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Nhar it-12 t' Awissu 1945, inkitbet
għażiża tagħna

lmqabbin

għall-ewwel

meta,

ingħaqdu

paġna

għas-Soċjeta

storika

ġo raħalna ,

darba

grupp ta'

mużiċisti

flimkien u daqqew f dak li kellu jkun id-debutt

ta' l-Orkestra 'Santa Marija'. Illum,
anqas biss inkun irrid nemmen li

ħamsin

qiegħed

sena wara , meta

wisq

uffiċjali

nħares

lura,

nikteb l-istorja li kell i sehem fiha

jien (billi kont indoqq il-vjolin) u aktar w' aktar li kont nifforma parti
.
mill-ewwel formazzjoni mużikali f raħalna ta' dan is-seklu, dik li fl-istorja ta'
l-Imqabba trid tibqa' mfakkra

bħala

l-Ewwel

Soċjeta' Mużikali.

Il-Fundatur Ġużeppi Galea·
Li l-mibki
fatt

iżda

qatt minsi

magħruf iżda

Gużeppi

forsi mhux daqstant

l-orkestra 'Santa Marija'. Kien
jgħallem

ħesrem

il-ħidma

Dinjija. Tant kien hawn
wisq

għażiża għalina

Il - każin

kien issa sar

fl - irħula

u l-ibliet

żmien

li

tampari
ħsieb

għadni
ċert

li

sfieqa
twegħir

mużiċist

ieħor magħruf

għal ħabta

l-ewwel alljievi fis-sede
minn din

Galea kien

prima klassi huwa

li hu

ta' 1-1939 meta

tas-Soċjeta' tagħna,

iż-żmin ijiet

illi

tal-Gvern u

l -oħra tal -Gżejjer

sal-lum

jagħmel

nibża'

hu ukoll

Maltin

l-ħajja soċjali

għosfrot

u

beda

kellu jieqaf

tat-Tieni Gwerra

saħansitra

ta' Santa Marija kellha tieqaf milli
uffiċċju

Gużeppi

iżda

tiegħu, minħabba t-tiġrib

f dawk

il-fundatur ta'

l-Festa

tiġi ċċelebrata .

fl-Imqabba,

spiċċat

bħal

fix-xejn. Kien

biss insemmih, hekk kif ku ll min hu ta'
bħa l i.

Meta l-qilla tal-gwerra bdiet tbatti ,

il-poplu Mqabbi dar mill-ewwel biex

il-Festa Titulari ta' Santa Marija; fatt li

jerġa'

seħħ

jibda

jiċċelebra mill-ġdid

appena fl-1943.

Malli

feġġ

dan ix-xaqq ta' tama u reġa' beda jisbaħ, l-istess Ġużeppi Galea, b' aktar
determinazzjoni minn qatt qabel, fl-1944
fil-każin tagħna, mgħejjun

reġa'

qabad

jagħlem il -mużika

mis-surmastrijiet Carmelo Schembri, Antonio

Marr10, Paolo Carabott , Espedito Deguara u Francesco Azzopardi.
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L-ewwel żrninijiet
Konna qegħdin .aktar ma jgħaddi ż-żmien nitgħallmu u nimxu l-quddiem,
grazzi għat-tħabrik ta' l-għ alliema tagħna . L-akbar problema li kellna u li
kkaġunat ħafna

sofferenzi lil dawn is-surmastrijiet kienet dik tat-trasport.

Fil-bidu VJkoll ta' min isemmi li l-istudenti tal-korda (jien inkluż) konna
nħallsu

Fuq l-istrumenti l -oħra

lis-surmast tat-lezzjonijiet minn butna.

tista' tgħid li ma kien hemm l-e bda problema; Joseph Galea (klarinett) u
Joseph Zammit (baxx) ma kellhomx bżonn ta' lezzjonijiet għaliex kienu
struwiti sew fuq l-istrumenti rispettivi tagħhom.

Niftakar ukoll li din

is-sistema baqgħet sakemm l-orkestra ħada f idejħ Mro. Mamo, meta
allura s-Soċjeta' ħadet l-inkarigu ta' !-.ispejjeż.

Id-debutt ta' l-orkestra
Fil-ġurnal ta' dak iż-żmien 'Il-Berqa' għadni niftakar li kien ippublika ritratt

ta' l-orkestra kmieni fl-1 945.
d-direzzjoni ta' l-Orkestra f

Meta s-surmast Espedito Deguara ħa
idejh, ġie mgħoti l-inkarigu mill-Kumitat

tas-Soċjeta' Re Ġorġ V biex jipprepara programm orkestrali għall-Festa

titulari ta' Santa Marija.

Ġie deċiż ukoll mill-istess kumitat li l-Orkestra

'Santa Marija' kellha tagħmel il-programm inawgurati tagħha fit-tieni Tridu
•

tat-Festa, nhar il-Ħadd 12 t' Awissu 1945. Din il-gurnata tant mistennija
minnha lkoll fl-aħħar waslet.

Il-programm sinfoniku sar fil-għaxija , wara

.

l-funzjonijiet fil-knisja, taħt id-direzzjoni ta' Mro. Espedito Deguara, u
nżamm

fuq palk imħejji apposta f

Misraħ

il-Knisja, biswit il-Każin
.

tas-Soċjeta' Re Ġorġ V. Niftakar ukoll li daqqejna mużika ta' kompożituri

varji fosthom Von Suppe' u Ketelby.

Min jiftakar din il-ġrajja jaf x'

sodisfazzjon kbir irrenja f dik il-lejla memorabli; dak in-nhar l-Imqabba ma
semgħet.x aktar it-twerdin

tal-fighters u l-bombers jew is-sereni tal-għajb

.
tal-gwerra iżda mużika ħelwa ħierga mill-abilta' mużikali ta' wliedha stess.
Sa fejn naf jien ukoll, din l<ienet l-ewwel darba li f raħ a lna ndaqqet
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il-mużika

wara l-gwerra.

