Każin tal-Banda San Lawrenz
Snack Bar • Cafeteria • Take Away
• Bar miftuħ kuljum • Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
Jaċċetta Bookings għal Coffee Mornings u Afternoon Teas

Tel: 2180 7526

Fava Woodworks Co. Ltd.
KW 17B, Corradino Industrial Estate, Paola
Tel: 2182 7650

Manufacturers of all types of Wooden Mouldings
Showrooms at the Factory and
80, St. Joseph High Road, Ħamrun

Special prices for furnished flats owners

2

SETTEMBRU - OTTUBRU

Ħarġa Nru. 77

			

Il-Kelma tal-President

R

eġa’ kellna konferma oħra ta’
kemm il-Festa ta’ San Lawrenz
hija waħda mill-Festi Popolari li hawn
fi Gżiritna bl-eluf ta’ nies li attendew
għall-manifestazzjonijiet li saru bejn
il-31 ta’ Lulju u 11 t’ Awwissu, jafu
li minħabba r-riħ qawwi ma kinux
se jaraw il-bandalori, pavaljuni u
bnadar disinjati u maħduma min-nies
professjonali, armati. Nixtieq nesprimi
l-apprezzament tiegħi u tal-ħafna lil
Christian Raggio u grupp ta’ żgħażagħ
li mexxa biex ramaw u żarmaw ilBirgu u l-mod kif ħadu ħsieb l-armar.
Hawn ma nistax ma nsemmix iż-żmien
qasir li hemm bejn dawn iż-żewġ festi
li huwa kontra kull prassi fejn jiġu
ċċelebrati zewg festi f’Parroċċi oħra.
Dan qiegħed joħloq pressjoni kbira
fuq dawk involuti fl-organizazzjoni
taż-żewġ festi li qiegħda dejjem
tiżdied minħabba ż-żieda fl-armar
li qiegħed isir. Art. 7 ta’ Ċirkulari
Nru. 333 maħruġa mil-Kurja fit-22
ta’ Diċembru 1995 jgħid li ‘f’dawk
il-Parroċċi fejn, barra l-festa titulari
tiġi ċċelebrata festa reliġjuża esterna
ohra, għandu dejjem jitħalla żmien ta’
mill-inqas sitt gimgħat sħaħ bejn il-jum
taċ-ċelebrazzjoni taż-żewġ festi’. Ma
nafx għaliex dan ma japplikax fil-każ
tal-Parroċċa tagħna.
Waqt il-marċi tal-briju qed nosservaw
titjib minn sena għall-oħra u qed
tispikka l-kordinazzjoni u ftehim li
jeżisti bejn l-entitajiet involuti florganizazzjoni tal-Festa.
Mingħajr ma nnaqqas mis-suċċess kbir
li kellna bil-‘Laser Show’, għall-fini
tal-istorja nixtieq nagħmel korrezzjoni
dwar dak li ntqal fil-kummentarju li
l-Bandalora tal-Każin kienet regalata
mis-Sezzjoni Żgħażagħ. Il-bandalora
tal-Każin, disinn ta’ Salvu Bugeja u
li nħadmet minn Patri Martin Borg
Tereżjan inġabret minni fejn ilkontributuri kienu mitluba jgħatu mitt
lira, li lista tagħhom qiegħda fuq irħama
fil-kamra tal-arkivju ż-żgħir. Din ġiet
ppreżentata lis-Soċjetà f’Akkademja
li l-Banda San Lawrenz organizzat
ġewwa l-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz
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nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Lulju 1994 biex
tfakkar il-50 sena minn meta l-istatwa ta’
San Lawrenz inġiebet mill-Imdina. IsSezzjoni Żgħażagħ Palmiżi kienet wieħed
minn dawn il-kontributuri.
Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħruġ il-Vara hemm
bżonn li tkun aktar organizzata għaliex
għad hemm min ma qatax qalbu li jfixkel
din l-attività li fiha valur pastorali u
tista’ tiġi aktar sfruttata. Nissuġġerixxi li
l-Arċipriet, li naf kemm għandu għal qalbu
din l-attività, jaħtar kummissjoni żgħira
biex tgħinu fl-organizzazzjoni u tmexxija
ta’ din iċ-ċelebrazzjoni li d-devoti ta’ San
Lawrenz iħobbu.
Ngħid grazzi lil dawk kollha li taw ilkontribuzzjoni tagħhom fl-arbular li
norganizzaw fil-ġranet tal-Festa fejn
ilħaqna s-somma ta’ €4806. Għandna
ħafna li qegħdin japprezzaw dak li qiegħed
isir fil-Każin, biss hemm oħrajn li jaħsbu
li l-ispejjeż tal-Każin jaqgħu mis-sema.
Meta wieħed iħares lejn il-lista li titwaħħal
fin-notice board jinnota li l-maġġoranza ta’
dawk li jridu jiddettaw x’tagħmel il-banda
u x’marċi ddoqq ma jagħtux ċenteżmu.
Jispikka wkoll l-faqar ta’ wħud millħwienet tal-Birgu bil-kontribuzzjonijiet
miżeri u tal-mistħija tagħhom, filwaqt li
l-festa għalihom tfisser dħul ta’ flus. Dan
b’kuntrast meta il-każin tal-Banda joħroġ
l-eluf ta’ ewro.
Il-Kumitat tal-Banda m’għandux ‘shut
down’ u mill-għada tal-festa ħa ħsieb
iżarma l-planċier u jneżża l-Każin millibsa tal-Festa. Iltaqa’ u sar post mortem
ta’ dak li ġara u beda jħallas. Quddiemna
għandna sena oħra ta’ ħidma fosthom
l-irranġar tal-faċċata tal-Każin li tant ilna
naħdmu ghaliha, is-sliding roof tal-bitħa u
ħafna proġetti oħra. Dan kollu jista’ jsir blgħajnuna tagħkom u l-benefatturi tagħna.
Nerġa’ nagħmel appell biex tieħdu sehem
fl-attivitajiet soċjali li l-Każin jorganizza
biex jinġabru l-fondi.
Nixtieq ngħid grazzi lil shabi tal-Kumitat
għax-xogħol bla waqfien li għamlu
fil-ġranet tal-festa b’ħafna sagrifiċċji
personali tagħhom u tal-familji tagħhom
u nħares b’ottimiżmu għall-ġejjieni.
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Tislima f’għeluq il-75 sena mill-mewt
Is-Surmast Gaetano Grech

Isem fost l-Aqwa Awtoritajiet Mużikali

I

s-Surmast u Kompożitur Gaetano Grech,
imlaqqam “Palazzi”, twieled l-Isla nhar itTlieta, 18 ta’ Settembru 1855 minn Anġlu u Tereża
mwielda Fiammingo. L-għada ta’ twelidu, huwa
ġie mgħammed fil-Kolleġġjata Sengleana millKanonku Arċipriet Dun Alwiġ Mizzi. Filmagħmudija, minbarra l-isem Gaetano, huwa
ġie mogħti ukoll l-ismijiet ta’ Calcedonius,
Joachim, Benedictus, Annettus u Joseph.

