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Għaddiet sena oħra fil-ħajja tas-
Soċjetaċ mimlija b’attivitajiet u 

xogħol li żamm il-Każin tagħna fil-mixja 
tal-progress. Is-sena 2014 tibqa’ mfakkra 
għar-restawr estensiv li sar fuq il-faċċata 
tant sabiħa ta’ dan il-palazz. Tlesta wkoll 
leġiju tal-ġewż għall-planċier artistiku 
tal-Banda. Ma naqsux l-attivitajiet soċjali 
matul is-sena fejn il-membri u l-familji 
tagħhom jiirrekrejaw rwieħhom u fl-
istess ħin iservu biex jinġabru l-fondi. 
Kien ta’ unur għalina meta fix-xahar ta’ 
Novembru ġie f ’Malta l-Eminenza Tiegħu 
l-Kardinal Prospero Grech OSA li huwa 
patrun tas-Soċjetà u talab biex jiltaqa’ fil-
Każin magħna flimkien mal-Arċipriet u 
s-Segretarju tal-Kapitolu tal-Kolleġġjata 
fejn kellna laqgħa ferm kordjali li damet 
madwar siegħa.

Is-sena li għadna kif bdejna mhux se tkun 
anqas attiva minn ta’ qabilha. Wara li tlesta 
x-xoghol ta’ restawr fuq il-faċċata nittamaw 
li sa qabel il-festa jitlesta d-dawl tal-
faċċata fejn nifhem li ssir l-inawgurazzjoni 
uffiċjali tal-faċċata. Il-ħsieb tal-Kumitat 
hu li tinżebagħ l-intrata flimkien mal-
aperturi. Il-pjan li jsiru ħames settijiet ta’ 
purtieri sbieħ għall-kurutur tal-ewwel 
sular u għall-loġġa ta’ fuq miexi sew għax 
ġew ordnati wara li sibna l-finanzjament 
għalihom. Qed issir ukoll bandalora li 
tfakkar il-mawra tal-Banda ġewwa Brussell 
u qed jinbidel id-drapp tal-ewwel standard 
tad-Duke of Edinburgh. Fil-preżent 
mexjin fil-proċess ta’ ħatra ta’ Surmast 
ġdid wara li Mro Paul Schembri talab li 
jirtira. Naħseb li nkun qiegħed nesprimi 
s-sentimenti tagħkom ukoll meta ngħid 
grazzi lis-Surmast tas-servizz eċċellenti 
li ta lill Banda tagħna f ’dawn l-aħħar 35 
sena. Ngħid grazzi wkoll lill-Kummissjoni 
Banda għall-mod professjonali li qed 
imexxu din l-għażla. Impenn ieħor li 
għandna u li seta’ ġie evitat hija l-kawża li 
għamilna biex tissewwa l-ħsara li hemm 
fil-maħżen fejn jintrefa’ il-planċier. Ma 
kellniex triq oħra wara li konna ilna aktar 
minn ħames snin nitolbu biex tissewwa 
l-ħsara biex ma jibqax jidħol ilma mis-
saqaf, mill-ħajt u mill-art ħalli nevitaw li 
ssir ħsara fuq proġett li sewa madwar kwart 
ta’ miljun ewro. Grazzi għall-inizjattiva tal-
Kumitat responsabbli tal-Każin li tella’ 
l-planċier fuq pallets għaliex kieku l-ħsara 
kienet tkun ferm akbar. Tajjeb ngħidu li 
l-Każin qed iħallas €517.22 kera fis-sena 
u meta bdiet il-kirja fl-2008 ħallasna Lm 
1,200 biex sar diviżorju tal-aluminium li 
tħallas minn benefattur tal-Każin.
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Fl-aħħar t’ Awwissu konna fakkarna 
permezz ta’ ittra lill-President tal-Kumitat 
Festi Esterni San Lawrenz biex jgħajjat 
laqgħa ta’ ko-ordinament kif hemm fil-
ftehim tal-2011 dwar iċ-ċelebrazzjonijiet 
tal-festi esterni. Wara insistenza tagħna 
din il-laqgħa saret fl-aħħar ta’ Novembru 
fejn ġie diskuss l-andament tal-Festa 
2014 kif ukoll x’sejjer isir għall-festa li 
ġejja. Ġew diskussi punti li tqajmu waqt 
is-seminar li l-kumitat tal-festa organizza 
fil-Youth Centre fejn kienu jirrigwardaw 
lill-Każin. Wara li l-Kumitat studja sewwa 
din is-sitwazzjoni u biex ma jħallix aktar 
lil min jinqeda bis-sussidju miżeru li 
jingħata lill-Banda għall-ħames servizzi 
li tagħmel fil-festa, il-Kumitat ħejja 
ftehim ġdid biex jiġi diskuss bejn iż-żewġ 
entitajiet bil-possibilità li jiġi eliminat 
is-sussidju. Tajjeb infakkru li €2,295 
sussidju mhux biżżejjed biex jitħallas il-
marċ ta’ filgħodu.

Fix-xhur tax-xitwa s-sala tal-billiard tkun 
mimlija attività. Huma bosta li jinġabru 
f ’din is-sala kennija fejn wieħed jiltaqa’ 
mal-ħbieb u jilgħab logħba snooker. 
Ħadt gost ħafna meta dan l-aħħar kont 
avviċinat minn żgħażagħ li jiffrekwentaw 
din is-sala u għamluli kritika kostruttiva 
dwar dak li jixtiequ li jsir. Għalkemm 
sar ħafna progress l-aktar fl-imġieba 
ta’ min jattendi din is-sala u li flimkien 
irnexxielna naqtgħu t-tipjip, nifhem li 
jekk ngħarfu nisfruttaw l-entużjażmu 
ta’ dawn iż-żgħażagħ is-sala tal-billiard 
inżommuha attiva għal aktar xhur fis-
sena u nqajmu aktar interess fost iż-
żgħażagħ. Kif qiegħed nitkellem fuq 
il-billiard irrid ngħid grazzi lid-Diretturi 
tal-BE-Birgu li għoġobhom jisponsorjaw 
snooker competition li ntemmet 
qabel il-Milied, lill-Organizzaturi, lill-
parteċipanti u lill-Philip Zarb ir-rebbieħ 
ta’ din il-kompetizzjoni u lir-runner up 
Emmanuel Gravina.

Kif ġa għarrafnikom fix-xahar ta’ Jannar 
jinħatar Kumitat ġdid għas-sentejn li 
ġejjin. Nitlob aktar sehem attiv f ’dan 
il-proċess anke jekk ma nkunux se 
nimpenjaw rwieħna fil-Kumitat għaliex 
il-futur tal-Każin jiddependi minn 
għażla tajba tal-Kumitat. Nappella lil 
dawk li għad għandhom is-saħħa u 
l-ħin biex jgħinu fit-tmexxija tal-Każin 
u ma joqogħdux lura. Nawgura lill-
Kumitat il-ġdid sentejn ta’ ħidma sfieqa 
biex inkomplu naraw is-Soċjetà tagħna 
miexja fit-triq tal-progress.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

St. Edward’s College

Waħda mill-binjiet ta’ żmien l-Ingliżi fostna bi storja mill-
aktar interessanti, bla dubju ta’ xejn hu l-Kullegg St. 

Edward’s, fix-xaqliba Tal-Hawli f ’din il-belt. Nażżarda ngħid 
dan, għax miegħu, flimkien ma’ dik tal-Birgu, hemm marbutin 
indirettament kemm l-istorja medika, kemm dik edukattiva u 
magħhom ukoll dik politika ta’ Gżiritna. 

Wara li Malta għaddiet taħt il-Kuruna Ingliża, ir-Reġimenti 
Ingliżi ġew stazzjonati fil-Belt, il-Furjana u f ’inħawi oħra tal-
Kottonera, bħal Forti  Sant’ Anġlu u s-Salvatur fil-Birgu, San 
Mikiel, fl-Isla, San Klement u Verdala f ’Bormla u r-Rikażli, 
fil-Kalkara

Naturalment, il-mard u l-korrimenti fost is-suldati stazzjonati 
hawn ma kinux jonqsu, u allura kien hawn ħtieġa ta’ xi forma ta’ 
sptar fil-viċin. Fil-bidu l-Armerija tal-Ordni fil-Birgu bidluha fi 
sptar militari. Iżda lejn nofs is-seklu dzatax, din ma baqgħetx 
taqdi l-ħtiġijiet kif mixtieq, għax ir-reġimenti kienu żdiedu. 
Għalhekk, fl-1873, l-Ingliżi bnew sptar ġdid wara s-swar ta’ 
San Ġakbu, ħdejn Bieb is-Sultan, fix-xaqliba ta’ Tal-Ħawli, 
fil-konfini tal-Birgu stess.

Ġara li, fil-bidu tas-seklu għoxrin, il-Militar bena kwartieri 
u fortizzi f ’St. Andrew’s, Pembroke, Spinola, Tigne u lejn 
ir-Rabat. B’hekk deher li kien meħtieġ sptar eqreb lejn dawk 
l-inħawi. Bnew wieħed fl-Imtarfa li ssemma David Bruce 
Military Hospital. Dan wassal biex l-isptar tal-Birgu ma’ baqax 
jintuża aktar u safa battal.

