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da  full stop. Kelma ripetuta, 

kliem sintattikametn imħar-
bat, u allura tagħtik dak is-
sens partitura, mużikali  u ta’ 
minimaliżmu.

JP: Huwa effetiv ħafna. 
Għandek l-istaccato hawn!

GP: Eżatt eżatt l-istess. 
Anke fil-mużika, kemm 
hi importanti l-istaccato 
fil-mużika. U kull staccato 
jagħti statement, jew jaħbi 
statement.

JP: Inti saqsejtni jekk ir-

nexxilekx tqaxxar lill-karat-

tru, ir-raġel bħala akkade-

miku. Naħseb irnexxielek. 
Imma niftakru wkoll illi anke 

meta kien qiegħed fil-qalba 
tal-preżentazzjoni akkademi-
ka fil-konferenza, xħin beda 
jaħseb fil-mara, ħassu ħażin.

GP: Eżatt. Hu kien jgħix 
fid-dinja tiegħu fl-arti. In-

fatti għandi dix-xena, meta 
hemm it-tidbil tal-wiċċ, u 
joħroġ (trid taraha  film-wise 
din ix-xena mhux sempliċi-
ment fil-kitba, f’rumanz) 
meta huwa għalkemm miexi 
fit-toroq u l-pjazez u jgħaddi 
minn ħdejn stabbilimenti u 
ħwienet u kafijiet li s-soltu 
kien jgħaddi minnhom u jil-
taqa’ man-nies, għalih kien 
miexi f’pitturi. Setgħet kienet 
il-pittura geometrika ta’ De 
Chirico  Setgħet kienet pit-
tura ta’ Van Gogh. Appuntu, 
dieħel u ħiereġ mir-realtà. 
Ma nawgura lil ħadd illi jkun 
hekk. Imma ejja nitkellmu 
ċar u tond; fid-dinja l-eb-

da  bniedem ħadd mhuwa 
moħħ san perfett li xi darba 
jew oħra ma jersaqx qrib il-
ġenn u jidħol fih. Huma biss 
in-nies ta’ qalbhom safja li 
għandhom moħħ sew.

JP: Nerġgħu ngħaddu 
ma’ punt li semmejt naħseb 
kemm-il darba fir-risposta li 
tajt għall-mistoqsija li għadni 
kif spiċċajt nagħmillek. Allu-

ra ma nistax ma ninnutax f’ 
dan ir-rumanz l-element sen-

swali li int semmejt kemm-il 

darba. U ma naħsibx li dan 
huwa element li int ittrata-

jt b’dan il-mod f’kitba oħra 
tiegħek. X’tikkumenta dwar 
dan l-element senswali f’dan 
ir-rumanz? 

GP: Nikkumenta bi 

tbissima għax interessanti. 
Is-senswalità hija preżen-

ti għaliex is-senswalità hija 
essenzjali fil-ħajja. Tant hu 
hekk illi anke l-ikbar mistiċi, 
biex insemmu lil San Ġwann 

tas-Salib, lil Santa Tereża 
d’Avila, fil-poeżiji tagħhom, 
fil-kitba tagħhom pereżemp-

ju l-Kantiku ta’ San Ġwann 
tas-Salib għandu senswal-
ità bellezza. M’hemm xejn 
ħażin fis-senswalità; min hu 
nieqes mis-senswalità tonqsu 
xi ħaġa. Mhux bilfors huwa 
erotiżmu imma hija senswal-
ità tal-ħajja li ġġiegħelna 
naraw anke s-sabiħ fil-ħajja. 
Is-sabiħ li hu barra minni u 
ġo fija. Vera li jien f’kitbiet 
oħra, is-senswalità ma tkunx 
espliċita; nieqaf f’ċertu mu-

ment. Kelli ħabib tiegħili 
kien jgħidli: “George meta 
tikteb xi ħaġa daqsxejn sen-

swali dejjem tieqaf mat-tie-

let buttuna tal-blouse.” Kont 

ngħidlu: “bl-imaġinazzjoni 
fertili tiegħek hemm bżonn 
li nidħol fid-dettall?” Jien 
ma nħobbx inkun espliċitu. 
Mhux għal raġunijiet morali 
ta’.

Il-letterarjita lili tgħidli 
li meta inti qiegħed tispje-

ga, qed issir erotiku mhux 
senswali. Allura hemm xeni 
li tħallihom sospiżi. Jien 
is-sospensjonijiet ħafna 
nħobbhom, u b’hekk intik 
dak l-ispazju, inħallik im-

dendel biex inti waħdek tfit-
tex dak li jiena ma komplejtx. 

Hawnhekk vera kont aktar 
espliċitu. Forsi l-ewwel darba 
li kont espliċitu daqshekk, 
minbarra xi waħda jew tne-

jn f’dawk in-novelli l-qosra 
ta’ tliet mitt kelma fl-Im-

ħabba Buffa. Imma lbqija, 
hawnhekk, għall-kuntrar-
ju tal-oħrajn ridt illi s-sen-

swalità tibqa’ sospiża. U 
f’waqtriet kont ċar anki jekk 
is-senswalita toħroġ mis-sim-

boliżmu verbaali u t-tixbihat. 
Hemm paġni senswali li tkun 
trid taqrhom mhxu tant għax 
huma senswali imma għax 
iħalluk tistaqsi: Paradossal-
ment, x’hemm moħbi f’din 
ix-xena esplicita?