Minn nisel il-mużiċisti

Huwa kien iben familja mill-aħjar u
ġie mrobbi tajjeb flimkien maż-żewġ ħutu
Dun Ġwakkin Grech, Arċipriet tal-Birgu
bejn l-1897 u l-1926, u Patri Ambroġ ta’
Santa Tereża. Sa min meta kien għadu żgħir
kien jidher ċar li ħareġ jixbah ’l ommu, nisel
il-mużiċisti kemm f ’Malta, kif ukoll barra minn
xtutna. Il-familja ta’ ommu kienet minn dejjem
mixħuta għall-mużika. Imma mal-affinità familjari hu
meħtieġ li jkun hemm ukoll il-ħajra u l-inklinazzjoni għallmużika. Ix-xebħ bla kultivazzjoni jibqa’ bħall-ħajja fiż-żerriegħa.
Kieku Gaetano ma żviluppax din il-parentela, ma kienx jikseb
isem fost l-aqwa awtoritajiet mużikali. Lanqas ma kien ikollna
dawk il-kompożizzjonijiet tiegħu li ma jagħmlux għajb lil dawk
ta’ Azzopardi, Fenech, Bugeja, Vella, Vassallo u Diacono li huma
kwiekeb fis-sema tal-mużiċisti Maltin u barranin.
Fi tfulitu studja l-ewwelnett il-klarinett għand is-Surmast
Ġwann Battista Bellizzi, alliev tal-kompożitur ċelebri F. Hunter
(1793-1878). Aktar tard huwa studja l-vjolin għand zijuh (hu
ommu), is-Surmast Ġorġ Fiammingo. Fiż-żewġ strumenti
huwa rnexxa bil-kbir. Għalhekk, is-surmastrijiet tiegħu ħeġġew
lill-missieru biex ikomplilu l-istudju għand wieħed mill-aqwa
kompożituri ta’ dak iż-żmien. Dan kien is-Surmast Francesco
Mallia Cassar (1821-1877), Senglean li kien għamel żmien
Maestro di Capella tal-Bażilika tal-Isla. Mallia Cassar kien wieħed
mil-kontapuntisti profondi ta’ żmienu kif jidher mill-ħafna
kompożizzjonijiet profani u reliġjużi tiegħu.
Il-progress taż-żagħżugħ Gaetano f ’idejn dan is-Surmast ma
naqasx. Huwa kompla jistudja l-armonija għand is-Surmast
Pawlino Vassallo. B’hekk Grech għadda malajr ’l quddiem u
beda l-ħidmiet tiegħu ta’ kompożitur. Vassallo kien jgħid li lil
Grech u Abela Scolaro ma jaqlibielhom ħadd għall-partituri talBanda. F’dawn il-partituri jidher il-ġenju, is-sengħa u l-prattika
ta’ kompożitur espert u skrupluż. Minn taħt idejh ħarġu wkoll
bosta skulari.

Bandist żagħżugħ

Għadu żagħżugħ ta’ 16-il sena, minbarra li kien diġa popolari
u promettenti għall-kompożizzjonijiet, Gaetano kien idoqq
mal-Banda Sengleana La Sengle taħt is-Surmast Tomaso Galea,
u aktar tard narawh mal-Banda La Vincitrice (li kienet għadha
kif twaqqfet fl-Isla fl-1871) li kienet taħt is-Surmast Pasquale
Millo. Jingħad li din il-Banda kisbet suċċess kbir bit-twettieq ta’
programm ta’ mużika diffiċli li esegwiet fi Strada Vittoria fl-Isla
fit-12 ta’ Settembru 1873. L-Innu Immortale Pio IX, varjat fuq
il-klarinett, ġie esegwit maġistralment minn Gaetano Grech.
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minn Fabian Mangion

Dan wassal biex l-ammiraturi ta’ dan iż-żagħżugħ
bravu mużiċista ħadu lil Gaetano fuq l-ispalla
lejn il-Każin.
Aktar tard, fil-ħajja privata tiegħu huwa
żżewweġ lil Ġuditta Vella fil-Kon-Katidral
ta’ San Ġwann il-Belt Valletta. Huwa baqa’
jgħix fil-Belt għall-bosta snin fejn rabba
familja bl-akbar għożża u fil-biża’ ta’ Alla.
Fl-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu,
Gaetano Grech wera l-ġenju mhux
komuni li bih Alla żejnu għaliex fihom
wieħed jiltaqa’ ma’ armonija li tassew
tgħaxxaq. Sa minn meta kiteb l-ewwel
sinfonija tiegħu La Bella Melita, il-ġenju
artistiku tiegħu beda jidher u baqa’
jikber miegħu. Matul ħajtu, is-Surmast
Grech kiteb u ppubblika għad kbir ta’
biċċiet mużikali: marċi (funebri u brijużi),
sinfoniji, fanatasiji, valzers, innijiet, kif ukoll
kompożizzjonijiet għall-kant u għall-orkestra.

Surmast Direttur ta’ bosta baned

Diversi soċjetajiet filarmoniċi mxerrdin madwar Malta bdew
jixħtu għajnejhom fuqu sabiex jiksbu s-servizzi tiegħu. Mhux ftit
kienu dawk is-soċjetajiet tal-mużika li talbuh biex ikun surmast
direttur tal-baned tagħhom. Fost dawn, huwa dderieġa l-Baned
La Valette (1888-1889) u Prince of Wales Own (1890-1892) talBelt Valletta, il-Banda Queen’s Own tal-Isla (1905-1912), il-Banda
San Ġorġ ta’ Bormla (1887-1889), il-Banda Duke of Edinburgh
tal-Birgu (1889-1905, 1909-1910), il-Baned Unjoni (1891-1904)
u Sant’ Andrija (1889-1890) ta’ Ħal Luqa, il-Banda L’Isle Adam
tar-Rabat (1894-1911,1913-1921), Malta, u l-Banda La Stella
tar-Rabat, Għawdex (1902-1905). Insibuh ukoll Direttur ta’
Banda ġdida li, għal xi ftit żmien, ġiet iffurmata fil-Belt Valletta
bl-isem ta’ Otto Settembre u, maħtur ukoll bħala Direttur Onorarju
tal-Banda Prince of Wales Own tal-Birgu, Grech idderiġa lil din
il-Banda f ’okkażjonijiet partikulari. Huwa kien ukoll Direttur
mużikali mal-Banda tat-Tieni Battaljun tar-Reġiment Malti talMilitia. Minn hawn wieħed faċilment jagħraf is-sehem kbir li
kellu dan il-bniedem fl-iżvilupp tal-arti mużikali f’Malta. Il-baned
Maltin għadhom sal-lum jiftaħru bil-kapaċità tiegħu u jgħożżu
fl-arkivji tagħhom il-mużika ta’ dak li kienu jirreferu għalih bħala
“Professur tal-Mużika”.
L-Altezza Rjali Tiegħu l-Prinċep Alfred, Duka ta’ Edinburgh,
ġie Malta fl-1876. Gaetano Grech iddedikalu l-kompożizzjoni
tiegħu stess għall-vjolin u l-pjanu Pensiero Melanconico. F’dik
l-okkażjoni, id-Duka, huwa wkoll vjolinista kbir, stieden lil dan
il-kompożitur Malti għall-pranzu miegħu abbord l-HMS Euryalus
u saħansitra offrielu biex iżommu miegħu u jaħtru Direttur
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tal-orkestra tiegħu.
Wiegħdu wkoll li jsieħbu
fl-Orkestra ta’ Sandringham
Palace magħmula mill-aqwa mużiċisti
tal-Imperu. Is-Surmast Grech, li ma xtaq
qatt li jitbiegħed minn mal-familja tiegħu
u minn art twelidu, hawn forsi tilef l-isbaħ
okkażjoni ta’ ħajtu.

