
 

 

ukoll sabiex issir iktar ħidma fil-

każin li forsi ma kienx hemm il-

ħin jew ir-riżorsi li jsiru 

f’kundizzjonijiet normali. 

Partikolarment, din kienet 

opportunità  għall-Arkivista 

sabiex ikompli jaġġorna l-arkivju 

mużikali tal-Għaqda bl-

għajnuna tas-Surmast Direttur. 

Għaldaqstant, minkejja il-

limitazzjoni tad-dħul tal-

Għaqda, il-finanzi tal-Għaqda 

baqgħu immexxija b’għaqal, 

grazzi għal-koordinazzjoni tal-

kaxxier flimkien mal-kumitat 

amministattiv. Għalhekk ma 

jistax jonqos li nirringrazzja lill 

membri tal-kumitat għal-ħidma 

tagħhom anke f’dan iż-żmien. 

Minkejja li ċ-ċirkostanzi 

jillimitawna milli niltaqgħu, il-

ħeġġa fost il-membri tibqa 

hemm. 

Dawn ix-xogħolijiet komplew 

iħejju lill Għaqda tagħna sabiex 

terġa tilqa fi ħdana is-soċi, hekk 

kif ir-restrizzjonijiet tal-COVID

-19 fuq il-każini bdew jiġu 

rilaxxati. 

F tit jiem biss kienu 

għaddew mill-ewwel 

laqgħa tal-kumitat il-ġdid, meta 

sibna ma’ wiċċna l-għeluq tal-

każin minħabba il-pandemija. Il-

pjanijiet tagħna għall-Ġimgħa 

Mqaddsa u l-Festa Liturġika 

inqalbu ta’ taħt fuq minn din ir-

realtà ġdida. L-ewwel ħsieb 

tagħna mar fuq il-banda, b’mod 

speċjali l-aljievi. Minnufih qlibna 

għat-tagħlim online. Kien 

esperiment li rnexxa u l-aljievi 

kollha għaddejin ħerqana bit-

tagħlim mid-dar tagħhom, 

grazzi bl-għajnuna tal-

Kummissjoni Banda tal-

koordinazzjoni tagħhom. Fil-

ġranet li ġejjien, grazzi għal 

finanzjament mill-Aġenzija 

Żgħażagħ, ser nixtru portable 

aircondition unit għal-klassijiet 

kif ukoll apparat ġdid sabiex 

jintuża għat-tagħlim. 

L-għeluq tal-każin tana wkoll 

opportunità li nagħmlu 

xogħolijiet li kienu ppjanati għas

-sajf, fosthom l-installazzjoni ta’ 

arja kundizzjonata għas-Sala 

Abel J. Mizzi (is-sala tal-Billiard) 

u l-armar tal-mejda tal-isnooker. 

Bħalissa għaddej ix-xogħol fuq 

it-tender għall-istallazzjoni ta’ 

arja kundizzjonata għas-sala tal-

bar u għas-Sala Montebello. Fis-

Sala Montebello wkoll bħalissa 

għaddej ix-xogħol fuq id-

dekorazzjoni tas-saqaf, disinn 

ta’ Silvio Pace, skultura ta’ 

Shawn Saliba u xogħol ta’ 

Massimo Azzopardi u Natalino 

Xuereb. Xogħolijiet oħra 

imwettqa kienu in-niċċa l-ġdida 

għall-istatwa ta’ San Ġorġ li 

toħroġ nhar il-festa liturġika u 

ttkomplija tal-ħadid tat-taraġ ta’ 

wara. 

Mhux biss ix-xogħol manwali, 

iżda anke ix-xogħol 

amministrattiv baqa għaddej. Is-

Segretarju b’koordinazzjoni ma’ 

diversi membri oħra kompliet il-

ħidma tagħha sabiex insaħħu l-

komunikazzjoni magħkom 

għalhekk ħasbet sabiex tiġi 

imnedija din il-pubblikazzjoni. 