Aktar servizzi.

F'

dan

l-istess

tar-Rużarju

perjodu,

il-prokuratur

tal-Fratellanza

kien is-Sur Lawrenz Zammit, iben Mikiel

tal-Madonna

magħruf aħjar bħala

l-benefattur tal-qanpiena l-kbira. Is-Sur Zammit inkariga l-Orkestra 'Santa
Marija' biex tagħmel mutett fil-knisja parrokkjali fil-Festa tal-Madonna
tar-Rużarju.

nagħmluh

Is-servizz niftakarni

u niftakar ukoll li kien

jikkonsisti f Salve Regina, Litanija tal-Madonna , Antifona u Tantum Ergo.
Tiskanta kemm, f perjodu relattivament qasir, aħna l-mużiċisti konna
ħadna

esperjenza mużikali tant soda li saħansitra konna nieħdu sehem

flimkien ma orkestri oħra ;

eżempju

tipiku kien meta billi Mro. Deguara

kellu l-orkestri Santa Katerina taż-Żejtun u taż-Żurrieq, f kull programm
kien idaħħal element mill-Orkestra 'Santa Marija'.

Hekk sar . meta

•

jaqqejna fir-riċeviment mgħoti minn Dun Salv Gauċi, fil-pussess tiegħu
.:>ħala arċipriet taż-Żurrieq kif ukoll meta ġiet inawgurata l-pittura tal-koppla

tal-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun.
•

tas-Sur Gużeppi Galea

Għadni niftakar ukoll nhar iż-żwieg

(il-fundatur ta' l-orkestra 'Santa Marija') ma

Giovanna nhar il-Ħadd 28 t' April 1946 meta waqt ir-riċeviment li kien sar f

Pa/azzo Armeria ġewwa ż-Żurrieq, sezzjoni mill-orkestra (bil-/eader kont
jien bħala prim vjolin) daqqejna mużika ballabli b' gost kbir tal-mistednin
kollha.

Kien ir-rigal xieraq u li stajna ngħatu lil -għalliem wisq għażiż

- tagħna. O kkażjoni simili oħra kienet meta nhar il- Ħadd 7 ta' Lulju 1946,
konna daqqejna fit-tieġ ta' Carmen Parnis (imwielda l-Imqabba nhar 1-4 ta'
Lulju 1925) ma Nicholas Frendo.
mużika

Dan l-istess element orkestrali daqq

ballabli tul ir-riċeviment .

Il-bidla għall-Banda
F' dawk iż-żminijiet, reġgħu Adew jitwaqqfu l-baned tar-raħal u l-Imqabba

.

ma kienetx eċċez.zjoni. Bdiet tintgħoġob aktar l-ideja li ddoqq u timxi milli
tibqa' f post wieħed kif tagħmel orkestra. Kellna wkoll influwenza qawwija
mill-baned militari Ingliżi u dan kollu wassal biex anki l-orkestra tagħna
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ġiet trasformata
l -mużi ka

f banda minn Mro . J.M. Barbara.

sew, din il-qalba ma

ħassejn ijiex ħafna

Billi konna nafu

tant li bejn Ottubru ta'
biżżejjed

1-1946 sa Marzu ta' 1-1947, konna ppreparati

biex

noħorgu

bl-ewwel programm tal-banda, li sar nhar Ħadd il-Palm tal-1947.
in-nhar jien kont daqqejt l-althom, flimkien ma numru

sabiħ

Dak

ta' bandisti

oħra.

tal-post

Kon kl użj on i

Ngħid

illum li jien kont ixxurtjat li

importanti fl-istorja

mużikali ġo raħ alna,

nisma' kliem ta'

tifħir

Ngħid

hekk kif dejjem xtaqna li tkun.

lejn is-surmast u l-Bandisti

għadda

ninsew.

.

.

tagħna

.

Nieħu

ħamsin

tinsab b'

gost meta
niftakar f

sena ilu ma'

minnu dak in-nhar, sodisfazzjon li qatt u qatt ma

li saru u

lejn l-arti

m ill -kuraġġ

jibqg ħ u

mużikali

ta' l-antenati

nistg ħu n iltaqgħu magħ ha

tal-futur,

b'

L-appell tiegħ i hu biex nibqgħu niftakru minn x' hiex għaddejna,

mis-sagrifiċċj i
l-ħegga

għaliex

hekk

tagħna għax

dak is-sodisfazzjon kbir li kull min kellu x' jaqsam
l-orkestra

hekk

li konna l-pijunieri tat-tixrid tat-tagħlim

fattur importanti biex illum il-Banda

magħq uda

u

il-ġrajja

minn din

glorjuża tas-Soċjeta' tagħna.

wiċċi minn quddiem nista' nistqarr

saħħ itha

għaddejt

u lejn

is-Soċjeta' Mużikali tagħna.

tagħna ħ alli nibqgħu nirbħu

issa u

g ħa nd na g ħalfiex

i s-So ċjeta',

isiru dment li jkun hemm dik

għal

li

ġej .

inkunu kburin li

l- imħabba

u

Nitgħallmu

kull diffikulta' li

Jekk il-passat huwa mera
nagħmlu

l-Ewwel Soċjeta' Mużikali fl-Imqabba.

parti minn din

PROFILI
Ma dan l-artiklu, ħsibt ukoll li ninkludi profil tal-fundatur u ta' kull surmast li
mexxa l-Orkestra 'Santa Marija'.

Fil-każ

tal-fundatur is-sur Gużeppi

Galea, ta' Mro. Espedito Deguara u tal-Professur Paolo Carabott, dan ma
kienx problema u qed jidhru hawn taħt.