ta’ sitt mitt bandist. Ir-Re Dwardu VII
tant ħa pjaċir li tah l-awgurju tiegħu
personali għal programm li kien
għadu kif sema’, fost l-għajjat ta’ ferħ
u ċ-ċapċip mill-pubbliku preżenti.

Awtur ta’ Grammatika
tal-Mużika bil-Malti

Għal Geatano Grech, il-familja
u l-mużika kienu l-ħsieb ewlieni ta’
ħajtu. Ma jistgħax jonqos li l-ġenju ta’
kompożitur mogħti għall-ħwejjeġ tarruħ u tal-Knisja ikun l-iżjed jidher filmużika sagra. Huwa kiteb bosta quddies,
għosrien, antifoni, innijiet u responsorji
tal-festi u tal-mejtin. Huwa kkompona
wkoll is-servizz kollu tal-Milied u talĠimgħa l-Kbira, flimkien ma’ diversi
litaniji u Tantum Ergi.
Fl-1890, Gaetano Grech ġie maħtur
bħala surmast akkademiku onorarju kif
ukoll Soċju Fundatur taċ-Circolo Bellini ta’
Catania, flimkien ma’ surmastrijiet kbar oħra. Dan kien sar wara
li kien ta prova tal-ħila artistika tiegħu billi dderiega a prima vista
biċċa mużika klassika esegwita mill-Banda Muniċipali. Huwa
ġie ppreżentat ukoll b’midalja tad-deheb. Ħafna mill-mużika
sinfonika tiegħu għadha sal-lum iżżejjen l-librerija famuża ta’ dan
l-istitut ġewwa Catania.

Kompożitur ta’ ħila

Forsi l-akbar u l-isbaħ xogħol mużikali tiegħu hija s-Sinfonija
oriġinali La Figlia del Re Pepino. Din ġiet esgwita f ’Londra u
Gaetano Grech kien ġie ppremjat b’midalja fl-Espożizzjoni
Kolonjali fost kompożituri oħra kbar. Din kienet sinfonija li
għall-melodija u l-istrumentazzjoni tagħha toqgħod ma’ dawk
ta’ Harold, Suppe, Auber u Hoffmann. La Figlia del Re Pepino
ndaqqet b’suċċess kbir għall-ewwel darba fit-Teatru Manoel,
imbagħad fit-Teatru Rjal taħt id-direzzjoni tas-Surmast Pietro
Ronzani li dak iż-żmien kien Direttur.
Żewġ Poemi Sinfoniċi deskrittivi: L’Assedio di Malta u
Calma e Bufera huma żewġ kapulavuri tiegħu. Tal-ewwel ġiet
imżanżna mill-Banda La Valette, taħt it-treġija tiegħu stess filPjazza tal-Palazz u l-oħra mill-Banda Prince of Wales (illum King’s
Own), fl-1 ta’ Jannar 1892. Dakinhar, din il-Banda, b’sens kbir
patrijottiku esegwiet programm b’kompożizzjonijiet ta’ Mużiċisti
Kompożituri Maltin. Għandu tiegħu ukoll Inno Nazionale li
ndaqq għall-ewwel darba fi Pjazza Regina mill-Banda La Valette flewwel Kommemorazzjoni tal-Festa Nazzjonali tal-Otto Settembre.
Insibu li f ’April tal-1903 ġie Malta r-Re Dwardu VII talIngilterra biex iqiegħed l-ewwel ġebla tal-Breakwater. Għal din
l-okkażjoni s-Surmast Gaetano Grech, idderieġa Massed Band

Huwa dmir tagħna li nibqgħu
niftakru f ’dan is-Surmast mhux
b i s s m i n ħ a b b a l - g ħ a d d t a’
kompożizzjonijiet li ħallielna imma
fuq kollox għax kien l-ewlieni u l-uniku
li kiteb u ppubblika Grammatika talMużika bil-Malti li l-ħtieġa tagħha
kienet ilha tinħass. Gaetano Grech
għamel dan f ’Ottubru 1908 bil-ħsieb
li jħajjar u jħeġġeġ liż-żgħażagħ
ħaddiema għat-tagħlim tal-mużika.
Fil-fatt, dan il-ktieb huwa ġabra
ta’ teorija mużikali bażika imfissra
bl-aktar mod sempliċi. Fid-daħla
għal dan il-ktieb, Gaetano Grech
jikteb hekk: “F’kull belt u f’kull raħal ta’ din il-gżira tagħna,
jinsabu Baned u Soċjetajiet oħra Mużikali, komposti minn ħafna
dilettanti, illi bi ħrara l-aktar kbira jiltaqgħu wara jum ta’ xogħol
l-aktar qalil, u jissieħbu biex jitgħallmu l-arti sabiħa tal-Mużika u
jiena biex nagħmel il-qalb lil dawn id-dilettanti, u biex nara aktar
ipperfezzjonar f’din l-arti hekk sabiħa, ħsibt li nwettaq ix-xewqa
tiegħi u nistampa dan il-ktieb.” Għal din il-biċċa xogħol li tassew
irnexxiet hu kien onorat b’ċertifikat u midalja mis-Societa d’ Arti,
Manifatture e Commercio.
Ta’ karattru umli u li ma jħobbx jidher, fil-kwiet ta’ daru mehdi
bix-xogħol tal-kompożizzjoni li fiha kien isib l-għożża ta’ qalbu,
Gaetano Grech sab il-ġenju tiegħu mifrux ma’ Malta kollha u lil
hin minnha. Wara marda kkaġunata minn riħ fit-tul, huwa miet
f ’Raħal Ġdid nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu 1938. Kellu 83 sena
u kien għadu kif ikkompona l-ewwel att ta’ opra lirika tiegħu
Le Prime Crociate fuq il-librett ta’ Patri Pawl Cauchi, monaku
Benedittin Senglean fil-monasteru ta’ Montecassino.
F’mewtu Gaetano kien assistit minn Dun Franġisk Xuereb, ilKappillan ta’ Raħal Ġdid, u miż-żewġ uliedu saċerdoti: Patri Bert
Grech tal-Konventwali u Patri Spiridjun Grech tal-Karmelitani.
F’mewtu huwa kien imwieżen ukoll mit-talb tas-sitt uliedu l-oħra:
Suor Beneditta Grech OSB, Edgar, Ganni, Polly, Aida u Ester.
Gaetano Grech indifen fiċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija
Addolorata. Ninsab ċert li, 75 sena ilu, hekk kif kien qed jiġi
ssiġillat il-qabar li fih tqiegħed il-fdal mortali ta’ dan id-dekan
tal-Kompożituri u Diretturi Maltin tal-mużika, Malta kienet
imbikkma tibki t-telfa ta’ iben dehen li dejjem ħabbha u għaniha

bil-ġenju tiegħu fl-arti mużikali.

