Fava Woodworks Co. Ltd.
KW 17B, Corradino Industrial Estate, Paola
Tel: 2182 7650

Manufacturers of all types of Wooden Mouldings
Showrooms at the Factory and
80, St. Joseph High Road, Ħamrun

Special prices for furnished flats owners
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Il-Kelma tal-President

G

ħaddiet sena oħra u nħarsu
b’sodisfazzjon kbir lejn dak li
s-Soċjeta’ tagħna rnexxielha tagħmel.
L-attivita’ ma naqsitx kif ukoll ħidma
kontinwa biex komplejna mixjin fittriq tal-progress. Din is-sena rajna
l-inawgurazzjoni tal-faċċata tal-Każin
wara r-restawr estensiv li sar fil-ġebel u ġie
komplut il-proġett tat-tibdil tal-apperturi
kollha tal-faċċata. Kellna wkoll il-ħatra
ta’ Surmast u Assistent Surmast ġdid
żewġ persuni ġodda għas-Soċjeta’ tagħna
imma minħabba l-għażla bil-għaqal li
saret diġa qegħdin nieħdu l-frott. F’dawn
l-aħħar xhur rajna kambjament kbir fittagħlim tal-mużika b’mezzi moderni li
huma aktar addattati għat-tfal tal-lum
tant li rajna n-numru ta’ allievi ġodda
u qed nittamaw li naraw aktar wara
l-kampanja li qed issir biex inħajru aktar
tfal. Sar ħafna xogħol fil-każin fosthom
purtieri ġodda, vetrini, bandalora, restawr
ta’ l-ewwel standard tad-Duka, żewġ
irħamiet mal-faċċata, servizzi tal-banda
addizzjonali u ħafna xogħol ieħor. Din
is-sena kienet l-ewwel sena li l-banda
ħadet sehem fil-festa mingħajr is-sussidju
ta’ €2,200 li l-Kumitat tal-Festi Esterni
kien jgħaddi għal ħames servizzi li Banda
tagħmel fil-Festa ta’ San Lawrenz. Imma
s-sodisfazzjon tal-Kumitat huwa li din
is-sena bħalma sar fis-snin ta’ qabel se
nispiċċaw b’bilanċ avolja kellna żbilanċ
t’aktar minn €7,000 fil-Festa ta’ San
Lawrenz.

Għaddew il-festi tal-Milied u l-ikla
ġewwa lukanda ewlenija kif ukoll il-party
sussidjat li ssir għall-membri u l-familji
tagħhom kienu suċċess u kull minn
attenda kellu kliem ta’ tifħir. Il-Band u
kantant waqt il-Party taw ħafna ħajja lil
din l-attivita’. Għalkemm din l-attivita’
qed tiġi ssussidjata b’ħamsin fil-mija
nixtiequ li naraw aktar attendenza. Din
is-sena minbarra s-sehem tal-Banda filproċessjoni tal-Bambin , nhar il-Ħadd
20 ta’ Diċembru sar programm fil-pjazza
mill-Bandisti żgħażagħ tagħna flimkien
mal-bandisti tas-Soċjetà San Ġużepp
tal-Kalkara. Dak in-nhar it-temp ma kienx
ħanin magħna immma l-membri talkumitat kellhom determinazzjoni kbira li
jaraw il-frott tal-preparamenti li kienu saru
għal dan il-Kunċert. Saru arranġamenti
għall-ilqugħ tal- ilma u l-kunċert sar kif
kien skedat. L-interpretazzjoni mużikali
kien ta’ livell għoli riżultat tal-Kunċerti li
saru u dawk preżenti kellhom kliem ta’
tifħir għas-Surmast u l-Bandisti u għallKummissjoni Banda.

		

Lawrence V. Farrugia

Kellna numru ta’ bandisti u membri
jsaqsuna meta sejra toħroġ is-CD li
l-Każin kellu sehem bħall-għaqdiet
l-oħra nvoluti fl-organizazzjoni talFesta. Għalkemm aħna ktibna lil dawk
responsabbli s’issa għadna mingħajr
risposta. Li nafu biss huwa li saret
attivita’ fejn min attenda seta’ jara s-CD
u aħna la konnna mistiedna u anqas
għandna kopja. Nittamaw li min huwa
responsabbli minn din is-sezzjoni jara
li l-affarijiet isiru aħjar.
Quddiemna għandna sena ta’ ħidma
oħra u wieħed mill-proġetti li diġa
qegħdin naħdmu fuqu, huwa r-restawr
tas-sala artistika tal-Arkivju. Ġojjel li
forsi minħabba l-impenji u proġetti
kbar li wettaqna fl-aħħar snin ma tajniħx
importanza biżżejjed. Dan huwa proġett
li jiswa eluf ta’ euro u l-Kumitat qiegħed
jaħdem biex jakkwista dawn il-finanzi
biex jagħti bidu għal dan il-proġett. Jiena
kunfidenti li dan ix-xogħol isir bħalma
rnexxielna nwettqu proġetti ambizzjużi
u ta’ kobor ħafna akbar minn dan.
Is-Sala tal-Billiard saret l-aktar post
li fiha jiltaqgħu l-membri tagħna u
l-attendenza fuq l-imwejjed tal-billiard
hija tul il-ġurnata kollha tant li filghodu
numru ta’ membri jkunu fil-pjazza
jistennew il-ftuħ tal-Każin biex jibdew
jilgħabu. Dan huwa dovut għax-xogħol
u l-attivita’ li l-Kummissjoni Billiard
qegħda toħloq. Bizzejjed ngħidu li
fix-xahar ta’ Diċembru assistejna għal
finali ta’ kompetizzjoni tas-snooker u
għal maratona. Hemm il-ħsieb li jsir
refurbishing taż-żewġ imwejjed talbilliard u l-faċilitajiet l-oħra.
Kien pjaċir tagħna li l-Ħadd filgħodu
l-Arċipriet Joe Mizzi li huwa wkoll ilKappillan tas-Soċjeta’ ġie jżurna meta
nafu kemm huwa mħabbat l-aktar
bin-nuqqas tal-Kanonku Ġużepp
Caruana. Il-providenza t’Alla għanda
mħabba speċjali għall-Parroċċa tagħna
ghaliex wara li tlifna lil Dun Joe Cilia
li kien Arċipriet imzejjen b’kollox issa
bagħtilna lil Fr. Joe Mizzi li fil-ftit xhur
li ilu magħna diġa żar lill-familji kollha u
bit-tbissima u kliemu diġa ġibed il-qlub
ta’ ħafna min nies tal-Parroċċa. Ejjew
nibżgħu għalih u nagħtuh l-għajnuna
tagħna.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Wegħda għal Jum il-Festa ta’ San Lawrenz

F

il-bidu ta’ Awwissu 1887, Malta ntlaqtet minn
epidemja tal-kolera, li flimkien mal-pesta
kienet marda li tbażża’ lil kulħadd, għax kien
jmutu ħafna nies.
Tul l-epidemji msemmija, ġeneralment, in-nies
kienet titlob lil Santu Rokku, li kien meqjus
bħala l-qaddis protettur kontra l-pesta u l-kolera.
Għalhekk, in-nies tal-Birgu kienu talbu ħafna lil
dan il-qaddis; aktar u aktar meta bdiet tidher ilħerba li għamlet f ’ċerti rħula.
U allura l-Vittoriosani talbu aktar bil-ħerqa u mattalb żiedu wegħda ma’ Santu Rokku. Din kienet
li mill-festa ta’ San Lawrenz li kellha tiġi ċċelebrata fi ftit jiem wara, fil-purċissjoni, flimkien mal-istatwa ta’ San Lawrenz
tibda tinħareġ ukoll dik ta’ Santu Rokku, li kien għamel Giovanni Darmanin tmien snin qabel u li għadha fostna f ’niċċa
fil-kappellun tal-Kunċizzjoni sa ‘llum.
Wara xi snin, din il-wegħda kienet inbidlet f ’quddiesa solenni f ’jum il-festa tal-qaddis. Iżda tul is-snin, din spiċċat ukoll,
aktarx inbidlet ma’ xi ċelebrazzjoni devozzjonali oħra.
Għad hawn ritratt antik tal-knisja f ’jiem il-festa li fih jidhru l-istatwi ta’ San Lawrenz u ta’ Santu Rokku faċċata ta’ xulxin
fil-kursija.