Ċertament li hawnhekk ix-

xogħol tal-PRO sar essenzjali 

iktar minn qatt qabel. Forsi 

meta wieħed jirrifletti ftit, 

jinduna li dan il-perjodu serva 
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M 
erħba  għal din l-ewwel 

e d i z z j o n i  t a ’ 

pubblikazzjoni fejn l-

Għaqda Mużikali San 

Ġorġ Martri ser tkun qed twassal il-

leħen tagħha permezz ta’ diversi artikli, 

informazzjoni, u punti ta’ nteress oħra. 

Minkejja li ċ-ċirkustanzi preżenti huma 

kemmxejn partikolari u diversi min-

normal, l-Għaqda tagħna xorta 

kompliet bl-impenn tagħha kemm mill-

a t t  am m in i s t r a t t i v  k i f  uk o l l 

mużikalment.  Għaldaqstant, is-sena 

2020 żgur li kienet waħda mill-iktar 

diffiċli, dan għaliex il-pandemija tal-

Covid-19  ġabet magħħa tibdiliet kbar 

fil-ħajja ta’ kuljum. Żgur  li ħadd ma 

kien jistenna li l-Palazz Giuseppe 

Farrugia ma jkunx jista’ jilqa fih lill-

ammiraturi u membri ta’ din il-Banda 

tant għażiża, wisq anqas li ma ddurx 

mat-toroq tal-parroċċa fil-festa ta’ San 

Ġorġ Martri sabiex issemma n-noti 

tagħha. Fl- isfond ta’ dawn iċ-

ċirkustanzi, din l-Għaqda ser tibqa fil-

qalba Ġorġjana, sabiex tkompli ssostni l

-impenn tagħha fi ħdan is-soċjetà. Jerġa’ 

jiġi ż-żmien fejn inkunu nistgħu 

niċċelebraw b’mod xieraq il-festa tal-

Patrun tagħna. 

Il-Banda San Ġorġ Martri tmur lura għas-sena 1893, meta f’Ottubru tal-istess 

sena, grupp ta’ bandisti flimkien mas-Surmastrijiet Giorgio Zarb u Giuseppe 

Portelli waqqfu Banda ġdida. L-ewwel servizz tagħha kien f’Jannar tal-1894. Sa 

mill-ewwel snin tat-twaqqif tagħha, il-Banda San Giorgio ħasbet sabiex 

issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-Soċjetà, hekk kif  ħadet sehem sħiħ fil-festa 

titulari ta’ San Ġorġ Martri kif ukoll fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.  Matul is

-snin, kompliet tinvesti fil-kapaċitajiet ta’ Ulieda. Kienu diversi membri fi 

ħdanha li għamlu ġieħ lil din il-Banda. Mhux biss, iżda ġiet ukoll inkurunata 

bħala il-Banda tar-Repubblika. Kburija b’uliedha, kburija b’ħilietha. 

Aqra iktar dwar l-istorja tal-Għaqda: 

https://www.bandasangorg.com/il-banda  

Diretturi Mużikali—Giorgio Zarb 

Tagħrif dwar l-Għaqda     

Giorgio Zarb imwieled Ħal Qormi. Kien attiv mużikalment fil-Banda dei Curmini li 

tagħha kien l-aħħar surmast. Flimkien ma’ Mro Giuseppe Portelli huwa għen sabiex 

titwaqqaf il-Banda San Ġorġ Martri. Is-Surmast Portelli idderiġa  l-ewwel programm 

mużikali tal-Banda San Ġorġ f’Jannar tal-1894. Mro Giorgio Zarb kien ko-surmast sa 

Marzu tas-sena 1894. Ta’ Mro. Zarb il-banda għandha numru ta’ marċi funebri, marċi 

proċessjonali, marċi brijużi u innu lill San Ġorġ. 