___________________________
Referenzi:
Arkivju Parrokkjali Senglea, Liber Baptizatorum, Vol. XII, pg. 31.
Borg, Tancred, Is-Surmast Gejtanu Grech ta’ l-Isla, Il-Berqa, 25 ta’ Marzu 1938, pg. 7.
Grech, Joe, Il-Kazini tal-Baned ta’ Malta u Għawdex, PEG, 2001.
Mifsud Bonnici, Robbie, Mużiċisti Kompożituri Maltin, 1954.
Sciberras, Raymond, Gejtanu Grech, Leħen l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu, Ħamrun, Settembru 1999, pg. 6.
Vella Bondin, Joe, Il-Mużika ta’ Malta fis-Sekli Dsatax u Għoxrin, PIN, 2000.
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Ma nagħtux bis-sieq dak li għandna!

D

ejjem naħseb ftit dwar fuq liema aspett ser ikun
qed nikteb fl-ewwel kitba fuq din il-ħarġa wara
l-Festa. Faċli wieħed jintilef fuq kemm kellna festa
tajba, kemm ġew nies, kemm kienu tajbin il-marċijiet,
x’ħarqa nar kellna u nista’ nibqa’ sejjer. Tifhmunix
ħażin, kulħadd jaf li għal darb’oħra il-Festa kella
attendenza tajba f’kull Jum tagħha, b’mod speċjali flAntiviġilja, li oġġettivament hu wieħed mill-isbaħ u
marċijiet ‘tal-Ġimgħa’ li hawn f’pajjiżna. Kienet tajba
ħafna wkoll ix-Show li tellgħet is-Sezzjoni Żgħażagħ
Palmiżi fis-6 t’Awwissu, Show Awdjo Viżwali,
akkumpanjata minn Mużika u Nar eċċezzjonali u
oriġinali. Prosit Tassew għax immarkaw l-20 sena mittwaqqif ta’ din is-Sezzjoni fundamentali għall-Festa
b’mod xieraq u bil-kbir!
Kienu tajbin ukoll il-marċijiet, kif ukoll il-Programm
Vittoriosa in Festa, appuntament annwali fil-kalendarju
bandistiku Malti fejn tara l-ikbar Pjazza tal-Birgu
maħnuqa bin-nies. Kien sabiħ ukoll La Notte di
San Lorenzo, grazzi għall-Għaqda Piroteknika 10
t’Awwissu, fejn il-biċċiet mużikali sinkronizzati
xegħlu l-Port il-Kbir, apparti l-kwalità ta’ murtali li
ttellgħu bejn il-ftuħ u l-għeluq. Kienet fuq kollox
sabiħa il-Purċissjoni, bi dħul Grandjuż bħal dejjem.
Peroċ din il-festa ħallitilna fuq x’hiex naħsbu. U
m’inhix qed nirreferi għall-ħruq tat-Trofew. Kulħadd
jaf minn fejn ġiet din l-azzjoni, għalxiex u kontra min.
L-individwu jew individwi li għamluha għadhom
mhux magħrufa. Madanakollu, mingħajr ma nidħol
fil-mertu jekk kienx postu hemm eċċ eċċ, dawn
m’humiex affarijiet li għandhom jaqtgħu qalb ħadd,
u min-naħa l-oħra qas huma azzjonijiet li għandhom
isiru fil-Millennju l-ġdid... imma minn ċertu livell ta’
‘kultura’ tistenna kollox.
Lura għall-punt prinċipali. Iva, rridu naħsbu fuq żewġ
binarji. L-ewwel wieħed hu dak li ktibt fuqu diġà filProgramm tal-Festa – is-sostenibilità. Irridu naraw
kif il-Festa ħa tkun sostenibbli, mingħajr ma jkollna
għalfejn jitnaqqsu iktar affarijiet u nispiċċaw f’ħafna
ċempil, e-mails u ittri biex nerġgħu lura minn dak li
miftiehem, u agħar minn hekk jidher ikraħ il-każin li
f’dan il-każ partikolari kien li sab soluzzjoni! Imma
nsomma, issa drajna naffaċċjaw l-istess affarijiet sena
wara sena! Biex naraw kif ħa nkunu sostenibbli, irridu
norganizzaw mill-ġdid il-Festa u t-tmexxija tagħha. U
dan il-punt jorbot mat-tieni wieħed.
Mhux ħa nkun qed ngħid sigrieti, għax kulħadd jaf bittensjoni li nħolqot ħabba l-armar u l-maltemp, flimkien
ma’ affarijiet oħra li kkulminaw ruħhom fl-Antiviġilja
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minn Bjorn Callus - Segretarju

wara l-marċ. Sfortunatament, dan kollu hu frott ta’
nuqqas ta’ organizazzjoni amministrattiva, nuqqas ta’
mexxej wieħed li jkun kapaċi jirrispondi għal kollox,
li jqassam ix-xogħol, li jieħu deċiżjoni. Għandna
nuqqas ta’ persuna hekk, għalkemm għandna persuna
‘in the making’, kif deher biċ-ċar, b’deċiżjoni tajba,
fir-rigward li ma jintramax armar. Imma l-iżviluppi
li seħħew wara juru li s-sitwazzjoni m’hijiex taħt
kontroll.

Irridu nżommu f’moħħna li l-ebda festa f’Malta ma
taffordja ‘tkeċċi’ persuni fuq bażi għax huma antiki,
jew għax ma jifhmux, jew għax ikun hemm opinjonijiet
diversi. Aħseb u ara l-Birgu. Irridu naraw kif ser
naħdmu flimkien, kull min hu interessat, u mhux
in-nies jiġu użati għall-bżonn biss, imbagħad għax
ikunu jridu jagħtu kontribut ‘nibżgħu’ minnhom u ma
ninvolvuhomx, għax forsi nibżgħu li jieħdu f’idejhom
il-kontroll tas-sitwazzjoni.
Personalment, ma naċċetta qatt li persuna sena sħiħa
taħdem għall-festa, u għax ma taqbilx ma’ xi ħaġa
jew tkun urtata, anke ġustament u bir-raġun, tagħżel li
tbattal l-istonku fil-Festa. Għax il-vittma f’dan il-każ
ma jkun ħadd ħlief il-Festa stess. U la min ikun urtat,
u anqas min għamel l-azzjoni! Inżommu f’moħħna
li s’issa qed nagħmlu l-mirakli, belt ta’ 3,000 ruħ,
pjuttost anzjana, b’żewġ festi! Ejja ma nitilfux dan
kollu. Ejja ma nagħtux bis-sieq dan kollu! Flimkien
ma’ dan, noqogħdu attenti wkoll mit-tentazzjoni li
joffri is-Social Media, fejn dak li suppost jinkiteb fi
grupp magħluq, b’ nuqqas ta’ ħsieb jista’ jixxandar
mal- 4 irjieħ tad-dinja. Nużaw moħħna, u mhux l-istint!
Jien sinċerament nappella lil dawk kollha li jaħdmu
għall-festa, u anke lil dawk li forsi jixtiequ jaħdmu
għall-festa, sabiex isegwu id-direzzjonijiet u l-avviżi
li jkunu qed jingħataw. Forsi ma tafx kif, nkabbru
l-ammont ta’ voluntiera. Tislijiet!
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Inkomplu nibnu fuq is-suċċessi
minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

