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Huwa minnu li rari nġib 
għall-attenzjoni xi 
drammi, taqta’ barra 

dawk ta’ Alfred Sant.  Pero’ 
meta jkollok dramm li jkollu 
suċċess enormi fuq il-palk, bos-
ta drabi jkollu l-istess suċċess 
permezz tal-ktieb.  Xhieda 

ta’ dan huwa żgur l-Ispettur 
Bonnici.  Illum ftit huma dawk 
il-Maltin li ma jafux min huwa 
dan il-karattru, rappreżentat 
tant tajjeb mill-attur bravu 
Mario Micallef.  Nistieden lil 
dawk li ma rawx dan id-dramm 
fuq il-palk biex isegwu ftit is-sit 

tat-Teatru Manoel għaliex dal-
waqt jiftuħu l-bookings  għal 
Frar tas-sena d-dieħla sabiex 
nerġgħu naraw tkomplija ta’ 
din is-sensiela.  Il-palk esper-
jenza unika.  Ċertament ħafna 
wkoll segwew ir-rappreżen-
tazzjoni eċċellenti permezz 

tat-televixin.   
Ktieb ieħor li ser nip-

preżentalkom hija ġabra ta’ 
drammi tal-awtur Joseph 
Psaila li tiġbor fiha drammi li 
ntwerew b’suċċess fuq il-palk 
fil-gżira sabiħa t’Għawdex u 
oħrajn li kif ngħidu ġabarhom 
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mill-kexxun u xi wħud għand-
hom dak il-valur li tapprezzah 
ftit iktar meta taqrah.  

Dan il-ktieb jiġbor fih 
it-triloġija kollha tal-Is-

pettur Bonnici (Fl-isem 
tal-missier, u tal-iben, u tal-Is-
pettur Bonnici; L-għerf u l-glo-
rja tal-Ispettur Bonnici; u Ave 
Marija għall-Ispettur Bonn-
ici) u qed tkun ippubblikata 
flimkien mal-Istaġun Teatru 
Malti u bl-għajnuna tal-Kun-
sill Nazionali tal-Ktieb – Fond 
tal-Ktieb 2018-2019.

Paul Xuereb, fl-introduzz-
joni tiegħu jiġbor l-essenza ta’ 
din il-kitba: “Wieħed mill-ak-
tar persunaġġi dominanti fit-te-
atru ta’ żmienna, fid-dramm 
televiżiv forsi aktar minn dak 
tal-palk, huwa l-pulizija mpit-
ter mhux biss bħala ditektiv, 
iżda bħala persuna li titħabat 

mar-relazzjonijiet spiss diffiċli 
tagħha personali. Għal Mario 
Philip Azzopardi, l-Ispettur 
Malti Salvu Bonnici huwa 
figura semi-traġika maħku-
ma mill-kunflitti bejn il-ħajja 
tal-familja u l-qadi ta’ dmiri-
jietu bħala pulizija, u terġa’ 
aktar kumplikata bil-kunflitt 
bejn il-proċeduri li suppost 
jimxi bihom fir-relazzjonijiet 
mal-persuni li jkun qed jin-
vestiga u t-twemmin tiegħu 
li hemm drabi meta l-pulizija 
jeħtieġ li jinqeda b’metodi 
xejn ortodossi biex iwassal 
għal soluzzjoni li ġġib ġustizz-
ja vera. Meta kiteb dawn it-tli-
et drammi Azzopardi kellu 
f’moħħu l-attur li intenzjonah 
jaħdem din il-parti, Mario Mi-

callef, attur magħruf għall-istil 
tiegħu ta’ reċtar naturalistiku u 
l-ħila li jikkomunika mal-ud-
jenzi.

Ħsibijiet tiegħi

Dwar dan il-ktieb 
għaldaqstant xtaqt naqsam 
magħkom xi ftit ħsibijiet.  
Meta jiġi f’idejja ktieb bħal 
dan ftit li xejn ikun hemm lok 
ta’ introduzzjoni minħabba l-
fatt li anke dawk li ma rnexx-
ilhomx jaraw id-dramm fuq 
il-palk (u hawn inħeġġeġ biex 
wieħed isegwi ftit il-mezzi 
soċjali u informazzjoni oħra 
għaliex il-palk hija esperjenza 
sabiħa mmens), żgur li ħafna 
raw il-produzzjoni eċċellen-
ti permezz tat-televixin.  Dan 
huwa dramm imħawwar b’in-
triċċi,, kontroversja u ħafna 
tensjoni u anke sorpriżi.  

L-aktar element li jispikka 
huwa l-imgħoddi mal-preżent, 
kif ukoll dak tal-ġustizzja li 
kien jemmen fiha l-Ispettur u 
fl-istess ħin l-istess ġustizzja li 
qatgħatlu l-kundanna għax ma 
mexiex magħha.  L-imgħoddi 
ma jħalli qatt lil-Ispettur, rap-
preżentat bil-figura ta’ ibnu 
Louis li jibqa jidhirlu.  Louis 
bħal donnu l-kuxjenza tiegħu 
imma għall-Ispettur huwa biss 
“duħħan”, “ma jeżistix”.   For-
si dan waslu (interpretazzjoni 
tiegħi) li għamel ċerta żbalji:  
F’xi waqtet aġixxa aktar bil-qa-
lb.   

