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Is-Soċjetajiet tal-baned tagħna huma sinonimi
mal-festi Maltin u dan għaliex m’hemmx dubju li
l-każini tal-banda jagħrfu li l-festi fil-lokalitajiet
fejn huma stabbiliti huma parti integrali mill-fibra
reliġjuża, kulturali u soċjali ta’ pajjiżna. L-enerġija
u l-entużjażmu li jittrasmettu l-għaqdiet mużikali
lill-poplu kollu fil-ħidma tagħhom biex jorganizzaw
l-attivitajiet tagħhom fil-festi tagħna hija xi ħaġa
li kulħadd jammira u jirrikonoxxi. Dan jieħu xejra
akbar ta’ ammirazzjoni meta wieħed jiftakar li
ħafna xogħol li jsir huwa kollu volontarju. Il-fatt li,
minkejja ħafna diffikultajiet, l-element volontarju
jibqa’ jipprevalixxi fl-istrutturi tas-soċjetajiet
mużikali għandu jkollu rikonoxximenti akbar minn
kull ċittadin li għandu għal qalbu l-kultura f’pajjiżna
u għandu jgħin biex dan l-element fundamentali ta’
kull soċjetà jibqa’ b’saħħtu.
Mingħajr dubju, il-ħoss melodjuż tal-mużika
tal-baned tagħna jagħti ħajja lill-festi tagħna u
dan flimkien ma’ elementi oħra importanti bħallarti piroteknika u l-armar artistiku li huma kollha
l-għożża ta’ ħafna. Dan kollu jagħmel il-festi
tagħna kulturalment, soċjalment imma mhux
anqas reliġjożament parti integrali mill-kalendarju
tal-ħajja ta’ pajjiżna. Li hu żgur hu li s-soċjetajiet
mużikali jagħrfu li għandhom l-obbligu li s-sabiħ
tal-festi jibqa’ jitħares u jkun protett, u dan isir
b’ħafna sagrifiċċju minn min imexxi l-każini talbaned tagħna.
Matul il-perjodu tal-festi huwa naturali li jkun
hemm aspettativi kbar mhux biss mill-partitarji u
mill-benefatturi ta’ soċjetà mużikali partikolari,
imma anke mill-komunità nnifisha biex tara li
ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi jkunu sbieħ. Dan kollu

jpoġġi pressjoni akbar fuq
id-diriġenti
tas-soċjetajiet
mużikali biex jaraw li
l-festi tagħna jibqgħu jkunu
avvenimenti importanti fil-kalendarju kulturali u
reliġjuż ta’ pajjiżna. Madanakollu, huwa importanti li
bħala soċjetajiet mużikali, flimkien mal-awtoritajiet
nazzjonali u anke lokali, kemm dawk ċivili u dawk
reliġjużi, naraw li l-festi tagħna u allura l-ħidma talgħaqdiet mużikali ma tkunx imtappna.
Huwa mertu tas-soċjetajiet mużikali, li
kontinwament jaħdmu biex jaraw li ma jkunx hemm
eċċessi fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi għaliex jagħrfu
li l-eċċessi ma jagħmlux ġid iżda ħafna drabi jwasslu
biex il-festi jintużaw għal affarijiet li żgur kulħadd
jaqbel li jagħmlu ħsara, b’mod partikolari lil dawk li
jagħmlu s-sena kollha jaħdmu fl-interess tas-soċjetà
mużikali, imma wkoll tal-komunità fejn jgħixu.
Il-festa għandha tibqa’ waħda li fiha l-komunità
tingħaqad biex issaħħaħ l-identità kulturali tagħha,
dik reliġjuża, kif ukoll dik soċjali u anke dik bħala
nukleu familjari, għaliex kulħadd jagħraf kemm
huma importanti li l-ġranet tal-festa jintużaw b’mod
tajjeb, san u li jkunu ta’ ġid veru għal kull min jieħu
sehem fihom.
Għalhekk f’isem l-Għaqda Każini tal-Banda,
filwaqt li nawgura l-festa t-tajba, u nirringrazzja
lis-Soċjetà Mużikali għall-ħidma tagħha, inħeġġeġ
li dik il-ħidma tissarraf f’ċelebrazzjoni tal-festa li
verament tkun okkażjoni ta’ għaqda u li matulha
nkomplu nuru li s-soċjetajiet mużikali jagħrfu
r-responsabiltà li jiċċelebraw il-festa b’maturità
u b’serjetà ħalli ma jintilifx is-sens kulturali u
tradizzjonali tal-festi Maltin u Għawdxin.
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