JP: Ngħaddi issa għall-is-

til tar-rumanz. Dan huwa 
bla dubju rumanz minimal-
ista imma fl-istess ħin mimli 
bidjalogu naturali. Jidher li 
l-karattri jitkellmu magħna 
direttament. Taqbel ma’ dan? 

GP: Għaliex ħassejt dan 
l-effett John? Għax huwa ef-

fett ta’ bniedem li ilu jikteb 
ejja ngħidu hekk. U kiteb 
għar-radju u kiteb ir-radju 
drammi u kiteb it-teleseri-

al, u allura s-sens ta’ djalogu 

mhux sempliċiment kliem 
mormi fir-riħ min qabdu qab-

du, imma s-sens ta’ djalogu 
anke meta nitkellem waħdi, 
inkun qed inkellem lili nnif-

si. Anke bl-istess kliem tiegħi 
jien inkun qed nipprovoka 
lili nnifsi mhux bilfors inkun 
qiegħed naqbel ma’ dak kol-
lu, imma la ħriġtu qiegħed 
fija dak il-kliem. Allura iva, 
f’dak is-sens, is-sens tal-kel-
ma...il-kelma f’dan ir-rumanz 
hija importanti. Importanti 
bħala ħoss, importanti bħala 
sintassi jew tkissir tas-sintas-

si u interessanti bħala lessiku 
illi tesprimi jew għallinqas 
tipprova tesprimi lilek in-

nifsek, dak li qiegħed ġo fik. 
Għidt li tesprimik kemm 
bħala kif taqbad tgħid...ritt-
mu sintatiku għaliex il-mużi-
ka kif nerġa’ lura għal li 
għidtlek qabel, għandha das-
sens illi l-istil jekk toqgħod 
tqis, allavolja m’hemmx 
ir-rittmu tal-vers tat-tmienja 
jew l-endekasillabu, imma 

r-repetizzjoni ta’ kliem jew 
l-istess sentenza, fejn naf 
jiena, l-istess sentenza imma 
eżattament wara l-istess sen-

tenza miktuba b’sintassi dif-

ferenti-- li huwa stil tas-Sal-
mi dak-- joħloq din ir-ripe-

tizzjoni tal-istess motif. Li 
hija l-mużika. Jiena l-mużika 
mexxietni ħafna f’dan l-istil 
illi jien għażilt. 

JP: Allura waqt li għand-

na min-naħa l-karattri li jit-
kellmu magħna direttament, 
fl-istess ħin, u konsistenti 
ħafna mal-karatteristiċi ta’ ru-

manz minimalista, inti tħalli 
diversi affarijiet għall-im-

maġinazzjoni tal-qarrejja. 
Dan għamiltu biex tgħaddi 
xi messaġġ direttament dwar 
x’taħseb inti dwar il-ħajja jew 
forsi fil-letteratura m’għand-

niex naħsbu dwar messaġġ?
GP: Din il-mistoqsija ħaf-

na drabi nagħmluha. Aħna 
ma niktbux trattati tal-morali 

ejja ngħidu hekk. Ma nikt-
bux trattati ta’ prietki. Hemm 
rumanzi li għandhom sens 
ta’ pedagoġija fihom. Jien 
pedagoġija m’għandi xejn 
ħlief forsi kif qaltli waħda 
li intervistatni qaltli sirt naf 
min hu Klimpt, sirt naf min 
hu Mahler, ġegħeltni nis-

ma’ s-sinfonija ta’ Mahler, 
ġegħeltni nqalleb ġo ritratti 
ta’ Oscar Kokoschka. Biex in-

wieġbek fil-qosor nikkwotal-
ek dak li qal Oscar Wilde: 

l-awtur ma jiktibx trattati ta’ 
morali imma jikteb letter-

atura, litterarjeta. Imma kif 

għidt mill-bidu, bdejtha mill-
bidu kważi kważi poġġejt idi 
quddiem wiċċi; mingħajr ma 
trid ser toħroġ messaġġ imma 
mhux illimitajt lill-qarrejja 
li jara dak il-messaġġ illi 
kelli jien. Għax forsi lanqas 
jien ma kelli għax jien ukoll 
imxejt ma’ dan il-proċess 
sakemm wasalt għall-aħħar 
quote bil-Ġermaniż u tra-

dotta bil-Malti li b’xi mod 
il-qofol tar-rumanz, kollox 
huwa metafora, kollox huwa 
parabbola u kollox huwa 
dell -- imma mhix qiegħda 
fir-rumanz. Kieku kont qed 
naqrah jien dan ir-rumanz 
mhux ktibt, kont ngħid imma 
jekk hemm dell hemm dawl, 
hemm xemx tirifletti, ma 
jistax ikun hemm dell jekk 
m’hemmx ix-xemx. Iddell 
hu varjanti tad-dawl.  Allu-

ra għaliex għandna niktbu 
fuq id-dell, ma mmorrux 

għax-xemx? Għaliex għand-

na niefqu fuq l-effett u ma 
mmorrux għall-kawża? Imma 
dan fir-rumanz ma għidtux 
għax ma kienx hemm għalfe-

jn mil-lat letterarju li ngħidu. 
Imma mil-lat ta’ qarrej, jien 
il-kittieb, ngħidu. 

