
 

 

Minkejja li l-każin kien magħluq għal perjodu, aħna 

ma tlifniex żmien u komplejna ħafna xogħol bil-bibien 

magħluqa. Kienet ilha tinħass il-ħtieġa li jsiru sett 

libretti ġodda ta’ Innijiet li jindaqqu fil-festa tal-Qalb 

ta’ Ġesu u Innijiet Marjani. Is-Sur Luciano Apap 

ħadem dawn il-libretti mingħajr ħlas u rregalahom lill-

Għaqda tagħna. Kif konnha qed naħdmu dawn il-

libretti, żiedna ukoll xi marċi proċessjonali. F’isem il-

Kumitat nirringrazzja lis-Sur Luciano Apap tax-

xogħol li għamel.  

Għal diversi snin kont nistaqsi kif Għaqda Mużikali 

antika u bi storja bħal tagħna tista ma jkolliex librett 

ta’ marċi proċessjonali li jistgħu jindaqqu waqt xi 

purċissjoni. Ir-risposta ġiet din is-sena. Wara l-festa ta’ 

San Ġorġ tas-sena 2019, ridna li nbiddlu post l-

Arkivju fis-Sala Nikola Montebello biex isir restawr tal

-istess sala. Għalhekk l-arkivju ġie mbattal mill-mużika 

kollha. Hawnhekk nirringrazzja lid-Direttur Ġenerali 

Massimo Azzopardi li taħt id-direzzjoni tiegħu sar dan 

ix-xogħol b’għajnuna ta’ sħabi tal-kumitat u 

b’koperazzjoni sħiħa biex ma ssirx ħsara lill mużika 

b’mod speċjali dik antika. Meta erġajt bdejt nerfa u 

nirranġa il-mużika ġewwa l-Arkivju, bdejt niskopri li 

kien hemm xi marċi u innijiet proċessjonali antiki ta’ 

eks Surmastrijiet tagħna fosthom dawk ta’ Giorgio 

Zarb l-ewwel Surmast tal-Banda tagħna, Nikola 

Montebello, Rafel Muscat, Ganni Vella u oħrajn.  

 

Ħ bieb Bandisti u 

Soċi, 

Minkejja li din is-sena kienet 

waħda ftit differenti min-normal 

minħabba l-Covid-19 u li 

għaldaqstant il-Festa ta’ San Ġorġ 

kella tkun waħda ridotta, xorta qed inwasslu l-messaġġ 

b’mod ieħor sabiex tkunu tafu x’sar ġewwa s-sede 

tagħna minn wara l-Festa tas-sena 2019. 

Wara li fi Frar ġie maħtur Kumitat ġdid għas-snin 2020

-2022, il-kumitat reġa wera il-fiduċja fija u 

ikkonfermani bħala Arkivista, kariga li hija għal qalbi 

ħafna u li x-xogħol li tirrikjedi nieħu pjaċir nagħmlu. 

Fost ix-xogħol vast ta’ Arkivista u 

li jiena mill-bidu emmint huwa li l-

mużika antika ta’ eks Surmastrijiet 

tagħna li għall-grazzja t’Alla l-

Arkivju tagħna huwa mogħni 

bihom, nippruvaw ninkluduhom 

kull meta il-Banda tagħna tagħmel 

xi programm minn żmien għal 

żmien kif ukoll fir-‘recordings’. 

F’dan l-artiklu se nagħti ħarsa 

ħafifa lejn ix-xogħol li sar din is-

sena rigward il-mużika.  
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L-Akkademja Giorgio Zarb fi ħdan l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri tilqa fi ħdanha diversi aljievi żgħażagħ 

sabiex jiġu mħarrġa mużikalment minn għalliema professjonali. Tul is-snin kompliet tinvesti f’din l-iskola 

sabiex tkun tista’ toffri l-aqwa servizz lill dawn l-aljievi, il-futur ta’ din il-Banda.  

