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INTERVISTA MA’ ĠORĠ PERESSO
F’DIN IL-ĦARĠA SE NKOMPLU BL-INTERVISTA TAL-PROFESSUR JOHN P. 
PORTELLI MAL-AWTUR JOHN PORTELLI DWAR IR-RUMANZ TIEGĦU “IL-
WIĊĊ L-IEĦOR” IPPUBLIKAT MINN HORIZONS FL-2019 U REBBIEĦ TAL-
PREMJU TAL-KTIEB GĦALL-2019 FIL-KATEGORIJA TAR-RUMANZI. 

J
P: Nerġgħu niġu għal 
Mahler. Ir-rumanz huwa 
maqsum f’żewġ partijiet: 

l-ewwel parti hija pjuttost ik-
karaterizzata mir-riflessjoni 
u d-djalogu miegħu nnifsu 
tal-karattru tal-kritiku tal-ar-
ti, sintendi dejjem f’relazzjo-
ni mal-wiċċ tal-mara li huwa 
ħabb jew kienet taffaxxinah. 
U t-tieni parti hemm aktar 
moviment, u l-ġrajjiet jiżvi-
luppaw b’ċertu ħeffa. Hemm 
xi tqabbil f’dan l-istil tar-ru-
manz mal-karatteristiċi 
tal-mużika ta’ Mahler?

GP: Eżatt. Jekk  tinno-
ta jien l-aktar li użajt huma 
l-ewwel ħames sinfoniji bar-
ra r-raba, ’ u t-tmien sinfonija. 
Dawn is-sinfoniji għandhom 
taħlita ta’ grotesque filfatt 
hemm kważi marċ funebri 
li huwa grotesque. Għandek 
elementi li huma ta’ spirit-
walità fir-reżurrezzjoni. 
Għandek il-ħames sinfonija 
li s-sens ta’ kontradizzjoni 
huwa mod sublimi; għandek 
l-ewwel marċ li huwa kważi 
tal-mewt; it-trombi li jdoqqu 
biex imbagħad tgħaddi għal 
dak il-mument ta’ riflessjoni 
li huwa l-adagio ghall-kor-
di. Iva l-mużika ta’ Mahler 
tagħti t-tempo għal dan ir-ru-
manz sakemm minn dak il-
mod kważi grotesk ngħaddi 
għal dik il-filosofija li biha 
jagħlaq Mahler it-tmien sin-
fonija tiegħu u jiena nagħlaq 
ir-rumanz. 

JP: Rumanz qasir pjut-
tost minimalista. Imma meta 
wieħed jixtarru, kif qed nip-
pruvaw nagħmlu, tara kemm 
huwa fil-fatt rumanz ko-
stb’diversi livelli u kumpli-
kazzjonijiet fil-qosor tiegħu. 
Nerġa’ ngħaddi għaż-żewġ 
karattri ewlenin. Iż-żewġ 
karattri ewlenin jidhru li 
għandhom żewġ identitaji-
etkull wieħed, fil-persunaġġ 
tagħhom. Dan huwa duwal-
iżmu reali jew metaforiku 
għalik?Naf li qed nagħfas 
hawn issa. Jiġifieri li l-kriti-

ku tal-arti għandu wiċċ ikrah 
imbagħad jitbiddel il-wiċċ 
tiegħu. U l-wiċċ ta’ qabel 
iżżewġet u wara li żżewġet...
dawn huma duwaliżmi reali 
jew simboliċi, metaforiċi? 

GP: Wieħed irid iqishom 
iktar b’mod metaforiku. Fis-
sens li qed jara kif jikseb, 
kif ikun hu anke billi jibdel 
il-wiċċ. Hemm raġuni reali 
imma, ma nafx hux qed nisp-
jega ruħi sewwa f’din il-mis-
toqsija li inti għamiltli John. 
Hu tant huwa affaxxinat mill-
wiċċ bħala kritiku tal-arti, 
u biex imbagħad jogħġob 
is-senswalità u l-edoniżmu 
ta’ dik it-tfajla, jibda jqies 
lilu nnifsu mhux hu imma 
ħaddieħor, u allura hem-
mhekk hemm din it-trasfor-
mazzjoni. Jekk trid isejħilha 
reali, sejħilha reali għax dak 
li qiegħed f’moħħna, anke 
jekk mhux veru, fir-realtà hu 
veru għax qiegħed f’moħħ-
na. Ma nafx fissirtx ruħi sew-
wa f’din il-ħaġa, imma l-fatt 
huwa f’xi sens il-wiċċ huwa 
metaforiku. Il-wiċċ fir-ru-
manz, anke mit-titlu nnifsu, 
għandu post importanti; il-
wiċċ qiegħed jaħbi verament 
min huwa. Bniedem ta’ emoz-
jonijeit imrazzna u moħbija. 
Dawn l-emozjinijeit isru biss 
senswali jew saħansitra vjo-
lenti? Kemm ninbex lill-qa-
rrej b’mistoqsija li warakol-
lox hi intrinsika fir-ruamnz: 
kemm is-senswalita’ passjon-
ali u l-vjolenza  f’dan il-karat-
tru huma l-vera movimenti li 
jwasslui għall-final: Hekk ru-
manz bħal dan li jibda bl-al-
lużjoni għall-ħin u jasal lejn 
it-tmiem bl-akbar finali ta’ 
Mahler, jingħalaq bil-kelma 
TMIEM.  