JP: L-aħħar kumment illi 
għamilt Ġorġ qiegħed if-

fakkarni f’sentenza famuża 
ħafna ta’ Fernando Pessoa 
l-Portuġiż fejn bil-Portuġiż 
qal: “Aħna għanja, inkantu 
għanja. Xejn.” Inti dan li qed 
tgħid meta qed tgħid li kollox 
huwa metafora. Jiġifieri aħna 
bħal narrazzjoni tirrakonta 
lilha nfisha u barra min-nar-
razzjoni m’hemm xejn?

GP: Ma rridx għal dak li 
hija preparazzjoni anke re-

liġjuża tiegħi, mhux bilfors 
ta’ sens ekkleżjali nasal għal 
din il-konlużjoni. Kif għidtl-
ek mill-bidu, filwaqt li dan 
il-ħsieb imexxini fil-ħajja, 
imexxini f’ċertu raġunament, 
imma llum li għandi 81 sena 
forsi ma nazzardax li nagħmel 
pass jekk ma nħossx li taħti 
għandi għallinqas daqsxejn 
żrar jekk mhux it-tarmac, ma 
nasalx biex immur lil hemm 
minn dak li moħħi mhux 
kapaċi jasal għalih. 

Għaliex l-istatement ta’ 
Pessoa li hi bellezza anke 
poetiku, imma allaħares kien 
kollu veru. Ma rridx ngħid li 
jien qed ngħix f’dik l-illuż-

joni li dak li ma nemminx 

fih ser insibu bħala twem-

min xi mkien ieħor. Imma 
nittama li jien, anzi jiena 
żgur li miniex kapaċi bħala 
bniedem mogħni bid-dehen 
u bl-esperjenzi u bid-difetti 
tiegħi. Dak huwa s-sabiħ fil-
bniedem illi għandna d-dif-

etti, il-passjonijiet u s-sen-

swalità, l-emozzjonijiet u s-
sens ta’ kontradizzjoni; Alla 
jilliberana John min-nies 
perfetti. Jagħmlulek ħajtek 
miżerabbli.

JP: In-nies perfetti huma 
problema għax jieħdu l-post 
t’Alla.

GP: Eżatt dik hija, infatti 
ħalli nkomplu dan id-diskors. 
Meta Kristu qalilna kunu 

perfetti ma qalilniex inkunu 

perfetti bħal Ġakob, bħal 
Isaac, bħal Abraham. Li huma 
nies umani allura għandhom 
il-limitu tagħhom. U nista ‘ 
nilħaqhom u ngħid wasalt 
fejn waslu huma. Imma qalil-
na: Kunu perfetti  bħal Alla, u 
Alla hu illimitat. Mela l-per-
fezzjoni tiegħi m’għandiex 
konfini, hija illimitata, u 
għalhekk il-mixja trid tibqa’ 
sejra. Mhux li tilħaq il-per-
fezjoni li hu importanti -- dik 
ħadd ma jilħaqha -- imma li 
nibqa’ nfittixha. Imma jien ir-
rid nittama kontra dak li forsi 

tant niġi mhedded u ippro-

vokat mill-ħsibijiet u mis-sit-
wazzjoni, li hemm xi ħaġa li 
jien bħala bniedem mogħni 
bil-moħħ u mogħni bl-esper-
jenza u mogħni bis-suċċessi, 
mogħni bid-diżillużjoniji-
et, hemm xi ħaġa li rrid nif-

himha lil hemm minn din 
il-ħajja. Għax kieku jien 
qiegħed hawn  biss biex jien 
ngħix għall-dan il-perjodu ta’ 
żmien qasir jew twil  hija diġà 
xi ħaġa sabiħa imma kollox 
jispiċċa effimeru, illużjoni, 
metafora. Jiena rrid nemmen 

li aħna d-dell ta’ xemx illi 
ddawlilna dak id-dell. U nitt-
ma kontra kull dubju li dan 

mhux narċiżizmu tal-Homo 
Sapiens.

JP: Nirringrazzjak ħafna 
Ġorġ tal-kummenti. Jiena 
ħadt pjaċir, nispera li ħadt 
pjaċir int ukoll. 

GP: Grazzi lilek. Jiena 
wkoll ħadt pjacir għax ip-

provokajtni. Hemm bżonn li 
niġu provokati biex moħħna 
ma jiqafx. U jsir għalqa mit-
luqa li fiha jitkattar l-għollieq 
tal-konkrit!
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