Minkejja li l-Ingliżi kienu ilhom hawn mitt sena, il-kultura 
Taljana fostna baqgħet b’saħħitha u superjuri fuq dik Ingliża. 
Dan kien ta’ uġigħ ta’ ras għall-Ingliżi u għal dawk qrib tagħhom 
u wassal biex eventwalment bdiet dik li fl-istorja politika ta’ 
gżiritna baqgħet magħrufa bħala l-kwistjoni tal-lingwa.

U hawn niġu għar-rabta ta’ St. Edward’s ma’ dan kollu. Fl-
1888, membri tas-Soċjeta’ tal-Ġiżwiti mill-Provinċja Ingliża 
kienu fetħu skola f ’Tas Sliema.  Ma setax jonqos li dan ma 
jkunx ta’ sodisfazzjon għall-Amministrazzjoni Ingliża f ’Malta 
u s-sostenituri u l-ammiraturi tagħhom. Dan għax is-sistema 

edukattiva f ’din l-iskola, minbarra fuq dik kattolika, kienet 
imsejsa kulturalment fuq dik Ingliża u dak kollu Ingliż. 

Iżda meta fl-1909 l-iskola tal-Ġiżwiti għalqet, dawk li xtaqu 
edukazzjoni Ingliża għal uliedhom ħadu daqqa ta’ ħarta. Kienu 
ħerqana biex jinstab mezz biex il-vojt li ħallew il-Ġiżwiti jimtela 
minn xi ħadd ieħor. Fost dawn kien hemm Lady Strickland, mart 
Roger, li kien waqqaf il-Partit Kostituzzjonali u sar Prim Ministru 
ta’ Gziritna. Din uriet li kienet lesta li tgħin bi flusha biex dan 
il-għan jintlaħaq. L-istess xewqa kien hemm fl-Uffiċċju Kolonjali 
u bl-intervent tal-Gvernatur ta’ dawk is-snin Ducain, l-isptar 
battal fil-konfini ta’ din il-belt ingħata biex, skond ix-xewqa 
tal-benefattriċi, isir skola imsejsa fuq dik kattolika fl-Ingilterra.

F’Ottubru tal-1929, bl-għajnuna ta’ Lady Strickland, l-isptar 
militari inbidel f ’St. Edward’s College tal-lum. Sehem Lady 
Strickland tant kien magħruf li ħafna nies kienu jsibuh bħala 
l-kulleġġ ta’ Strickland. B’konformita’ ma xewqitha, kien inħatar 
kap kattoliku - Monsinjur F. Kerr Mc Clement. 

Tul is-snin, kien mogħni b’kapijiet u għalliema magħrufa, 
bir-riżultat li, minkejja diffikultajiet li nqalgħu minn żmien 
għal ieħor, baqa’ wieqaf sa ‘llum.  Insibu li wħud mill-studenti 
li ħadu l-edukazzjoni tagħhom hemm huma fost id-diversi 
personalitajiet li ddistingwew ruħhom f ’għadd ta’ oqsma 
importanti. 

Interessanti fi ġrajjet dan il-kulleġġ hemm il-kappella. Meta 
nbnew is-swar tal-Kottonera, din kienet waħda mit-tliet-porvlisti 
li nbnew ‘ il ġewwa mis-swar. Izda meta f ’dik ix-xaqliba nbena 
l-isptar, din serviet esklussivament bħala s-sala li fiha kienu 
jingħataw kura l-priġunieri tal-gwerra.

 Meta dan l-isptar inbidel f ’kulleġġ, il-kappella li kien hemm 
kellha ċċedi postha minħabba xi swali ġodda li nħass li kienu 
meħtieġa. Allura, din l-ex- porvlista u sala tal-mediċina, wara sar 
xi tibdil meħtieg biex issawret f ’kappella għall-ħtiġijiet spiritwali 
tal-istudenti

Kemm hu minnu meta jingħad li kull rokna fil-Birgu għandha 
xi storja warajha.
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Fl-aħħar g werra dinji ja ( 
1939-1945) il-Birgu żied 

paġna oħra fl-istorja tiegħu. In-
nies li baqgħu jgħixu fil-Birgu 
għaddew minn żminijiet koroħ u 
ta’ tbatija. Inkitbu kotba sbieħ fuq 
dan il-perjodu biżżejjed insemmu 
kapitlu numru 6 tal-ewwel volum 
‘Birgu a Maltese Maritime City’ 
tas-Sur Lino Bugeja. F’dan il-
kapitolu hemm stampa ċara 
u eżatta ta’ dawk iż-żminijiet 
b’enfasi fuq il-ħajja tax-xelters 
ta’Coronation Gardens ‘Il-Foss’. 
Il-Kunsill Lokali Birgu għamel 
tajjeb ħafna u hekk għandhom 
ikomplu mexjin f ’Jum il-Birgu 
2014’ meta fakkar din il-ġrajja. 
Ċerimonja organizzata b’diskors 
kommemorattiv, dokumentarju, 
preżentazzjoni ta’ premju ‘Ġieħ 
i l-Birgu 2014’ u tifkira tal-
Vittoriosani vittmi tal-għadu. Attivita’ mżewqa kif jixraq 
b’tali mod li waqt id-dokumentarju ħassejtni qed nerġa 
ngħixhom dawk iż-żminijiet.

Refuġjati fl-Irħula
In-nies li ħarġu mill-Birgu hekk kif faqqet il-gwerra, inkluża 
l-familja tagħna, sabu refuġju fl-irħula tan-naħa ta’ fuq ta’ 
gżiritna. Aħna qattajna erba’ snin f ’kamra waħda ġo dar 
kbira mikrija lill-ħames familji oħra f ’Ħaż-Żebbuġ. Kienet 
ħajja iebsa għalina wkoll. Bdejna tajjeb ħafna bejnietna, 
ħames familji mill-Kottonera u s-sid tad-dar. Maż-żmien 
id-dwejjaq tal-gwerra, is-sikkatura ta’ ħajja f ’kamra bla 
bżonnijiet ta’xejn, beda tgergir minn fuq ħaġa u min fuq 
oħra. Xi batuti l’ hawn u l’ hinn, inqala l-inkwiet mas-
sid b’tilwim sħun miegħu, anki bejnietna tal-Kottonera. 
Saret ħajja ddisprata, nistennew li tasal dik il-ġurnata 
biex nirritornaw lejn djarna. Dawn ix-xewqat baqgħu ma’ 
seħħew qatt għax id-dar tagħna ntlaqtet, bla permess għar-
rikostruzzjoni u b’hekk ġiet esproprijata.

Ix-xelters fil-Cottonera Gardens
Fl-10 ta’ Ġunju 1940 faqqet il-gwerra bejn l-Italja u 
l-Imperu Ingliż, l-għada filgħodu bdew l-attakki mill-ajru 
tal-ajruplani Taljani fuq Malta. Fil-bidu tal-bumbardamenti 
fuq ġżiritna ma’ kienet teżisti ebda protezzjoni kontra dawn 
l-attakki, biss l-awtoritajiet wissewna biex nistkennu fil-
kantini jew taħt xi arkata.

Fis-16 ta’ Jannar fis-sagħtejn ta’ wara nofs in-nhar bdew 
il-bumbardamenti mill-ajruplani Ġermaniżi. L-istorja 
tal-gwerra fetħet paġna oħra f ’dik il-ġurnata. Bdew neżlin 

bombi bla limitu fuq l-inħawi tal-port, intradmu nies u oħrajn 
sfaw feruti.

Wara din l-istraġi  bil-bombi fuq il-popolazzjoni ċivili, 
l-awtoritajiet ġovernattivi ordnaw li jinfetħu tlett mini ta’ 
żmien l-assedju tal-1565. Waħda mill-mini tinsab taħt il-
posta ta’ Kastilja, oħra taħt il-Kavalier ta’ San Ġakbu u oħra 
taħt it-Torri ta’ San Ġwann. It-tlieta li huma jinfdu ġol-foss 
il-kbir. Bdew jitħaffru xelters oħra privati taħt is-swar, forma 
tal-kamra kwadra għall-familji, kollha jinfdu ma’ xulxin.

L-Arċipriet Dun Pawl Galea beda jamministra s-sagramenti 
u l-quddiesa minn ġewwa x-xelter jew fl-Għassa tal-Pulizija. 
Fredu bil-ħanut tal-merċa kompla bin-negozju tiegħu, anzi 
żidulu r-razzjon tal-bżonnijiet kollha tal-ikel. Bosta nisa tad-
dar kienu jfittxuħ għax kien jaf ifisser l-aħbarijiet u jbassar 
id-data meta ser tispiċċa l-gwerra. Xelter ieħor beda jintuża 
għat-twelid tat-trabi, in-nisa tqal moħħom mistrieħ li l-post 
fih is-sigurta taħt il-blat tas-swar. Iz-zija, refuġjata Ħaż-
Żebbuġ, tistenna tarbija, ngħatat il-parir li tmur fix-xelter 
tal-foss tal-Birgu sabiex twelled hemm. In-nies jidher li 
bdiet tadatta ruħha f ’dan l-ambjent tal-ħajja fix-xelters, anki 
fin-nuqqas tal-affarijiet l-aktar neċessarji għall-bniedem u 
l-igjene tal-persuna bdiet tindara.