N

insabu issa xahar wara l-Festa tal-Padrun ta’ Beltna
San Lawrenz fejn għal darb’oħra kellna festa kbira
b’ċelebrazzjonijiet mill-aqwa, kemm interni kif ukoll
esterni. Żgur li s-suċċess ta’ kull manifestazzjoni jitkejjel
mill-konkorrenza tan-nies u għalina ta’ San Lawrenz din
qatt ma’ kienet problema. Din is-sena kull ġurnata kienet
aqwa mill-oħra.
Bħala Każin tal-Banda l-aktar ġurnata importanti għalina
tkun dik tas-7 t’Awwissu meta l-Banda tesegwixxi
l-Programm ‘Vittoriosa in Festa’ fl-akbar u fil-Pjazza
ewlenija tal-Belt tagħna fuq il-Planċier meravilja. Din
is-sena t-tema magħżula kienet ‘ Eighties Flashback’ fejn
kellna xelta ta’ mużika li kienet popolari fis-snin tmenin.
Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri li din is-sena
hija t-tlieta u tletin waħda fit-tmexxija tal-Banda kellna
Programm imżewwaq bil-pubbliku li kkonkorra bil-kbir
japprezza dak li aħna tellajna. Prosit lil kull min ta’ s-sehem
tiegħu f ’dan ir-rigward. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja
lill-isponsors li jgħinuna ntaffu ftit mill-ispiża ta’ din ilġurnata. Tajjeb li tkunu tafu li dan il-Programm jiġi jiswa
l’ fuq minn € 4,000.
Imma l-festa mhux il-Programm biss imma jkollna erba’
servizzi oħra, bl-aktar popolari jkunu dak tal-Antivigilja u
l-Marċ tat-Te Deum. Dan tal-aħħar minkejja li jkun fost ilġimgħa filgħodu ftit li xejn tara d-differenza fejn in-numru
ta’ nies u l-briju li jkun hemm quddiem il-marċ huwa xiehda
ta’ festa mill-kbar. Marċ li jlaħħaq nefqa ta’ € 2,500 bħala
ħlas lill-bandisti. Naħseb dan huwa messaġġ ċar u konferma
ta’ kemm il-Każin tal-Banda huwa parti ntegrali mill-Festa
u li l-kontribut tiegħu huwa wieħed kbir ħafna. U hawn
irridu nżommu f’moħħna li bħala Każin tal-Banda minkejja
li l-għan ewlieni u l-qofol ta’ sena ħidma hija l-Festa ta’ San
Lawrenz, hemm affarijiet u impenji oħra matul is-sena li
jirrekjedu ħafna xogħol u spejjeż. U fuq kollox hemm issede tas-Soċjeta’. Palazz lussuż fost l-aqwa li hawn f’pajjiżna.
Fil-fatt matul is-sena lil għaddiet komplejna ninvestu fejn
kif stajtu taraw is-sular t’isfel għadda minn trasformazzjoni
totali, nefqa li laħqet madwar € 200, 000 fejn li kieku ma’
dħalniex bi sħab mal-investitur li ħa l-Bar ma konniex naslu.
U finalment ftit tal-ġranet ilu beda l-armar mal-faċċata talKażin sabiex ikun jista’ jibda r-restawr fuqha. Naħseb jekk
hemm persuna li tista titkellem fuq dan il-proġett huwa
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jiena li kont involut direttament fin-negozjati sabiex wasalna
li l-Gvern Ċentrali jagħmel dan il-proġett. Wara li madwar
tlett snin ilu kellna laqgħat mal-Ministru tax-xogħlijiet
ta’ dak iż-żmien George Pullicino kif ukoll d-Direttur
tax-Xogħlijiet Ray Farrugia u l-Perit Hermann Bonnici,
f ’Novembru li għadda finalment ħareġ il-permess. Wara
l-bidla fl-amministrazzjoni tal-pajjiż kellna wkoll laqgħat
mal-Ministru Joe Mizzi fejn ikkonferma li x-xogħol jibda
wara l-Festi li jsiru fil-Birgu, cioe’ kif fil-fatt seħħ fl-ewwel
ġranet ta’ Settembru. Għaldaqstant grazzi kbira lil kull min
ħadem sabiex il-ħolma tagħna ssir realta. Pero’ minbarra
r-restawr hemm ħafna xogħol ieħor li jrid isir fuq il-faċċata
fejn ser tinbidel il-gallerija kif ukoll irid isir dawl ġdid.
Nemmen li dan il-proġett ser jgħaxxaq il-Pjazza ewlenija ta’
Beltna. Ħasra li kien hemm min għamel minn kollox sabiex
ixekkel dan il-proġett meta suppost il-kompitu tiegħu huwa
li jinkoraġġixxi inizjattivi ta’ din ix-xorta.

Quddiemna għandna sena oħra ta’ ħidma fejn irridu
nkomplu nibnu fuq dak li qegħdin nagħmlu kemm millaspett tas-Sede’ tas-Soċjeta’ kif ukoll fil-Banda. Fil-fatt
l-appell tiegħi huwa biex napprezzaw aktar l-importanza
tal-Banda fis-Soċjeta’ Maltija. Nħeġġu aktar tfal li jitgħallmu
l-arti mużikali fejn fil-Każin jingħataw lezzjonijiet b’xejn kull
ġimgħa. Nersqu aktar biex ngħinu u nimpenjaw ruħna fittmexxija tas-Soċjeta’. Billi nkunu passivi u kritiċi biss m’aħna
ser naslu mkien. Irridu nxammru l-kmiem u ngħinu sabiex
inkomplu ngħollu l-isem u r-reputazzjoni li għandhom ilKażin u l-Banda Vittoriosana San Lawrenz.
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Għalina n-Nisa

riċetta
Ingredjenti

Tortillas bit-tonn taż-żejt, bżaru aħmar, żebbuġ u feta

• Tortillas (2 għal kull persuna)
• Zalza
• Tonn taż-żejt chunks
• Bżaru aħmar mixwi