Id-Devozzjoni Lejn San Lawrenz f’Raħal Ġdid

M

eta lejn tmiem is-seklu dsatax u l-bidu tas-seklu
għoxrin, Raħal Ġdid beda jikber, familji millKottonera bdew jixtru jew jikru dar hemm, aktar komda
minn dik li kellhom f ’belthom. Magħhom ħadu wkoll iddrawwiet u d-devozzjoni lejn il-patruni ta’ belthom. Dan
jidher li, meta l-Knisja ta’ Sant Ubaldeska ġiet ristrutturata,
żewġ artali minn dawk li żdiedu ġew iddedikati lillKunċizzjoni u lil San Lawrenz.

Il-qima lejn il-patruni tal-Kottonera baqgħet kostanti,
minkejja li għaddew għexieren ta’ snin. Tant hu hekk li
meta nbniet il-knisja majestuaża ta’ ‘llum, it-tlieta li huma
żammew posthom b’artali ddedikati lilhom. Din id-darba,
fuq l-artal ta’ San Lawrenz, minflok pittura saret statwa
li nġiebet minn Bolzano. Kienet swiet 400 Lira, li kienu
tħallsu mill-benefattur
Toni Farrugia.

L-inkwatru titular ta’ San Lawrenz, xogħol il-pittur Ġużeppi
Duca, li kien ippreżenta lill-qaddis ifejjaq ‘il- morda, kien
tqiegħed f ’postu fl-1910. Jidher li sadanittant, f ’Raħal
Ġdid żdiedu aktar Sengleani. Dan jidher għax, meta ftit
wara, saru tliet statwi, ma dawk tal-Kunċizzjoni u ta’ San
Lawrenz żdiedet oħra tal-Bambina. Iżda dawn, billi l-Kurja
ma kinetx intalbet l-approvazzjoni tagħha, l-amministratur
tal-knisja kien ordnat li jneħħihom. Dik ta’ San Lawrenz
kienet ingħatat lis-Sorijiet ta’ St. Joseph.

Din ir-rabta ta’ San
Lawrenz ma’ R aħal
Ġdid dehret għal darba
oħra ftit snin ilu. Meta
fl-1999 waslet Malta
ir-Relikw ija bir-R as
ta’ dan il-Martri ta’
Kristu, minbarra l-KonKatidral ta’ San Ġwann
u ż-żewġ knejjes tażżewg parroċċi ddedikati
lilu f ’Malta u Għawdex,
kienet biss il-knisja ta’
Raħal Ġdid li ngħatat
il-privileġġ li r-relikwija
ttittieħed għal xi ħin fiha,
qabel ittieħdet il-Belt
Valletta.

Id-drawwiet u l-kult lejn il-patruni ta’ belthom inżammu
anke minn uliedhom u minn oħrajn, li marru joqogħdu
hemm aktar tard. Maż-żmien, f ’dak li issa kien sar raħal
imdaqqas, bdew jiġu ċċelebrati wkoll il-festi tal-patruni
tal-Kottonera. Fil-pjazza il baned tal-Birgu, Bormla u l-Isla
kienu jiġu mistiedna biex jagħmlu programmi mużikalifiċċentru ta’ Raħal Ġdid. Mal-baned kienu jitilgħu ħafna
mill-ammiraturi tagħhom u fil-pjazza minbarra bil-Pawlisti
kienet tkun miżgħuda b’dawk l-ammiraturi ta’ dawn ilbaned. Dawn il-festi tant kisbu popolarita li ġieli kienu
jissemmew f ’uħud mill-ġurnali ta’ dak iż-żmien.

		

Jannar - Frar Ħarġa Nru. 91

5

		

Messaġġ mill-Arċipriet - Dun Joseph Mizzi

Għeżież ħuti,
Sliem. Xtaqt naqsam magħkom tliet ħsibijiet qosra li jolqtuna
mill-viċin f ’dawn il-ġranet li ġejjin.
L-ewwelnett, aħna bħalissa qegħdin fis-sena tal-Ġublew talĦniena. Il-Knisja qed tagħtina din l-opportunità biex ingawdu
mill-grazzji spiritwali tagħha. Dawn il-grazzji japplikaw kemm
għall-ħajjin kif ukoll għall-mejtin. Mons. Arċisqof Charles Scicluna fetaħ tliet bibien, li huma dak tal-Katidral tal-Imdina; dak
tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u dak tal-Oratorju talKurċifiss l-Isla. Aħna mistiedna biex f’pellegrinaġġ, waħidna
jew fi grupp, ngħaddu minn wieħed minn dawn il-bibien
li jfakkruna li Kristu hu l-Bieb u t-Triq li twassalna għal għand
il-Missier. Sabiex nakkwistaw l-indulġenza plenarja, iridu jiġu
mħarsa u mwettqa dawn il-ħwejjeġ:
a. Iżżur wieħed mis-Santwarji msemmija u tgħaddi mill-Bieb;
b. Tqerr u titqarben;
c. Tistqarr il-fidi, i.e. tgħid il-Kredu u
d. Titlob skond il-fehma tal-Papa.
Ejjew ma nitilfux dan il-ġid spiritwali li l-Knisja qed toffrilna għal
sena sħiha, i.e. sal-festa ta’ Kristu Re 2016.
Il-Knisja bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar ta’ kull sena, tiċċelebra ‘l
hekk imsejjħa Ġimgħa Ekumenika, jiġifieri ġimgħa ta’talb
għall-għaqda tal-Insara. Dan sabiex l-imgħammdin kollha, jigifieri dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu tassew ħaġa waħda.
Il-Mulej waqqaf Knisja waħda u jridna nkunu Knisja waħda.
Sfortunatament, matul l-elfejn sena ta’ storja, aħna minħabba

P

d-dnub tagħna u l-ebusija ta’ rasna nqsammna f ’diversi Knejjes.
Il-firda bejnietna ma tgħinx biex id-dinja temmen f ’Ġesù li hu
s-Salvatur tal-umanità kollha, għalhekk l-insara huma msejħa
sabiex jirbħu d-differenzi ta’ bejniethom u jkunu merħla waħda
taħt ragħaj wieħed skond ix-xewqa ta’ Ġesù. Ejjew matul din
il-ġimgħa nitolbu għall-għaqda tal-insara kollha.
Fl-aħħarnett, fl-10 ta’ Frar il-Knisja ser tagħti bidu għar-Randan
Imqaddes. Ir-randan huwa sejħa ghall- konversjoni, għall- bidla
interjuri, tal-moħħ u tal-qalb. Din il-bidla sseħħ biss permezz
tal-laqgħa personali tagħna ma’ Ġesù. Ġesù jrid jeħlisna minn
kull irbit u minn kull xkiel. Ġesù jrid jittrasformani u jqaddisni
permezz tal-kuntatt miegħu. Din il-laqgħa sseħħ biss fit-talb,
f ’mumenti ta’ ġabra u riflessjoni mhux fl-istorbju ta’ kuljum.
Għalhekk, ejjew lkoll kemm aħna, kbar u żgħar, insibu ftit ħin
kuljum fejn niltaqgħu miegħu, u l-aktar fejn nitolbu permezz
tal-qari tal-Kelma tiegħu. Fil-Kelma tiegħu, Ġesù mhux qed
ikellem lil folol iżda lili b’mod tassew personali, u dak li qed
naqra qed iseħħ tassew illum miegħi. Barra minn hekk f ’dan iżżmien aħna msejħa ukoll biex insumu. Dan nistgħu nagħmluh
mhux biss mill-ikel iżda wkoll mit-TV, mir-radju u mill-internet
li joħdulna ħafna ħin minn ħajjitna, biex hekk niddedika iżjed ħin
għall- Mulej. Ejjew f ’dan ir-randan li ser nibdew kulħadd ifittex
ftit ħin fil-kwiet fejn fih jiltaqa ma’ Ġesù u jitkellem ftit bil-kwiet
miegħu, qalbu ma’qalbu.
			