Missieri il-Parrinu
Fit-3 t’April, 1942 twieled il-kuġin fix-xelter, miegħu twieldu 
tant trabi oħra, fosthom Pawlu Raggio, illum Monsinjur. 
Ix-xahar t’April kien l-aktar żmien feroċi tal-gwerra, iżda tal-
familja nżilna l-Birgu għall-magħmudija ta’ Joseph. Illum Joe 

Il-Birgu fis-snin tal-Gwerra
jikteb George Cilia

Il-ħanut tal-merċa ta’ Fredu fil-foss tal-Birgu. Probabilment in-nisa  li jidhru ma għadhomx 
magħna. It-tarbija f ’idejn ommha aktarx li qed tistaqsi meta ser tispiċċa l-gwerra.
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sar penzjonant tad-Dockyard ta’ 72 sena u 
joqgħod il-Fgura. Wara l-magħmudija dorna 

dawra mal-Birgu, Belt fantasma, biex naraw 
x’sar mid-dar tagħna.

Darna fi Strada Brittanika Numru 4 intlaqtet fuq ġewwa, 
il-faċċata bil-kurċifiss baqgħet tidher. Tajna ħarsa oħra lejn 
il-Knisja, kull ma rajna sagristija borġ ġebel u l-oratorju tal-
Kurċifiss bis-saqaf imwaqqa bil-ħajt imdendel il-ġewwa.

Tkellimna mal-Arċipriet Dun Pawl Galea fuq l-andament 
tal-gwerra u kif huwa baqa ħaj wara t-traġedja tas-sagristija. 
Dun Pawl irrakkonta hekk, ‘ Jien, Protazju s-Sagristan u 
Salvu Degabriele ( l-Għawdxi) konna flimkien fis-sagristija, 
nstemgħet is-sirena tal-ewwel attakk mill-ajru tal-ajruplani 
Ġermaniżi. L-isparar qawwi kontinwu, tisfir tal-bombi, 
splużjonijiet li qatt ma’ smajna bħalhom immirati lejn 

Għeżież Vittorjożani, ġejt avviċinat biex nikteb kelmtejn f’din ir-rivista.  
Iddeċidejt biex nibda nagħtikom ħsieb qasir ta’ djalogu bejn 

Ġesù u Inti. 
Ġesù Jitkellem
“Għażiż ħija, is-salib tiegħi huwa skola ta’ tagħlim.  Illum irrid inġibek konxju 
f’min taħseb li kien l-aktar bniedem żvinturat fil-passjoni tiegħi? Forsi taħseb 
li kien Ġuda l-Iskarjota?  Le mhux Ġuda, lil dan jien kellimtu ftit u anki hu 
nidem mill-għemil tiegħu. (Mt27,3) Mela forsi taħseb li kien Pilatu? Le, lanqas 
Pilatu, għax lil dan jien ukoll ħadt gost nitkellem miegħu dwar il-Verità. Mela 
forsi tgħidli is-suldati, jew Lonġinu, li huwa dak li nifidli ġembi b’lanza?... le, 
l-ebda wieħed minn dawn. Mela min taħseb li kien l-aktar bniedem żvinturat 
fil-passjoni tiegħi? Ir-risposta hija Erodi.  Dan, tant kien qarrieqi, li ma kellu 
l-ebda ħjiel u ta’ konverżjoni fiħ, li jien ma kellimtux kelma waħda li hi waħda.

Riflessjoni
Int taħseb li jkun hemm mumenti fejn Ġesù jkellmek, jew int tant għandek 
qalbek iebsa li lil Ġesù qed tagħmilielu iebsa biex ikellmek?  Ġesù jistà 
jkellmek permezz ta’ persuna li tħobbok.  Anki jekk din il-persuna tkun qed 
tikkoreġik, xorta din tkun qed tkellmek b’imħabba. Dan ikun Ġesù għalik.  

Talba
Ġesù nixtieq li ma nkunx bħal Erodi li int tiċħad li tkellimni.  Nitolbok tkellimni fit-talb ta’ kuljum, jew 
fis-sagrament tal-qrar.  Fuq kollox kellimni f’qalbi permezz tas-Sagrament tal-Ewkaristija, biex minn qalbi 
nagħmel bidla bis-serjetà.

Kunu Mberkin

l-Aircraft carrier Illustrious, farrku bosta djar fl-Isla. Kif 
intemm l-attakk, aħna t-tlieta dħalna fil-Knisja, sa’ issa ma’ 
kien ġralna xejn. Immedjatament reġgħet instemgħet is-
sirena ta’ attakk ieħor fejn dħalna fil-Kampnar, beda sparar li 
jtarxek flimkien ma’ tfaqqiegħ ta’ bombi neżlin viċin tagħna 
fejn bomba jew tnejn laqtu direttament is-sagristija dak il-
ħin mimlija bin-nies. Ħriġna mill-kampnar fejn assistejna 
għal xena tal-biki, tal-waħx, għajjat, krib, dħaħen, riħa ta’ 
polvri. Jiena rajt ras ta’ mara qalb il-ġebel. Xtaqt insalvaha, 
ma’ stajtx bl-ebda mod, tgħajt l-assoluzzjoni lill-mejtin u 
tlabt għall-oħrajn moribondi’ temm jirrakkonta l-Arċipriet 
il-ġdid Dun Pawl Galea.
Il-qawl Malti jgħid, ‘ wara l-maltemp jiġi l-bnazzi’. Il-
qawsalla tfaċċat fit-8 ta’ Settembru, 1943 b’rebħa għall-
allejati. L-Arċipriet Dun Pawl Galea sar Monsinjur tal-
Katidral tal-Imdina fid-19 t’April, 1964. Huwa miet fid-29 
ta’ Marzu, 1996.

Ħu ħsieb li tħallas il-Menswalita għas-sena 2015 
Kull min iħallas sal-aħħar ta’ Jannar jingħata Desk Diary tas-Soċjeta’

Riflessjonijiet Spiritwali
minn Patri Martin Mamo OFMCap.
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Gi a c o m o  P u c c i n i  h u w a 
l-kompożitur li jmiss f ’din il-

ħarġa. Jekk hemm ħames kelmiet li 
jiddeskrivu lil Puccini huma dawn; 
Kaċċa, Karozzi, Nisa, Sigarri, u 
Mużika. Huma ħames kelmiet li 
jiddiskrevuh mhux biss għax kienu 
ta’ passjoni għalih, iżda wkoll għax 
sawru lil ħajtu u l-muża tiegħu biex 
jikteb l-Mużika. 

Puccini twieled fit-22 ta’ Diċembru 
1858 f ’Lucca, fit-Toscana l-Italja 
bl-isem ta’ Giacomo Antonio 
Domenico Michele Secondo 
Maria Puccini. Kien wieħed mis-
seba’ wlied ta’ Michele Puccini 
u Albina Magi. Minn żmien in-
nannu ta’ nannuh, jew aħjar buż-
buż nannuh, il-familja Puccini 
kienet tokkupa l-kariga ta’ Maestro di Cappella tal-Katidral 
ta’ San Martin appuntu f ’Lucca. Iżda ġara li meta miet 
missier Giacomo Puccini, hu ma setax ikun il-Maestro di 
Cappella għaliex kellu biss 6 snin. Puccini ngħata l-ewwel 
edukazzjoni fis-seminarju ta’ San Michele f ’Lucca u ngħata 
wkoll l-ewwel studju mużikali mingħand zijuh Fortunato 
Magi. Fl-1880 ingħata Diploma fil-Mużika mill-iskola 
tal-mużika ta’ Pacini. Wara, kompla l-istudji tiegħu fil-
Konservatorju ta’ Milan fejn fost l-oħrajn, kellu bħala 
għalliem lil Amilcare Ponchielli, kompożitur ieħor ta’ fama.

L-ewwel xoghol mużikali tiegħu kienet quddiesa li 
kien kiteb fl-etaċ tenera ta’ 21 sena. Wara, bħala teżi fil-
Konservatorju ta’ Milan, Puccini kiteb Capriccio Sinfonico, 
li ntlaqa’ tajjeb u li permezz tiegħu, nibdet il-ħajra fih li 
jikteb l-ewwel opra tiegħu. Dan ġara wkoll bl-għajnuna ta’ 
Ponchielli. L-ewwel opra tiegħu kienet Le Villi. Din intlaqet 
tajjeb ħafna, tant, li l-kumpanija ferm famuża G. Ricordi & 
Co. (Kumpanija taljana li tippublika l-mużika magħrufa 
wkoll bħala Casa Ricordi) xtrat l-opra. 

Filwaqt li Le Villi kienet ta’ suċċess, bit-tieni opra tiegħu 
Edgar, Puccini ma kienx daqshekk ta’ suċċess. Din l-opra 
kienet iffinanzjata mill-kumpanija Casa Ricordi. Ix-xogħol 
beda fl-1884 fuq librett ta’ Fernando Fontana. Fl-1887, 
il-kompożizzjoni kienet lesta u fl-1888 kienet lesta 
l-orkestrazzjoni. Fl-1889 dehret għall-ewwel darba f ’La 
Scala li iżda, għall-udjenza kienet fjask. Sid il-Kumpanija 
Casa Ricordi, Giulio Ricordi ddefenda bil-qawwi x-xogħol 
ta’ Puccini u tefa’ t-tort kollu fuq il-librettista Fontana. Din 
l-opra kompliet tgħaddi minn diversi tranġar u tnaqqis u 

kummenti ta ‘ kull xorta, sakemm fl-aħħar, fl-1905 Puccini 
nduna li din l-opra qatt ma kienet ser tkun popolari. Il-
Bord ta’ Casa Ricordi ssuġġerew li jwaqqfu l-finanzjment 
lil Puccini iżda Giulio baqa’ jinsisti li jżomm lil Puccini 
sal-opra li jmiss tiegħu. 