Tal-Professur Antonio Mamo u

ta' Mro. Francesco Azzopardi wasalt biss sa ritratt u xi informazzjoni
żgħira oħra
għaddejt

u qed jidhru wkoll f dan l-artiklu. Kontra qalbi, iżda , sakemm

dan l-artiklu għand l-editur, ritratt u xi informazzjoni ta' Mro.

Carmelo Schembri kien għad m' għandix.

Nieħu

din l-opportunita' biex

nirringrazzja lil kull min għaddieli r-ritratti u l-materjal li bih stajt intella' din
l -analiżi

storika.

Is-Sur Gużeppi Galea - Fundatur
Naħseb li hu xieraq u opportun li nfbda biex ngħati profil tas-sur Ġużeppi

Galea. Jien tal-fehma li s-sur Galea għandu jibqa' l-ewwel nett imsemmi
bħala

wieħed

tat-tagħlim

mill-ewlenin

mużiċisti

lmqabbin u

.

pijunier fil-qasam

u t-tixrid tal-kultura mużikali ġo raħalna , u t-tieni għandu jibqa'

mfakkar bħala l-fundatur ta' l-Orkestra 'Santa Marija' w aktar tard il-Banda
Re Ġorġ V, sforz il-ħidma għaqlija u sfieqa tiegħu fil-każin tagħna .
.

Gużeppi

Galea hu iben Mikiel u Anna nee' Mallia . Twieled l-Imqabba

nhar 1-10 ta' Novembru 1918 fejn għex ħajtu kol lha sakemm il-ħall ieq
għogbu jsejjaħlu
Gużeppi

nhar it-18 ta' Jannar 1980. L-ewwel tifkira li

hi li kien idoqq il- klarinett mal-Banda Sant' Andrija ta'

għandi
Ħal

ta'

Luqa.

Wara beda jistudja l-pjanu; dan seħħ fis-snin tletin .
Ma għaddiex wisq żmien meta, ftit qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, beda
jgħallem il-qari tal-mużika fil-Każin Re Ġorġ V.

.

Gużeppi

kellu jieqaf

ħesrem minħabba

Dak li kien qed jibni

l-gwerra. F' dan

iż-żmien

insibuh

idoqq l-orgni tal-Knisja Parrokkjali sa ma nqabad suldat mar-Roya/ Army
Medical Corps.

Meta l-attivitajiet ta' l-għadu tbiegħdu minn Malta, Ġużeppi reġa' beda
jagħti t-tagħlim tal-mużika fil-Każin Re Ġorġ V, u dan avolja kien għadu

suldat.

Hekk

ingħata

l-pedament

mużikali

l-Orkestra 'Santa Marija'. Kien f dan

iż-żmien

lill-alljievi
li

taħt

għat-twaqqif

id-direzzjoni

ta'

tiegħu
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jien bdejt it-taħrig fil-mużika. Niftakar sew li meta wasalt għall-għażla ta'
l-istrument kont urejtu x-xewqa li jkolli kurunetta Sib imma hu kellu pjan
ieħor għaliJa u ·b'dak il-mod patern t ieg ħ u ikkonv inċieni li għandi nitħarreġ

fuq il-vjolin - illum ma jiddispjaċinix!
Fil-bidu, l-istudenti tal-korda konna n ieħdu l-lezzjonijiet tal-prattika darba
fil-ġimgħa taħt

is-Surmast Carmelo Schembri L.R.C.M. fid-dar ta' omm

Ġużeppi f Valletta Road.

Hawn 111 Ġużeppi nsibuh jistudja l-vjol inċell.

Wara għad ta' servizzi mill-Orkestra 'Santa Marija', ġie deċiż li din tinbidel

f Banda taħt l-isem Re Ġorġ V. Hawn lil Ġużeppi nsibuh nerġgħu attiv
fit-tagħlim
jgħallem

lil għadd sostanzjali ta' studenti ġodda.. Is-Sur Galea ma kienx

biss il-qari u prattika ta' ħafna strumenti. Hu ħa nteress partikulari

fil-kompożizzjoni

sew ta' l-orkestra u anki tal-banda, sew is-sezzjonijiet
.
primarji u sekondarji. F' nofs il -ħa msinijiet Gużeppi rega' beda l-prattika

tal-vjolinċell

u nsibuh

fħafna

serv izzi

reliġjużi speċjalment

mas-surmast

Francesco Diacono.
Id-dedikazzjoni fil-professjoni

tiegħu

ta' nurse u

l-imħabba

altruwista

"'~at-tixrid tal-kultura mużikali għamlu lil .Ġużeppi Galea. bniedem rispettat

u maħbub ħafna .
(Ħajr

lill-Familja Galea)

Il-Professur Paolo Carabott L.R.S.M., L.L.C.M.
Il-Professur Paolo Carabott kien vjolinċellista magħruf sew f Malta kif
ukoll fil-Kontonent. Huwa twieled il-belt Valletta nhar il-21 ta' Mejju 1906 u
miet fid-19 ta' Lulju 1976, fl-għomor ta' sebgħ in sena . Sa minn ċkunitu
studja mużika u strument taħt missieru Mro. Paolo li kien ·s kular
tat-Professur Antonio Carri; studja l-armonija taħt it-tmexxija ta' Mrs. El.
Pace Inglott u żied tħarreġ fl-armonija, kontrapont, strumentazzjoni, eċċ .
taħt

Mro. Carmelo Pace F.L.C.M. u Dr. T.R. Mayne. Ta' 16-il sena laħaq
prim ċell ista tat-Teatru !rjal u hu l-ewwel Malti Vjo linċellista li kiseb

id,.diploma Associate (A.L.C.M.) u Licentiate (L.L.C.M.), tal-London
College of Music, diploma ta' Licentiate tar-Roya/ Schools of Music
(L.R. S.M.) u l-ewwel Malti li kiseb midalja tad-deheb tal-A.L. C.M. u oħra
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tal-L.L.S.M. fil-United Kingdom.

