
Intervista ma’ Dun Karm 

 
Preżentatur: Illum fil-programm tagħna “Personalitajiet” għandna 

magħna mistieden speċjali li żgur m’għandu bżonn ta’ 
ebda introduzzjoni.  Żgur li jibqa’ msemmi għall-bosta 
xogħlijiet li kiteb.  Nilqgħu magħna lill-poeta nazzjonali 
Malti, Dun Karm Psaila.  Nilqgħuk fil-programm tagħna 
Dun Karm.  L-ewwel nett kif tinsab? 

 
Dun Karm: Ninsab tajjeb ħafna grazzi u nittama li intom tajbin ukoll.  

Kuntent ħafna li ninsab magħkom illum u grazzi tal– 
istedina. 

 
Preżentatur: Huwa ta’ unur kbir għalina u għat-telespettaturi tagħna.  

Allura Dun Karm tista’ tgħidilna ftit meta u fejn twelidt? 
 
Dun Karm: Jien twelidt Ħaż-Żebbuġ fit-18 ta’ Ottubru, 1871. 
 
Preżentatur: Minn dejjem bqajt tgħix Ħaż-Żebbuġ? 
 
Dun Karm: Le, bħalissa qed noqgħod Tas-Sliema. 
 
Preżentatur: Naf li apparti li int qassis u poeta, għandek xogħlijiet 

oħra.  Tista’ tgħidilna x’inhuma dawn? 
 
Dun Karm: Jien għalliem u librar. 
 
Preżentatur: Fil-bidu tal-karriera tiegħek kont tikteb bit-Taljan u dan l-

aħħar qed naraw xi xogħlijiet bil-Malti.  Meta bdejt 
tikteb bil-Malti? 

 
Dun Karm:  Jien bdejt nikteb bil-Malti fl-1912. 
 
Preżentatur: Għaliex qed tagħmel dan? 
 
Dun Karm: Għax nixtieq li l-lingwa Maltija timxi ‘l quddiem. 
 



Preżentatur: Liema kienet l-ewwel poeżija bil-Malti li ktibt? 
 
Dun Karm: L-ewwel poeżija tiegħi kienet “Quddiem Xbieha tal-

Madonna.” 
 
Preżentatur: Barra l-Innu Malti kellek xogħlijiet oħra importanti ħafna 

wkoll.  Tista’ ssemmilna ftit minnhom? 
 
Dun Karm: Jien ktibt ħafna poeżiji bħal “L-Innu ta’ Filgħodu”, “L-

Innu ta’ Filgħaxija” u ħafna aktar. 
 
Preżentatur: X’għandu speċjali l-Innu Malti? 
 
Dun Karm: L-Innu Malti hu speċjali għax ktibtu forma ta’ talba. 
 
Preżentatur: Min għamilha l-mużika tal-Innu Malti? 
 
Dun Karm: Robert Sammut kiteb il-mużika. 
 
Preżentatur:  Meta ndaqq dan l-innu għall-ewwel darba u fejn? 
 
Dun Karm: Dan l-innu ndaqq l-ewwel darba, fit-Teatru Manoel, fl-

1922. 
 
Preżentatur: X’inhuma x-xewqat tiegħek għall-futur? 
 
Dun Karm: Jien nixtieq li nikteb iktar poeżiji bil-Malti. 
 
Preżentatur: Grazzi minn qalbna tal-informazzjoni utli li tajtna u grazzi 

talli lqajt l-istedina tagħna. 
 
Dun Karm:           Kien ta’ pjaċir kbir għalija li nkun magħkom illum.   Il-

Bambin iberikkom! 
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