Għall-Opra li jmiss, Puccini qal li kien ser jikteb il-librett 
hu nnifsu biex ma jkunx hemm xi librettista li jwaqqgħu 
għaċ-ċajt. Iżda sakemm l-opra ittellgħet fit-teatru, kienu 
diġà ħadu sehem sitt librettisti differenti! Din l-Opra kien 
jisimha Manon Lescaut. Din tat spinta kbira lil Puccini, tant 
li ħafna mill-istampa taljana ta’ dak iż-żmien kitbu li Puccini 
kellu jkun is-’suċċessur’ ta’ Verdi. Wara din l-opra, segwew 
tlieta mill-akbar opri li qatt inkitbu, li taw isem lil Puccini 
u li għadhom jinstemgħu sal-ġurnata tal-lum. Dawn kienu 
La Boheme, Tosca u Madama Butterfly. 

Puccini kien magħruf għall-istil tal-’verismo’, u Tosca kienet 
l-opra li tat dan l-istil lil Puccini. L-istil verismo kien stil 
li juri d-diversi aspetti tal-ħajja fosthom ukoll il-vjolenza. 
Għalkemm Madame Butterfly ma niżlitx tajjeb fl-ewwel 
darba li ndaqqet, wara diversi tentattivi ta’ tranġar fiha, 
din l-opra ġiet finalizzata fl-istess sena u sal-lum għadhom 
jindaqqu ż-żewġ verżjonijiet ta’ din l-opra. 

Opri oħra ta’ Puccini jinkludu La Rondine, La Fanciulla del 
West, u t-Trittico. Din tal-aħħar kienet opra maqsuma fi tlett 
opri ta’ att il-wieħed. Dawn it-tliet opri jisimhom, Il Tabarro, 
Suor Angelica u Gianni Schicchi. Turandot kienet l-opra li 
Puccini qatt ma spiċċa. Kien spiċċaha Franco Alfano fuq xi 
tħassiż ta’ xi duetti li Puccini kien kiteb. Meta fil-25 t’ April 
tal-1925, Arturo Toscanini dderieġa għall-ewwel darba 
l-opra Turandot, fil-punt fejn kien waqaf jikteb Puccini, 

Giacomo Puccini
Kompożituri famużi

jikteb Christopher Pisani
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Toscanini waqqaf l-opra, dar fuq l-udjenza u irrimakra li 
Puccini kien waqaf jikteb l-opra sa dak il-punt f ’minħabba 
mewtu. 

Il-ħajja personali ta’ Puccini kienet imżewqa. Fl-1884 
Puccini kien ħa grazzja ma’ Elvira Gemignani, li kienet 
studenta tiegħu tal-pjanu u li kienet iżda miżżewġa. Wara 
relazzjoni sigrieta bejn it-tnejn, Elvira ħarġet tqila minn 
Puccini, kif saru jafu dawn telqghu joqogħdu flimkien 
f ’Torre del Lago. F’Torre del Lago, Puccini darba stqarr 
li hemm hekk ma kien jonqsu xejn għaliex seta’ joqgħod 
waħdu u jispira ruħu, u li seta’ jmur għall-kaċċa. Fl-1886 
twieled it-tifel ta’ Puccini, Antonio. Din il-mossa ma niżlet 
xejn tajjeb mal-pubbliku u mal-osservaturi tal-Mużika ta’ 
dak iż-żmien. Fl-1903, miet ir-raġel il-propja ta’ Elvira u 
f ’dik is-sena stess, Puccini iżżewweġ lil Elvira, li min-naħa 
tagħha hi saret iktar minn qatt qabel tgħir għalih. Din l-għira 
waslet biex Elvira akkużat lil waħda mis-sefturi tagħhom 
li kella x’taqsam ma’ Puccini. Doria Manfredi, is-seftura 
msemmija, għamlet suwiċidju wara din l-allegazzjoni. 
Minn awtopsja li saret wara, ġie magħruf li Doria kienet 
għadha bla mittiefsa, u b’hekk il-familja Manfredi fetħu 
kawża lil Elvira. Puccini, wara li tkellem mal-ġudikatura 
u mal-familja Manfredi, l-istess familja aċċettat kumpens 
mingħand Puccini biex jirtiraw l-akkuża. Għaldaqstant, 
fl-2007, instabu xi dokumenti li jgħidu li Puccini kellu 
relazzjoni intima ma’ Giulia Manfredi, il-kuġina ta’ Doria, 
u li ukoll kellu tifel minn Giulia li kien jismu Antonio 
Manfredi. Puccini ma naqasx li jkollu affari ta’ infedeltà ma’ 
kantanti stabbiliti ta’ dak iż-żmien bħal Maria Jeritza, Emmy 
Destinn, Cesira Ferrani u Hariclea Darclee’. Dan kollu kellu 
effett negattiv fuq il-finalizazzjoni tal-kompożizzjonijiet 
tiegħu. 

Darba minnhom, fi triqtu lura lejn id-dar kellu inċident li 
għal ftit ma swielux ħajtu. Waqt li kien fil-karozza sejjer lura 
d-dar, il-karozza inqalbet u waqgħet fil-ħaxix taħt it-triq. Ix-
xufier, Elvira u Antonio, ħarġu mill-karozza bi ftit grif u xejn 
gravi, iżda Puccini spiċċa bi ksur gravi f ’saqajh il-leminija 
u b’parti mill-karozza tgħafas fuq sidru. Imn’Alla li fil-viċin 
kien joqgħod tabib li ta l-ewwel għajnuna lil Puccini. 

Puccini kien ukoll chain smoker tas-sigarri. Wara li għal 
xi żmien kien qed ikollu xi uġiegħ fi griżmejh, it-tabib 
qallu li kellu kanċer fi griżmejh. It-Tabib issuġġerielu 
trattament ġdid ta’ radjazzjoni. Sfortunatament, l-għada 
tal-operazzjoni li saret fi Brussell fil-Belġju, hu miet b’attakk 
tal-qalb, u bil-partitura tal-Opra Turandot f ’idejh. Hu miet 
fl-24 ta’ Novembru tal-1924. Meta l-aħbar waslet l-Italja, 
f ’dak il-ħin kienet qed tindaqq l-opra La Boheme. Id-
direttur tal-Orkestra waqqaf l-opra dak il-ħin u minnufih 
daqqew il-Marċ Funebru ta’ Chopin ad unur Puccini. 

Żewġ fatti żgħar ta’ min isemmi huma li fl-1908, l-Opra 
Tosca kienet indaqqet fi 53 teatru tal-opra Franċiżi, 12 fi 
Spanja, 8 fl-Awstrija u l-Ġermanja flimkien, u 3 fl-Isvizzera. 
Fl-aħħar ftit ta’ ħajtu Puccini qal hekk dwar l-opra li kien qed 
jikteb (Turandot), ‘’L-omnipotenti Alla missni b’subajh iż-
żgħir u qalli ‘Ikteb għal nies li jħobbu t-teatru u għat-teatru’. 
U jien obdejt il-kmand Suprem tiegħu.’’

B’hekk, il-ħames kelmiet li jiddeskrivu lil Puccini jingħaqdu 
flimkien biex isiru ħaġa waħda, Kaċċa bħala passatemp, 
karozza li kważi swietlu ħajtu u ttardjat il-pubblikazzjoni 
tal-opra Madama Butterfly, nisa li kellu relazzjonijiet 
magħhom, Mużika li tagħtu isem li għadu msemmi u 
mfaħħar sal-lum, u s-sigarri, li temmew il-ħajja ta’ dan il-
ġenju tal-Mużika Operistika.

Isiru l-Auditions għall-għażla tas-Surmast
Nhar is-Sibt 17 ta’ Jannar, 2015 fis-Sala tal-Kunċerti tal-Każin saru l-auditions bħala fażi finali sabiex jintgħażel is-
Surmast Direttur ġdid tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz. B’kollox kien hemm sitt finalisti li ddiriġew dawn is-siltiet 
mużikali:- Jonathan Abela -  Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni) The Provenance ( Jonathan Abela); Gordon 
Baldacchino  - ‘Happy’ from the movie ‘Despicable me 2’ (Pharrell Williams Arr. G. Baldacchino) ‘Amethyst’ (Gordon 

Baldacchino); Ugo Buhagiar - 10th Anniversary 
 (Ugo Buhagiar) Barcelona (M.Moran/F.Mercury 
Arr. U. Buhagiar; Joseph Chircop - James Bond 
Suite (Arr. Frank Erickson) All about the bass (Arr. 
Joseph Chircop); Etienne Spiteri - An Angel on the 
24th (Etienne Spiteri) Palladio (K. Jenkins Arr. 
R. Longfield); Ray Zammit - Jien Nikola Protettur 
Tagħkom (Ray Zammit) Skyfall (Paul Epworth Arr. 
R. Zammit). Issa jmiss lill-Bord tal-Għażla sabiex 
jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu u jirrakkomanda lill-
Kumitat Ċentrali dwar min għandu jkun is-Surmast 
Direttur tal-Banda għas-snin li ġejjin.
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riċetta   
 

