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Is-sug g ett li kelli f’moħħi 
li nikteb dwaru din is-
sena f’dawn il-faċ ċ ati 
orig inarjament kien 
differenti minn dan li 

qbadt hawnhekk, imma wara li ħsibtha ftit 
għidt bejni u bejn ruħi li mhux se terg a’ tig ini 
opportunita  daqshekk f’waqtha biex naqbadha 
fuq hekk. Ovvjament qed nirreferi għall-   
COVID-19! Nittama li sas-sena d-dieħla dan il-
famuż  virus ikun biss memorja, waħda xejn 
sabiħa, imma ħag a tal-passat. Fl-istess waqt, 
naħseb li bħala komunita  tgħallimna ħafna 
minn din il-maltempata qalila, u nittama li s-
settur tal-volontarjat ukoll ħa tagħlima jew 
tnejn minn  din l-esperjenża, fosthom fuq ir-
reż iljenża. Kollox ward u ż ahar meta l-affarijiet 
mexjin sew, imma xħin tiltaqa’ mar-riħ jonfoħ 
kontra b’saħħtu kollha, kemm aħna kapaċ i 
nibqgħu għaddejjin u ma negħrqux? U 
mbagħad, wara li jgħaddi kollox, kemm inkunu 
kapaċ i li nqumu fuq saqajna malajr? Din hi r-
reż iljenża li qed nagħmel referenża għaliha.  
Bla dubju ta’ xejn, is-settur tal-volontarjat, 

bħal tista’ tgħid kwalunkwe settur ieħor fil-
pajjiż , ħa daqqa ta’ ħarta li mhux faċ li li jqum 
minnha. Din il-pandemija ma konniex qed 
nistennewha u lanqas ma konna qed 
nippreparaw għaliha, imma g iet f’salt. F’temp 
ta’ ftit jiem minn mindu tfaċ ċ a l-ewwel każ  fil-
gż ejjer tagħna, ingħalqu l-istitużżjonijiet 
edukattivi kollha, u kull min hu involut f’xi 
każ in, fil-fond ta’ qalbna, anke jekk ma ridniex 
nammettu, konna nafu li l-każ ini kien se 
jmisshom l-istess xorti f’qasir ż mien. Ħsibna li 
se tkun diffiċ li biex tagħlaq il-bibien u taqbad 
rutina differenti, imma fil-verita  ftit konna nafu, 
jew forsi ma ridniex naċ ċ ettaw, li se tkun ferm 
iktar diffiċ li biex terg a’ tiftaħ wara li jgħaddi l-
agħar.  
Gerbbu l-g ranet, il-g imgħat u saħansitra ix-

xhur, u fl-aħħar kellna l-opportunita  li l-każ ini 
jerg għu jiftħu bil-mod. Bħala każ in, aħna ftaħna 
mal-ewwel g urnata li kienet tippermetti l-lig i, 
imma mhux la kemm tiftaħ il-bibien. In-nies 

kien għadhom beż għana xi ftit. Il-bidu dejjem 
iebes. Sal-lum għadna ma g ejniex għan-
normalita , allavolja wisq nibż a’ li lanqas jien ma 
naf x’inhi iktar din il-famuż a “normalita  g dida”. 
Imma għallinqas bdejna l-mixja, twila kemm hi 
twila, biex nerg għu għal li konna ftit ilu. 
Sadanittant, l-ispejjeż  li għandu każ in bħal 

tagħna jibqgħu hemm, forsi ħarira inqas minn 
qabel. Id-differenża l-kbira qiegħda fid-dħul li l-
għaqda għandha. Ma’ sħabi fil-każ ini, kemm fil-
Mellieħa u kif ukoll f’lokalitajiet oħra, nitkellem 
u l-istess għafsa qed iħossu. L-għajnuna li ta u 
qed jagħti l-Gvern C entrali lill-każ ini tal-banda 
u lill-għaqdiet volontarji kienet u għadha vitali 
u essenżjali, u ta’ dan ilkoll kemm aħna grati 
ħafna, imma ż gur li mhux biż ż ejjed. Ma nixtieqx 
ninftiehem ħaż in – m’iniex ngħid bl-ebda mod li 
qed nistenna iktar għajnuna diretta mill-gvern, 
xejn affattu. Li qed ngħid hu li hemm bż onn li 
kull għaqda tqum fuq saqajha mill-aktar fis 
possibbli sabiex terg a’ tibda ddawwar ir-rota 
tagħha hi, mingħajr xkiel u mingħajr bsaten. 
Intenni li mas-saħħa tan-nies ma tistax tiċ ċ ajta, 
u dak hu prinċ ipju sagrosant, imma nibż a’ li 
f’ċ irkostanżi bħal dawn ħafna jinsew, jew forsi 
jagħtu inqas importanża, lis-saħħa mentali tal-
persuni. Personalment naf bil-wisq iktar nies li 
tul dawn ix-xhur batew bl-ansjeta  u disturbi 
oħra mentali li jg ibu magħhom l-iż olament u l-
bidla mir-rutina, minn kemm naf nies li mardu 
bil-COVID. Ir-rag uni ta’ dan probabilment hi li 
jien involut fil-każ in, u naf nies li l-unika ħarg a 
tagħhom hi li f’xi ħin matul il-g urnata jinż lu sal-
każ in jiltaqgħu ma’ sħabhom biex jgħidu kelma, 
u dan hu l-unika ż vog li għandhom. Wara 
kollox, il-każ ini għandhom dan ir-rwol ukoll, 
irwol li ħafna ma jagħtux kasu imma wieħed 
importanti, irwol soċ jali.  
Dan apparti r-rwol edukattiv tal-każ ini tal-

