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Skola St Joseph, Tas-Sliema 



L-intervista trid tagħti lill-qarrej idea tajba tas-suġġett li dwaru tkun         
l-intervista.  

 

Intervista tajba tqiegħed lill-qarrej f’pożizzjoni li jħossu daqslikieku hu 
stess qed jistaqsi l-mistoqsijiet.  

 



L-intervista tista’ tiffoka fuq suġġett partikolari jew fuq personalità 
speċifika. 

Eż. 1. Intervista ma’ kantant dwar ix-xena mużikali f’Malta. 

Hawnhekk l-intervista trid toħroġ l-opinjoni tal-kantant dwar                      
l-avvenimenti li jseħħu lokalment li jagħtu spinta lill-mużiċisti biex 
ikomplu jiżviluppaw it-talent tagħhom . 

 

      2. Intervista ma’ kantant, dwaru u dwar il-karriera tiegħu. 

Hawnhekk il-mistoqsijiet u t-tweġibiet iridu jagħtu informazzjoni dwar             
il-ħajja  tal-kantant u l-kontribut tiegħu fix-xena mużikali. 

 

 



Jekk tingħata kitba ta’ intervista bħala taħriġ 
għad-dar għandek l-għażla li, jekk hu 
possibbli, l-intervista tagħmilha fir-realtà, 
jiġifieri tintervista kantant, kittieb, artist, 
bniedem li jokkupa rwol partikolari bħal 
pulizija, spiżjar, ners, għalliem, futboler, 
qassis.  

 

Jekk it-titlu tal-intervista jippermettilek li 
tagħmel l-intervista fir-realtà, tajjeb li tgħix l-
esperjenza u titgħallem tipprepara ruħek.  

- Taqra dwar is-suġġett li se tintervista dwaru.  

- Tfittex informazzjoni dwar il-persuna li se 
tintervista. 

- Tfassal mistoqsijiet adegwati li jgħinuk 
toħroġ l-informazzjoni li tixtieq tisma’. 

 



Min-naħa l-oħra jista’ jkun li ma tkunx 
tista’ tagħmel l-intervista imma tiktibha 
daqslikieku għamiltha fir-realtà.   

 

Dan ifisser li trid tagħmel riċerka tajba 
dwar il-kantant, dwar ħajtu, l-attivitajiet 
tiegħu u toħloq sett ta’ mistoqsijiet li 
jgħinuk tikteb it-tweġibiet li timmaġina 
jista’ jgħidlek dan  il-kantant.  

 



Jekk din l-intervista se tiktibha waqt eżami, qis li tkun taf sewwa                                 
s-suġġett.  

 

Pereżempju huwa iktar faċli jekk l-intervista tkun lil anzjana milli lil kantant. 

Min-naħa l-oħra jekk tammira kantant partikolari tant li taf ħafna 
informazzjoni dwaru, mela għandek l-opportunità li turi kemm taf dwaru u 
tikteb intervista interessanti.  

 



 L-intervista tista’ tinkiteb b’modi differenti. 

  

 Il-format narrattiv. Dan il-format iħallik tirrakkonta (qisu rapport) xi 
ftit mill-informazzjoni li jgħid l-intervistat. Imbagħad l-iktar partijiet 
importanti tista’ tqegħedhom f’diskors dirett li ovvjament jgħidu            
l-intervistat. 

 

 Il-format tal-mistoqsija u tweġiba. Dan il-format jippreżenta                 
l-mistoqsijiet lill-intervistat u wara kull mistoqsija tinkiteb                                 
it-tweġiba.  It-tweġibiet ikunu kollha kwotazzjonijiet diretti. 

 

L-Istruttura tal-intervista 

 



 

Is-Sopran Antoinette Miggiani hi mara ferriħija, tferrħek meta ssellimlek u tħallik bi tbissima f’wiċċek jekk 

tieqaf tkellmek. M’hemmx ħjiel ta’ traġedja fiha. Imxiet wara mħabbitha: dik għall-opra u dik                        

għall-ġenituri tagħha. Tgawdi r-rispett ta’ kull min jafha kemm għall-ħila tagħha fil-kant kemm għall-fatt li 

kienet kapaċi terħi karriera internazzjonali fl-ogħla livelli biex iddur mal-ġenituri tagħha meta ġew 

bżonnha. 

“Dejjem kont imħajra għall-mużika u fil-fatt ħadt id-diploma. Kont għadni l-iskola ta’ St Joseph ta’ 12-il 

sena meta sabu li kelli vuċi, vuċi matura. Fil-fatt anki d-dar, il-papà kien jgħid li din se jkollha vuċi sabiħa... 

Il-papà ħadni għand Mro Luigi Cantoni u dan ma riedx jemmen li ma kontx ħadt lezzjonijiet tal-kant. 

Imbagħad meta semagħni nduna li kien għad jonqosni nitgħallem it-teknika.” 