 

tiġieġ u 
Brokkoli

Il-Kejk
• Biex tara jekk il-kejk sarx, agħfsu kemmxejn b’subgħajk u jekk iħalli marka, 
ikollu bżonn jinħema ftit ieħor. Tista’ daħħal labra fil-kejk u jekk toħroġ nadifa, 
ikun sar u jekk toħroġ imdellka ikun jonqsu aktar ħami.
• Meta l-kejk jogħla ħafna fil-wiċċ, poġġi landa oħra izgħar fuq il-kejk fil-wiċċ, biex ma jibqax jogħla.
• Qabel tagħmel l-icing fuq il-kejk, poġġih fuq platt kbir. Poġġi l-platt fuq sjuna maqluba ta’ taħt fuq u waqt li 
tiksi bl-icing, tkun tista’ ddawwar il-platt bil-kejk b’kollox.
• Mar-royal icing itfa’ kuċċarina gliċerina ma’ kull 450g icing sugar. Żomm it-taħlita tar-royal icing  fil-friġġ 
minn awl il-lejl.
• Qabel tuża s-sikkina biex tferrex l-icing fuq il-kejk, daħħalha fil-misħun jagħli, biex l-icing ma jeħilx mas-
sikkina u jiġik aktar lixx.
• Idlek landa ġdida tal-kejk bi ftit żejt jew butir u daħħalha f’forn sħun għall-kwarta u m’għandhiex tissaddad.
• Qabel ma tiksi kejk taċ-ċikkulata bl-icing, żid kuċċarina cornflour mal-icing sugar biex jibqa’ magħqud.

Ngħallmu lit-tfal

• It-tgħanniq u l-bews huma tajbin, jekk ikunu ġejjin minn persuni li jħobbuhom tassew. 
Jekk xi ħadd ibushom u jħossuhom kuntenti, xorta m’għandhomx iżommuha sigriet imma 

jgħidu lill-ġenituri.
• Ngħallmuhom li ġisimhom hu kollu tagħhom. Jekk xi ħadd jipprova jmisshom 
b’tali mod li jitgerfxu, jitkellmu ma’ xi ħadd kbir tal-fiduċja tagħhom inkella jekk 

iżommuha għalihom, jaqgħu fi dwejjaq kbar.
• Meta xi ħadd ikbar minnhom, jafuh jew ma jafuhx, jipprova jbushom meta 
jkunu waħedhom jew ma’ tfal oħra u ma jkunux iridu, għandhom jgħajtu LE b’leħen 
għoli.

• Ma jiqfux jitkellmu ma’ xi ħadd li ma jafuhx, la meta jkunu waħedhom u lanqas meta jkunu 
ma’ tfal oħra.

• Kulħadd għandu d-dritt li jwerżaq kemm jiflaħ, meta xi ħadd jipprova jweġġgħu jew jagħtih fastidju.
• Meta jiltaqgħu ma’ xi ħadd li jibżgħu minnu, jaħsbu malajr f’xi ħadd li jistgħu jiftħu qalbhom miegħu u 

jserrħu qalbhom.

Ingredjenti

4 slices ħobż abjad
2 imgħaref żejt taż-żebbuġa
2 sinniet tewm mgħaffġa
100g brokkoli msajrin
sidra tat-tiġieġa maqsuma biċċiet, imsajra
ftit bżar aħdar biż-żalza tat-tadam

Metodu: 

1. Ħallat iż-żejt u t-tewm u idlek il-ħobż min-naħa waħda ta’ din it-taħlita Poġġi l-ħobż f’dixx taħt il-grill u ħallih għal minuta 
jew sakemm jiħmar. Aqilbu għan-naħa l-oħra u dellku biż-żejt. Ixwi taħt il-grill.
2. Poġġi l-biċċiet tat-tiġieġa, il-brokkoli u l-bżar aħdar fuq kull slice mixwi.
3. Qabel isservi erġa daħħalhom taħt il-grill biex jisħnu.

Għalina n-Nisa
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 Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ Anton Gellel 
     minn Paul Micallef

Fil-Birgu żgur li kulħadd jaf lil Anton Gellel anzi 
nazzarda ngħid li lil Anton jafuh sew u ħafna 

anke barra l-Birgu. Għalkemm mhux daqstant 
kbir fl-età  però  hu figura li mhux biss kien involut 
f ’ħafna għaqdiet fil-Birgu iżda ħafna drabi għal 
ħafna snin kien il-factotum speċjalment fil-festa 
ta’ San Lawrenz. Jien lil Anton nafu sew anzi 
trabbejna flimkien speċjalment meta kont involut 
fil-Kumitat tal-Festa. Hu bniedem tal-kelma u ta’ 
min jorbot fuqu u inti taf li jekk hemm Anton 
involut, l-oġġett se jsir u se jsir sew. L-entużjażmu, 
il-ħerqa, u l-impenn totali li bih jidħol għal xi 
ħaġa jew kariga hija kwalità li spikkat u tispikka 
ferm f ’Anton. Meta Anton kien jgħid u jgħid li se 
jagħmel u se ssir xi ħaġa, Anton jintefa’ b’ruħu u ġismu biex dan 
iseħħ u fil-maġġoranza kważi totali tal-każi dan seħħ. Dan ma 
jfissirx li ma jirrikjedix sagrifiċċju u Anton ġieli wkoll ħallas prezz 
għal din l-attitudni.

Intervista 
Iltqajna fl-uffiċċju tal-kumpanija tiegħu u (just like Anton!) bejn 
telefonata u bejn kompla bix-xogħol tiegħu tal-garaxx irnexxielna 
insibu (jew ahjar nisirqu) il-ħin biex nagħmlu din l-interviżta. 
Insomma eżempju perfett tal-multitasking li jħaddem Anton.

Familja
Anton twieled fis-6 ta’ Diċembru 1957 il-Birgu stess f ’dar fi Triq 
l-Irlandiżi issa nbidlet għal Triq Wenzu Dyer. Il-Malti jgħid ‘il-fula 
bint il-miżwet u r-razza dejjem tiġbed’ u Anton twieled f ’familja li 
l-ħajja tagħha kienet iddur mal-knisja speċjalment mal-Parroċċa 
ta’ San Lawrenz u dak kollu li dan kien ifisser. Il-ġenituri tiegħu 
ukoll kienu maħbubin u rispetati sew fil-kommunitaċ. Missieru 
Joe għamel karriera jħit id-drapp kollu tal-armar ta’ barra tal-festa 
tagħna. Sfortunatament hu miet ħesrem anki b’sorpriża għal 
kulħadd fit-23 ta’ Diċembru 2010 filwaqt li ommu Carrie xebba 
Mifsud mietet fit-23 t’Ottubru 1999. Anki Carrie kienet mara 
bieżla, tal-affari tagħha fejn il-familja u r-reliġjon kienu s-sisien ta’ 
ħajjitha u ma kinitx titlef okkażjoni waħda biex tagħti dak il-parir 
jew kelma f ’waqtha meta din tinħtieġ.

Anton għandu ħuh ieħor Joseph li wkoll kien involut fil-
kommunità f ’qasam ieħor dak sportiv għax kien il-fundatur 
tat-team tal-amateurs il-Vittoriosa Lightnings għalkemm 
kulħadd kien isejjaħ dan it-tijm bħala ta’‘Gellel’. Illum Joseph 
hu propjetarju ta’ ristorant rinomat u popolari f ’Wied il-Ghajn 
bl-isem ta’ ‘Swan Lake’.

Laqam u Kunjom
Kurżità li dejjem kienet tberren f ’moħħi u naħseb ukoll anke 
tal-qarrejja kienet minn fejn ġie l-famuż laqam ‘Ta billu rasu’ 
li bih magħrufa l-familja ta’ Mifsud min-naha ta’ omm Anton. 
Jien dejjem kont nahseb li xi ħadd bill xi ħaġa f ’ras xi ħadd però 
l-verżjoni hija differenti. Dan għaliex skont kif jingħad dan il-
laqam ġej min-nannu ta’ Anton, Toni li għax kien iżomm xagħru 
sabiħ, dejjem ippetnat anki b’xi forma ta’ ġel biex joqgħodlu 
tajjeb kienu tawh il-laqam imlaqqat mit-taljan u mill-Malti li 
oriġinarjament ġie minn ‘bello raso’, ras sabiħa, li bħas-soltu aħna 
l-Malta għawwieġniha u għaġienniha sakemm ġie ‘billu rasu’. U 
llum dan il-laqam twaħħad sew ma’ din il-familja speċjalment fil-
business tat-taxis għax matul is-snin min jaf kemm il darba smajna 
‘qabbad lil ta’ billu rasu’ jew ‘ġib karozza ta’ billu rasu’ meta konna 
ninħtiegu xi servizz ta’ taxi. (dan hu reklam bla ħlas… Anton u 
Henry please note!)

Kurżità oħra hija l-oriġini tal-kunjom Gellel li ta’ 
min jgħid li mhux daqshekk komuni f ’Malta. Min 
kif kien jisma Anton qalli li dan il-kunjom aktarx 
ġej mil-Lebanon.