Il-Mulej iberikkhom

Ħsieb Spiritwali minn Fr Martin Mamo OFMCap.
IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

apa Franġisk, fl-14 ta’ April 2015 ħabbar il-Ġublew tal-Ħniena
ta’ Alla. Fil-Knisja Kattolika l-Ġublew huwa sena li fiha n-nisrani
jaħseb biex jitlob maħfra ta’ dnubietu lil Alla u b’hekk jirrikonċilja ruħu
mal-Ħallieq Tiegħu. Fi ftit kliem huwa żmien ta’ grazzja. Il-kelma Ġublew
hija derivata mill-kelma Lhudija ‘JOBEL’ li tfisser mogħza, f ’riferenza
għall-qarn tal-muntun li kien jintuża fic-ċeremonji sagri għal barka fuq
il-poplu fost il-Lhud.
Is-sena tal-Ġublew hija fuq kollox is-sena ta’ Kristu. Ġesu` jippreżenta
ruħu bħala Dak li jġib fil-milja tiegħu l-Ġublew ta’ l-Antik Testment, billi
ġie fostna; “ biex jippriedka s-sena tal-Grazzja tal-Mulej.” (Isaija).
Il-Ġublew jissejjah ukoll, is-Sena Mqaddsa, mhux biss għaliex jibda’,
jiżvolġi u jintemm b’riti Solenni Mqaddsa, imma anke għaliex hu destinat
li jmexxina ‘l quddiem fil-qdusija. Il-Ġublew jista’ jkun ordinarju jekk ikun
marbut ma’ żmien limitat u straordinarju jekk ikun qed jikkommemora xi
avveniment ta’ importanza partikulari. Dak li qed niċċelebraw din is-sena
huwa Ġublew Straordinarju, għax filwaqt li qed ifakkar l-għeluq il-50 sena
mit-tmiem tal-Konċilju Vatikan II, qed ifakkar ukoll il-Ħniena Infinita
t’Alla. Alla li jaħfer, li jgħader u li jinsa. Għalhekk huwa żmien sabiħ fejn
wieħed għandu jersaq aktar lejn is-sagrament tal-qrar, konvint li Alla se
jaħfirlek, jgħadrek u jinsa dnubietek.
Il-Ġublew matul is-sekli kien isir kull 100 sena, imbagħad kull 50
sena, kull 33 sena, sakemm ġie ridott li jsir kull 25 sena. Xi Papiet ħarġu
mill-limiti ta’ ħamsa u għoxrin sena u waslu biex jipproklamaw is-Sena
Mqaddsa Straordinarja kull meta jinħass il-bżonn.
Hekk naraw lill-Papa Piju XI fit- 8 ta’ April tas-sena 1933 jħabbar l-24
Ġublew fl’okkażżjoni taċ-ċentinarju tal-Fidwa. U fis-sena 1983 Ġwann
Pawlu II ħabbar sena oħra Mqaddsa għal okkażżjoni tal-1950 mill-Mewt u
l-Qawmien ta’ Kristu. L-aħħar sena tal-Ġublew kienet dik tas-sena 2000.
L-oħra li tmiss tkun fis-sena 2025. Il-Papa prezenti, Franġisku, ma qagħadx
jistenna is-sena 2025. Huwa nieda waħda specjali fl-okkażjoni tal-ħamsin
sena mit-tmiem tal-Konċilju Vatikan II, li bdiet fit-8 ta’ Diċembru 2015
sa l-20 ta’ Novembru tas-sena 2016.
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IR-RITI TAS-SENA ĠUBILARI.
Il-ftuħ tas-Sena Mqaddsa jsir bil-ftuh tal-Bieb Imqaddes. Dan hu
bieb li jinfetaħ biss għal okkażżjoni tas-Sena Mqaddsa u wara li jgħaddi
ż-żmien tagħha jiġi mill-ġdid imbarrat bil-ġebel. Il-bażiliċi Maġġuri, ta’
San Pietru, San Ġiovanni l-Lateran, San Pawl barra mill-Ħitan u Santa
Marija Maġġuri għandhom kollha dan il-Bieb Qaddis. Ir-Rit tal-Bieb
il-Qaddis jesprimi simbolikament il-kuncett li waqt il-Ġublew joffri lillfidili triq straordinarja lejn is-salvazzjoni , ifakkar ukoll li Ġesu` huwa
l-Bieb li jekk ngħaddu minnu nsalvaw. Jinfetah il-Bieb Qaddis ta’ San
Pietru fil-jum tac-ċeremonja tal-ftuh għall-Bidu tas-Sena Mqaddsa u
l-Bibien ta’ Basilici l-oħra jinfethu f ’jiem suċċessivi. F’Malta u Għawdex
il-Bibien appuntati biex aħna ngħaddu minnhom bħala simbolu ta’Ġesu`
Kristuli jħenn għalina huma; Il-Bieb tal-Katidral tal-Imdina u tal-Katidral
t’Għawdex. Imbagħad hemm il-Bieb ta’l-Oratorju tal-Kurċifiss fl-Isla u
l-Bieb tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Bieb tas-Santwarju
ta’Pinu u l-Bieb tas-Santwarju tal-Kunċizzjoni fil-Qala. Tajjeb li ngħid
ukoll li nhar id-9 ta’Diċembru, l-isqof Mario Grech fetaħ ukoll il-Bieb
tal-kappella tal-ħabs ta’Kordin.
Fl-antik il-Bieb kienu jitneħħulu xi filati biex meta l-Papa ikisser
b’martell id-diaframma, il-ħaddiema jkomplu jħottu l-kumplament
tal-ġebel. Din kienet operazzjoni xi ftit twila u Ġwanni Pawlu II
issimplifikaha. Il-ġebel kien jinħatt kollu u l-Papa kien jiftaħ il-Bieb billi
jimbuttaħ mill-ħabbatiet. Il-Bibien kienu jibqgħu miftuħa tul s-Sena
Mqaddsa biex fi tmiemha l-Bieb jerġa’ jiġi ssiġġillat.
Mhux addoċċ li l-Papa għażel li l-bidu tas-Sena Mqaddsa jkun il-festa
ta’ Marija Mmakulata għaliex permezz tagħha aħna nersqu lejn Binha
Ġesu’ bħalma l-għarajjes tat-Tieġ ta’ Kana resqu lejn Binha bis-saħħa
tagħha. It-tmien tagħha jkun fil-festa ta’ Kristu Sultan għaliex wara li
nkunu doqna, għexna u esperjenzajna l-Ħniena t’Alla nagħżlu li nkunu
tiegħu. Hu jkun is-Sultan tagħna u aħna s-sudditi tiegħu biex hawn fiddinja nresqu erwieħ oħra lejħ u fl-oħra nfaħħruh għal dejjem għall-grazzji
kbar li Hu wera’ magħna tul ħajjitna. Nitolbu biex matul din is-sena
nilqgħu din l-grazzja biex nikbru izjed fir-relazzjonijiet tagħna ma’ Alla.