JP: Iż-żewġ mistoqsijiet li 
għalija jsegwu b’mod natura-
li: Il-wiċċ għalik huwa sim-
bolu? U, inti taħseb li kull 
wiċċ fil-fatt għandu maskra?-
Jew qed nagħmel statement 
qawwija wisq meta ngħid 
kull wiċċ għandu maskra? 

GP: Interessanti dawn 
il-mistoqsijiet. Kull wiċċ 
huwa realtà u huwa fl-istess 
ħinmaskra. Kemm inti tkun 
kapaċi taħkem lilek iniffsek, 
imma kif għidtlek qabel, il-
wiċċ b’xi mod jew ieħor ser 
jikxfek. Ser jikxfek, għax 
inti meta tagħmel resiżten-
za biex tkun inti, ser tispiċċa 
deluż, ser tispiċċa mirbuħ, 
bħalma kien mirbuħ sa ċertu 
punt dan il-karattru. Hu kien 
qiegħed jgħix maskra fil-veru 
sens tal-kelma, u għalhekk 
affaxxina ruħu mill-pittura 
ta’ Kokoschka għaliex min 
imur ifittex l-awtoritratti ta’ 
Kokoschka jara li għandhom 
l-istess espressjoni u kważi 
l-istess daqqa ta’ pinzellata. 
Anki hemm awtoritratti in-
teressantita’ Kokoschka fejn 
f’nofsu jħalli ġilda, u fin-nofs 
l-ieħor tara l-iskeletru. Liema 
hija r-realtà? Dak li nuru jew 
dak li naħbu? 

JP: U hawnhekk għalija 
turi kemm hu kkumplikat 
dan il-karattru. Għax meta 
jirnexxilu jaġixxi permezz 
tal-maskra, isib il-kuntentiz-
za fir-relazzjoni mal-mara li 
affaxxinatu.

GP: Eżatt
JP: Meta l-maskra ma 

taħdimx, jerġa’ jibda jiġġen-
nen u jagħmel l-azzjonijiet 
li għamel (u mhux ser ngħid 
x’għamel biex ma nikxifx 
x’ġara).

GP: Eżatt għax huwa ma 
kienx qiegħed jgħix il-ve-
ra hu; imma kien maħkum 
minn dak l-element sublimi 
artistiku u f’waqtiet anke 
razzjonali ta’ analista ak-
kademiku. Imma mbagħad 
meta jiġi wiċċ imb wiċċ ma’ 
din it-tfajla, din it-tfajla tħar-
btu. Ma jibqax aktar jiddomi-
na lilu nnifsu. Kif tinduna, 
John, kull kapitlui għandu 
isem li hu indikattiv appar-
ti li f’ħafna hemm alluzjoni 
għall-wiċċ. Allura għandek 
kapitlu jismu n-nuda veri-
tas ta’ pittura ta’ Klimt. Meta 

hemmhekk qiegħed jikx-
ef lilu nnifsu u anke meta 
jagħtiha ż-żewġ pitturi-uċuħ 
minn dettall ta’ pitturi kbar, 
għandek il-wiċċ ta’ Ġuditta 
u l-wiċċ ta’ Adele, li kienet 
mara ta’ kummerċant, li ak-
tarx kienet mudella (anzi jien 
fir-rumanz ngħid li kienet ak-
tar minn mudella. Forsi maħ-
buba). Hemmhekk jagħmel 
spjegazzjoni dettaljata tal-
wiċċ. Ovvja li huwa l-istess 
wiċċ, imma raffigurat b’mod 
differenti -- waħda Ġuditta li 
qatlet ras Oloferne. U fit-tieni 
waħda għandek dik il-mara 

inkejjuża li toqtlok bl-inkejja 
tagħha. U dik it-tbissima li hu 
jispjegaha tbissima post-coi-
tum.  U mbagħad hemm dan 
id-diskors interessanti kif hi 
li kienet għażlet li tiżżew-
weġ wieħed sinjur, wieħed 
tal-lussu, wieħed tat-tiżjin, 
terġa’ ssir il-vulgari u tgħidlu: 
għidha kif tħossha din. Jiġi-
fieri wara waħda tajba hux? 
Jiġifieri anke dan is-sens ta’ 
kontradizzjoni żammejtu fl-
użu tal-kliem; filli għandek 
lessiku kważi poetiku, imfit-
tex, imżejjen u filli għandek 
lessiku mneżża’: kelma waħ-


	*Stħarriġ Digital 1
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