Edukazzjoni
Bħala l-ewwel snin tal-edukazzjoni Anton attenda 
l-iskola primarja tas-sorijiet, l-iskola ta’ Mt. Carmel 
li kienet tinsab fi triq San Lawrenz. Bħala skola 
primarja Anton l-ewwel attenda l-kulleġġ ta’ De La 
Salle u dik tal-Fortini. Imbagħad bħala sekondarja 
hu qatta’ l-ewwel snin f ’Santu Wistin il-Pietà u 
mill-form 3 ‘il quddiem it-technical institute in-
Naxxar. Minn hemm hu daħal bħala apprentice 

mad-Dipartiment tax-xogħolijiet pubbliċi fejn meta kellu 18 
il-sena daħal jaħdem mal-istess dipartiment.

Xogħol
Fis-sena 1987 mar mad-dipartiment tal-kultura fi ħdan il-
Ministeru tal-Edukazzjoni biex ikun parti minn tijm li jorganizza 
attivitajiet kulturali fuq bażi nazzjonali. Kien membru tal-Kumitat 
Festi Nazzjonali mill-1987 sas-sena 1993.  Fl-istess sena hu mar 
jahdem mal- Ministeru tal-Edukazzjoni.

Ħidma fil-qasam tal-Kultura
Fiż-żmien li Anton għamel fid-dipartiment tal-kultura ġie 
ntrodott il-grande finale fi triq Sant Anna, it-Tlieta, l-aħħar jum 
tal-Karnival. Kellu sehem attiv fic-ċelebrazzjonijiet kbar li saru 
fis-sena 1989 biex jitfakkru l-25 sena tal-Indipendenza, kien 
jieħu ħsieb il-kunċert tal-epifanija kif ukoll tfaċċaw l-ewwel 
festi tal-irħula bħal fosthom il-festival tal-fjuri tal-Imdina li wara 
żviluppa fl-Imdina fest u nistgħu ngħidu li minn din l-ideja nibet 
il-famuż Birgufest. Meta kien il-kultura Anton ħadem qatiegħ u 
stinka biex fis-sena 1990 isir l-oratorju ‘Belt Rebbieha’ b’lirika 
ta’ Oliver Friggieri u mużika tas-surmast Joe Vella. Fil-fatt Anton 
jixtieq li dan ix-xogħol monumentali jerġa’ jittella’ u jien żidt li 
s-sena d-dieħla fl-okkażjoni tal-450 sena mill-Assedju l-Kbir 
tkun okkażjoni unika biex dan iseħħ. Bi tbissima Anton weġibni 
‘kieku sew’ però spjegali li proġett bħal dan jinvolvi eluf ta’ ewro li 
jekk ma jkunx hemm l-awtoritajiet warajh ma jistax jerġa’ jittella’.

Business
Wara li fis-sena 1993 Anton ħa d-deċiżjoni kuraġġjuża u fl-istess 
ħin ambizzjuża li jitlaq minn mal-gvern u flimkien ma’ kuġinuh 
Henry jerġa’ jirxoxta il-business tal-familja dak li ghandu x’jaqsam 
mal-karozzi u li għadu bih sal-lum. Dak iż-żmien dan kien fil-
pjazza u wara, minħabba li anki daħal f ’oqsma oħra bħal ftuħ ta’ 
ħanut taż-żebgħa (meta fil-Birgu ma kienx hemm) estenda għal 
Triq la Vallette.

Żwieġ u tfal 
Anton iżżewweg lil Doris nee Galea mill-Mosta fil-25 ta’ Mejju 
1981 fir-rotunda tal-Mosta. Interessanti li hu kien iltaqa’ mal-mara 
tiegħu fil-jum tat-tieġ ta’ zijuh Charles meta kien iżżewweg lil 
Agnes, li llum sfortunatament hi mejta. Meta żżewwġu Anton u 
Doris marru joqogħdu fi Triq Desain, il- Birgu stess fejn għadhom 
hemm sal-lum.

Miż-żwieġ tiegħu ma’ Doris, Anton kellu tlett t’itfal, il-kbir 
Lawrence li hu miżżewweġ lil Natasha u li għandhom tifel bl-isem 
ta’ Jake u għalhekk għamel lil Anton nannu għall-ewwel darba, 
Maria li taħdem ukoll fl-azjenda tiegħu kif ukoll Matthew li għadu 
student però diġà qed juri li għandu ġibda għal dak li għandu 

riċetta   
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x’jaqsam mat-teknika tas-sound u light għal 
shows fuq il-palk eċċ.

Ħajja Soċjali
Sa minn kien għadu żgħir Anton dejjem kien midhla tal-knisja u 
ma’ djul is-sagristan u l-qassisin. Il-ġibda lejn il-parroċċa u il-friegħi 
tagħha kienu (u għadhom) f ’demmu anzi fid-DNA tiegħu.  Kien 
jieħu sehem attiv f ’dak kollu li jiġi organizzat taħt il-kappa tal-knisja, 
mis-sehem tieghu fil-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira billi libes 
iż-żimarra iżomm xi misteru jew wahda mis-seba’ kelmiet sa jmur 
jgħin kemm fl-armar tal-knisja kif ukoll dak ta’ barra. Naturalment 
kien abbati, u kien dilettant kbir tad-daqq tal-qniepen kemm minn 
isfel kif ukoll minn fuq il-kampnar.

Tfulija
Bħal tfal oħra ta’ żmienu kien imur il-mużew u d-dar kien l-hena 
tiegħu jilgħab bil-knisja.  Saħansitra kien anke jistieden in-nies 
id-dar biex għat-taparsi jisimgħu l-quddies tiegħu. Jiftakar li darba 
minnhom meta kien qed jagħmilha tal-qassis kien ħaraq il-komma 
max-xemgħa taqbad li kellu fuq l-artal.

Meta beda jitfarfar hu kompla jkun attiv fl-ambjent tal-knisja. 
Hekk wara l-mużew hu kien jattendi l-Azzjoni Kattolika, li dak iż-
żmien kienet fl-aqwa tagħha, u hemm ukoll kien membru tal-kor 
Laudatem Pueri (għandi xewqa kbira nisma’ lil Anton ikanta!).

Kompla jieħu sehem fil-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira billi darba 
refa’ fi Kristu mejjet u anke ġieli refa’ fl-istatwa titulari tagħna f ’nhar 
il-festa (darba wkoll erfajna flimkien).

Anton kompla li bħala ġuvintur kienu jiltaqgħu ħdejn il-knisja 
u jagħmlu drammi nformali u l-palk kien ikun dik iż-żurżieqa 
li hemm fid-daħla tal-post fejn jintrefgħu xi vari u l-apparat tal-
Ġimgħa l-Kbira magħruf bħala ‘il-ġenna’. Jiftakar ukoll li fil-karnival 
kienu jorbtu skoss landi ma’ xulxin u kienu jiġru bihom madwar 
il-Birgu kollu.

Festi tat-tfal
Billi dak iż-żmien kien hemm id-drawwa li fil-Birgu jsiru numru ta’ 
festi organizzati mit-tfal stess, hu kien involut fil-festa li kienet issir 
fi Triq Mistral organizzata minn dak li llum hu Fr John Avellino. 
Jien, li ma kontx noqgħod ħafna ‘il boghod minn din it-triq niftakar 
sew intellgħu lill-istatwa ta’ San Lawrenz Jagħti d-Dawl lill-Għomja 
fil-gallarija ta’ Ġużi u Ġuża Avellino. U għadni niftakar li Fr John 
kien jarma l-pavaljuni kmieni ħafna filgħodu biex ma jkollux ħafna 
tfal jiġru ma’ saqajh. Għandi mpressjoni wkoll li dawk il-pavaljuni 
spiċċaw għandi u wara kont slifthom lil xi ħaddiehor biex jagħmel 
festa hu bihom.

Anton  jiftakar ukoll li fis-sena 1967 meta kellu biss 10 snin jiftakar 
li Wenzu Avellino u lil Wenzu Hili iħitu d-damask tal-kappella fl-
oratorju ta’ San Guzepp.

Ċentru taż-Żgħażagħ Vittoriosa
Anton sostna li l-magħmudija fit-tmexxija ħadha meta kien fetaħ 
iċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Vittoriosa. Dan minhabba l-empowerment 
li Dun Lawrenz Bonnici kien jagħti f ’dik li hija responsabbiltà u 
leadership fis-snin u x-xhur bikrija ta’ dik l-għaqda. Fil-fatt Anton 
flimkien ma’ Fr John Avellino u ħuh Lawrence jistgħu jitqiesu bħala 
l-fundaturi ta’din l-ghaqda. Jiftakar li l-ewwel laqgħa saret fil-kamra 
tal-kafè biswit is-sagristija tal-parroċċa. 

Dak iż-żmien iċ-Ċentru taż-Żgħażagħ kienet għaqda friska, 
moderna u innovattiva meta mqabbla m’għaqdiet oħra stabbiliti 
bhal mużew u l-Azzjoni Kattolika. Għalhekk kien irnexxielha 
tiġbed numru kbir ta’ żgħażagħ, tfajliet u ġuvintur u magħhom 
anke żgħażagħ li l-quddiem kellhom ikunu l-mexxejja f ’diversi 
għaqdiet kemm fuq livell lokali u anke nazzjonali. Fosthom kien 
hemm Anton li fiż-żmien tal-aqwa żmien taċ-ċentru okkupa karigi 

importanti fil-kumitat fosthom dik ta’ kaxxier.