Għalaqna Sena Oħra ta’ Ħidma u Suċċess

minn Simon FARRUGIA – Segretarju

F

tit tal-ġranet ilu ntemmet is-sena 2015 fejn meta nħarsu lura lejn din is-sena għandna nħossuna sodisfatti għal dak li ksibna
bħala Soċjeta’. Kienet sena ta’ bidla fit-tmexxija tal-Banda, sena ta’ diversi proġetti u sena li bħala Soċjeta’ u bħala banda
komplejna nkunu minn ta’ quddiem. L-importanti hija l-kontinwita’ u hekk qegħdin nagħmlu sabiex din is-sena li għada kemm
bdiet tkompli tibni fuq dak li ksibna fis-snin l-imgħoddija fejn aħna ninsabu ottimisti li għal darb’oħra naslu.
Nhar il-Erbgħa 27 ta’ Jannar ser tinżamm il-Laqgħa Ġenerali Mista fejn hawn il-Membri u l-Bandisti ser ikunu jistgħu jisimgħu
r-Rapport Amministrattiv u r-Rapport Finanzjarju. Stampa ċara kemm ta’ dak li għaddiet minnu s-Soċjeta’ tul l-2015 kif ukoll ilposizzjoni finanzjarja. U hawn nista ngħidilkhom li minkejja li għamilna proġetti kbar xorta waħda spiċċajna li għamilna bilanċ. U
dan juri kemm is-Soċjeta’ tagħna hija mmexxija b’serjeta. Niftaħru li aħna fost l-ewwel baned li nħallsu lill-bandisti tas-servizzi li
jkunu għamlu. U anki mal-kuntratturi li jgħamlulna x-xogħol dejjem ħlas fil-pront.
Pero’ issa huwa l-mument li nħarsu l-quddiem fejn nippjanaw dak li ser nagħmlu matul is-sena li għada kif bdiet. Il-proġett ewlieni
li għandna f ’moħħna huwa dak tar-restawr tal-arkivju li huwa gawhra unika. Minbarra dan hemm diversi proġetti oħra li beħsiebna
naħdmu fuqhom imma dwar dan inkun nistgħu nagħtukhom dettalji aktar il-quddiem. Il-Kummissjoni Banda qed taħdem sabiex
fl-ewwel parti ta’ din is-sena tibda eżerċizzju fuq l-inventarju tal-mużika fejn dan ser jiġi komputerizzat. Minbarra dan għadna kemm
ordnajna LED lamps sabiex il-bandisti jkunu jistgħu jagħmlu użu minnhom l-aktar fil-Ġimgħa l-Kbira peress li tkun għada ma’
qalbitx is-siegħa fejn minħabba s-sistema ġdida tad-dawl tat-toroq tal-Birgu l-bandisti kienu ser isibuha diffiċli biex jaraw.
Għaddejjin ukoll b’ritmu tajjeb il-lezzjonijiet tal-mużika fejn fi ftit ġimgħat oħra ser inżuru l-iskejjel tal-Birgu sabiex nippruvaw
inressqu aktar tfal lejn l-arti mużikali. Minbarra dan il-Kap tal-Iskola tal-Mużika, s-Surmast Direttur Jonathan Abela qiegħed
jaħdem flimkien mal-Assistent tiegħu Francois Borg fuq diversi proġetti sabiex inkomplu nkabbru t-tagħlim. Fil-fatt huwa maħsub
li jsiru klassijiet għat-tfal ta’ eta żgħira fejn fost oħrajn sejrin ninvestu f ’numru ta’ auxiliary percussion biex dawn il-klassijiet ikunu
jattiraw lit-tfal ta’ eta tenera.
Ovvjament ma’ jonqosx ix-xogħol fuq is-servizzi li tagħmel il-banda l-aktar il-programmi mużikali bl-enfasi tagħna tkun fuq
dak tas-7 t’Awwissu fl-okkażjoni tal-Festa tal-Padrun tagħna San Lawrenz. Xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha sew hija li l-allievi u
bandisti tal-post tagħna flimkien ma’ dawk tal-Għaqda Mużikali San Ġużepp, Kalkara qegħdin itellgħu Programmi Mużikali. Filfatt diġa kellna suċċess f ’dak tal-Aġenzija Żgħażagħ nhar it-13 ta’ Diċembru u f ’dak li għamilna fil-Pjazza tal-Belt Vittoriosa fl-20 ta’
Diċembru. Daqt nibdew bir-rehearsals għall-Programm li ser isir fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa nhar Ħadd il-Palm 20 ta’ Marzu,
2016.
Hemm ippjanat ukoll xogħol estensiv fis-Sala tal-Billiard fejn din is-Sala hija frekwentata minn ħafna nies minn filgħodu sa tard
filgħaxija. Dan minbarra x-xogħol li tirrekjedi Soċjeta’ li għanda Palazz kbir bħalma huwa tagħna. Tajjeb li nfakkar ukoll li fi tmiem
din is-sena jiġi fi tmiemu t-terminu tal-Kumitat preżenti. Irridu nibdew naħdmu minn issa sabiex nattiraw aktar elementi tajbin
lejn dan il-Kumitat. L-impenn tagħna huwa importanti. Ejjew ma’ nkunux passivi imma nies li l-istorja tibqa tiftakarna li konna
hemmhekk u tajna l-kontribut tagħna. Emmnuni li dan huwa sodisfazzjon kbir li jagħtik il-volontarjat.

Diego de Silva Velazquez (1599 -1660)

M

minn George Cilia

ill-25 ta’ Marzu sat-13 ta’ Lujlu nżammet wirja kbira ġol-Grand Palais ta’
Pariġi, li kienet suċċess mill-aqwa. Ix-xogħlijiet ta’ Velazquez, kwadri ta’
pittura, ġibdu lejha ħafna nies għax ma’ kienetx wirja ta’ min jitlifha. Tifħir favur
Velazquez ġie rrappurtat fil-ġurnali ta’ Franza.
Il-pittur Diego de Silva Velazquez twieled f ’Siviglia, Spanja fis-6 ta’ Ġunju,
1599 minn Joao u Ġeronima, missier u omm il-pittur, it-tnejn Sivigliani. Ilmagħmudija saret fil-Knisja ta’ San Pietru fejn fl-1597 fl-istess knisja żżewġu
l-ġenituri. L-ewwel tagħlim pittoresk ta’ Velazquez beda fl-1611 ma’ Francesco
Pacheco li wara ftit snin kellu jingħaqad ma’ bintu Juana fiż-żwieġ. Ta’ dsatax
il-sena ħadem fuq it-tila pittura ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni li esperti tal-arti
jikkunsidrawha bħala xogħol tajjeb daqs dak tal-imgħallem tiegħu Pacheco
fuq l-istess suġġett. Dan il-kwadru tal-Immakulata deher fuq in-naħa tal-lemin
Apollo jirrakkonta l-infedeltà ta’ Venus lill-ħaddied
mistgħaġeb ħdejn il-forġa
flimkien ma’ ieħor ta’ Velazquez fejn jidher Apoll fil-ħanut tal-ħaddied jirrakkonta
l-istorja tal-infedelta’ ta’ Venus. Dawn iż-żewġ kapolavuri kienu esebiti fl-ewwel
sezzjoni tal-wirja msemmija.
Il-ħolqien ta’ diversi tpinġijiet minn idejn Velazquez huma deskritti bħala jixbħu dak il-perjodu caravagesque. Jidher li tgħallem
ir-regoli reliġjużi tal-ikonografija mis-Surmast u l-kunjatu Francesco Pacheco. Il-ħila tiegħu ta’ preċisjoni u osservazzjoni qalatlu
l-grazzja biex jerġa’ jmur Madrid fl-1623 biex ipitter ir-Re’ żagħżugħ Filippu IV. Il-miġja fid-dħul fil-Qorti ta’Re Filippu IV, il-karriera
artistika tal-pittur telgħet b’qabża kbira il-fuq u leħqet il-quċċata tagħha meta ġie aċċetat fl-għaqda tal-pitturi Spanjoli bil-permess li
jista jaħdem fl-arti pittoreska kullimkien.
Pittura oħra famuża tar-Re Filippu IV ma’ żewġt itfal tiegħu sawret il-ħsieb tar-Re’ li jibgħat lil Velazquez l-Italja fl-1629 biex
jistudja l-istil tal-pittura venezjana. Fil-fatt huwa darbtejn żar l-Italja fejn xi xogħlijiet tiegħu għadhom jinstabu hemm iżda oħrajn
ittrasferewhom lejn il-Mużew El Prado ta’ Madrid u opri oħrajn tiegħu jinstabu f ’Ruma, Vienna u Londra. L-adorazzjoni tal-Maġi
esegwita fl-1619 tinstab esposta fl-El Prado.
Fis-sena 1658 Velazquez ġie onorat bl-onorifiċenza ta’ Kavallier ta’ Santiago ftit wara fl-1660 ħassu ħażin sakemm miet fis-6
t’Awwissu tal-istess sena. ħdejn il-forġa
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Party tal-Milied 2015
N

har it-Tnejn 28 ta’ Diċembru, 2015 ilKummissjoni Attivitajiet Soċjali fi ħdan isSoċjeta’ Mużikali San Lawrenz organizzat il-Party
tal-Milied fejn numru sabiħ ta’ bandisti, membri u
ammiraturi tal-Banda attendew għal din l-attivita’.
Fir-riċeviment li sar fis-Swali Prinċipali ta’ Palazzo
Huesca, f ’diskors tal-okkażjoni l-President tasSoċjeta’ s-Sur Lawrence V. Farrugia filwaqt li
ta ħarsa lejn il-ħidma kbira li saret matul din issena aċċenna wkoll għall-Programm ta’ ħidma u
diversi proġetti li għandu quddiemu l-Kumitat
għas-sena 2016.

Programm suċċess mill-Allievi u Bandisti
N
har il-Ħadd filgħodu l-Allievi u
Bandisti tal-Banda Vittoriosana San
Lawrenz flimkien ma’ dawk tal-Għaqda
Mużikali San Ġużepp, Kalkara tellgħu
Programm Mużikali tal-Milied fil-Pjazza
tal-Belt Vittoriosa. Il-Banda kienet taħt
id-direzzjoni tas-Surmast Jonathan Abela
fejn minbarra għanjiet tal-Milied indaqqu
wkoll siltiet mużikali fosthom La Vita e
Bella, Sway, Whenever Forever u aktar.
Programmi bħal dawn ser jibdew isiru
wkoll fl-okkażjoni tal-Festa tal-Ġimgħa
Mqaddsa.

