’ Rikonoxximent il-Mellieħa li ngħata lilu mill-Kunsill

Lokali tal-Mellieħa waqt is-serata ta’ Jum il-Kunsill
2016. Dan ir-rikonoxximent huwa frott il-ħidma sfiqa
tas-surmast fejn, apparti l-avvanzi li għamlet il-Banda
fil-qasam mużikali, wieħed ta’ min isemmi wkoll
l-ammont kbir ta’ tfal li tgħallmu l-mużika u li llum
il-ġurnata jistgħu japprezzaw ferm iktar l-importanza
tal-qasam kulturali f’ħajjitna. L-apprezzament kulturali
minn età żgħira huwa importanti għal-lokalità tagħna
għaliex b’hekk biss kapaċi nassiguraw ġenerazzjoni
futura li tkun kulturalment edukata biżżejjed sabiex
tkompli sseddaq u trawwem il-valuri kulturali fil-qalba
tal-komunità tagħna.
Filwaqt li nirringrazzja lill-President u l-Kumitat,
is-surmast u l-bandisti u l-membri tal-Kor tal-Għaqda
Mużikali Imperial għax-xogħol u l-appoġġ tagħhom
matul is-sena, nawgura li dawn kollha jkomplu
għaddejjin bix-xogħol ħabrieki tagħhom. Tajjeb
hawnhekk nirringrazzja wkoll lill-familjari ta’ dawn
kollha għall-paċenzja tagħhom, ħafna drabi fis-skiet ta’
djarhom, waqt li dawn in-nies ikunu qegħdin iwettqu
ħidma imprezzabbli b’risq l-għaqda li tant iħobbu. Huwa
grazzi għal dawn in-nies li l-għaqda kapaċi tkompli
tavvanza ’l quddiem u tkompli tistabbilixxi ruħha bħala
forza fil-qasam kulturali.
Nieħu din l-okkażjoni wkoll sabiex nawgura l-Festa
t-tajba lill-Melleħin kollha!
Viva Marija Bambina!
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