Sagristan
Meta kien miet is-sagristan Wenzu Degabriele, il-kapitlu kien ħareġ 
sejħa għal min jixtieq jiġi kkunsidrat bħala sagristan. Minħabba 
l-viċinanza u l-ġibda li kellu għall- parroċċa Anton kien iddeċieda 
li jkun wieħed minn dawk li tefgħu n-nomini tagħhom. Kif jaf 
kulħadd l-għażla waqgħet fuq Karmenu Scicluna li għadu sagristan 
sal-lum.

Kumitat tal-festa
Minbarra li meta kien żgħir kien jgħin fl-armar, l-avventura tiegħu 
fil-Kumitat tal-Festa bdiet meta kellu madwar 15 il-sena u hu 
flimkien ma’ Mario Pellicano u Lawrence Avellino wara li ġew 
avviċinati minn Lawrence Farrugia (il-president attwali tal-każin 
tal-banda) li dak iż-żmien kien is-segretarju tal-kumitat tal-festa 
daħlu fil-kumitat. Bħal kulhadd l-ewwel obbligu u l-ewwel prova 
tan-nar kienu jmorru jgħinu fit-tombla s-Sibt filgħaxija.

Il-progress tal-festa
Minn hemm Anton ma ħarisx lura u għamel kważi għoxrin sena 
fil-kumitat, f ’diversi karigi fosthom dak ta’ kaxxier. Mingħajr dubju 
hekk kif fi żmien Mons. Mifsud, Lawrence  Farrugia u oħrajn 
bħall-għasfur mitoloġiku l-phoenix irxoxtat lill-festa mid-debris 
tal-gwerra, fiż-żmien Anton anke bil-formazzjoni tal-koppja hu 
u Salvu Attard  (il-ħampi) il-festa kibret, issaħħet u stagħniet u 
nistgħu ngħidu li tpoġġiet fuq livell ta’ festa kompluta u bla tlaqliq 
bħala waħda mill-ewlenin ta’ gżiritna. 

Nista’ insemmi lista li ma tispiċċa qatt li juri l-progress kbir li 
għamlet il-festa fl-era ta’ Anton u Salvu. Tista’ tieqaf fl-armar biss 
meta jitqies bħala wieħed mill-aħjar ta’ Malta. Inkompli insemmi 
li minn erbat ijiem il-festa telgħet għal ġimgħa kollha fejn anke 
bis-sehem tal-każin kull ġurnata għandha il-partikolarità tagħha 
u kull jum jiġbed eluf ta’ dilettanti lejn il-Birgu li minbarra li 
jitgħaxxqu bl-armar għani li hawn jammiraw il-mod kif aħna 
l-palmiżi nagħmlu festa.

Ġbir ta’ fondi
Anton ried u ħadem biex il-festa minbarra li ssaħħaħ il-metodi 
tal-ġbir tradizzjonali bħat-tombla, lotteriji, arbural, deċina eċċ 
jintroduċi metodi ġodda u innovattivi ta’ qliegħ ta’ fondi li kienu 
huma r-raġuni priniċipali għal dan is-suċċess. Hekk fi żmienu fuq 
l-insistenza u l-foresight anke bi sfond ta’ business li kellu kif ukoll 
l-attivitajiet li bdew jinbtu madwar il-pajjiż, il-kumitat investa u 
beda jikri l-palkijiet għall-attivitajiet soċjali, kiri t’armar tal-festa 
l-iktar antarjoli u drapp kif ukoll anke introduċa bill-boards li wara 
li jintużaw bħala pubbliċità għall-festa tagħna.

Anton kien jirraġuna li faċli tivvinta biex tagħmel affarijiet ġodda 
iżda d-diffiċli hu kif tkun kapaċi ġġib il-flus biex tiffinanzjahom. 
Naturalment dawn l-affarijiet Anton m’ għamilhomx waħdu. 
Irnexxielu jxerred l-entużjażmu li kellu madwaru u matul il-perjodu 
għaqqad grupp madwaru li ħadmu biex dawn il-proġetti iseħħu. 
Hu ovvju li mhux kollox kien jimxi ward u żahar! Altru minn hekk. 
Xi drabi ċerta dixxiplina u kontroll meħtieġ kif ukoll sens matur 
ta’ committment li jekk tajt kelma trid iżżommha, jekk dħalt għal 
biċċa xogħol trid twettaqha, sal-aħħar u tajba wasslu sabiex f ’xi 
każijiet Anton jiġi kkritikat għall-metodi li juża però dawn huma 
kwalitajiet kruċjali ta’ mexxej li jkun irid itejjeb dak li jkun daħal 
għalih. U Anton żgur li kellu u għad għandu dawn il-kwalitajiet 
ta’ leadership li wasslu għal tant suċċessi f ’kull qasam li kien fih.

Għaqda fil-Birgu
Għalkemm dak kollu li hu tal-palma hu l-mimmi t’ għajnejh u 
dejjem iżomm sod mal-prinċipju tiegħu però dejjem ħadem 
għal iktar sintonija u għaqda bejn is-soċjetajiet tal-Birgu. Dan 
jixhdu l-inizjattiva avventuruża li ħa li jagħmel ftehim reċiproku 
mal-komunità Dumnikana fuq l-armar, ftehim li għadu jeżisti 
sal-lum u li wassal għal iktar serenità bejn il-fazzjonijiet fil-Birgu. 
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Minħabba dan il-ftehim, daħlet iktar maturità 
u nqatgħu ċerti piki redikoli u banali bla bżonn 

naturalment mingħajr ma tnaqqas il-kompetizzjoni 
sana bejn il-partijiet.

Għal darba oħra fil-kumitat
Ma jistax jonqos li Anton mhux bniedem li jiżfen għall-mużika 
li ma ddoqqx għal widnejh u jekk iħoss li fl-opinjoni tiegħu xi 
affarijiet mhux sejrin sew ma joqgħodx lura li juri fehemtu. Hekk 
li fis-sena 1991 minhabba xi diżgwid hu rriżenja mill-kumitat 
tal-festa però meta faqqgħet il-kwistjoni tal-banda l-ġdida lejn 
tmiem is-seklu l-ieħor u l-kumitat ta’ dak iż-żmien irriżenja ‘en 
bloc’ ma setax jibqa’ passiv u forsi kontra kull parir anki dak 
familjari ħass il-bżonn li jerġa’ jidħol għall-madmad tal-kumitat 
tal-festa. Niftakar li jien kont wieħed minn tal-ewwel li fl-1999 
kont ċempiltlu biex dak iż-żmien ma nitilfux kuntratt t’armar 
t’arbli li kellna fil-Freeport. Fil-fatt hu għamel għaxar snin oħra 
fil-kumitat sas-sena 2009, meta fehem li issa kien wasal iż-żmien 
biex jgħaddi ir-responsabbiltà lil persuni ferm iżgħar fl-età, u anke 
f ’dan il-perjodu reġa’ sar hafna xogħol speċjalment f ’dak li hu 
armar fosthom id-drapp ġdid għal Triq il-Mina l-Kbira kif ukoll 
it-trufej ġodda tal-pjazza.

Festi Speċjali
Matul is-snin li Anton għamel fil-kumitat tal-festa u minhabba 
l-esperjenza vasta tiegħu  anki wara hu dejjem kien imsejjaħ biex 
jifforma parti integrali ta’ kumitati li kienu jitwaqqfu biex jiġu 
ċċelebrati xi festi speċjali. Hekk fis-sena 1990, hu kien jifforma 
parti mill-kumitat taċ-ċelebrazzjonijiet tad-900 sena parroċċa u 
anki kien ħa l-inizjattiva biex flimkien ma’ grupp ta’ voluntiera 
(inkluż jien) jiżbogħ il-knisja. Imbagħad għal darb’ oħra kien 
jifforma parti mill-kumitat organizzattiv meta inġiebet ir-relikwija 
għażiża ta’ ras San Lawrenz fis-sena 1997. Anton fis-sena 2008 
kien ukoll membru tal-kumitat li organizza l-attivitajiet tal-għeluq 
l-1750 sena mill-martijru tal-patrun tagħna. Reċentement ta 
s-sehem tiegħu fil-kumitat li ħa ħsieb jorganizza l-miġja fil-Birgu 
tal-Kardinal Vittoriosan Prospero Grech.

Sehem fil-Każin tal-Banda
Xi snin wara li kien irriżenja mill-kumitat tal-festa eżattament 
fis-sena 1994 ġie avviċinat minn Lawrence Farrugia biex jidħol 
fil-kumitat tal-każin tal-banda, billi dak iż-żmien ma kienx involut 
hu aċċetta li joqgħod bħala segretarju minflok Alfred Micallef. 
Wara hu għamel żmien bħala kaxxier u kien anki żmien Viċi 
President. Fil-perjodu li Anton kien fil-kumitat tal-każin dejjem 
kellu l-għan li jsiru l-emendi meħtieġa fl-istatut biex il-każin 
jinfetaħ iktar għall-membri. Ideja li forsi għall-ewwel sabet is-
solita reżistenza però biż-żmien dawn it-tibdiliet seħħu u llum 
il-każin sar iktar inklussiv.