F' kompetizzjoni tal-London Col/ege of

l-ewwel fost il-kompetituri ta' l-Ingilterra. Kiteb studji mużikali
tal-vj olinċell: Studio dell' Arco, u Left Hand Technique apprezzati minn
vjolinċellisti barranin u kompożizzjon ijiet mużikali oħrajn . Kien surmast u
direttur ta' diversi orkestri, fosthom dik 'Santa Marija'.
Music

ħareġ

(Ħajr lis-Sur Edward Carabott, ħu Mro. Paolo Carabott)

Mro. Espedito Deguara A.(Mus.) L.C.M.
Espedito Deguara twieled iż-Żejtun fis-26 ta' Lulju 1904 minn Marija nee'
Vella u Salvu li kien mużiċista . Huwa ġie mgħammed fil-Knisja Matriċi w
Arċipretali ta' Santa Katarina taż-Żejtun mill-Viċi Parroku Dun Karm Vella
fit-28 ta' Lulju 1904, u mogħti l-ismijiet ta' Espedito, Franġisku u Karmenu.
Il-parrinijiet kienu Luigi u Giovanna Galea. Espedito kien it-tieni wieħed
fost tmien aħwa.
Fi tfulitu huwa kien imur l-Iskola Primarja ta' raħal twelidu u kompla
jistudja fil-Kullegg tal-Freres f Bormla. Meta kien għadu żgħ ir Espedito
wera mill-ewwel x' kienet sejra tkun il-karriera tiegħu. Fl-1919 huwa beda
jitgħall em il-klarinett mingħand missieru.
Studja wkoll il-kurunetta u
kompla jitħarreg taħt is-surmast Ġuże' Cassar, Direttur ta' l-Orkestra
'Santa Katarina' taż-Żejtun. Hu kien li nkoraġġieh jagħmel kors ta'
l-armonija, kompożizzjoni u kontrapont.
Bejn Lulju 1919 u Lulju 1925 Espedito

għamel

kors ta' apprendistat bf1ala

engine fitter fid-Dockyard . Minn Novembru 1927 sa Novembru 1932 kien
impjegat mar-Royal Air Force. Wara kompla fl-istess xogħol 111a l-Air.
Ministry minn fejn irtira fis-sena 1964.
Fl-10 ta' Novembru 1931 hu "llewweġ lil Marija Speranza Palmier u
kelit1om tifel li semmewh Joseph.
.

Fis-sena 1933 miet is-surmast Guże' Cassar, u Espedito ġie magħżul
Direttur ta' l-Orkestra 'Santa Katarina' taż-Żejtun fejn baqa' għal ħmistax-il
sena.
Taħt id-Direzzjoni tiegħu, l-orkestra Santa Katarina kienet
tesegwixxi programmi operistiċi u sinfoniċi fil-pjazez ta' xi rħula, u servizzi
ref.iġjużi fil-Parroċċa ta' Santa Katarina taż-Żejtun, u fi. knejjes oħra. Barra
mill-kompożizzjoni, is-surmast Deguara tgħallem il-pjanuforti għand
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is-Surmqst Carmelo Pace F.L.C.M., u ft-1940 ħa d-diploma ta' A.(Mus.)

L. C.M. minn

taħt

idejh.

Fis-6 ta' Marzu 1943 Espedito

ġarrab

Fis-sena 1944 Mro.Deguara

il-mewt ta' martu Marija Speranza.

ġie maħtur

Direttur ta' l-Orkestra 'Santa

Katarina' taż-Żurrieq wara r-riżenja tas-surmast Ferdinandu Falzon.
ħa

Fl -1945 huwa
dak

iż-żmien

kien

għadu

żwieg

kellhom

żewgt

Huwa kien awtur ta' bosta
għall-vuċijiet

Dawn ta'

żżewweg

lil Fortunata Micallef u

itfal li huma Salvinu u Doris.

mużika

sagra

u l-orkestra kif ukoll ta' bosta

l-aħħar

li sa

bl-isem ta' 'King George V'.

Fid-9 ta' Frar 194 7, is-surmast Deguara
minn dan it-tieni

fil-Każin tagħna,

f idejh l-Orkestra 'Santa Marija'

għall-vuċijiet

u l-orgni,

kompożizzjonijiet għall-banda .
•

l-aktar li jinsabu huwa fl-arkivju

tas-Soċjeta' Mużikali

Santa Katarina taż-Żurrieq, fejn qatta l-biċċa l-kbira tal-karriera mużikali
tiegħu,

u li bil-permess ġentili tagħħom il-Banda ser iddoqq Sa/ve Regina

li Mro. Deguara ikkompona ft-1984 .
Fis-16 t' Ottubru 1978 1-nietet it-tieni mara

tiegħu

Fortunata.

Wara r-riżenja tiegħu minn Direttur tal-Banda Santa Katarina taż-Żurrieq
fl-1986, wara karriera ta'

erbgħin

bix-xieraq il-Kumitat ta' l-istess
Deguara
Nhar

bħala

.

ġrat

unur fil-qasam
serva

bħala

Soċjeta'

flimkien mal-bandisti

7 ta' Jannar 1994,
fid-dar

tiegħu Ħal

tħabbret

lil Mro.

tal-mużika, speċjalment

Surmast Direttur,

il-mewt ta' Mro. Espedito

Luqa ft-eta' ta' 89 sena. Huwa

inkluż

fost

għamel

is-soċjetajiet Mużikali

fejn

il-perjodu qasir li niftakru jmexxi

l-Orkestra 'Santa Marija'.
(Ħajr lis-Sur Karmenu Zerafa taż-Żurrieq)
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ħatru

Surmast Onorarju .

il-Gimgħa

Deguara li

sena ma din il-Banda li waqqaf hu,

Il-Professur Aoto~io Mamo L.R.C.M.
Il-Professur Antonio Mamo twieled il-Belt Valletta nhar 1-10 ta' Mejju 1903
u ħalla da.n il-wied tad -dmugħ nhar id-19 ta' Mejju 1960, fl -għomor ta' 57
sena. Nafu li kien vjolinista tajjeb ferm u għa ll iem ta' ċertu kariżma .
Ir-ritratt storiku li għad baqalna ta' l-Orkestra 'Santa Marija' kien rneħud fi
żmienu.