Maratona tas-Snooker

N

har il-Ħadd f ’nofsinnhar ġiet
fi tmiemha l-Maratona ta’
Snooker li kienet ilha għaddejja
mill-Ġimgħa filgħaxija. Fi tmiem
din
il-Maratona
l-President
tas-Soċjeta’ s-Sur Lawrence V.
Farrugia ppreżenta ċertifikat lillparteċipanti kollha li lejl u nhar
kienu qegħdin jieħdu sehem. Issomma li nġabret kienet ta’ €271
li din id-darba ser imorru fuq ilproġett tax-xogħol li ser isir fuq iżżewġ imwejjed tas-Sala tal-Billiard
fix-xhur li ġejjin.

8		
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Il-Banda tieħu sehem fl-attività
tal-Aġenzija Żgħażagħ

N

har il-Ħadd 13 ta’ Diċembru,
2015 il-Banda Vittoriosana
San Lawrenz ħadet sehem fl-attivita’
organizzata mill-Aġenzija Żgħażagħ
f ’Santa Venera. Din l-attivita’ kienet
parti mill-proġett li s-Soċjeta’
tagħna ibbenefikat minn fondi
mogħtija mill-istess Aġenzija. IlBanda Vittoriosana San Lawrenz
permezz tal-allievi u bandisti talpost ingħaqdet mal-Banda San
Ġużepp tal-Kalkara biex taħt iddirezzjoni tas-Surmast Jonathan
Abela daqqet għanjiet tal-Milied.

Dinner Dance tal-Milied

N

har is-Sibt 12 ta’Diċembru, 2015 ilKummissjoni Attivitajiet Soċjali fi ħdan
is-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz organizzat
id-Dinner Dance tal-Milied li sar fil-Lukanda
Preluna f ’tas-Sliema. Attendenza sabiħa
attendiet għal din l-attivita’ fejn f ’atmosfera
familjari kulħadd ħareġ sodisfatt.

Ikla tal-Karnival

nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Frar
fis- Swan Lake Restaurant,
Marsascala
Prezz: €20

Aħsbu kmieni biex ma’ toħorġux diżappuntati
Għal aktar dettalji għamlu kuntatt
mas-Sur Eugenio Pellicano fuq 7961 7288
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Kompożituri famużi

Q

Nikolai Rimsky-Korsakov

jikteb Christopher Pisani (Arkivista)

abel ma’ nibda din ir-rokna,
nispera li kellkom Milied Ħieni
u nixtieqilkom ukoll sena mimlija
risq. J’Alla matul din is-sena jkun
hemm iktar tfal u żgħażagħ li
jitħajjru jitgħallmu l-arti tal-mużika.
X’inhi d-dinja u l-ħajja mingħajr
mużika?
Għal din il-ħarġa li jmiss, se
nlaqqakom ma’ kompożitur ieħor
famuż li jekk forsi ħadd qatt ma’
sema’ bih, żgur li smajtu xi xogħol
tiegħu, bħal Capriccio Espagnol
(li l-banda tagħna daqqet fl-aħħar
programm annwali li sar), Pasqua
Russa, u Scheherazade. Din tal-aħħar forsi l-iktar
waħda li hi sinonima ma’ Nikolai Rimsky-Korsakov.
Ta’ min ifakkar li bħalissa qed niltaqgħu ma’
kompożituri Russi, fejn fil-ħarġa li għaddiet iltqajna
ma’ Alexander Borodin.
Nikolai Rimsky-Korsakov twieled nhar it-18
ta’ Marzu tal-1844 f’Tikhvin, 200 kilometru
l-bogħod minn San Pietruburgu. Twieled f’familja
aristokratika u bi storja militari u navali. Missieru
kien jismu Andrey u kien gvernatur tal-Provinċja
ta’ Volyn, filwaqt li ommu Sofya, kienet it-tifla ta’
sid tal-artijiet. Nikolai kellu ħuh ikbar jismu Voin, u
meta twieled, Voin kellu diga 22 sena.
Minn eta tenera, Nikolai beda jiżviluppa ċertu
abbilta’ fil-mużika, pero, il-ħsieb li jkompli jistudja
il-mużika qatt ma’ kien ta’ prijorita’. Anzi, bħal ħafna
miż-żgħażagħ tamparu, l-ideja li jidħlu jgħamlu
parti mis-servizz navali kienet l-iktar ħaġa li kienet
tolqothom. Dan anke jekk qatt ma’ kienu raw baħar!
B’hekk, ta’ 12-il sena, Nikolai beda l-istudju tiegħu
f’kulleġġ navali, u ta’ 18-il sena, fl-1862 laħaq uffiċjal
navali. Waqt li kien għadu fil-kulleġġ, Nikolai kien
diġa beda jistudja il-pjanu taħt Feodor A. Kanille,
fejn dan tal-aħħar, espona lil Nikolai għal-mużika
ta’ Glinka, Schumann u Rossini. Sadanittant, Voin
kien leħaq direttur tal-kulleġġ u kien waqqaf dawn
il-lezzjonijiet tal-mużika. Pero’ kif jgħidu l-inglizi,
where there’s a will, there is a way! Nikolai kompla
l-istudju bil-moħbi kull nhar ta’ Ħadd għand Kanille.
Sena qabel ma’ laħaq, f’Novembru tal-1861, seħħet
laqgħa importanti għal Nikolai, dik ta’ bejnu u
bejn Mily Balakirev. Dan Balakirev, minn naħa
tiegħu introducih ukoll ma’ Cesar Cui u Modest
Mussorgsky. Għal min qed jaħseb fejn sema’ dawn
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l-ismijiet diġa, dawn huma kompożituri
li flimkien jgħamlu l-hekk imsejħa
The Mighty Five, jiġifieri, Balakirev,
Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, u
l-kompożitur li tkellimna fuqu fl-aħħar
ħarġa Borodin.
Nikolai, permezz tax-xogħol tiegħu
kien ikun ħafna fuq il-baħar, u għalbidu, kien jikkomponi waqt li jkun
abbord, u li kien jikteb, kien jibgħatu
bil-posta lil Balakirev u f’kull port kien
jinżel jixtri l-karti tal-mużika. Fl-1865,
Nikolai ġie assenjat xogħol klerikali
fuq l-art, u allura kellu iżjed ħin għaddisposizzjoni tiegħu biex jiltaqa u
jiddiskuti ma’ sħabu u anke jikkomponi. F’Diċembru
tal-istess sena, Balakirev idderieġa l-ewwel xogħol
ta’ Nikolai li kienet is-Sinfonija in Mi bemoll minore.
Din kienet reġgħet indaqqet f’Marzu ta’ sena wara, fl1866 taħt id-direzzjoni ta’ Konstantin Lyadov. Wara
din il-kompożizzjoni, segwew numru ta’ ‘kanzunetti’
ta’ mħabba u Fantasia on Serbian Themes li ġiet
inawgurata f’kunċert mgħoti lil delegazzjoni talKungress Slovaniku tal-1867. Nikolai f’dan iż-żmien
ikkompona ukoll il-bidu tal-opri tiegħu Sadko u
Antar. Ta’ min jgħid li kien f’dan iż-żmien li ltaqa ma’
Alexander Borodin u kien baqa affaxinat bil-mużika
tiegħu. F’dan iż-żmien ukoll, kienu jħobbu jiltaqgħu
Nikolai, Balakirev u Mussorgsky u joqgħodu jitkellmu
u jikkritikaw lilhom infushom u anke kompożituri
oħra. Mill-kitba li Nikolai stess ħalla, nistgħu ninnotaw
li Mendelssohn ma tantx kien popolari magħhom,
Mozart u Hayden kienu ‘antiki’ u ‘naïve’, Bach kien
bla emozzjonijiet, Liszt kien ikkritikat ħafna u Wagner
ma tantx kien jiġi diskuss u minn naha l-oħra, Berloiz
kien maħbub minnhom.
Fl-1868, Nikolai kien avviċinat minn Balakirev biex
jorkestra marċ ta’ Schubert, minn Cui biex jorkestralu
il-ftuħ tal-opra tiegħu William Ratcliff, u minn
Alexander Dargomyzhsky biex jorkestralu l-opra The
Stone Guest.
Fl-1871, Nikolai mexa fid-dar ta’ ħuh Voin, u
miegħu xtaq li jiġi miegħu Mussorgsky. Mussorgsky
aċċetta iżda biss kellhom jgħamlu ftehim ta’ kif se
jindaqq il-pjanu! Dan il-ftehim kien li Mussorgsky
jdoqqu filgħodu waqt li Nikolai kien jaħdem fuq
l-orkestrazzjoni, filwaqt li kif Mussorgsky jitlaq f’nofs
inhar, Nikolai kien seta jdoqq hu. Filgħaxija mbagħad
kien hemm ftehim għalih u kienu jaqsmu bejniethom.

