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Inħarsu ’l quddiem 
Tnax-il xahar ilu kont naħseb li l-qilla tal-

pandemija COVID-19 kienet bdiet tnin u l-ħajja 
kient g ejja naqra naqra lura għal dik li konna 
mdorrijin ngħixu sa tmintax-il xahar ilu. Mort 
ż merċ  għax wara l-festa tal-Vitorja għal darba 
oħra l-attivita  g ewwa l-għaqdiet muż ikali 
tagħna reg għet waqfet ħesrem minħabba l-
istess pandemija. Nistqarr li kien ż mien diffiċ li 
u ta’ inċ erteżża. Kien ta’ sodisfażżjon kbir iż da, 
li meta ngħata l-permess mill-awtoritajiet tas-
saħħa biex tkompli l-attivita  muż ikali, kemm il-
banda u kemm il-kor, komplejna fejn konna 
ħallejna. Fraħt ħafna meta kellna attendenża 
tajba ħafna meta erg ajna komplejna bil-provi. 
Hawnhekk ma nistax ma nirringrażżjax lill-
bandisti u lill-membri tal-kor tal-impenn 
tagħhom biex fl-aħħar xhur komplejna bl-
attivita  muż ikali fl-għaqda tagħna. Ma kienx 
ż mien faċ li imma issa la erg ajna tlaqna, 
nagħmlu l-kurag g  lil xulxin, inħarsu ’l quddiem 
u nittamaw li ’l quddiem inkunu nistgħu 
nferrħu lill-poplu tagħna bil-marċ i u l-
programmi muż ikali.  

 
Ġanni 

 
Toni l-Ħuttu 
Ħalliena x-xahar li għadda fl-eta  sabiħa ta’ 

sebgħa u disgħin sena. Pilastru ieħor tal-
Għaqda Muż ikali Imperial. Ilni nafu minn meta 
kont tfajjel, jirsisti kemm jiflaħ b’kull mod għall-
għaqda li tant kien iħobb; waqt il-fieri, fil-g bir 
ta’ fondi u ħadem qatigħ ma’ ħafna oħrajn biex  

l-Għaqda Muż ikali 
Imperial illum għandha 
każ in mill-isbaħ. Imma l-
mimmi t’għajnejn Toni 
kienet il-Banda Imperial. 
Serva bħala bandist mal-istess banda għomor 
ta’ bniedem (’il fuq minn tmenin sena!), u meta 
ma kienx possibbli li jibqa’ jdoqq minħabba 
saħħtu xorta baqa’ jakkumpanja lill-banda mal-
marċ i fil-jiem tal-Vitorja. X’eż empju għalina 
lkoll! 
Toni u jien indoqqu l-istess strument. Għal 

ż mien twil daqqejna mag enb xulxin. Meta ħrig t 
indoqq u rani nipprometti ħeg g ig ni nkompli 
nistudja, għamilli l-kurag g  u fuq kollox ma 
ż ammx id-dritta. C edieli postu u għenni kemm 
felaħ biex nirnexxi. Kompla jgħinni u jagħmilli 
kurag g  meta aktar tard g ejt maħtur Direttur 
Muż ikali tal-Banda Imperial. 
Kienet xierqa t-tislima li l-Għaqda Muż ikali 

Imperial tat lil Toni Caruana f’dawn iċ -
ċ irkustanżi. F’dawk il-mumenti diffiċ li ftakart 
f’Toni u f’tant oħrajn li ħadmu kemm felħu, 
ħafna drabi f’mumenti xejn faċ li u b’sagrifiċ ċ ji 
kbar personali għalihom u għall-familji 
tagħhom, biex iwettqu dak li jemmnu fih u bis-
saħħa tagħhom qegħdin ingawdu dak li 
għandna llum. 
Insellem ukoll il-memorja tal-membri tal-

Għaqda Muż ikali Imperial li għaddew għal ħajja 
aħjar matul l-aħħar sena. Huma wkoll taw 
sehemhom biex l-Għaqda Muż ikali Imperial 
baqgħet tissaħħaħ u timxi ’l quddiem. Xieraq li 
nirringrażżjawhom ta’ dak kollu li għamlu 
f’ħajjithom, waqt li nibqgħu niftakru fihom 
dejjem fit-talb tagħna. 

 
Nifraħ lil ... 
Carl Borg, li l-kompoż iżżjoni tiegħu ‘Three 

Bagatelles’ għal tromba u flikornu g iet 
magħż ula bħala waħda minn ħames 
kompoż iżżjonijiet rebbieħa f’kompetiżżjoni 
internażżjonali organiżżata mill-Oxford Festival 
of Arts. Kompoż iżżjoni oħra ta’ Carl Borg bl-
isem ‘G rajjiet il-Bastjun’ hija waħda mill-
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kompoż iżżjonijiet rebbieħa għal xogħol 
orig inali ta’ kompoż ituri lokali mnedija b’mod 
kong unt mill-Fondażżjoni Kottonera u l-
Għaqda Nażżjonali Każ ini tal-Banda.  
Mark Anthony Bartolo, li kiseb il-Baċ ellerat  

fil-Muż ika mill-Universita  ta’ Malta. 
Damian Vella, Elisa Borg u Kate Attard, li 

lkoll jiffurmaw parti mill-Malta Youth 
Orċhestra. 

Ħajr... 
Fl-aħħar nett nixtieq inrodd ħajr lil dawk 

kollha li b’xi mod jew ieħor taw il-kontribut 
tagħhom biex il-Banda u l-Kor Imperial baqgħu 
għaddejjin fi ż minijiet xejn faċ li. Fl-istess ħin 
inkomplu nħarsu ’l quddiem b’tama u b’kurag g  
biex flimkien inkomplu nibnu fuq is-suċ ċ essi li 
kellna matul is-snin.  
Minn qalbi nixtieq lil kulħadd il-festa t-tajba. 

Għaqda Mużikali Imperial - il-Mellieħa 

Festa 2021 



 

22 www.imperialbandclub.com 