Tul dawn l-aħħar snin, ġew organizzati Master Classes flimkien ma’ diversi baned oħra. Matul dawn is-

sezzjonijiet ta’ taħriġ, l-istudenti jiġu mħarrġa rigward diversi aspetti tal-mużika minn mużiċisti professjonali, 

uħud internazzjonali. L-Għaqda dejjem issostni li t-tagħlim tal-mużika huwa karatteristika essenzjali fis-soċjetà 

tagħna u għalhekk temmen li dan it-taħriġ li jsir ta’ kull sena jgħin lill-aljievi tagħna sabiex ikomplu jiskopru 

iktar il-mużika. Aħna nkomplu nħeġġu liż-żgħażagħ tagħna sabiex jingħaqdu ma’ din l-iskola li toffri s-servizz 

tagħha mingħajr ħlas. 

Tagħlim tal-Mużika 

Wara li kellimt lis-Surmast Archibald Mizzi, dan offra 

li jerġa jikkupjahom mill-ġdid biex il-kopji oriġinali 

jibqgħu ppreżervati ġewwa l-Arkivju. Ma’ dawn, is-

Surmast ħareġ il-mużika ta’ erba’ scores ta’ selezzjoni 

mużikali tas-Surmast Nikola Montebello.  

Din il-mużika 

għandha l’fuq 

minn mitt sena. 

Hawn nixtieq 

nirringrazza wkoll 

lis-Surmast 

Archibald Mizzi ta’ 

dan ix-xogħol li 

daħal għalih li żgur ta’ min japprezzah għaliex din il-

mużika hija ċertament teżor għall-Għaqda tagħna. 

Grazzi Surmast għax kul meta nitlob l-għajnuna 

tiegħek insibek b’mod professjonali tagħti l-għajnuna 

meħtieġa, u b’hekk issa ser ikollna sett libretti ta’ marċi 

proċessjonali ta’ eks Surmastrijiet Qriema. Xewqa 

mużikali oħra li se naqta ma ndumx.  

Din is-sena ukoll kellna recording tal-marċi funebri li 

minbarra marċi ġodda, għandna wkoll marċi antiki mill

-arkivju tagħna ta’ eks Surmastrijeit Qriema li aħna 

tant kburin bihom u li jiddistingwuna minn għaqdiet 

oħrajn. Ma’ dan ix-xogħol kollu konna diġa bdejna 

nippreparaw għall ħafna servizzi li l-Banda kellha 

tagħti din is-sena li iżda sfortunatament iċ-ċirkustanzi 

ippermettew mod ieħor.  

F’dan l-artiklu ppruvajt nagħti rendikont tax-xogħol li 

sar u għadu qed isir sabiex nieħdu ħsieb il-patrimonju 

li ħallewlna missirijietna u li aħna tant kburin bih iżda 

obbligati wkoll li nieħdu ħsiebhu biex ngħadduh lil 

ġenerazzjoni ta’ warajna. Nirringrazzja lil sħabi tal-

kumitat, ‘il Kummissjoni Banda, u lil Bandisti tal-post 

għall-koperazzjoni tagħhom. Jiena konvint li l-Għaqda 

tagħna hija ppreparata biex inkomplu nimxu b’suċċess 

f’din il-mixja kulturali li bdew missirijeitna 127 sena 

ilu. 

Viva San Ġorġ Martri, Patrun ta’ Beltna. 

Messaġġ mill-Viċi President u Arkivista 
Patrick  Brancaleone... 
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Surmast u kompożitur prolifiku. Huwa ħa t-treġijja tal-banda qrib Mejju 1897, meta 

dderieġa l-Banda f’Sirakuża għal festa ta’ Santa Lucia. Għal din l-okkażjoni kien 

ikkompona il-marcia sinfonica Archimede. L-arkivju tas-soċjetà u mgħoni b’diversi 

kompożizzjonijiet tiegħu fosthom marċi funebri, marċi sinfoniċi u responsorji. Għal 

Banda San Ġorġ huwa kkompona l-innu A San Giorgio Martire, innu għal banda, 

vuċijiet u kor.  Fost xogħlijiet oħra insibu żewġ responsorji bli jindaqqu fiż-żmien tal-

Ġimgħa Mqaddsa li jġibu l-isem ta’ Plange Quase Virgo u Jerusalem Surge li ġew 

irrekordjati mill-Banda San Ġorġ.  