Minn ċerta aspett , id-
dramm huwa realistiku għall-
aħħar.  Jitratta l-vulnerabilta’ 
ta’ kull wieħed minnha, speċ-
jalment meta l-piż li nkunu qed 
inġorru jkun wieħed kbir.  Bħal 

ispettur jista’ jkun xi direttur, 
maniġer jew x ħadd f’pożizz-
joni li b’intenzjonijiet tajba, 
u forsi b’nuqqas ta’ għarfien 
biżżejjed tal-konsegwenzi, 
jista’ jidħol fi xkora ta’nkwiet!    
L-ispettur Salvu Bonnici kien 
juża sistemi ftit kontroversjali, 
mhux dejjem jonora l-proċe-
dura sabiex fil-fehma tiegħu 
dak il-ħin iwitti jew jeduka kif 
jaf hu.  Bħal meta ta ħasla kif 
tmiss il-liġi (anke jekk forsi 
ma mexiex eżatt mal-liġi) liż-
żgħażagħ biex jaċċerta ruħu li 
ħadu tagħlima u ma jaqgħux fi 
żbalji.  Ninnutaw ukoll l-istess 
tax-xogħol li jkompli jitfa’ piż 
kbir fuqu.  Ħajjet l-Ispettur 
Salvu Bonnici titkisser taħt 
traġedja li qatt ma kien qed 
jistenna. U biex taqgħad, fl-
aħħar isib l-ittra li kien bagħt-
lu Ġianni Formosa.

Il-mod kif mexa ma’ Gi-
anni Formosa jmur lil hinn 
minn kull proċedura, anke 
jekk dehrlu (forsi ġustament) 
li kien jeħtieġ li ssir ġustizzja 
ma’ Formosa.  Dan tal-aħħar 
baqa’ sakemm ipattihielu.  Biex 
tgħaxxaqha l-Ispettur jipprova 
jirranġa s-sitwazzjoni tal-kol-
lega tiegħu, il-kustintabbli 
Preca u r-relazzjoni tiegħu ma’ 
oħt Mahmoud u missierhom.  
Imma din r-riżultat ta’ din il-
laqgħa suppost kordjali ma 
kienx kif mistenni. 

X’inhi il-ġustizzja? X’inhu 
id-dmir? Għalfejn għandna 
il-liġi?  Meta dawn kolla jaħb-
tu ma xulxin bil fors li jkun 
hemm ħafna vittmi. 

It-tmiem fl-aħħar dramm, u 
l-aħħar tal-ktieb iġibilna aktar 
mistoqsijiet dwar ir-riforma 
tar-residenti fil-Faċilita’ Kor-

rettiva ta’ Kordin.  Anke hawn 
naraw kemm il-kitba ta’ Mario 
Philip Azzoppardi hija infur-
mata, relevanti u realistika 
ħafna.  

U x’kellu xi jgħidilna 
Mario Philip Azzopardi...

Kelli x-xorti li dwar dan 
il-ktieb nitkellem mal-awtur 
innifsu, mas-Sur Mario Philip 
Azzopardi.  B’mod esklussiv, 
Mario Philip Azzopardi tana 
ftit ħjiel dwar il-futur ta’ din 
is-sensiela: 

“Bħalissa qed nagħti l-
aħħar irtokki fir-raba u definit-
tivament L-AĦĦAR parti 
fis-saga tal-ispettur. Nħoss 
li ma nistax nħallih hemm 
f’qiegħ ċella. L-Ispettur huwa 
parti minni u forsi l-aħjar 
karattru li ħlaqt u li Mario Mi-
callef għen biex jtigħ il-ħajja 
bl-interpretazzjoni eċċellenti 
tiegħu. Emminni meta ngħidl-
ek li tlift l-irqad dwarha din. 
Ma nistax immut bl-Ispettur 
il-ħabs u għalhekk din ir raba 
taqsima se tibda għaxar snin 
wara meta l-Ispettur, marid, 
jingħata il-liberta biex imut 
barra il-ħabs eżatt kif kien 
ġara ma Gianni Formosa, li 
L-ispettur kien xlieh ingus-
tament biex iwaqqfu milli 
jkompli jikser il-liġi u li kien, 
indirettament, ir-raġuni tal-
mewt ta’ ibnu. Il-ħajja tal-is-
pettur inbidlet meta ħallew 
lil Formosa joħrog, u issa l-ist-
ess ‘maħfra’ se tingħata lilu, 
b’konsegwenzi naturalment.

Imma kif se naraw hemm 
raġunijiet oħra, aktar serji 
għar-raġuni tal-ħelsien. Ma 
nistax nikkummenta dwar 
is-sinifikat tat-triloġija. Ħadt 
erba’ snin niktibha u ma ni-
stax nikkummenta fil qasir 
hawn. Inħalliha il kummenti 
għal min bi ħsiebu jaqra.”

L-Ispettur Bonnici: It-Triloġija’ ta’ Mario Philip Azzopardi... 
ftit kurżità dwar il-futur ta’ din it-Triloġija
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