(Ħajr

lis-Sinjura Eufresia Azzopardi)

Mro. Francesco Azzopardi U.S.S.M.
Is-surmast Francesco Azzopardi kien l-aħħ ar surmast li mrnn taħtu
għaddiet l-Orkestra 'Santa Marija'. Huwa twieled Ħad Dingli nhar 1-20 ta'
Novembru 1915 u minn informazzjoni li

għaddewli

l-qraba

tieg ħu ,

nafu li

miet nhar il-11 ta' Lulju 1987. Nafu wkoll li kien vjolinista tajjeb u li kien
kiseb diploma mużikali mill- United States School of Music fl-1957.
!~ ajr

lis-Sinjura Eufresia Azzopardi)

Joseph Farrugia.
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FL-OKKAŻJONI TAL-ĠUBLEW TAD-DEHEB

MIT-TWAQQIF TA'

L-ORKESTRA 'SAN"tA MARlllA'
.1945 - 1995
IS-SOĊJETA' SANTA MARIJA U BANDA RE ĠORĠ V

L-EWWEL SOĊJETA' MUŻIKALI IMQABBIJA

TIPPREŻENTA

AKKADEMJA
•
MUZIKO·LET-tERARJA
NHAR

IL-ĦAMIS,

10 T' AWISSU 1995
FIT-8.00 P.M.

QUDDIEM IL-t<AŻIN

TAĦT IL-PATROĊl!'IJU J".AL- E.T ..--.
DR. UGO MIFSUD BONNICI
PRESIDENT TA' MALTA
U $-SINJURA TIEGĦU.
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PROGRAMM
Innu

Pontificio

C. Gounod

Innu

Malti

R. Samut

.

Diskors ta' merħba mis-Sindku ta' L-Imqabba ssur Emanuel Buttigieg
Overture Religioso Fundatio

A. Camilleri

Innu

J. Farrugia

Lil Santa Marija

Mill-Istorja

Tas-Soċjeta'

Talba

Salve Regina

E. Deguara

Innu

lil Marija Assunta

L. Spiteri

Talba

Ave Maria

J.M.Barbara

Profil tal-Fundatur is-sur Ġużeppi Galea missur Joseph Farrugia
Innu

Lil .Marija Assunta

J. Farrugia

Innu

Lil Marija Mtellgħa S-Sema

G. Martin

Diskors ta' l-okkaijoni mill-President tas-Soċjeta'
s-sur Cannel Zahra
Messaġġ minn iben il-Fundatur lOnor. Dr. Louis Galea 8,4. LLd. M.P.
Kelmtejn mill-E. T. President ta' Malta Dr. Ugo Mifsud Bonnici
Tqassim ta' 'souveniers' ta' l-okkażjoni millPresident tas-Soċjeta'
Innu Marċ

Marija Assunta

L.Farrugia

Innu

Banda Re Ġorġ V

A. Camilleri

Malti

R. Samut

Innu

)

Mro. Anthony Camilleri, L.Mus. V.C.M.(Hons), A.Mus.L.S.M.,
Sunnast/Oirettur.
Mal-Banda, jieħdu sehem il-Mezzo Sopran Marie Therese Vassallo, il-Tenur Francis
Mangion, il-Baritonu Alfred Cami lleri u l-Kor 'Marija Bambina' ta' l-Isla taħt id-direzzjoni ta'
Mro. Alfred Callus.
Jippreżentaw

ls-Slnjurl-Joyce Guillaumier u John Zammit.
VJara, l-E.T. President ta' Malta jiġi mistieden sabiex jikxef Lapida tal-Presidenti tas-Soċjeta'
filwaqt illi s-Sinjura Giovanna Galea, mart il-Fundatur ta' l-Orkestra 'Santa Marija' tiġi
mistiedna tikxef Lapida Kommemorattiva. Is-serata tintemm b' riċeviment fis-swali tal-Każn.
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SILTIET MUŻIKALI GĦAL WA-QT
L-AKKADEMJA
Tagħrif ġenerali miġbur

missur Raymond Camilleri, B.Sc.

Din is-sena, ħadna ħsieb infakkru għeluq il -ħamsin sena minn meta s-sur
Ġużeppi Galea waqqaf l-Orkestra 'Santa Marija' fil-Każin tagħna .
Għaldaqstant ,

wara s-servizzi li kellha l-banda, bdejna nikkunċertaw

xogħolijiet mużikali
tistgħu

taraw,

differenti mis-soltu, li jixirqu okkażjoni bħal din.

il-mużika

li ppreparajna hija kollha ta'

Kif

kompożituri

Mqabbin/Maltin u li taw sehemhom f xi żmien jew ieħor għat-tkabbir u
t-tixrid ta' l-arti mużikali ġo l-għażiż raħalna. Ta' min wieħed jinnota wkoll
l-emfasi li għamilna biex l-Akkademja isservi bħala radd ta' ħajr lil Alla u lil
Ommna Marija Assunta għal dawn is-snin kollha li għaddew minn fuqna
bħala

l-Ewwel

Soċjeta' Mużikali

Mqabbija.