banda, dak li jipprovdu tagħlim tal-muż ika 
b’xejn f’ambjent sigur u b’dedikażżjoni liema 
bħalha. Permeżż tal-edukażżjoni muż ikali ma 
titgħallimx biss “iddoqq il-banda”, imma tmur 
iktar ’il bogħod minn hekk. Għandek fost oħrajn 
it-tagħlim artistiku, id-dixxiplina, ir-ritmu, l-
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opportunita  li tisma’ lil ta’ madwarek, taħdem 
f’tim. B’xorti tajba, l-Għaqda tagħna mis-sena l-
oħra kellha ppjanat għal din is-sena prog ett 
sabiex nibdew nuż aw ferm iktar it-teknolog ija 
fit-tagħlim muż ikali; dan grażżi għal prog ett fl-
iskema “It-taħrig  muż ikali taż -ż għaż agħ fil-
każ ini tal-Banda, 2020”, amministrat mill-
Ag enżija Ż għaż agħ u mill-Għaqda Nażżjonali 
Każ ini tal-Banda. Qatt ma kien il-ħsieb tagħna 
li naqilbu kompletament it-tagħlim għall-mod 
virtwali, imma għallinqas kellna l-għodda biex 
stajna nagħmlu dan meta g ejna kostretti li 
nagħmlu hekk mingħajr wisq telf ta’ ż mien. 
Kemm it-tagħlim tat-teorija tal-muż ika, kif 
ukoll it-tagħlim tal-prattika tal-istrument beda 
jsir online. Għad li naħseb li kien suċ ċ ess, xorta 
waħda, fl-opinjoni tiegħi, ma jistax 
jissostitwixxi għalkollox it-tagħlim 
tradiżżjonali. Imma hu x’inhu, dan ukoll serva 
sabiex jagħti iktar reż iljenża lill-Għaqda tagħna 
u b’hekk ma waqafniex ħesrem. 
Ir-reż iljenża ma tibbaż ax ruħha biss fuq 

kemm għandek finanżi fis-sod sabiex tkun 
tista’ ma tfallix meta jinqala’ l-għawg . Hemm 
ukoll element qawwi ta’ kemm l-għaqda 
volontarja tkun kapaċ i tkun dinamika biex 
tilqa’ għas-sitważżjonijiet li jinbidlu 
kontinwament, f’qasir ż mien, mingħajr ħafna 
avviż i jew daqq ta’ trombi. Ma nistgħux 
nibqgħu nistennew li l-manna taqa’ mis-sema, 
għallinqas mhux il-ħin kollu! Irridu nieħdu li 
nistgħu mis-sitważżjoni bl-intellig enża u l-
ħidma tagħna, inħarsu ’l quddiem b’viż joni, 

nibnu alleanżi g odda ma’ setturi varji tas-
soċ jeta , u naħdmu ħalli l-futur ikun aħjar mill-
preż ent u mill-passat. Irridu nagħmlu l-parti 
tagħna kollha kemm aħna, u fl-istess ħin ma 
nistgħux naslu li naċ ċ ettaw li jkun hawn min l-
importanża u l-istess eż istenża tal-għaqdiet 
volontarji jagħtiha bis-sieq. Għax inkella jasal  
iż -ż mien li ngħidu li darba f’pajjiż na kien hawn 
l-għaqdiet volontarji, imma dawn kellhom 
jagħlqu l-bibien tagħhom darba għal dejjem, 
jew minħabba l-COVID, jew minħabba xi ħag a 
oħra, mietu u ntesew. Ikun għajb għalina u għal 
ta’ warajna. 
Għaqda tkun reż iljenti skont kemm tkun 

investiet fil-passat fir-riż orsi tagħha, kemm 
dawk tang ibbli, imma iktar importanti, ir-riż ors 
uman. Naħseb li l-Għaqda Muż ikali Imperial 
ilha għal diversi snin taħdem fuq dawn l-
oqsma, u ninsab ċ ert li l-ħsieb huwa li tkompli 
fuq dawn il-passi. Ħag a minn ewl id-dinja, il-
metodi ta’ kif tagħmel dan inbidlu matul is-
snin, u allaħares ma kienx hekk. F’dawn l-aħħar 
snin l-Għaqda investiet ħafna ħin u riż orsi biex 
tibbenifika minn diversi skemi ta’ fondi u 
twettaq prog etti li jolqtu diversi aspetti li 
jikkaratteriżżaw il-ħajja f’każ in tal-banda. Dan 
ma sarx mingħajr tbatija u mingħajr sagrifiċ ċ ji, 
imma b’ħafna dedikażżjoni u impenn. Għad 
baqa’ xi jsir? Daż gur, u mhux ftit, imma dak li 
jagħmel l-Għaqda tagħna waħda reż iljenti u 
b’saħħitha sabiex tilqa’ għall-ħalel fil-maltemp 
u twarrad meta jasal il-bnażżi. 
Il-festa t-tajba lil kulħadd!  
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