 

Aqra iktar dwar is-Surmastrijiet Diretturi tal-Banda: 

https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda  

 

Arkivju Mużikali: 

https://www.bandasangorg.com/arkivjumuzikali  

Diretturi Mużikali — Mro. Vincenzo Carabott 

Messaġġ mill-Kummissjoni Banda 

I s-sena 2020 kienet sena ferm differenti għalina 

li nieħdu ħsieb il-banda għas-servizzi tul is-

sena. Qabel ma feqqgħet il-pandemija konna qed 

naħdmu lkoll flimkien biex niffinalizzaw is-servizzi 

għal din is-sena. Il-ħidma kienet ffukata fuq il-festi tal-

Ġimgħa Mqaddsa, iżda wara li feqqgħet din il-

pandemija kellna nikkanċellaw il-ħidma tagħna fuq 

dawn is-servizzi u nimxu mal-instruzzjonijiet tas-

saħħa.  

Waqt il-pandemija, l-ħidma ma waqfitx iżda għamilna 

l-għalmu tagħna biex l-aljievi jibqgħu għaddejin 

virtwalment biex b’hekk jżommu ir-rittmu li kienu 

qegħdin fih. Nistgħu ngħidu li dawn irnexxew 

b’suċċess kbir, hekk kif in-numru tal-aljievi żdied.  

Hekk kif għall-grazzja t’Alla u ta’ San Ġorġ, qlibna l-

paġna u bdew jonqsu ir-restrizzjonijiet bdejna bil-

pjanijiet għall-Banda tagħna. L-ewwel appuntament 

għal din il-Banda kien kuncert ta’ marci brijużi fis-sede 

tagħna il-Ħamis 25 ta’ Ġunju biex nferrħu lil-partitarji 

tagħna bil-melodija sabiħa li taf ddoqq din il-Banda. 

Mill-ewwel rajna kif se nlaqqgħu lill-Bandisti tagħna 

flimkien u bi ftehim mas-Surmast tal-Għaqda Mro. 

Archibald Mizzi, reġghu bdew isiru l-kunċerti mill-

Bandisti tal-post bi tħejjija għall-pellegrinagg ta’ San 

Ġorġ Martri fis-6 ta’ Settembru.  

Huwa ta’ unur kbir 

għalina li hekk kif ħarġu l

-ewwel permessi għall-

marċi fit-toroq ta’ 

pajjiżna, l-Banda tagħna 

kienet l-ewwel banda li 

għamlet marċ ta ’ 

filgħodu fil-festa ta’ San 

Ġorġ ma’ ħutna l-

Għawdxin, fejn l-Kazin 

La Stella kkuntatjana mill

-ewwel biex nitilgħu 

ndoqqu bil-banda f’dan 

is-servizz.  

Il-preparamenti għadhom għaddejin hekk kif il-

Kummissjoni Banda qed tiffinalizza x-xogħol marbut 

mal-festi ad unur San Ġorġ li se jkunu ċċelebrati 

f’Settembru, kif ukoll bdiet il-ħidma għas-servizzi 

2021, fejn nintammaw li nkunu nistghu niċċelebraw 

kull servizz ta’ din il-Banda hekk glorjuża. 

https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda
https://www.bandasangorg.com/arkivjumuzikali
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Żomm ruħhek aġġornat billi żżur il-paġna ta’  Face-

book u ta’ Instagram. Tista’ tagħmel kuntatt magħna 

ukoll permezz tal-email jew billi tibgħat messaġġ 

privat fuq il-paġni tal-midja soċjali.  

Sabiex tkun taf aktar dwar l-istorja tal-Għaqda żur is-

sit uffiċjali tagħna. 
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