Festa 2017
Kontribuzzjoni
lejn il-komunità

Għaqda Mużikali Imperial
IL-MELLIEĦA

Dr John Baptist Gauci
Segretarju Ġenerali

Il-biċċa l-kbira tan-nies jirrikonoxxu li l-għaqdiet
mużikali tal-irħula u l-bliet tagħna għandhom rwol
importanti x’jaqdu fil-komunità lokali. In-numru
ta’ attivitajiet li jkunu organizzati minn żmien għal
żmien, tul is-sena kollha u b’mod speċjali matul ilġranet tal-festa, huma xhieda ċara tal-involviment
ta’ dawn l-għaqdiet fil-ħajja tar-raħal jew belt
rispettiva. L-istatistika wkoll uriet li kien hemm
żieda sostanzjali fl-involviment fil-każini tal-baned
li tgħodd mal-40,000 ruħ (fl-2014 skont l-Uffiċċju
Nazzjonali tal-Istatistika), u għad illi l-livell ta’
involviment ta’ dawn in-nies mhux bilfors li qed
isarraf f’numru iktar ta’ voluntiera attivi fl-istess
għaqdiet tul is-sena kollha, dan żgur li huwa sinjal
tajjeb għall-għaqdiet tagħna. L-istess jista’ jingħad
għan-numru ta’ bandisti li żdied bi kważi 3%
bejn l-2010 u l-2014 u jlaħħaq iktar minn 4,200
ruħ. Tajjeb hux! Kollox ward u żahar għal dawn
l-għaqdiet, mhux hekk?
Ma nistax insostni li dawn huma sinjali negattivi,
anzi, xejra tajba li żgur li tqawwi qlub dawk li huma
involuti f’dawn l-għaqdiet. Imma naħseb, inħoss u
nemmen li hemm bżonn analiżi iktar dettaljata ta’
dan kollu. L-għaqdiet tagħna qed jattiraw l-interess
ta’ varjetà ta’ nies li għandhom ħiliet u kompetenzi
differenti, jew qed jattiraw biss sezzjoni żgħira tassoċjetà Maltija? Mhux qed nipprova nfisser li hemm
sezzjoni tas-soċjetà li hi importanti iktar minn oħra,
anzi, eżattament bil-kontra. L-għaqdiet tagħna, fissitwazzjoni li jinsabu fiha llum, għandhom bżonn
nies li għandhom abbiltajiet li sa ftit snin ilu lanqas
biss kienu jgħaddulna minn rasna li l-każin talbanda qatt jista’ jiġi bżonn.
L-ammont ta’ paperwork qed dejjem jiżdied,
u dan m’għadux jista’ jsir biss minn voluntiera
li b’ħafna dedikazzjoni u b’sagrifiċċji personali
jippruvaw ilaħħqu mal-għeneb li qed jitpoġġilhom
dejjem iktar fil-għoli. Ma nkunx qed nesaġera jekk
ngħid li biex għaqda bħal tagħna tlaħħaq malesiġenzi li qed jintalbu minnha, għandha bżonn nies
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kwalifikati f’kull aspett, sew
jekk tidħol amministrazzjoni,
finanzi,
aspetti
legali,
immaniġġjar ta’ proġetti
kapitali, komunikazzjoni, tagħlim tal-mużika, u
nista’ nibqa’ nsemmi. Dawk involuti fl-għaqdiet
żgur li jaqblu miegħi li ħafna mill-membri talkumitati, speċjalment dawk fil-karigi uffiċjali, qed
jagħmlu l-gabirjoli biex jippruvaw ilaħħqu ma’ dak
li sa għoxrin sena ilu lanqas biss kienu joħolmu bih.
Ma rridx niftiehem li dan l-avvanz, din ilbidla, dan l-iżvilupp huma ħżiena. Anzi, xejn minn
dan kollu. Għaqda volontarja m’għandhiex tkun
għaqda ta’ dilettanti li jagħmlu l-affarijiet biex
tgħid saru. In-nies illum taf tara, tiġġudika, tevalwa,
u tagħżel b’moħħha, u hekk għandu jkun. Imma
sfortunatament, wisq nibża’ li r-riga li jużaw ċertu
nies mhix ġusta.
Filwaqt li jippretendu, u bir-raġun, li kollox
isir b’mod iktar professjonali, fl-istess ħin ma
jindenjawx joffru ftit mill-ħin tagħhom sabiex
jaqsmu l-ħiliet tagħhom ma’ dawn l-għaqdiet.
Kemm huma dawk il-professjonisti li huma involuti
fil-kumitati tal-għaqdiet volontarji? Hemm xi ftit,
u lil dawn nirringrazzjahom, imma wisq nibża’ li
tgħoddhom fuq ftit swaba’.
Taħsbux li qed nipponta sebgħi lejn xi ħadd,
lanqas tgħaddili minn rasi. Qed nipprova biss
inħeġġeġ għal eżami tal-kuxjenza. Eżami minn kull
min għandu għal qalbu l-avvanz tas-soċjetà fuq bażi
lokali kif ukoll fuq bażi nazzjonali, kemm minn
individwi, gruppi, soċjetà ċivili, gvernijiet lokali
u gvern ċentrali. U għax il-kliem iqanqal imma
l-eżempju jkaxkar, nibda biex nagħmel eżami talkuxjenza mil-lenti tagħna l-għaqdiet mużikali. Jista’
jkun li qed nonqsu aħna stess bħala għaqdiet, u
għalhekk m’aħniex qed inwasslu l-messaġġ tagħna
biżżejjed. X’inhi l-perċezzjoni li n-nies għandhom
tal-għaqdiet mużikali? Huma post fejn jiltaqgħu
grupp ta’ ħamalli biex jgħaddu siegħa żmien għax
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m’għandhomx aħjar x’jagħmlu? Jew forsi post
fejn tingħata edukazzjoni ħolistika lit-tfal u liżżgħażagħ tagħna, edukazzjoni li ma jistgħux iġibu
minn imkejjen oħra? Huma bejta ta’ vizzji, jew
opportunità fejn inkattru s-sens ċiviku u l-iżvilupp
personali il-bogħod minn dak li qed inawwar lissoċjetà tal-lum?
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Jeħtieġ li nikkonvinċu lin-nies, speċjalment
dawk li mhumiex midħla tal-każini imma mhux biss,
li l-għaqdiet tagħna minn dejjem kienu, għadhom u
sinċerament nittama li jibqgħu għal bosta snin, ilbenniena tal-kultura (mhux biss dik mużikali) f’dan
il-pajjiż tant għal qalbna.
Il-Festa t-Tajba!

Bejn il-25 t’Awwissu u t-8 ta’ Settembru 2017
ser inxandru ‘live’
l-attivitajiet tal-Għaqda Mużikali Imperial
u l-funzjonijiet reliġjużi
fl-okkażjoni tal-

Festa ta’ Marija Bambina 2017
fuq is-sit elettroniku

www.imperialbandclub.com

Gaulos Exclusive Art
Għal kull tip ta’ rakkmu sew għall-Każini tal-Baned,
Knejjes jew mudelli tal-Knejjes.
Nagħmlu wkoll kull tip ta’ restawr u
transport ta’ rakkmu antik.
Issibilna kull tip ta’ pittura kemm oriġinali kif ukoll
kopji jew portraits impittra minn artisti barranin.
9, Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria, Għawdex
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