Fundatio - Overture Religioso - A. Camilleri
Il-pedament - dak li jfisser l-isem Latin 'Fundatio'

Religioso li s-surmast ikkompona pro pju

għal

ta' din l-Overture

din l-okkażjo n i - il-pedame nt

għaliex fuq l-orkestra 'Santa Marija' inbniet il-Banda Re Ġorġ V kif nafuha

llum. Hija xogħol totalment rivoluzzjonarju għall-baned Maltin u Għawdx i n
minħabba

huwa

l-fatt li, għalkemm maħduma fuq il-forma klassika ta' l-Overture ,

xogħol

iġġenerat

minn

funzjonijiet

programmar awanzat tal-komjuter.

matematiċi

permezz

ta'

Wara introduzzjoni drammatika,

tinstema' l-ewwel tema, il-Largo Maestoso, b' melodija modali, fit-tonalita'
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tas-Sib Minore, iżda sempliċi għall-aħħar sabiex tkun lista' tiġi żviluppata

ħafna

bil-mod il-mod permezz ta'
matematiċi

mill-funzjonijiet

mirroring, shifting,

eċċ...

ornamenti stil

li semmejt aktar qabel, tat-tip rotations,
Bridge qasir

jeħodna

passaġġ

il-Moderato. ·Wara

barokki u li jieħu l-forma ta' talba mqanqla,
għall-passaġġ

tat-terzini jwassalna
jiġifieri

tidħol

il-melodija fuq forma ta' talba li

sabiex

terġa'

għall-Banda

kif insibu

għal

qasir

l-użu

iżda

maħdum

gradwali

aktar effett. It-temp
ssemmgħet

jerġa'

f sekwenzi

iżda

persistenti
iżda

f ton

jnaqqas ftit biex

aktar qabel u li twassal

tinstema' l-ewwel tema, din id-darba fit-tonalita'

tas-Sol Minore u li twassalna

maħruġa

f temp aktar

qawwi bl-istess tieni tema

il-fuq,

Do Minore

fit-tieni tema ,

matematiċi

wkoll permezz ta' l-istess funzjoniet
imgħaġġel, jiġifieri

barokki idderivati

għall -għeluq

armonjuża

drammatiku hekk

fil-ftuħ.

Lil Santa Marija - Innu - J. Farrugia
Is-Sur Joseph Farrugia,

għalkemm

ilu nieqes sew minn

tagħna

idoqq fl-orkestra u l-banda

kif ukoll

raħalna,

għamel żmien

fejn kien
President

tas-Soċjeta'

tagħna

mużikalment

(idoqq il-vjolin ma l-orkestra tal-Cappe/la ta' Mro. Francesco

(1966 - 1969),

Diacono) u baqa' b' dik

per-0 baqa' xorta

iċ-ċertu ġibda speċjali

lejn

waħda

attiv

is-Soċjeta ' tagħna

u

l-Festa ta' Santa Marija. Kien ilu }berren ġo moħħu dan l-Innu Lil Marija
Assunta

iżda

kellha tkun din

l-okkażjoni tal-ħamsin

sena mit-twaqqif ta'

l-Orkestra 'Santa Marija' biex ispiratu jkomplieh b' aktar konvinzjoni
sakerr.m lestieh u bdejna
jiġu

ppublikati hawn

ħsiebhom

hu ukoll.

tlaqqgħu mal-mużika

il-pijunier

mużiċist

nikkunċertawh.

taħt

u mqanqlin, li qed

darba f dan il-programm,

waħdu diġa' sabiħ aħseb

Il-kliem

iżda

tal-widna

espressiva li

lmqabbi. Fl-opinjoni tiegħi,

seklu li ilu fil-karriera

sbieħ

ħa

.

lil Ommna Marija Assunta,
jieħu

għall-ewwel

Il-versi

għal

mużikali,

kemm

w' ara meta

ħarġet

mill-pinnn ta' dan
.
ma setax jagħti radd ta' ħajr

żammet

idejha fuqu tul dan in-nofs

aktar minn hekk! Flimkien mal-Banda, ser

sehem il-Kor 'Marija Bambina' ta' l-Isla.
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Innu
Lil Santa Marija
Int kont dejjem fil-ħsieb tal-Kbir Alla
Lilek għażel minn fost il-bnedmin
Kellek tkun tempju safi għal Ibnu
għalhekk għola

minn kemm Qaddisin .

Fil-Mulej sibt l-hena, bil-ferħ ruħek qabżet
B' mantar tal-qdusija b' għarusa għattiek
Biex meta l-waqt jasal għal fidwa tal-bniedem
Int tkun tempju xieraq biex jilqa' l-Mulej.
U ġejt fostna Marija bi ġmielek
Kewkba mdawwla fid-dalma tal-lej'
U b' dik l~'iva' li għidt lill-Arkanġlu
T ajtna l-Ibnek li kien il-Feddej.

Int tlajt o Marija, fejn Ibnek fis-sema
Sabi eħa, glorjuża bil-ġisem

Fost ferh u kant

ħelu

ta'

u r-ruħ

l -Anġli

qaddejja

Fuq tron tal-qdusija mill-verġni merfugħ.
lbqa' magħna mimlija bil-grazzja
Żommna bħalek meħlusa mid-dnub

U x' ħi n tasal i s-siegħa ta' mewtna
Ħudna miegħek ħdejn

Kristu

maħbub .

Assunta Marija int l-għaxqa ta'
Reġina

l-Għoli

ta' l-Anġli, Omm tagħna l-bnedmin

Tifħir, ġieħ

u glorja lil Ommna tas-sema

Minn qalbna lkoll nagħtu ta' wliedha Mqabbin.