Kompożizzjoni Mużikali tas-Surmast Giorgio Zarb:  Marcia La Patria Invitta 

Aqra iktar dwar is-Surmastrijiet Diretturi tal-Banda: 
https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda  

Messaġġ mis-Segretarju  
Rosalie Grech 

Diretturi Mużikali — Mro. Giorgio Zarb 

https://www.bandasangorg.com/il-banda
https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda
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Il-President flimkien mal-Kumitat 

Amministrattiv jawguraw lill-Bandisti Joe 

Cardona u Carmelo Zammit għall-ħatra 

tagħhom bħala Bandisti Regolari bħala 

rikonoxximent ta’ l’ fuq minn ħamsin servizz 

mal-Banda tagħna. 

Joe Cardona ħareġ idoqq mal-Banda San 

Ġorġ fis-Sena 1966 filwaqt li Carmelo 

Zammit beda jdoqq mal-Banda San Ġorġ fis

-sena 1967.  

Grazzi tas-servizz tagħkom. 

Ħiliet Mużikali 

Din tal-Werqa l-ewwel Banda  
Xbieha tiegħek unika ordnat, 
Sabiex fil-jum tiegħek Solenni 
Ta’ Beltna tiddawwar Triqat. 
 
Għal darb’oħra pijuniera 
Bi ħsieb Partitarji rregalaw, 
Din b’sorpriża waqt il-Festa 
Tal-Ħamis dan l-akbar marċ. 
 
 
 

Din ix-xbieha b’għożża miżmuma 
f’post tant tajjeb fil-Palazz, 
Il-qima tagħna is-sena kollha 
Ħidma tbierek ma’ kull waqt. 
 
Konna bħal dejjem Pijunieri 
Anke f’din is-siegħa ta’ mard,  
Ħriġnik tbierek lil Belt tiegħek 
Kuraġġ u Tama għal kulħadd. 
 
 
 

Segwi il-filmat imħejji għal din l-okkażjoni: 

https://www.youtube.com/watch?v=oX7yiQx9LWA  

 

Iktar ritratti mill-Festa Liturġika 2020:  

https://www.facebook.com/pg/BSGQORMI/photos/?

tab=album&album_id=3759527817421925 

B’Għajnejna f’Għajnejk, Qalbna F’idejk 

Hawn tal-Werqa il-Palazz tiegħek 
Ftit il-bogħod mill-Kolleġġjata, 
Din ix-xbieha f’qalb kull Qormi 
Wara dik tat-Titular. 
 
Il-Werqisti f’qalbhom poġġewk 
F’idejk għandek is-Salib,  
Nitolbuk tkompli tberikna 
Biex toħroġna rebbieħin! 
 
Antoine G. Galdes 
PRO 



 

 

59, Triq il-Kbira, Ħal Qormi, QRM 1102 

21441801 

bandasangorg@live.com 

www.bandasangorg.com 

Żomm ruħhek aġġornat billi żżur il-paġna ta’  

Facebook 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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Avviż 

Wara d-direttivi maħruġa mill-Awtoritajiet 

ikkonċernati fir-rigward tal-Covid-19, il-Każin San 

Ġorġ Martri reġa’ fetaħ il-bibien tiegħu għalikom il-

membri. Minkejja dan, nappellaw sabiex kulħadd jieħu 

l-prekawzjonijiet maħtuġa b’hekk inkunu qed 

nassiguraw li nħarsu s-saħħa ta’ kulħadd. 

Aqra iktar dwar il-Covid-19 u kif tipprevjeni it-tixrid 

tiegħu billi ssegwi din il-link:  

https://covid19malta.info/faq/?lang=mt  

#Staysafe 

#Impenn 

#Ġawhra Prezzjuża 
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Ħsieb Qasir       

https://covid19malta.info/faq/?lang=mt
https://www.instagram.com/ghaqdamuzikalisangorgmartri/
https://www.facebook.com/BSGQORMI/
https://www.youtube.com/channel/UCSN1R7ue2TNPpJVcoGoQ6NQ