B’dan kollu għaddej ta’ kuljum tul
il-ħarifa u x-xitwa ta’ dik is-sena, ixxogħol kien tela ġmielu u t-tnejn kienu
kuntenti bir-riżultat. Mussorgsky ikkompona biċċiet
sew mill-opra tiegħu Boris Godunov, filwaqt li
Nikolai ikkompona u lesta l-opra Maid of Pskov.
Fl-istess sena, jiġifieri, fl-1871, ta’ 27 sena, Nikolai
leħaq Professur tal-Komposizzjoni Prattika
u tal-Instrumentazzjoni (Orkestrazzjoni) filKonservatorju ta’ San Pietruburgu. Għal-lezzjonijiet
kien imur bl-uniformi peress li kien għadu uffiċjal
navali. Ir-reputazzjoni li Nikolai kellu f’dan iżżmien kienet li kien ‘Master of orchestration’. Din
ir-reputazzjoni kienet ibbażata fuq is-suċċess talopri tiegħu Sadko u Antar. Pero’, hu kiteb dawn
l-opri pirmarjament bl-intuwizzjoni, u xejn iktar.
Kif stajtu taraw, hu qatt ma ħa tagħlim formali
rigward teorija tal-mużika. Qatt ma’ studja jew
kiteb il-kontrapunt, jew jarmonizza koral. Lanqas
kien jaf l-isem tal-intervalli jew tal-kordi mużikali!
Iffaċċjat ma’ din ir-realta’, Nikolai ikkonsulta ma’
Tchaikovsky li kien Professur tat-Teorija Mużikali
fil-Konservatorju ta’ Moska, u dan kien qallu biex
jibda jistudja. B’hekk, biex tal-inqas ikun pass ‘il
quddiem mill-istudenti tiegħu, Nikolai kien qabad
numru ta’ kotba tat-teorija u studjhom waħdu.
L-1871 kienet sena importanti għal Nikolai għaliex
barra dan kollu li rajna qabel, f’Diċembru tal-istess
sena ippropona lil Nadezhda Purgold. Huma iżżewgu
f’Lulju ta’ 1872 u ta’ min jgħid li Mussorgsky kien
il-best man tiegħu! Dan iż-żwieġ ġab miegħu 7 ulied,
Andrey, Nadezda, Mikhail, Maria, Vladimir, Sofia,
u Sviatoslav. Andrey maż-żmien leħaq mużiċista
ukoll u żżewweġġ lill-kompositriċi Yuliya Veysberg
u flimkien kitbu volumi sħaħ ta’ studju fuq il-ħajja u
l-mużika ta’ Nikolai.

Fl-1873, is-servizzi navali ħolqu l-post ta’ Spettur
tal-Baned Navali u ħatru lil Nikolai f’din il-kariġa.
Dan il-post kien jirrikjedi li kellu jzur il-baned
militari russi kollha u jara li jkollhom livell tajjeb
u għoli.
Meta fl-1889, Angelo Neumann żar San Pietruburgu
biex idoqq għal-ewwel darba fir-Russja l-opri ta’
Wagner Der Ring des Nibelungen, Nikolai baqa
impressjonat ferm bil-mużika ta’ Wagner, saħansitra
kien imur ukoll waqt il-kunċerti biex isegwi malorkestra mill-parti tad-direttur. Iżda fl-1892, il-moħħ
kreattiv ta’ Nikolai li waslu għal tant suċċessi sofra
daqqa ta’ ħarta meta laqtitu il-marda Neurasthenia,
fejn ikkawżat depressjoni, konfużjoni, dimentzja,
u ossessjonijiet. Każ ieħor li kompla jitfa lura lil
Nikolai kien meta miet Tchaikovsky. Nikolai kien
ilu mill-1890 ibgħati b’xi attakki ħfief ta’ anġina, u
l-marda li kellu fl-1892, u r-revoluzzjoni tal-1905
xejn ma’ għenuh. F’Diċembru tal- 1907, il-marda
li kellu kienet daħlet ġmielha u b’hekk kellu jieqaf
mix-xogħol. Fl-1908, Nikolai miet f’Lubensk u wara
indifen fiċ-ċimiterju ta’ Alexander Nevsky f’San
Pietruburgu ħdejn Borodin, Glinka, Mussorgsky, u
Stasov.
Nikolai Rimsky-Korsakov, kompożitur li kellu fama
ta’ kompożitur mill-iprem qabel ma’ studja it-teorija
mużikali. Iżda, iċ-ċirkostanzi ġabuh f’punt fejn kellu
jistudja bilfors biex ikun jista jgħallem. Din naraha
bħala xi ħaġa li wieħed jista jieħu spunt minnha.
Il-ħajja poġġietlu għażla, jew ħa jkun kuntent b’li
għandu, jew irid jaħdem u jistinka biex jilħaq illivell mistenni minnu. Hawnhekk nerġa nagħmel
l-appell tiegħi li qatt m’hu tard! Kemm biex tistudja
xi suġġett partikolari u anke kemm biex wieħed
jitħajjar jesplora l-arti mużikali. Emmnuni, la darba
tibdew ma tifqux!

Laqgħa Ġenerali Mista għall-Bandisti u Membri nhar
il-Erbgha 27 ta’ Jannar, 2016 fis-7.00pm
Qari ta’ Minuti - Rapport Finanzjarju
Rapport Amministrattiv
Kull membru għandu jara li jħallas il-Menswalita kmieni kemm jista
jkun. Kull min iħallas fix-xahar ta’ Jannar jingħata Desk Diary tasSoċjeta’. Il-ħlas huwa ta’ €10 fis-sena fejn fost id-diversi benefiċċji
apparti d-Diary hemm sitt edizzjonijiet tan-Newsletter u ħafna aktar.
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ Francois Borg

minn Paul Micallef

F

orsi ħafna minnkom kif jaraw l-isem talpersuna li se nintervista f ’din il-ħarġa u
r-ritratt li hemm mal-artiklu tistaqsu dan
Francois Borg min hu? Kważi lil kull min
intervistajt f ’din is-sensiela kollha kienu
mill-Birgu u nafuhom. Fil-każ ta’ Francois
prattikament ħadd ma jafu l-Birgu lanqas jien
stess ma kont nafu qabel ma ltqajt miegħu
għall-ewwel darba fit-tieġ tal-ex segretarju talkażin Bjorn Callus. Għalhekk din l-intervista
forsi għandha missjoni ikbar x’taqdi. Dak li
nkunu nafu aħjar lil Francois li għadu kemm
ġie maħtur bħala l-assistent surmast tal-Banda
tagħna. Francois flimkien mas-surmast Jonathan Abela
għandhom jiffurmaw koppja perfetta biex jilħqu l-għanijiet
tagħhom kif se taqraw iktar tard.

Bħala hobby hu kellu u għad għandu t-trobbija
tal-ħut u għalhekk hu midħla sew tal-armar u
l-manetunzjoni tal-aquariums . Kien anki filkumitat organizzattiv ta’ dan id-delizzju. Hu
tant ħadu bis-serjeta dan il-passatemp li anki
daħal għal xi kompetizzjonijiet u ġieli anki
rebaħ xi premju. Hu jħobb ukoll is-sajd u jistad
kemm fuq il-baħar u kemm fuq l-art . Issa kemm
irnexxielu jaqbad ħut , din ħaġa oħra! Ukoll ġieli ha sehem f ’xi
kompetizzjonijiet tas-sajd. Hu ukoll iħobb irabbi l-għasafar kif
ukoll jagħmel kull ġeneru ta’ crafts.

Twelid u magħmudija

Il-ġibda għall-mużika

L-ewwelnett Francois twieled fis-7 ta’ Jannar fis-sena 1988,
jigifieri fid-deadline li tani l-editur Simon biex nibgħatlu dan
l-artiklu Francois għandu għeluq żmienu u għalaq 28 sena.
(Happy Birthday Francois!) Hu twieled l-isptar San Luqa
tal-Pieta u ġie mgħammed fil-knisja ta’ San Bastjan f ’Hal
Qormi.

