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minn moħħna, u biex nifhmu 
dak li hemm ’l hinn minn 
moħħna, aħna mhux pprepa-
rati għalih. Hemm frażi 
fil-Bibbja li lili taffaxxinani; 
illi f’ħin minnhom hemm 
il-leħen tal-Għaref li jgħid 
lill-bniedem “ieqaf tistaqsi, 
ieqaf tfittex dak li ma tistax 
tasal għalih għax moħħok 
ma jesax l-għerf li hemm lil 
hinn minn moħħok.” U din 
mhux sottomissjoni għal dak 
li ma nilħqux imma għarfien 
tal-limitu, li hemm xi ħaġa 
akbar minn dak li nifhmu.

JP: Tajjeb. U inti għidt 
ukoll illi dawn iż-żewġ ele-
menti; l-element razzjonali 
u l-element tal-emozzjoni u
l-passjoni jikkumplimentaw
lil xulxin.

GP: Eżatt
JP: Imma l-karattri tar-ru-

manz pjuttost iktar milli jik-
kumplimentaw lil xulxin, jik-
kontradixxu lil xulxin. Sew-
wa qiegħed ngħid jew qed 
ninterpreta r-rumanz b’mod 
ħażin? 

GP: Le le. Għax l-eww-
el nett jiena qed nitkellem 
daqsxejn mis-sitwazzjoni 
filosofika u mistika li għad-
dej minnha f’din it-tfittxija. 
Imma, il-karattru, dan il-kri-
tiku tal-arti mhux estensjo-
ni eżattament tal-karattru 
tiegħi. Jiena ridt illi s-sens 
ta’ kontradizzjoni, ta’ disso-
nanza kważi mużikali tkun 
essenzjali f’dan il-karattru. 
Il-karattru li għandu parti-
kulari huwa li fl-imaġinaz-
zjoni huwa bniedem ċert, 
jaf xi jrid. Meta jiġi wiċċ 
imb wiċċ mar-realtà, jibqa’ 
lura, jibqa’ jistaqsi: “Imma 
sewwa? Imma tajjeb? X’qed 
jirbaħ fija?” Għax huwa 
minnu nnifsu bniedem razz-
jonali, fis-sens anke jekk 
hu bniedem artistiku ma 
jfissirx li m’għandux ikun 
bniedem razzjonali. Imma 
biex jiġi viz a viz mar-relazz-
joni mal-ħajja, viz a viz anke 
mar-relazzjoni femminili, viz 
a viz mar-relazzjoni senswali 
huwa aktar dubbjuż. Appun-
tu hija dik li ngħidulha para-
dossalment  l-armonija disso-
nanti li tagħmel  il-karattru 
iktar interessanti. Ma jfissirx 
li għandek taqbel miegħu, 
anzi kważi kważi mhux bil-
fors għandu jogħġbok. Imma 
l-awturi—inti taf għax int
kittieb—ma jiktibx karattri
li jogħġbuk imma karattri li

mil-lat letterarju għandhom 
il-faxxinu tal-letterarjetà 
tagħhom. Aħna ma niktbux 
ktieb tal-psikoloġija, imma 
l-psikoloġija hemm qiegħda.

JP: L-istess ma niktbux
il-filosofija imma l-filosofija 
hemm qiegħda wkoll. Jiena 
għalija din id-dissonanza, jie-
na u naqra r-rumanz, affaxx-
inatni ħafna. Imma x’nebħek 
biex tikteb dan il-ktieb? Jekk 
mhux sejjer żball, oriġinarja-
ment dan kien miktub bħala 
dramm għar-radju.

GP: Eżatt eżatt. Fil-fatt 
dana twieled bħala radju 
dramm fi tliet taqsimiet illi 
kont xandart fuq il-Cam-
pus FM. Ħafna mir-ruman-
zi tiegħi, John, bdew bħala 
radjudrammi, mhux kollha 
imma, pereżempju Il-Ħajja 
ta’Kelb, Il-Qassis tal-Belt, 
u It-Tfajla li Ġiet miċ-Ċpar.
Imma altru int qed tikteb
radju dramm fejn id-djalogu
huwa li jibni l-istess karattru
jibni l-istess immaġini, iħalli
post għal min ikun qiegħed
jisma’; filwaqt illi fir-rumanz,
ir-raconteur, li huwa l-aw-
tur, qiegħed preżenti iktar,
bid-deskrizzjonijiet illi jagħ-
ti.

JP: Fhimtek. U kif għidt 
inti, r-rumanz, ngħidu aħna 
tmenin fil-mija miktub mill-
vuċi tiegħek tal-awtur. Ma 
jfissirx dak li qed tikteb 
huwa int ovvjament; qed tir-
rakonta l-istorja. Imma f’kull 
kapitlu hemm sezzjoni mik-
tuba bl-italics fejn karattru 
tal-kritiku-litterarju qed jirri-
fletti fuq dak illi x’ġara min-
nu f’dak il-kapitlu u miktub 
fl-ewwel persuna hux hekk? 
Jiġifieri għandek kombinaz-
zjoni ta’ żewġ stiliet, waqt li 
l-akbar parti hija n-narrazz-
joni, hemm ukoll element ri-
flettiv u anke naħseb riflessiv
għax il-karattru qed jirrifletti
fuq dak li huwa diġà rrifletta
qabel. Donnu anke l-istil qed
jgħidilna xi ħaġa oħra hawn.