Xogħlijiet fil-każin 
Fiż-żmien meta Anton kien fil-kumitat tal-każin sar ħafna xogħol 
fosthom sar it-trasport tar-rakkmu minn fuq l-istandardi kollha,  
inbidel is-saqaf tat-tromba tat-turretta, sar  l-arblu l-ġdid u bnadar 
addattati għalih inkluża l-bandiera kbira li tiddomina fuq il-pjazza 
fil-jiem tal-festa, is-Sala tal-billiard saret fuq il-fil, il-każin inżebagħ 
minn fuq s’isfel, il-wirja tal-Ġimgħa l-Kbira il-Ġetsemani kibret 
fl-attrazzjonijiet tagħha, ġie introdott il-kunċert annwali, beda 
jsir tibdil fl-istatut, inbidlet il-gallarija tal-injam, ġew restawrati 
il-ħadid tal-faċċata permezz tal-blasting, inbidlet is-sistema tad-
dawl fis-sala tal-kunċerti, inbnew żewġt ikmamar fuq il-latrina 
kif ukoll inxtraw timpani u drum kit għall-banda. 
Imbgħad kif diġà semmejt minħabba ċ-ċirkostanzi li żviluppaw 
dak iż-żmien reġa’ daħal fil-Kumitat tal-festa u ħass li jekk jibqa’ 
fiż-żewġ kumitati jkun hemm kunflitt ta’ interess u għalhekk 
għażel li jwarrab.

Wara …
Għalkemm ma baqax fil-kumitat tal-festa għal xi żmien wara baqa’ 
jieħu ħsieb jarma l-arblu l-kbir fuq is-sur ta’ San Ġakbu kif ukoll 
baqa’ jarma l-faċċata tal-knisja.

Politika
Wara xi żmien mhux involut soċjalment ġie avviċinat mill-Prim 
Ministru ta’ dak iż-żmien Dr. Lawrence Gonzi biex joħroġ għall-
elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fi ħdan il-Partit Nazzjonalista u fil-fatt 
hu tela’ u għadu sal-lum l-uniku kunsillier tal-PN fil-Kunsill Lokali 
tal-Birgu. Għalkemm fil-minoranza Anton jgħid li filwaqt li kull 
kunsillier iżomm mal-aġenda politika tal-partit tiegħu però hemm 
armonija sħiħa fi ħdan il-kunsill u kull deċiżjoni tittieħed għall-ġid 
tal-Birgu u r-residenti tiegħu.

Daħal ukoll fl-uffiċċju tal-Każin Nazzjonalista tal-lokal u hu jokkupa 
l-kariga ta’ President. Fil-fatt il-każin għadu kemm iċċelebra il-50 
sena mit-twaqqif tiegħu. 

Gheluq
Meta staqsejtu x’kien l-ikbar sodisfazzjon hu wieġeb li kull fejn 
kien kien sodisfatt li hu ħadem bla waqfien biex itejjeb, isebbaħ u 
jkabbar kull soċjetà li kien fiha u dan kulħadd jista’ jarah.

Għall-mistoqsija ritwali tiegħi dwar kif jara illum u fil-futur il-Birgu, 
il-Kunsill Lokali, il-każin u l-festa hu wieġeb hekk.  Dwar il-Birgu 
hu weġibni li kull ma jmur qed jieħu r-ruħ u għamel ħafna progress, 
irnexxielu jagħmel isem tajjeb kemm f ’Malta kif ukoll barra minn 
hekk li hafna nies kemm lokali kif ukoll barranin qed jinvestu fih. 
Minhabba f ’hekk hawn ħafna żgħażagħ Vittoriosani li llum jixtiequ 
jiġu lura peroċ illum il-propjetaċ fil-Birgu frott ta’ din il-qabża 
fil-kwalitaċ għoliet u saret iktar diffiċli. Dwar ħidmietu fil-kunsill 
xtaq li l-gvern ċentrali jisma’ iktar lill-kunsilli u mhux jittieħdu 
deċiżjonijiet mingħajr konsultazzjoni kif ġieli ġara u qed jiġri.

Dwar il-każin jaħseb li bħalissa hemm mutur tajjeb u b’saħħtu li 
qed iżomm il-każin għaddej però wisq jibża’ li jekk jispiċċa hu 
jkun hemm kollass sħiħ. Dwar il-festa forsi b’sorpriża qalli bla 
tlaqliq li ma tantx qed jara futur sabih għax għalkemm vera hemm 
grupp ta’ żgħażagħ ħabrieka u jaħdmu jħoss li hemm nuqqas kbir 
ta’ direzzjoni u dixxiplina u forsi dawk li jmexxu għadhom ma 
laħqux il-livell ta’ maturità li jixtieq. Hu spjegali li għalkemm li jsir u 
joħroġ l-armar hu tajjeb però min imexxi għandu jkollu iktar qabda 
ħolistika fuq il-festa speċjalment fil-ħolqien ta’ metodi ġodda ta’ 
ġbir ta’ fondi u mod aħjar kif jintefqu fejn għandha tirbaħ il-prijorità 
t’affarijiet essenzjali l-ewwel.

Kwalitajiet
B’dawk il-kummenti ħerġin iktar minn moħħ meqjus milli mill-
qalb kellna niġu fit-tmiem id-diskussjoni tagħna. M’Anton tista’ 
tibqa’ titkellem miegħu sakemm jibqalek saħħa għax tieħu gost 
taqsam il-veduti u l-argumenti miegħu kif ukoll tista’ titgħallem 
ħafna minnhu. Lil Anton fi ftit kliem nista’ niddeskrivih ukoll bhala 
viżjonarju rivoluzzjonarju li mhux kuntent b’dak li jsib, l-istatus 
quo idejjqu anzi jbeżżgħu iżda jkun irid jibdel u jirranġa. Fil-qasam 
tal-volontarjat forsi għadhom jinstabu nies però fis-sezzjoni tal-
mexxejja din il-kwalità hija iktar skarsa u għalhekk prezzjuża.U bla 
dubju Anton jaqa’ sew taħt din is-sezzjoni.

Nittama li…
Qabel sellimtlu minbarra x-xewqat sbieħ għas-sena t-tajba jien 
awgurajtlu suċċess f ’dak li qed jagħmel (naturalment, bejnietna,  
minbarra l-aspett politiku!) u jien xorta għadni tal-fehma li għad 
għandu ħafna x’jagħti lill-komunità Vittoriosana u …. għala 
le anki, kif għamel fil-passat, jekk ikun hemm il-ħtieġa anke fl-
oqsma marbuta mal-kult Lawrenzjan. Jien dan nemmnu u għadni 
nittamah. Jien ċert li min għandu għal qalbu dawn l-oqsma jaqbel 
miegħi mija fil-mija.
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’ 
JANNAR - FRAR 2015

Il-Ħamis 1 ta’ Jannar   L-Ewwel Jum tas-Sena 2015     
It-Tlieta 6 ta’ Jannar   Fis-6.00 pm Laqgħa tal-LEAP Project fil-Berġa ta’ Franza 

L-Erbgħa 7 ta’ Jannar   Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi    
     Fis-6.15 pm Laqgħa dwar Jum il-Birgu    
Il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar  Riċeviment mill-Għaqda Każini tal-Banda   
Il-Ħadd 11 ta’ Jannar   Fl-10.00 am Laqgħa mal-Awdituri    
It-Tnejn 12 ta’ Jannar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali  
It-Tlieta 13 ta’ Jannar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali   
Il-Ġimgħa 16 ta’ Jannar  Tifkira ta’ dawk li mietu fil-Gwerra ġewwa l-Knisja  
Is-Sibt 17 ta’ Jannar   Fis-1.00 pm Audition għall-għażla tas-Surmast   
It-Tnejn 19 ta’ Jannar   Għeluq ghan-nomini għall-Elezzjoni tal-Kumitat   
L-Erbgħa 21 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira  
It-Tnejn 26 ta’ Jannar   Fl-10.00 am Tkompli l-kawża dwar il-ħsara fil-Garage tal-Ħawli  
     Fis-6.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali    
     Fis-7.00 pm Laqgħa Ġenerali Mista    
It-Tlieta 27 ta’ Jannar   Fis-6.30 pm Laqgħa Ġenerali għall-Bandisti u Membri    
     Propjetarji għall-għażla ta’ parti mill-Kumitat 2015-2016  
L-Erbgħa 28 ta’ Jannar  Fis-6.30 pm Laqgħa Ġenerali għall-Membri biex jaħtru parti  
     mill-Kumitat 2015-2016  
It-Tnejn 2 ta’ Frar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda   
It-Tlieta 3 ta’ Frar   Fis-7.00 pm L-ewwel Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 2015-2016 
L-Erbgħa 4 ta’ Frar   Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi   
It-Tlieta 10 ta’ Frar   Festa Kmandata - San Pawl     
Il-Ġimgħa 13 ta’ Frar   Ikla tal-Karnival      
Il-Ħadd 15 ta’ Frar   Ħadd tal-Karnival     
L-Erbgħa 18 ta’ Frar   Bidu tar-Randan     
Il-Ġimgħa 20 ta’ Frar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira  
It-Tlieta 24 ta’ Frar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali    
     

Ikla Familjari fis-Swan Lake Restaurant
Il-Ġimgħa tal-Karnival

Nhar it-13 ta’ Frar, 2015 Fit-8.00pm
Prezz:- €20  



  Jannar - frar    Ħarġa Nru. 85                       15

Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar

56, La VaLLette Street,VittorioSa

Tel: 2180 7535




