
Dramm li baqa’ attwali sa llum bħala karikatura tal-poter 

It-teatru bil-Malti hu suġġett li jinteressani u nistqarr li segwejt kull vers f’kull ġurnal meta xi ħadd, dawn 
l-aħħar snin, awtorità jew mhux, kittieb jew mhux, kiteb dwar hekk. Hu suppett jaħraq ħafna u sa issa l-
proposti ma naqsux imma konsensus ta’ x’se nagħmlu baqa’ ma nstabx. 

Mhux hekk biss imma ngħid għalija kont xhud ta’ bosta rappreżentazzjonijiet f’bosta postijiet u sa llum 
qtajt qalbi li xi darba noħorġu minn din il-mina mudlama tal-biża’. Lilhinn minn vina pessimistika hi r-
realtà li tmur tara dramm u toħroġ bla ma jqanqlek xejn. 

It-tort nagħtih lil kulħadd għax l-impenn teatrali hu nieqes minn bosta kwartieri u min qed jaħdem nibża’ 
li qed jaħdem għal rasu biss. Sempliċement għal twemminu. M’iniex ngħid li m’hawnx min għandu ideat 
imma donnu li ħadd ma jrid jiġi madwar mejda u jċedi niskwart u jipprova jagħlaq il-feriti u almenu bħala 
l-ewwel pass inkunu wasalna ħafna. 

Id-dnub tagħna hu li bħas-soltu nifframmentaw flok ngħaqqdu r-riżorsi tagħna flimkien. Nifhem li 
reazzjoni bħal din taf tqanqal xi korrispondenza imma d-dinja hekk qed naraha jien! Wara kollox hu dritt 
sagru li wieħed jesprimi ruħu mingħajr intimidazzjoni. Ngħidu x’ngħidu u nimlew kemm nimlew faċċati, 
qed ikun evidenti li l-kitba bil-Malti, almenu lili, mhux dejjem teċitani u b’eċċezzjonijiet ’l hawn u ’l hinn 
kont qed niddejjaq. 

Meta smajt li se terġa’ tkun irxuxtata Ir-Rewwixta tal-Qassisin ta’ Alfred Buttigieg kelli ċertu ġenn biex 
naraha għax kienu bosta dawk li tawha ċertifikat tajjeb. 

Buttigieg, li jien nistqarr dnubi ma nafux b’kitbiet oħra, kiteb dan id-dramm fis-snin tmenin, meta l-alla 
tal-poter kien refa’ rasu sew. Li, imma, impressjonani, hu li kif għoxrin sena wara d-dramm baqa’ attwali 
u baqa’ karikatura ħarxa tal-poter. Ironikament xi sitwazzjonijiet anki ma nbidlux. 

Il-kuntest hu żmien De Rohan imma l-battuti jgħoddu anki għal-lum. Għax Malta tal-2005 għandha l-
paradossi tagħha wkoll. Mhux kollox illum hu perfett! U l-politiku għadu jwettaq ċerti żbalji wkoll. 

Id-direttur Michael Fenech irregala lill-pubbliku biċċa xogħol samma. Kien hemm difetti imma b’mod 
ġenerali ta biċċa xogħol li tipprovoka u l-udjenza dehret lesta biex il-karikaturi tilqagħhom. Forsi fi żmien 
ieħor l-udjenza kienet tqum tinsulenta lill-atturi! 

Ir-Rewwixta tal-Qassisin għandha sservi biex jerġa’ jibda dibattitu serju u mhux wieħed ħalliem ta’ kif se 
nsolvu l-famuża kriżi teatrali li rridu jew ma rridux għadha magħna. Jekk bqajniex fejn konna jew 
morniex il-baħar inħallih għal min hu espert iktar minni! 

Tgħid hemm bżonn rewwixta għat-teatru Malti forsi nitqanqlu? 

Wara r-Rewwixta ta’ Sergio Grech, Il-Mument, 13-3-2005 