Familja Borg

Hu ġie msemmi għal nannuh min naħa ta’ missieru li
jismu Frenċ u kien hemm daqsxejn reżistenza min naħa
tal-knisja għax issemma hekk minħabba li dak iż-żmien
kien għad hemm reżistenza fuq ismijiet barranin min naħa
tal-knisja. Il-familja Borg tikkonsisti f ’ missieru Anthony,
ommu Carmen xebba Caruana it-tnejn minn Ħal Qormi
għalkemm missieru gej min naħa ta’ San Bastjan filwaqt li
ommu min naħa ta’ San Ġorġ. Francois għandu ħuh ikbar
minnu Ivan li hu l-leading saxophonist mal-banda tal-armata
u ġieli daqq mal-Orkestra Nazzjonali .
Edukazzjoni
Bħala edukazzjoni Francois mar fl-iskejjel tal-gvern ta’ ĦalQormi kemm f ’livell primarju u kemm sekondarju. Wara
bħala edukazzjoni terzjarja hu attenda l-MCAST fil-qasam
tat-teknologija u informatika.

Tfulija

Bħal tfal oħra tal-eta’ tiegħu hu kien jattendi l-qasam talmużew ta’ Ħal Qormi u ma kienx ħafna midħla la ta’ kazin talbanda u lanqas tal-festa tar-raħal . Meta kien għadu żgħir kien
iħobb iżarma kull apparat elettroniku u gadgets , il- problema
li mhux dejjem kien kapaċi jarmahom lura imbagħad kien
jidħol missieru biex isolvi din il-kobba imħabbla. Francois
kien u għadu jħobb imur jistad u qalli bi tbissima li mhux
l-ewwel darba li waqa l-baħar . Għalkemm hu bħas -subien
tamparu ttanta xortih fil-futbol pero’ ma tantx ħela flus fiżżraben u l-kits għax il-karriera tiegħu fil-ballun kienet waħda
qasira ħafna .

Xogħol

Wara li temm l-istudji tiegħu ta’ 20 sena beda jaħdem
bħala l-ewwel lab technician fl-iskejjel tal-knisja u aktar tard,
kif inhu llum, bhala IT Administrator ta’ diversi skejjel talknisja. Għamel żmien kellu anki ħanut tal-IT fil-Mosta pero’
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illum jagħmel xogħol barrani fuq dan il-ġeneru
tax-xogħol inkluż ukoll xogħol konness massound.

Firxa wiesa ta’ Passatempi

Probabilment Francois iddakkar minn ħuh Ivan f ’dik li hija
ġibda għall-mużika. Fil-fatt Francois beda jitgħallem il-mużika
kemm f ’dak li hu tagħlim bażiku u tal-kitba kif ukoll fuq ilpjanu f ’eta tenera ta’ 6 snin taħt John David Zammit. Fl-eta
ta’ 10 snin hu kien imħajjar minn Vince Bonnici , li kien għadu
jokkupa l-kariga ta’ Assistent Surmast tal-Banda Anici biex
jibda jitgħallem il-klarinett, ħaġa li hu dam jagħmilha għal 5
snin.
Meta semmieli lil Banda Anici, skantajt jien fejn waqaft u
staqsejt lil Francois dan kif hu ġej min naħa ta’ San Bastjan
u aktar kien viċin mal-Banda l-gdida tan-naħa ta’ San Ġorġ.
Hawn Francois spjegali li l-oriġini għall-għażla tal-banda
kienet waħda komplikata għax għalkemm missieru ġej min
naħa ta’ San Bastjan , ħu nannuh kien wieħed mill-fundaturi
tal-Banda Ġorġjana Anici. Għalhekk ħu Francois jiġifieri
Ivan, beda jitgħallem il-Banda Anici taħt Vince Bonnici.
Mill- banda l-oħra Francois dejjem tgħallem il-mużika privat
u mhux marbut ma banda partikolari. Kif diġa ktibt Francois
tgħallem ukoll il-pjanu u bħalissa qiegħed fi stadju 8 pero bi
ħsiebu jaqleb minn mużika klassika għal waħda blues, jazz u
pop. L-ideja tiegħu hi li l-quddiem jibda jdoqq ma bands li
jdoqq magħhom ħuh Ivan.
Meta staqsejtu għaliex għażel il-klarinett hu qalli li dejjem
kienet ix-xewqa tiegħu li jitgħallem dan l-istrument.
Oriġinarjament kien ħajru Vince Bonnici li kien klarinettista
nniffsu u meta ra l-potenzjal fi Francois xtaq li jgħallmu sa
livelli ogħla min normal.

Studju iktar profond

Fuq livell ta’ studju Francois ma waqafx hawn iżda kompla
jistudja t-teorija għand Raymond Sciberras u l-pjanu għand
Joseph Caruana li hu iben il-mibki surmast Carmelo Caruana.
Francois issokta bl-istudji tiegħu fuq il-klarinett għand
Godfrey Mifsud li ghadu jiggwidah sal-ġurnata tal-llum.
F’Novembru tas-sena l-oħra hu kiseb id-diploma prestiġġjuza
A.L.C.M. fil-klarinett.

Daqq mal-Baned

Francois ħareġ idoqq l-ewwel darba mal-Banda San Pietru
fil-Ktajjen ta’ Birżebbuġa u wara anki daqq żewġ siltiet malistess banda fuq programm televiziv. Illum Francois jista

liberalment jgħid li prattikament kważi
daqq mal-maġġoranza tal-baned kollha ta’
Malta għalkemm illlum minħabba nuqqas
ta’ ħin u impenji oħra qed jillimita ruħu għal
programmi biss. Francois iqis li l-iktar perjodu fejn
hu tgħallem u ħa esperjenza mużikali kien meta ngħaqad malBanda King’s Own tal-Belt Valletta fejn kellu x-xorti jdoqq
taħt is-surmast Carmelo Caruana fejn esegwixxa ħames
programmi konsekuttivi fl-Istitut Kattoliku , il-Furjana. Meta
staqsejtu liema kien l-iktar mument li għandu għal qalbu kien
meta lejn l-aħħar tas-sena l-oħra daqq flimkien ma’ David
Campbell li hu klarinettista Ingliż ta’ fama internazzjonali,
dan seħħ waqt masterclass li saret f ’Malta stess. Fl-aħħar
ġurnata tal-masterclass sar open concert fl-iskola tal-mużika
Johann Strauss fil-Ħamrun.
Bħala mużika togħġbu l-mużika ta’ Hans Zimmer li fost ilkomposizzjonijiet għandu il-soundtrack tal-film Gladiator.
Waħda mis-siltiet li jibqa jieħu gost idoqq fuq l-klarinett hija
dik ta’ Vittorio Monti, Czardas.

Post ta’ Assistent Surmast

Sentejn ilu ġie avviċinat mis-Surmast Jonathan Abela biex
għall- ewwel darba l-każin tas-Soċjeta’ Mużikali San Ġużepp
tal-Kalkara, popolarment magħrufa magħna bħala tal-Malta,
ikollu assistent surmast u għalliem tal-qasba. Jonathan sar
jaf bi Francois minħabba li kien ħabib u jdoqq ma ħuh Ivan.
Meta imbagħad fil- kazin tagħna nħoloq il-post ta assistent
surmast, Jonathan kważi b’għażla naturali xtaq lil Francois li
jimla dan ir-rwol. Għall-ewwel Francois irrifjuta minħabba
raġunijet ta’ ħin anki saħansitra issuġerixxa xi ismijiet pero’
wara aċċetta. Hu beda l-inkarigu ta’ tagħlim minn Novembru
tas-sena l-oħra.

Ħsibijiet għall-futur

Kważi l-komposizzjoni hija x-xewqa naturali ta’ kull min hu
midħla sew fil-qasam mużikali . Francois mhux eċċezzjoni u
hija x-xewqa tiegħu li jibda jikkomponi xi marċi u jekk dan
iseħħ se jkun marċ funebru peress li dawn huma ferm iktar
għal qalbu . Jien pront weġibtu li jien ukoll għandi ferm għal
qalbi l-marci funebri u ninsab ħerqan sabiex nisma l-ewwel
noti ħerġin minn idejh.