GP: Iva eżatt eżatt. L-ew-
wel nett jiena, dan it-tip ta’ 
speci ta’ paralleliżmu fir-rak-
kont inħobbu. Insibuh anke 
fl-ewwel rumanz li ktibt 
Ħajja ta’ Kelb, li  huwa ru-
manz irrakontat mill-ewwel 
persuna tiegħi bħala awtur, 
imma nirrakonta minn dak 
illi jista’ jkun jaf il-karattru 
nnifsu. Imma mbagħad anke 
f’dar-rumanz kont diġà bde-
jt din l-idea ta’ italics fejn 

jien nidħol bħala l-ħassieb. 
Fir-rumanz Il-Wiċċ l-Ieħor 
jien preżenti bħala   r-rac-
onteur, u mbagħad permezz 
tar-rakkont minn fomm 
il-kritiku rajt l-istess ħaġa 
minn angolu differenti. Imma 
dan għandu skop ukoll ta’ 
proċess sakemm jasal għall-
aħħar kapitlu naturalment. 
Jiġifieri...

JP: Ma ngħidulhomx in-
nies x’ġara, ħalli min ma 
qrahx ikun jista’ jaqrah u 
nħalluh b’din l-antiċipazzjo-
ni.

GP: Eżatt 
GP: Kemm ngħid biss  

li hu thriller tas-subkonx-
ju. Issa, s-subkonxju mhux 
xi ħaġa tanġibli jew stati-
ku għalhekk dan jitfisser 
bis-simboli. F’dan ir-rumanz 
is-simboli, anki ta’ ħsejjes 
huma importanti daqs dawk 
viżwali. Forsi li nista’ nżid 
anke bħala korollarju tal-ew-
wel mistoqija li għamiltli, 
fir-rumanz jiena nħobb ħaf-
na nimxi mal-istil mużikali: 
għandu bidu ta’ arloġġ itek-
tek imma donnu wieqaf...
ċass; hemmhekk qed niżra’ 
xi ħaġa metaforika. Jiġifie-
ri allavolja ż-żmien għad-
dej, il-karattru qisu waqaf 
xi mkien, xi ħaġa waqqfitu 
fil-ħajja tiegħu. Imbagħad 
jispiċċa b’dik il-famuża frażi 
ta’ Goethe li hi meħuda minn 
Mahler u mmużikata minn 
Mahler stess, fit-Tmien Sinfo-
nija tiegħu,  fejn jgħid li kol-
lox jgħaddi. Hekk jinħoloq 
is-sens ta’ kontradizzjoni, 
fis-sens li kollox wieqaf u 
kollox jgħaddi, bħallikie-
ku dak li hu qatt ma kien. U 
fl-istess ħin għandek il-kliem 
li jkompli bih Goethe dik il-
frażi “kollox huwa parabbo-
la, kollox huwa metafora.” 
Jiġifieri xejn mhuwa reali. 
Mhux bilfors naqbel magħha 
din l-espressjoni imma għall-
mod kif bnejt ir-rumanz hija 
importanti. 

JP: Mela la qed nitkellmu 
issa wkoll fuq il-mużiċis-
ti u l-artisti, ħa nsaqsik din 
id-domanda li toħroġ naħseb 
pjuttost naturali: il-mużika 
ta’ Gustave Mahler u l-arti ta’ 
Gustav Klimt, huma ċentrali 
fl-iżvilupp tar-rumanz, fil-fe-
hma tiegħi. Għaliex dawn 
l-artisti kbar?

GP: L-ewwel nett jiena
l-mużika u l-arti nħobbha
ħafna. Ta’ erbatax/ħmistax-

il sena studjajt  ma’ lekċerer 
li huwa enċiklopedija Patri 
Marius Żerafa O.P., il-ktieb 
huwa wkoll ddedikat lilu. U 
dan il-patri għallimni nħares 
lejn pittura mhux sempliċi-
ment bħala xi ħaġa fuq tila, 
imma lil hemm mit-tila, daqs-
likieku l-pittura qed tħares 
lejja u mhux jien lejha.

JP: Mort l-iskola St. Al-
bert?

GP: Le le kien jgħallimni 
skola fejn kont immur skola 
jiena. Kien jiġi jgħallimna 
l-Istorja u l-Letteratura In-
ġliża. Il-mużika kif għidtl-
ek inħobbha, u lil Mahler
għalkemm domt ma fhimtu,
però jaffaxxinani.