Joseph Farrugia,

1995.
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Salve ·Regina - Talba - E. Deguara
kompożizzjoni

Ma stajniex ma ninkludux

Espedito Deguara A.(Mus.) L.C.M., li
id-debutt
attiv

tagħha

ħafna

fil-kamp

għall-knejjes

taħt

l-Orkestra 'Santa Marija'
mużikali

kif ukoll

iżda

qatt minsi Mro.

id-direzzjoni

tiegħu għamlet

tal-mibki

ħamsin

Malti u kkompona

għall-baned.

sena ilu. Kien surmast

ħafna

siltiet

tgħid

Billi tista'

li

mużikali

għadda

sew
ħajtu

jidderieġi l-Banda Santa Katarina taż-Żurrieq , ma kienetx diffiċli wisq
għalina

biex nidentifikaw silta
ħalla

mill-arkivju rikk li

mużikali

li tixraq

warajh lil din

għall-okkażjoni bħal

is-Soċjeta'

Mużi kali.

din,

Grazzi

għas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina taż-Żurrieq, ser inkunu nistgħu
nesegwixxu din is-Sa/ve Regina li Mro. Deguara kkompona lejn
ħajtu jiġifieri

snin ta'

fl-1984.

Il-kliem bil-Latin tas-Sa/ve Regina

maħdum għal żewġ vuċ ij iet.

biex lejn

l-aħħar

nisimgħu

Fl-ewwel parti ser

l-aħħar
qiegħed

it-Tenur so/o

tmin battuti takkumpanjah il-Mezzo-Sopran.

Ave Maria - Talba - J.M. Barbara

Il-Banda

tagħna

għandha

surmast tal-Banda
imqiegħed

hemm

sbieħ

ma dan l-ewwel

tagħna.

Kien hu li kompla jibni fuq il-pedament
.
mill-orkestra tas-sur Gużeppi Galea, u b' abilta' kbira bidilha f

Banda mil-lejl
mużikali

memorji u rikordji

għan-nhar.

Ħassejna

ħaġa

li tkun

ta' dan l-ewwel Surmast tal-Banda

isbaħ

milli nesegwixxu t-talba tant

i l-kompożizzjoni
għaldaqstant,

fuq

ser

kliem

nisimgħuha

waħedha, imbagħad

bil-Latin

xierqa li ninkludu silta

tagħna

sabiħa

tixraq

(194 7 - 1953): u x'

ta' l-Ave Maria.

lill-vuċijiet

Din

femminili:

interpretata l-ewwel mill-Mezzo-Sopran

akkumpanjata mil-Kor.
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Lil Marija Assunta - Innu - L. Spiteri
Mro. Leonard Spiteri F.L.C.M. huwa iben
ħafna

sew

fil-każin

kif ukoll fil-banda.

is-Soċjeta' tagħna .

Barra milli kien it-tieni surmast

tagħna

tal-Banda

tas-Soċjeta'

(1953 - 1955) serva wkoll għal xi żmien bħala President
.
tagħna (1955 - 1956) sakemm emigra l-Ingilterra.
Minn

Malta, flimkien mas-sur John Camilleri, bandist
tal-banda

Ħadem

tagħna ,

kienu l-ewwel lmqabbin li

ieħor

ġabu

ta' l-ewwel

żminijiet

l-'Associate' tal-'London

College of Music'. Iżda Mro. Spiteri ma waqafx hemm għaliex kompla
.
bil-korsijiet mużikali li wasluh biex saħansitra akkwista l-'Fellowship' minn
dan l-istess

kulleġġ famuż Ingliż .

l-Akkademja juri l-abbilta'
minħabba

l-mod kif inhu

Dan l-Innu li ser

fil-kompożizzjoni

maħdum

u

ġie mogħti

armoniżat.

Il-kliem ta' dan l-Innu ma

jaħbat

in-Nihil Obstat,

ukoll

din l-ordni: Baritonu, Tenur, Mezzo-Sopran u
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il-ħamsin

jiġifieri

1945. Flimkien mal-banda, dan l-Innu ser jiġi esegwit

gran-final.

waqt

ta' dan is-surmast lmqabbi

nafux ta' min huma; nafu biss li din is-sena
minn meta dan il-kliem

nisimgħu

fl-aħħar

sena

it-12· ta' Lulju

mill-vuċijiet

solisti f

ilkoll flimkien

bħa la

Innu
LII Marija Assunta
l 'dan il-jum ta' ferħ, Marija,
Minn oo qalbna tajjar l-għem,
l 1 l mowl tnissel f dawk li Jibqgħu,
l 'dan il-wied ta' dmugħ u demm.
Kiefra l-mewt u kiefra l-ħasda
X' ħin ninfirdu minn xulxin:
Imma dan hu l-madmad taqħna
Għaliex aħna midinbinT
Mhux hekk Int, li sa minn dejjem,
Xgħelt bħal dawl fid-dlamii1et:
Għax kien safi l-bidu tiegħek,
Ma setgħux jirbħuk l-imwiet.
Ġej! magħżula - hekk kien xieraq -

Fost Remm huma l-Qaddisin:
Omm min ħalqek.Bint min għammrek,
Omm u xebba fl-istess ħin.
U Int waħdek wara Ibnek,
Fis-smewwiet mgħoll ija ġejt!
U Sultana w Avukata
Fuq il-Kori kollha għolejt.
Tini l-ferħ ta' l-Anġli meta
Qtajja qtajja ġew Jilqgħuk!
Tini l-leħen li bili kollha
Dak in-nhar bdew ifaħħruk!
Għax Int Kbira" 0 Marija!

U min jista' jirnem qatt
Kemm Int kl5ira 1 l<emm Int għolja,
Kemm mimlija bis-setgnat!
ltfa' mela, 0 Marija,
Fuq dar-raħa l tagħna żgħir
Dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena
U-ħarisna mif-twegħir!

