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President tas-Soçjetà Filarmonika La Stella
Żmien ta’ tama
L-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ ta’ din is-sena hi
għalina lkoll sinjal ta’ tama lejn in-normalità tal-ħajja li
fl-aħħar xhur konna anzjużi li ħa nitilfu.

Il-figura ta’ San Ġorġ u l-festa tiegħu, sa minn dejjem
kienu għall-poplu Għawdxi sinjal ta’ tama fid-dawl tat“taqbid il-kbir”, ta’ kull xorta li Għawdex ġarrab matul
is-snin. Iċ-ċelebrazzjonijiet staordinarji f’dawn il-ġranet
sbieħ ta’ Lulju, li dehru inkonċepibbli sa ftit ġranet ilu,
ċertament huma s-sinjal ta’ barka li rċieva l-poplu wara
żmien ta’ diffikultà li waħħad aktar ’il-Ġorġjani ma’ San
Ġorġ.

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella, ewlenija fost kulħadd,
hi l-interpreti tal-viċinanza tal-poplu lejn il-Patrun
tiegħu u l-festi li qed norganizzaw, meta jiġu mgħixa
f’kontinwazzjoni u fid-dawl taċ-ċelebrazzjonijiet
liturġiċi fil-Parroċċa ta’ Għawdex, huma espressjoni ta’
gratitudini lejn Dak li “ħtarna sa mill-bidu’’.

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella, fl-aħħar xhur għaddiet
minn mument ta’ prova qawwi, meta prattikament
kull operat tagħna waqaf. Il-miżuri restrittivi millawtoritajiet tas-saħħa pubblika, in vista tal-pandemija,
tħabbru ftit jiem qabel kellhom jiġu ppreżentati erba’
rappreżentazzjonijiet tal-ħames musical konsekuttiv,
Sister Act – proġett li t-Teatru Astra kien ilu jaħdem fuqu
sa minn Lulju 2019. Waħda mill-aktar deċiżjonijiet diffiċli
li kelli nieħu fl-aħħar għaxar snin kienet li nipposponi
din l-produzzjoni u niffaċċjaw il-konsegwenzi, inklużi
dawk finanzjarji, li deċiżjoni bħal din ġġib magħha. Bilgħajnuna u s-sapport tal-eluf ta’ udjenzi u l-isponsors
tagħna – il-mira tagħna issa hi li din l-produzzjoni, li bħal
ta’ qabilha għandha tikteb paġna oħra fl-istorja tat-Teatru
Astra, tittella’ għal tal-anqas erba’ darbiet f’ Marzu 2021.
L-istess xorti ħazina messet lill-opra Carmen, li għallewwel darba kienet ser tittella’ fit-Teatru Astra f’Ottubru
2020. L-aspetattiva kbira li kienet qed tinbena għal din
l-opra issa hi rridirezzjonata għal Ottubru 2021.

Żmien ta’ tisħiħ

L-ethos tas-Soċjetà tagħna, hu wieħed ta’ rieda soda, anke
fl-aktar mumenti diffiċli. L-istorja tagħna tgħallimna u hi
l-boxxla li tiggwidana. Żgur li l-aħħar xhur ma jistgħux
jiġu meqjusa bħal żmien mitluf. Għalkemm tlifna kull
sors ta’ dħul u l-opportunità li norganizzaw diversi
attivitajiet, fosthom is-sehem fil-festi tal-Għid, irbaħna
l-opportunità li nsaħħu l-istrutturi tagħna.
Bi pjaċir nistqarr li t-tagħlim tal-mużika lill-alljievi tagħna
ma qata’ qatt u baqa’ għaddej b’mod virtwali. Sadanittant

lestejna x-xogħol fil-klassijiet tal-mużika, li issa huma
mgħammra b’faċilitajiet ta’ arja kkundizzjonata,
bathrooms ġodda, u riżorsi oħra meħtieġa għat-tagħlim.

Fl-ewwel xhur tas-sena lestejna x-xogħol ta’ attrezzar
tal-uffiċini ġodda li jilqgħu fihom anke booking office u
l-arkivju amministrattiv.

L-akbar investiment li sar fl-aħħar sena però kien irrinnovazzjoni ta’ sezzjoni ġdida tal-backstage, l-akbar
investiment ġdid li sar wara l-bini tat-Teatru Astra, ftit
aktar minn ħamsin sena ilu. Dan l-investiment, li sar bilgħajnuna ta’ fondi mill-aġenzija Teatru Malta, ser ikompli
jżid il-potenzjal tat-Teatru Astra u jiffaċilita s-servizzi
għall-artisti u l-crew tal-backstage. Jeżistu aktar pjanijiet
ta’ ristrutturar għall-palk li ser nvaraw fix-xhur li ġejjin.

F’Marzu ħabbarna wkoll li ser tinbena sala ġdida għallBanda La Stella li ser tkun iddedikata lill-Prof. Joseph
Vella, dan wara li b’suċċess intrebħu fondi pubbliċi
kompetittivi. Ix-xogħol ta’ pjanifkazzjoni issa kwazi ġie fi
tmiemu u ninsabu resqin lejn il-bidu tax-xogħlijiet fuq issit. Bi pjaċir inħabbar ukoll li wara diskussjonijiet twal,
inħareġ il-permess sabiex is-Soċjetà La Stella issa tista’
tinstalla sistema ta’ pannelli fotovoltajiċi fuq il-bjut talKażin kbir tagħha.
Però l-akbar proġett li żamm impenjat lill-Kumitat
Eżekuttiv fl-aħħar xhur kien dak ta’ riġenerazzjoni millqiegħ, tal-foyer tal-Każin u t-Teatru Astra. Ix-xewqa
tagħna hi li bħal-lum sena, il-familja tal-Istilla jkollha dar
aktar akkoljenti fejn tkompli tgħix u taħdem u tilqa’ lil
eluf li jżuru darna matul is-sena.

Insellem lil sħabi fil-Kumitat Ġenerali u dak tal-Banda La
Stella, il-Bandisti u s-Surmast, l-Assistenti, l-għalliema
tal-alljievi, is-sottokumitati tal-Armar, tan-Nar u
l-Għaqda Żgħażagħ La Stella għall-impenn eżemplari
għal dak kollu li s-Soċjetà La Stella tanima matul s-sena.
Nixtieq fl-aħħar nagħlaq b’tislima lejn membru talfamilja li tlifna matul is-sena - il-Bandista Christine
Gauci, li ħallietna wara inċident ta’ qsim il-qalb. U
għax il-ħajja – għalkemm xi kultant mimlja bin-niket,
tobbligana li nkomplu nterrqu l-mixja, nilqa’ fil-Banda
Ċittadina La Stella - il-qalb tas-Soċjetà tagħna - liż-żewġ
bandisti li ngħaqdu magħha matul l-aħħar xhur, Luca
Galea (saxophone) u Kurt Vella (klarinett).
Dawn ukoll, fiż-żmien tal-lum, huma sinjali ta’ tama u
tisħiħ, għall-futur.
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