Il-mużika kważi kważi 
tista’ tgħid preżenti f’kull 
rumanz tiegħi...forsi fl-ew-
wel wieħed mhix preżen-
ti...imma lbqija hija dejjem 
preżenti. U ma nużahiex bħa-
la soundtrack tar-rumanz, 
anke għall-fatt li jiena nħobb 
nikteb ir-radju drammi allu-
ra d-diska nagħżilha b’ċer-
tu mod mirqum li għandha 
s-sinifikat.

Mentri l-mużika ta’ Mahl-
er nasal biex ngħid li hija 
karattru, qiegħda tmexxini. 
Jien qed nidħol fil-mużika 
li qed nisma’. Bħalma event-
walment jien lill-karattru in-
daħlu  fil-pittura  kemm ta’ 
Klimt u kemm ta’ Kokoschka. 

Kważi jgħix fil-pittura, 
tant illi fl-aħħar jaqa’ f’dik 
li ngħidulha l-iStendhalsyn-
drome meta inti l-arti tant 
tidħol fik illi tistordik kważi 
ma tkunx taf eżattament jekk 
intiex int jew jekk intiex par-
ti minn dik il-pittura. Imma 
jeżistu dawn l-affarijiet. 

Klimt u Kokoschka huma 
bħalma taf int żewġ pitturi 
li jgħixu fil-kontemporanja-
ment imma huma differen-
ti minn xulxin. Pereżemp-
ju Klimt għandu s-sens ta’ 
sbuħija, is-sens tal-wiċċ, 
is-sens ta’ kif iżżejjen anke 
jekk huwa daqsxejn surrea-
li. Filwaqt li Kokoschka b’xi 
mod jew ieħor, f’wiċċu jixbah  
il-kritiku tal-arti, jidher im-
passibbli, jidher bla emozz-
joniet imma ġo fih hemm 
dawk l-emozzjonijiet kollha 
li semmejna fil-bidu ta’ din 
l-intervista.

U fil-fatt permezz ta’ dan
is-sens ta’ kontradizzjoni, 
hija l-leitemotif tar-rumanz. 
U Klimt u Kokoschka qishom 

jgħinuni biex noħroġ aħjar 
dak li rrid inwassal. Jiġifi-
eri li l-verità u s-sabiħ ma 
jinstabux f’post wieħed jew 
f’persuna waħda. 

JP: Niffukaw ftit issa fuq 
il-karattri. Hawn min forsi 
jista’ jgħid illi dan ir-rumanz 
m’għandux protagonista 
wieħed. Mhuwiex biss il-kri-
tiku tal-arti, imma hemm tne-
jn: jiġifieri l-kritiku tal-artiu 
l-mara li ħabb. Inti taqbel li
hemm żewġ protagonisti u
mhux wieħed?

GP: Anzi hemm aktar 
minn tnejn. Għaliex il-mużi-
ka ta’ Mahler u l-pittura ta’ 
Kokoschka b’mod partiku-
lari u ta’ Klimt mhumiex 
sempliċiment tiżjin jew pas-
satemp. Nikkonċentraw fuq 
dan li għidt inti. Huwa vera 
li dan il-karattruta l- kritiku 
tal-arti, bniedem intelletwali, 
illi bħala bniedem intellet-
wali u bħala bniedem artis-
tiku għandu l-joie de vivre, 
imma bħala persuna għandu 
l-ennui eżistenjalista li sem-
mejna.

U allura anke fih qed 
joħroġ din il-kontradizzjoni 
mentri affaxinnat mill-uċuħ 
fil-pittura imma mingħajr 
ma jirrealizza li l-wiċċ tiegħu 
mhux kapaċi juri l-emozz-
jonijiet li hemm fih. Kważi 
kważi għandu din l-im-
maġini ta’ din il-mara li taf-
faxxinah, kuntrarjament għa-
lih din; hija mara fuq tagħha, 
moħħha fuq ir-riħ, moħħa 
fil-lussu, moħħa li jkoll-
ha is-sbuħija. Dak li kważi 
huwa estern huwa intern għa-
liha. Mentri fil-kritiku dak li 
huwa intern, ma jirnexxilux 
jesprimih b’mod ta’ emozz-
joni u anke ta’ senswalità. U 
hemmhekk, ara l-kontinwa-
zzjoni tad-DNA ta’ dan ir-ru-
manz John, qed jerġa’ joħroġ 
is-sens ta’ kontradizzjoni, ta’ 
dissonanza. 

Għandek il-kritiku li 
huwa għalkollox differenti 
mill-karattru ta’ din il-mara 
li jħobbha senswalment u 
kważi jrid jagħmilha tiegħu 
u jeħles minnha; filwaqt li
din il-mara hija sempliċi-
ment affaxxinata minnu  għax
huwa bniedem intelliġenti,
imma ma tistax ikollha l-eb-
da relazzjoni għax fih ma tara
l-ebda espressjoni ta’ emozz-
joni. Daqslikikeu kien awtor-
itratt ta’ Oskar Kokoshka!

Tkompli fil-ħarġa li jmiss
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