Ħares

dan ir-raħal ċkejken
lili Lilek ħatar b' Omm
U Patruna, u setgħana,
Dirgħajk fuqu dejjem żomm .
Warrab minn ġo nofsna w eqred
Kull ma j1sta' jġib tiġrib;
Xerred barktek fuqna w għamel
Li kulħadd fik sliem isib.
F' dan il-jum ta' ferħ, Marija,
B' imħabtek kebsilna qalbna
Sawwab fuqna hena w' barka
Biex quddiemek ngħollu talbna.
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria

Nihil Obstat
Vallettae die 12Ju/ii1945
P. Paulus Tabone, O.F.M.,
Cens. Theol.
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Lil Marija Assunta • Innu - J.Farrugia
Din hija kompożizzjoni oħra tas-sur Joseph Farrugia,· fuq versi ta' Patri
J.M.Ghigo S.J., Direttur Spiritwali
għandna xogħol

tas-Soċjeta' tagħna .

Din id-darba,

aktar impenjattiv minn ta' l-ewwel, maħdum għal-vuċi

tenorili, akkumpanjat minn dik femminili bħal ta' kor jew, kif ser nisimgħuh
din is-sena, għal vuċi ta' Mezzo-Sopran. Wara introduzzjoni qaira, jispikka
mill-ewwel it-tenur.

Aktar tard, wara seba' battuti, tidħol it-tieni vuċi

.
l-ewwel so/a

imbagħad

flimkien fejn

joħolqu

dwett

armonjuż għall-aħħar .

Jibqa' jirrepeti b' dan il-mod sakemm insibu ftnal qawwi u espress iv.
Hawn taħt jidher il-kliem ta' dan l-Innu iddatat 1-10 ta' Frar, 1947.
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Innu
Lil Marija Assunta
Rit.

Ħallina ntennulek, Marija,

Din l-għanja li ssawret mas-snin,
Irridu ngħallmuha 'l uliedna
Biex biha jsellmulek kull

ħin!

Int għexta ġo qalbek
Il-ħajja

tal-fidwa,

U qalbek intgħasret
F' demm Ibnek Mislub
Għa l hekk

qomt sabiħa

Mir-raqda tal-qabar,
Rebbieħa bħal

Ibnek

Mill-mewt u mid-dnub.

Rit.
Miksi ja bid-dija
Li żżernaq fil-ġenna,
Imdawra mill-anġli
Għannejja tas-sliem,
Titwieżen

fuq sħaba,

Bħas -silġ

bajdanija,

Int tlajt ġewwa d-difa
Tas-sema bla tmiem.

Rit.
Id-dinja Bik tifraħ,
Tissieħeb

ma' l-anġli,

Biex tqiegħed fuq rasek
Kuruna ta' ġieh,
U lilek issellem,
Omm Alla, Sultana,
Mogħnija bis-setgħa

Ta' driegħu rebbieħ .

Rit.
Patri J.M.Ghigo, S.J.
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Lil Marija

Mtellgħa

s-Sema - Innu - G.Martin

L-isem tal-mibki iżda qatt minsi Chev. Mro. George Martin A.(Mus.)
L.C.M., O.S.T.J., huwa marbut

mas-Soċjeta' tagħna

mhux biss

minħabba

li għadda 'l fuq minn ħamsa u tletin sena jidderieġi l-Banda tagħna iżda
l-aktar għal dan l-Innu kapolavur li kkompona fl-1963, fuq versi
tad-Direttur Spiritwali
xogħol maħdum

tas-Soċjeta' tagħna

hekk kif titlob l-arti

Patri J.M. Ghigo, S.J.

mużikali:

għall-vuċijiet

introduzzjoni strumentali f temp immarkat Maestoso,
passaġġ

flimkien mal-kor f

Maggiore.

Wara bridge passage li fih

il-vuċijiet

ftt-tonalita' tas-Sib Maggiore u f temp aktar
tispiċċa

u kor. Wara

jidħlu

l-vuċij iet

ta' madwar tletin batuta tit-tonalita' tad-Oo

mil-kliem ta' qabel,. jidħol it-tieni moviment, biex
Din il-parti

Huwa

bi djalogu bejn

il-vuċijiet

u l-kor

insejħulu

jieħdu

siltiet

hekk, fuq il-kor

imgħaġġel , jiġifieri

A/legro.
u l-kor. It-tielet moviment, f

f romanza mil-isbaħ tat-tenur ftt-tonalita'
tal-Mib Maggiore, li aktar il-quddiem jolterna d-diskors mal-baritonu u

temp aktar rilassanti

jiżvolġi

Ave Maria ta' dan l-Innu fuq il-vuċijiet
kollha u li wara ripetizzjoni , twassal għall-kadenza fuq it-tenur u l-baritonu.
L-aħħar moviment jiftaħ b' fanfara fit-tonalita' ta' Sib Maggiore mill-ġdid.

l-kor. Hawnhekk

tidħol il-famuża

Wara sensiela ta' rispostini bejn
għall-fina! majestuż

ta' din

Il-Banda ttemm l-impenn
Innu

Marċ

tal-Banda,

il-vuċijiet

solisti,

jidħol

il-kor u li jwassalna

il -kompożizzjoni ġawhra tas-Soċjeta' tagħna.

tagħha

permezz ta' l-esukuzzjoni tal-popolari

Marija Assunta ta' Mro. Leonard Farrugia, segwit mill-Innu
kompożizzjoni

tas-surmast direttur.

Kif tistgħu taraw, ippreparajna programm ta'
Marija Santissima, f

għeluq

is-Soċjeta' tagħna bħala
tagħna

tifħir

u radd .il-ħajr lil Ommna

dan in-nofs seklu li

għadda

minn fuq

l-Ewwel Soċjeta' Mużikali lmqabbija.

Hija

li ssegwu u tifhmu l-kliem li jkun qed jitkanta flimkien
mal-Banda ħalli l-iskop li għalih ħloqna din is-serata jintlaħaq f kull sens.

x-xewqa
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