• Żebbuġ iswed imqatta’
• Plain ġobon feta
• Nagħniegħ frisk imqatta’
• Ftit insalata

Metodu:
Ibda billi tixwi malajr it-tortillas fil-forn fuq naħa waħda biss. Poġġi tortilla waħda għal kull persuna bil-parti
mixwija’l fuq ġo dixx tal-ħami. Ixwi l-bħar jew aħmi fil-forn bi ftit ħejt. Qaxxarhom u qattagħhom ħoxnin
u poġġihom fil-ġenb. Itfa’ ftit minn-nagħniegħ frisk fis-salsa u itfa’ftit fuq tortilla waħda (tinsiex li l-parti
msajra trid tkun ‘il fuq). Poġġi fuqha l-biċċiet tat-tonn, biċċiet tal-bħar, iż-żebbuġ imqatta’ u ferrex il-ġobon
feta. Poġġi tortilla oħra fuq l-oħra, bil-parti msajra ‘l isfel, u aħmi ġo forn sħun jew grill għal 3 jew 4 minuti.
Aqsam f’erba’ biċċiet u servi ma’ ftit insalata

X’tista’ tagħmel bil-ħobż?
Meta jibqa’ xi ħobża u tixxotta, gerbibha fil-foil u aħmiha fil-forn
230C/450F, jew mark 8 għal 5-10 minuti. Ħalliha tibred fl-foil qabel
isserviha.
Il-bziezen jistgħu jissaħħnu biex iġġibhom iqarmċu fuq temperatura
ta’ 130C/250F, jew mark 1/2.
Meta jibqa’ xi biċċa ħobż xotta, xarrabha fil-ħalib, agħsarha, farrakha
u żidha mal-ikkapuljat tal-pulpetti biex ma jiġikx magħqud ħafna.
Il-ħobż frisk jitqatta’ aħjar jekk iddaħħlu għal ftit ħin fil-friġġ.
Meta jkollok pakkett ħobż imqatta’ fil-friżer, aqbad u ixwih mill-ewwel kif ikun iffriżat.
Ħobża tista’ tinżamm fil-friżer, iżda jekk iddewwimha aktar minn ġimgħa, il-qoxra tinqala’ għaliha.

TAJJEB LI TKUN TAF
In-ngħas wara l-ikel

Biex ma jaqbdekx ngħas wara nofsinhar, tikolx ikel bil-grass
jew li jkun fih ħafna karboidrati. Minflok kul insalata b’diversi
ħxejjex imqatgħin. Jekk taħdem barra, waqt il-brejk, wara li
tiekol, oħroġ imxi skont il-ħin li jkollok.

Ix-xama’ fuq it-tapit

Aqla’ kemm tista’ xama’ li tkun waqgħet fuq it-tapit,
b’sikkina li ma taqtax. Imbagħad poġġi biċċa brownpaper
fuq ix-xama’ u ħadida sħuna fuqha u żommha fuq ilbrownpaper sakemm tinħall ix-xama’ u tinxtorob mill-karta. Jekk ix-xama’ tkun
ikkulurita u jibqa’ xi kulur fuq it-tapit, xxarrab sponża fl-ispirtu l-vjola (methylated
spirit) u naddaf il-kulur biha. Wara naddaf bi sponża mxarrba fl-ilma ċar.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Il-Bini tal-Ewwel Sptar fil-Birgu

minn Anton Attard

L

-għan prinċipali li għalih twaqqaf l-Ordni ta’
S.Ġwann kien il-kura tal-morda u l-midrubin
u l-għajnuna lill-fqar, speċjalment lill-pellegrini li
kienu jaslu fl-Art Imqaddsa. Għalhekk, l-isptar,
jew kif hi magħrufha aktar, l-Infermerija li
għandna fi Triq Santa Skolastika, kienet fost
l-ewwel binjiet ta’ l-Ordni fil-Birgu. Bdiet tinbena
f ’Novembru ta’ l-1532 u sena wara kienet lesta.
Żewg sulari jħarsu lejn il-baħar u swali oħra
jħarsu n-naħa tat-triq imsemmija.
Ta’ min jgħid li fiha kienu jingħataw kura pazjenti
rġiel biss. Inbniet f ’din ix-xaqliba billi fil-qrib kien hawn nixxiegħa ta’ ilma ġieri, u fl-istess ħin kienet qrib il-baħar, minfejn
morda jew feruti minn fuq ix-xwieni setghu jinġarru għall-kura f ’ħin iqsar milli kieku kellhom jinġarru fuq l-art. Għal
dan il-għan, kienu fetħu bieb fis-sur li n-nies tal-Birgu jsibuh l-aktar bħala ‘it-toqba’. Biex l-Infermerija nbniet hawn, ilKavallieri kienu xtraw u ġarrfu xi djar li kien hawn f ’din ix-xaqliba.
Għall-effiċjenza fil-kura li l-kavallieri kienu jagħtu lill-morda fiha, din l-infermerija kienet magħrufa ma’ l-Ewropa kollha.
Fl-1538 tkabbret aktar u kompliet tintuża sa l-1578, sakemm tlestiet dik tal-Belt. Wara xi żmien mingħajr użu, ghal diversi
drabi, reġgħet intużat bħala sptar ta’ iżolament, meta kien ikun hawn xi epidemja tal-pesta
Fl-1654, il-Granmastru għaddieha lis-sorijiet Benedittini biex saret it-tieni monasteru ta’ dan l-Ordni f ’dawn il-Gżejjer,
flimkien ma’ dak ta’ San Pietru fl-Imdina. Tul is-snin, fl-armerija/monasteru saru diversi olterazzjonijiet, l-aktar minn
Lorenzo Gafa’ li, kawża ta’ hekk, din il-binja storika tilfet ħafna mill-oriġinalita’ tagħha. Taħt il-monasteru, fin-naħa li
tħares lejn il-Kalkara, hemm imħażen li kienu jagħmlu mal-Infermerija. Uħud minnhom kienu ntużaw bħala sptar ta’
iżolament għan-nies tal-Birgu li kienu ntlaqtu bil-marda tal-pesta fl-1813. Aktar tard, dawn l-imħażen, inbidlu f ’waħda
mill-ewlenin fabbriki tal-luminata li nfetħu f ’Malta.
Għal min jixtieq isir jaf aktar dwar din il-binja wara li għaddiet għand il-Benedittini, nissuġġerilu jidħol fis-sit li fetħu
m’ilux is-sorijiet. Permezz tiegħu, in-nies tal-Birgu jsiru jafu aktar x’teżor moħbi għandha f ’nofsha din il-belt. Is-Sit huwa
www.sorijietbenedittini.com