Għerusija u Żwieġ

Fuq livell personali Francois bħalissa qed jagħmel it-tħejjijiet
għaż-żwieġ tiegħu ma Jessica Cassar mill-Qrendi li se jsir
f ’Gunju ta’ dis-sena. Wara li jiżżewweġ Francois bi ħsieb
jmur joqgħod Ħal Għaxaq. Interessanti li Francois intlaqat
mill-vleġġa ta’ Kupidu meta ltaqa ma Jessica waqt li hija
kienet qed iddoqq il-klarinett (x’kumbinazzjoni !) malbanda tal-Mqabba. Min hawn f ’isem il-qarrejja ta’ dan ilfuljett nawguraw lil Francois u lil għarusa tiegħu għal-għaqda
matrimonjali li se sseħħ din is-sena.

Il-Każin tagħna

Meta staqsejtu dwar il-każin tagħna hu wieġeb li għandu
impressjoni li hemm għaqda bejn il-membri tal-kumitat.
Dawn għandhom ħafna għal qalbhom il-banda filwaqt li
lokalitajiet oħra jħobbu l-każin bħala club fejn iqattgħu
siegħa żmien ma’ ħbiebhom milli bħala post fejn il-banda u
l-mużika għandha tingħata l- prijorita assoluta. Hu kompla
żied u qalli li jrid ikun hemm iktar bzonn ta’ element
żagħżugħ speċjalment tfal mill-Birgu li jitgħallmu l-mużika.
Meta staqsejtu x’għandu jsir hu weġibni li membri talkumitat diġa ħadu l-inizjattiva u marru fl-iskejjel , għamlu

		

kuntatt mal-amministrazzjoni, qassmu xi formoli u jidher li
din il-mossa ħadmet għax diġa kien hemm rispons notevoli.
L-iskop hu li mal-ewwel opportunita’ bandisti ta’ eta żgħira
anki jkollhom ċans biex idoqqu anki f ’atttivitajiet żgħar talkażin kemm fuq bażi individwali kif ukoll bħala grupp. Filfatt diġa għaqqdu ż-żewġ gruppi tal-Birgu u tal-Kalkara biex
b’hekk ikun hemm iktar exposure. Fuq din il-linja diġa saret
l-attivita tal-Milied fl-20 ta’ Diċembru fil-pjazza tal-Birgu.

Tagħlim tal-Mużika

Francois ħabbar li bħalissa hemm madwar 8 aljievi li qed
jitgħallmu l-mużika u din il-figura nkorraġġanti hija ferm
iżjed mill-medja tas-soltu . Fil-fatt dan hu wieħed milliskopijiet prinċipali tal-ħolqien ta’ dan id-duo, Jonathan li
jgħallem l-istrumenti tar-ramm u Francois li jgħallem dawk
tal-qasba.

Ħsibijiet dwar il-Birgu

Kif nagħmel is-soltu f ’din l-intervista nħobb inwessa
s-suġġett u nistaqsi dwar il-ħsibijiet dwar il-Belt tagħna u
Francois bħala outsider , li jaf jara l-affarijiet b’mod iktar
oġġettiv weġibni li l-Birgu illum inbidel. Postijiet bħal Sant’
Anglu u l-Waterfront qegħdin jiġbdu ħafna nies u hekk ilfama tiegħu nbidlet b’mod pożittiv. In-nies minn kull parti ta’
Malta qed tagħżel lill-Kottonera , forsi s’issa l-iktar il-Birgu
biex tiġi tiddeverti u dan hu sinjal tajjeb ħafna għal min
jinvesti kif ukoll għar-residenti.

Futur tal-Każin tagħna

Francois qalli li hu għandu fiduċja sħiħa fis-soċjeta’ tagħna.
Dan minħabba li din hi mibnija fuq is-serjeta anki f ’dak
li għandu x’jaqsam mal-finanzi. Is-Soċjetà Mużikali San
Lawrenz għandha fama u kredibbilita tajba ħafna malbandisti u dawk li għandhom x’jaqsmu mal-baned Maltin.
Fil-fatt din kienet waħda mir-raġunijiet prinċipali għaliex flaħħar hu aċċetta li jingħaqad ma Jonathan għal dan l-inkarigu
importanti f ’soċjeta’ filarmonika.
Hu issuġerixxa li biex fil-każin ikun hemm iktar ħajja u
enerġija u jiġi żgurat kontinwita għandhom isiru attivitajiet
għat-tfal. Hekk it-tfal minkejja d-diversi diffikultajiet u
distrazzjonijiet li hawn jitilgħu mill-ewwel fl-ambjent talkażin . Pero’ f ’moħħu mhux każin bħala post ieħor fejn
jiltaqgħu iżda post fejn jintlaħaq l-iskop ewlieni għaliex
twaqqaf il-każin. Dan hu li jfittex opportunitajiet biex ilmużika tkun magħrufa, li jseddaq il-ġibda lejn il-mużika,
joħloq ambjent li jinkoraġixxi t-tagħlim u eventwalment
tissaħħah il-banda tas-soċjeta’. Minn kliemu jidher li Francois
hu ottimist u għandu idejat ċari dwar il-futur tal-banda
tagħna fi ħdan soċjeta’. Hu jirraġuna sew li jekk il-banda tkun
b’saħħitha s-soċjeta u l-każin ikunu b’saħħithom u hekk toffri
garanzija għall-futur fit-tul. Hu flimkien mas-surmast jidhru
deċiżi u ċari f ’dak li qed jagħmlu u jiena żgur li minkejja
d-diffikultajiet dan l-esperiment se jirnexxi.

Għeluq

B’dak il-kliem li nistqarr magħkom ħallini naħseb anki bilmod kif inħarsu lejn il-każin tagħna sellimtlu u minbarra
s-soliti awguri għas-sena l-ġdida b’mod sinċier xtaqtlu dak
kollu li jaspira għalih. Dan jinkludi minn kemm jaqbad ħut
fid-delizzju li jħobb ….. suċċess tanġibli mal-banda tagħna
u għala le fil-ħajja ġdida tiegħu fis-sagrament taż-żwieġ ma
Jessica. F’isimkom ‘Awguri Francois u Jessica.’

Jannar - Frar Ħarġa Nru. 91

13

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR
TA’ JANNAR - FRAR 2016
Il-Ġimgħa 1 ta’ Jannar		

L-ewwel Jum tas-Sena 2016					

L-Erbgħa 6 ta’ Jannar			

Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi				

Is-Sibt 2 ta’ Jannar			

Il-Ġimgħa 8 ta’ Jannar		
Is-Sibt 9 ta’ Jannar			
It-Tnejn 11 ta’ Jannar			
L-Erbgħa 13 ta’ Jannar

Is-Sibt 16 ta’ Jannar			
L-Erbgħa 20 ta’ Jannar

					
Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar		
Is-Sibt 23 ta’ Jannar			
L-Erbgħa 27 ta’ Jannar		

					
Is-Sibt 30 ta’ Jannar			
Ir-Tnejn 1 ta’ Frar			

L-Erbgħa 3 ta’ Frar			
Il-Ġimgħa 5 ta’ Frar			

Fis-7.30 am Lezzjoni tal-Banda Lotterija Hamper			
Fis-7.30pm Riċeviment Għaqda Każini tal-Banda			
Fis.7.30am Lezzjoni tal-Banda					

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda				
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali				

Fis-7.30am Lezzjoni tal-Banda					

Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi				
Fis-6.00pm Laqgħa mal-Awdituri					
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivita Soċjali			
Fis.7.30am Lezzjoni tal-Banda					

Fis-6.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali					

Fis-7.00pm Laqgħa Ġenerali Mista					
Festa Liturġika tan-Nawfragu ta’ San Pawl

Kawża dwar il-Kċina tal-Każin						
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali				

Fit-8.00pm Ikla fis-Swan Lake Restaurant				

Is-Sibt 6 ta’ Frar			

Fis-7.00am Lezzjoni tal-Banda					

Il-Ġimgħa 12 ta’ Frar			

Fis-7.00pm Pasta Night fil-Każin għall-Bandisti u Allievi		

L-Erbgħa 10 ta’ Frar			

Bidu tar-Randan Imqaddes					

Is-Sibt 13 ta’ Frar			

Fis-7.30am Lezzjoni tal-Banda					

Is-Sibt 20 ta’ Frar			

Fis-7.30am Lezzjoni tal-Banda					

L-Erbgħa 17 ta’ Frar			
It-Tnejn 22 ta’ Frar			

Is-Sibt 27 ta’ Frar			

It-Tnejn 29 ta’ Frar			
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Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi				

Kawza dwar il-garage tal-Hawli					

Fis-7.30am Lezzjoni tal-Banda				

Fis-6.00pm Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535
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