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Stqarrija għall-istampa
Serata mużiko-letterarja f’ġieħ Kelinu Vella Haber fil-Ministeru għal Għawdex

Il-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Akkademja tal-Malti taw ġieħ lill-Baruni Kelinu Vella
Haber f’serata mużiko-letterarja f’għeluq il-100 sena minn twelidu.

Il-programm fetħu Olvin Vella, President tal-Akkademja tal-Malti, b’diskors li fih radd ħajr
lill-Baruni Vella Haber għall-kuraġġ u d-determinazzjoni li wera fi żminijiet meta l-Malti kien
mirfus u għaldaqstant, kompla jgħid il-President, jixraq li nagħtu ġieħ lil min żamm ilfjamma tixgħel fid-dlam ta’ dak iż-żmien. Minnu għandna nitgħallmu ma naqtgħux qalbna
minkejja l-isfidi ġodda li nibqgħu nħabbtu wiċċna magħhom.

Paul P. Borg, li fl-2003 ppubblika l-bijografija Kelinu Vella Haber – Ħidmietu u l-Moviment talMalti, ta ħjiel ta’ ħajjet Kelinu permezz ta’ dokumentarju bil-għajnuna ta’ powerpoint.

Il-pjanista Stephen Attard u Daniel Gauci bl-ewfonju ferrħu l-udjenza b’siltieti mużikali ta’
Benedetto Marcello u Astor Piazzolla.

Richard Matrenza ta t-tifkiriet tiegħu fuq Kelinu u l-Moviment tal-Malti u Patrick Sammut
tkellem fuq il-poeżija ta’ Kelinu Vella Haber.

Il-poeżiji ta’ Kelinu Meta Nasal , Ħelsien u Mħabba nqraw minn Dr George Farrugia u Rita
Saliba.

It-tliet ulied ta’ Kelinu Vella Haber, Frances Arpa, Joyce Darmanin u d-dentist Michael Vella
Haber, taw rendikont qasir dwar missierhom bħala bniedem fil-ħajja familjari li jafu huma, u
fuq kollox bħala missier.

“taħdem biex iġġib ’il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala lsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja.”

Fil-kelmtejn qosra tiegħu, Kelinu Vella Haber fakkar li disgħin sena ilu, meta kien għadu tifel
ta’ għaxar snin, kien qed imut fl-istess bini fejn kienet qed issir is-serata. Kien ġie jitlob fuqu
Mons. Depiro u s-soru qaltlu li issa ma jmutx għax Mons. Depiro kien qaddis. Hekk seħħ u
llum fl-għomor venerabbli ta’ mitt sena għadu magħna. Imbagħad mill-memorja qal ilpoeżija Barka ta’ Omm miktuba minnu stess.

Is-serata kommemorattiva saret fis-sala ewlenija tal-Ministeru għal Għawdex nhar id-29 ta’
Novembru 2013 fost ġemgħa sabiħa ta’ Għawdxin u Maltin. Fi tmiem is-serata, il-President
tal-Akkademja tal-Malti ppreżenta lill-Baruni Kelinu Vella Haber trofew sabiħ bħala
apprezzament għall-ħidma sfiqa u bla heda tiegħu b’risq l-ilsien Malti.

Il-Ministru Dr Anton Refalo fisser kemm kien tassew xieraq li niċċelebraw lill-Baruni Vella
Haber b’radd ta’ ħajr għall-ħidma kbira tiegħu f’ġieħ art twelidu u għall-eżempju kbir li tana.
Huwa fisser li bħal Kelinu, għandna nieħdu ħsieb inrawmu liż-żgħażagħ għax huma l-qofol u
t-tama ta’ pajjiżna.

Is-serata tmexxiet minn Lina Brockdorff u Josephine Mahoney – li bħal ħafna oħrajn jafu lbidu tal-karriera tagħhom lil Kelinu Vella Haber.

Trevor Żahra
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

Ritratti mehmużin:


Il-President tal-Akkademja tal-Malti jippreżenta t-trofew b’tifkira lil Kelinu Vella
Haber



It-trofew bil-kliem: “L-Akkademja tal-Malti tiżżi ħajr lill-Baruni Kelinu Vella Haber ta’
ħidmietu f’għeluq il-100 sena minn twelidu”.



Kelinu Vella Haber illum.
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