Kwadru Ġdid fil-Knisja ta’ San Lawrenz
Ftit snin wara d-dehriet tal-Madonna f ’Lourdes, il-Birgu kien minn ta’ l-ewwel li fih xterdet id-devozjoni lejn il-Madonna
taħt dan it-titlu. L-Arċipriet Publiju Farrugia kien il-promotur ta’ dan il-kult f ’din il-belt. Sbatax-il sena biss wara d-dehriet
kien qabbad lill-pittur Ignazio Cortis biex jagħmel kwadru tad-dehra, b’daqs ta’ madwar 160cm b’90 cm. Dan il-kwadru,
jekk mhux l-aktar, hu żgur fost l-aktar bikrija tal-Madonna taħt dan it-titlu f ’dawn il-Gżejjer.
Kien wasal il-Birgu fil-bidu ta’Awwissu tal-1875 u l-inawgurazzjoni tiegħu tħalliet għal meta tgħaddi l-festa ta’ San Lawrenz.
Ma’ tmiem l-Ottava tal-festa, bil-knisja għadha armata, saret l-inawgurazzjoni tiegħu bi tridu bejn id-19 u l-21 tax-xahar,
b’quddiesa bl- omelija u r-reċita tar-Rużarju. Il-Hadd 22, imbagħad, fil-5.00 ta’ filgħodu saret Quddiesa bi Tqarbina
Ġenerali u fid-9.00 ħarġet Quddiesa Kantata.
Wara nofsinhar, wara l-għasar, Patri Viċenz Cremona OP, wieħed mill-aħjar predikaturi ta’ dik il-ħabta, kif kienet ilproċedura dak iż-żmien, niseġ il- paniġierku, bit-tema prinċipali tkun ix-xewqa tal-Madonna li jingħad spiss ir-Rużarju.
Dan il-kwadru, li qiegħed fil-kappellun tal-Kunċizzjoni, minkejja l-138 sena li għaddew minn fuqu, għadu fi stat tajjeb.
Fl-1954, bħala tifkira tas-Sena Marjana li kienet qed tkun iċċelebrata dik is-sena, b’fondi li nkisbu mis-Sinjura Marija
Portelli, kien tqiegħed fi gwarniċ tal-fidda.
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’

Anton Attard (it-Tieni Parti)

W

ara li fl-ewwel parti dħalna fil-fond dwar it-tfulija u t-trobbija
ta’ Anton Attard fit-tieni parti ta’ din l-interviżta naraw ladoloxxenza u l-bqija dwar Anton… mela għalina.

Adoloxxenza u l-imħabba lejn il-ballun

Kontra qalbu Anton ħareġ mill-mużew minħabba li kien ihobb
il-futbol. Għalkemm ma kien hemm xejn imniżżel speċifikament
fir-regoli riġidi u iebsin tas-Soċjeta` Mużewmina, pero` dak
iż-żmien għall-membru attiv biċ-ċomba mużewmina l-logħob talfootball ma kienx permess! Kien jintgħażel mat-team ta’ De La Salle
College fil-leagues tal-iskejjel. Miegħu, fit-team tal-kulleġġ kien
hemm players bħal Johnny Darmanin, Louis Theobald, Joe Cini,
Fred Barry u l-Franċiż Claude Coulon, li kien prominenti fit-team
tal-Hibs. Il-quddiem, dawn kollha għamlu isem fil-futbol Malti. Flistess żmien, kien jilgħab mal-minors tal-Vittoriosa Stars u baqa’
tiela’ sas-second division fil-pożizzjoni, skont is-sistema tal-lum,
bħala midfielder. Fiż-żmienu mal-iStars kien hemm ħafna players
mill-Birgu tajbin bħal Manwel Urpani, Johnny Darmanin, Frans
Gatt, Joe il-Bega Bezzina, Ġużi Gatt tal-forn, Ġanni Agius (magħruf
bħala Ġanni tal-Youth Centre), Lino Bugeja u Ġużi Mugliett. Pero`
jħoss li l-players tal-lokal ma ngħatawx spazju biex jiżviluppaw aħjar,
għax kienu jinġiebu players barranin, l-aktar Furjaniżi. Fi żmienu,
rari kien ikun hemm coaches. It-teams kienu jiddependu fuq ittalenti tal-players individwali. Pero` jiftakar li fl-aħħar kien inġieb
mal- iStars bħala coach Tony Nicholl, wieħed mill-aqwa players li
qatt rat Malta. Il-logħob kien jintlgħab fuq l-art iebsa kollha żrar filground tax-Schreiber, ir-Raħal Ġdid u dik xi ftit aħjar tal-istadium
tal-Gżira. Jekk taqa’ waħda sew, probabbilment ma tqumx. Jew jekk
tqum, tispiċċa tajjeb bħala mudell għal xi vara tal-Ġimgħa l-Kbira.
Dak iż-żmien it-turf kien biss ħolma!

Salvat minn missieri ‘il-Mike’

Qalli li darba missieri l-Mike iffrankalu xi daqqtejn mhux ħażin wara
logħba bejn Bormla u l-Birgu. Bormla kien rebħu u l-Birgu sostnew
li dan sar għax inxtraw xi players. X’ kumbinazzjoni. Antika Roma
! Li ġara hu li l-Birgu, meta l-għada telgħu għat-training il-Fortini,
kienu żebgħu ballun ċelest bis-simbolu tal-liri fuqu. Billi l-Fortini
kien jintuża miż-żewġ timijiet tal-Birgu u ta’ Bormla, qamet kommozzjoni u xi partitarji Bormliżi saru aggressivi u kien ser jinqala’
l-ġlied. Anton tela’ tard għat-training u mingħajr ma kien jaf x’ġara sab
ruħu fil-bawxata. Is-sapporters numerużi Bormliżi kienu se jħebbu
għalih ukoll. Iżda billi missieri kien għamel żmien Segretarju tas-St.
Georges, kienu jafuh sew u anki rispettat minn kulħadd, u għalhekk
irnexxielu jikkalma s-sitwazzjoni.

Tkomplija tal-karriera kalċistika

L-istaġun 1955/56 ma kompliehx għax kien korra b’xedaq miksur waqt logħba tar-Reserves kontra l-Ħamrun. Billi kien suldat
mill-ground kien ittieħed l-isptar ta’ Bighi, fejn qatta ġej u sejjer
tliet xhur sħaħ. Anton beda jnaqqas mill-futbol meta żżewweġ u
għajr xi ftit loghbiet ‘l hawn u ‘l hemm ma lgħabx. Baqa’ jilgħab
biss mat-team tad-Dipartiment tal-Posta, li kienu rebħu diversi
unuri fil-kompetizzjonijiet organizzati għad-dipartimenti tal-Gvern.
Jidher li kien għadu mhux ħażin, għax kien avviċinat minn diversi
timijiet. Kien għażel lil B’Kara iżda sabha diffiċli minħabba l-bogħod
u karozza ma kellux u wara xi darbtejn training ma marx iżjed. Tul
żogħżitu, għalih il-football kien kollox tant li, flimkien ma dawn ittimijiet kien jilgħab ukoll mal-Unitas ta’ Bormla, team li kien jieħu
sehem fl-Amateur League tal-MFA u prominenti ħafna fil-logħob li
kien jintlagħab kull nhar ta’ Ħadd fil-ground tal-Fortini, meta dan
kien ground tal-football u mhux suq kif spiċċa llum.
Meta fis-Sebgħinijiet għamel xi żmien fil-Fergħa tal-Posta ta’ Raħal
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Ġdid, iħoss li kellu l-privileġġ, jew l-unur, li jilgħab mal-famuż internazzjonali Ingliż Stanley Matthews, li kien għamel żmien jgħix
Marsaxlokk. Minkejja li dan kien qabeż l-erbgħin sewwa, kien
wera x-xewqa li jilgħab magħhom bhala guest player f ’logħbiet li
kienu jilagħbu kontra fergħat oħrajn tal-Posta u xewqtu qatgħuhielu.