Minn dak il-bidu ta’ 15-il sena l-vuċi li kellha seħħret lil kull min semagħha u ppermettitilha tgħaddi minn 

quċċata għal quċċata fil-karriera tagħha b’mod li jkun diffiċli għal ħaddieħor li jittama li jagħmel bħalha.  
 

(Adattata minn http://www.illum.com.mt/2010/01/03/interview.html ) 

 

 

http://www.illum.com.mt/2010/01/03/interview.html
http://www.illum.com.mt/2010/01/03/interview.html


F’din it-tip ta’ intervista trid tkun kapaċi 

tħaddem sew il-punteġġjatura u trid tkun 

taf meta se ddaħħal id-diskors dirett             

tal-persuna intervistata. 

Fil-kitba jrid ikollok mixja ta’ ideat sabiex      

il-paragrafi jkunu magħqudin sew ma’ 

xulxin. 

 

 

 



Ibda l-kitba b’introduzzjoni. Tista’ tikteb xi ħaġa dwar il-persuna li se 
tintervista u mbagħad ippreżenta s-suġġett li se tkun qed tistaqsi 
dwaru.  

Jekk l-għan tal-kitba hu li tippreżenta l-intervistat lill-qarrej, mela             
fl-introduzzjoni ikteb xi ħaġa żgħira dwaru bħal fejn jgħix u x’jagħmel. 



Jekk l-għan tal-intervista huwa li tuża l-kummenti tal-intervistat biex toħroġ 

informazzjoni dwar suġġett, bħal pereżempju intervista lil kittieb dwar l-importanza 

tal-qari, tista’ tibda b’dikjarazzjoni dwar kemm il-qari huwa bżonn fil-ħajja u tkompli 

billi tintroduċi lill-kittieb u li fl-intervista se nsiru nafu x’jaħseb dwar il-qari. B’dan               

il-mod il-kitba tkun qed tieħu xejra espożitorja f’format ta’ intervista.  

 



Karatteristika importanti fl-intervista hija l-mistoqsija. Importanti li              
l-mistoqsijiet ikunu tajbin b’tali mod li jgħinu l-kitba telabora fuq           
is-suġġett.  Għaldaqstant il-mistoqsijiet iridu jkunu miftuħa. Dan ifisser 
li t-tweġibiet ma jkunux jirrikjedu biss “iva” jew “le”.  

 

 

 



Qis li l-mistoqsijiet li tagħmel ikunu juru li inti infurmat dwar is-

suġġett jew dwar il-personalità li qed tiltaqa’ magħha. 

 

Ikteb madwar 6 jew 7 mistoqsijiet. Ftakar li trid tikteb 350 kelma bħal 

f’komponimenti oħra. Imbagħad agħmel paragrafu qasir għal kull 

mistoqsija. 

 

M’hemmx għalfejn tindika min qed jagħmel il-mistoqsijiet u min qed 

iwieġeb għax dan se jkun spjegat fl-introduzzjoni. 

 

Aqbeż linja bejn it-tweġiba tal-aħħar mistoqsija u l-mistoqsija li jkun 

imiss.  

 

 



 

Illum, l-intervista tagħna se teħodna ftit ’il bogħod mill-gżejjer Maltin. 

Satoko Kitahara twieldet u għexet fil-Ġappun, gżira fil-Paċifiku. 

 

 

 
 

 

Din l-intervista hi meħuda mir-rivista Xehda Għasel ta’ Lulju/Awwissu 2013. Kitba ta’ Joseph Bonnici 



 

Twelidt fit-22 t’Awwissu tal-1929. Missieri kien professur tal-università 

u kellu tliet dottorati. Id-dar tagħna kienet tassew sabiħa. Kellha żewġ 

sulari u kienet f’parti sabiħa ta’ Tokyo. 

Din l-intervista hi meħuda mir-rivista Xehda Għasel ta’ Lulju/Awwissu 2013. Kitba ta’ Joseph Bonnici 



 

Fl-1935 bdejt nattendi l-iskola primarja. Kont kuntenta mmur u niġi mill-iskola bil-mixi 

ma’ sħabi. Imma darba minnhom qlajt daqqa ta’ karozza u s-sewwieq ħadni malajr id-dar 

għand ommi u missieri. Qatt iktar ma mort bil-mixi l-iskola. Minkejja li l-inċident li kelli 

ma kienx gravi, minn dakinhar ’il quddiem it-trasport lejn l-iskola kien permezz ta’ 

limousine! 

Din l-intervista hi meħuda mir-rivista Xehda Għasel ta’ Lulju/Awwissu 2013. Kitba ta’ Joseph Bonnici 



 

Fl-aħħar il-kittieb kiteb 
konklużjoni qasira,  

 

“Grazzi Sensei Satoko. 
Għallimtna ħafna bl-
esperjenza tiegħek!” 

 

Konklużjoni qasira 
imma tajba. Jekk trid 
tista’ tikteb ħsieb 
ġenerali li jagħlaq              
il-kitba. 