Azzjoni Kattolika

Kompla jiżvela li wara li ħareġ mil-mużew Anton daħal fl-Azzjoni
Kattolika fejn anke kien hemm tijm tal-futbol , u anki kienu jtellgħu
drammi tat-tejatrin, f ’waħda mis-swali taċ-Ċirkolu, kemm f ’dak
tad-Daħla u kemm, aktar tard, f ’dak fil-bidu ta’ Triq La Valette.
Fost in-nies li kienu nvoluti kien hemm Ġużi Zahra, Lawrence
Cacciattolo, l-aħwa Zammit Naro, Joe Brown, Stephen De Raffele,
John Azzopardi, Joe Darmanin, Charles Brincat u Renzo Xerri.
Kienu jirreċtaw taħt id-direzzjoni ta’ Ġużi Attard, ta’ Peresso, li
kien jikteb id-drammi u anki jagħmilha ta’ suġġeritur. Aktar tard,
dan sar wieħed mill-aħjar kittieba bl-Ingliż u kiteb diversi kotba,
fosthom ‘The Battle of Malta’ , li fih jispikka ħafna l-Birgu. Fil-fatt
fil-programm tal-festa ta’ din is-sena kien hemm artiklu ta’ Joe
Brown flimkien ma’ ritratt tal-cast ta’ wieħed minn dawn iddrammi - iz-‘Zorro’.

Xogħol

Wara li spiċċa mill-iskola, kif kienet ix-xewqa ta’ ħajtu, Anton daħal
suldat mas-2nd HAA Regt. tar-Royal Malta Artillery. Pero`, il-ħolma
ta’ tfulitu li meta jikber jimmarċja, jagħmel id-drill u jispara sfumat
fix-xejn u qatt ma seħħetx għax spiċċa bħala skrivan magħluq bejn
erba’ ħitan wara skrivanija qalb il-karti u r-reġistri, kemm meta
kien stazzjonat fil- fortizza ta’ Hompesch u kemm meta marru
fil-fortizza tas-Salini.
Meta ġietu l-opportunita` li jingħaqad ma’ reġiment Ingliż bi prospetti mill-aħjar, l-għarusa (illum il-mara) tiegħu ġagħlitu jagħżel
bejn il-ħajja militari barra mix-xtut ta’ Malta jew lilha. Anton għażel
l-imħabba u beda jaħseb biex jitlaq mis-servizz.
Li ġara kien li darba waqt li kienu jinnamraw fuq xi bankijiet fl-area
ta’ Couvre Porte, komunament magħrufa bħala ‘fejn sabu is-sinjur
‘ bir-riħ ġiet parti minn gazzeta ma’ saqajh dwar eżami għall-Posta.
Għadda u daħal jaħdem bħala pustier f ’Ħaż-Żabbar. Fil-frattemp
għamel eżami ukoll għal clerk typist u għadda wkoll pero` billi
l-Posta wara li jkun qassam l-ittri kollha kien jispiċċa mix-xogħol
bejn Nofsinhar u s-Siegħa għażel li jibqa’ f ’dan l-impjieg, meta
irrealizza li kellu aktar liberta` u, dik il-ħabta, kundizzjonijiet aħjar,
fosthom il-pensjoni.
Anton baqa’ mal-Posta sakemm irtira meta kellu 59 sena, wara 39
sena servizz. Spiċċa fil-grad ta’ Uffiċjal Amministrattiv responsabbli miż-żamma effiċjenti u t-tiswija tal-mezzi kollha tat-trasport
tad-Dipartiment.

Amministratur fil-Federazzjoni tal-Boċċi

Wara li kiber u l-football ma baqax ħobż għal snienu, Anton xtara
frejgatina u kien imur jistad. Kien jorbotha ix-Xewkija, il-Kalkara,
fejn ma’ Bertu Darmanin u Godwin Tonna, li aktar tard sar wieħed
mill-aħjar players ta’ din il-logħba, kienu jilagħbu l-boċċi fejn
hemm il-pitch illum, li dik il-ħabta fiha kien jinġabar iż-żibel talinħawi. Meta l-Ministeru tal-iSport, dik il-ħabta taħt Lorry Sant,
ta’ mbuttatura kbira biex din il-logħba tradizzjonali tixtered ma’
Malta, flimkien ma’ dilettanti oħra fetħu l-każin tal-Kalkara. Meta
nbnew il-klabb u l-pitch, inħatar segretarju u minn hemm Anton
spiċċa biex flimkien ma’ Colin Cauchi , Tonio Briguglio, Karmenu
Schembri, Pawlu Tanti u xi oħrajn waqqfu l-Federazzjoni Klabbs
tal-Boċċi. Wara ftit żmien, inħatar Segretarju tagħha u flimkien

SETTEMBRU - OTTUBRU

Ħarġa Nru. 77

ma’ Colin Cauchi, ir-radju kronista sportiv
magħruf, li sfortunatament ħalliena m’ilux,
kien irrappreżenta lil Malta, meta l-Federazzjoni
ssieħbet fil-Federazzjoni Internazzjonali. Kien ħalla
minn din il-kariga wara li l-kitba u r-riċerka storika saret il-passjoni
numru wieħed tiegħu.

Żwieġ

Anton iżżewweġ lil Doris nee Brown fil-parroċċa ta’ San Lawrenz
fl-4 ta’ Ġunju 1960 u kellu żewġt itfal subien - Twanny u Sammy.
Hu nannu ta’ tnejn - Marija u Andrei u bużnannu ta’ Luca. Meta
żżewweġ mar joqgħod f ’nru 9 Triq il-Majjistral u wara Triq Sant
Antnin (il-Pjazzetta). Minn hawn għammar għal 30 sena sħaħ fiddar f ’nru 82 Triq Santa Skolastika. Wara li żżewgu t-tfal huwa u
l-mara xtaqu jċekknu u fl-1989 mar joqgħod f ’post iżgħar f ’Wied
il-Għajn fejn għadu fih sal-lum. F’Wied il-Għajn, u sa ċertu punt,
anki fil-Birgu flimkien ma’ Ġużeppi Chetcuti, bħala membru talLeġjun ta’ Marija, għamel żmien twil jagħti kontribut fl-attivitajiet
parrokkjali u pastorali.

Riċerka

Meta spiċċa mill-boċċi, waqt il-brejk ta’ nofsinhar, kien imur ilbiblijoteka l-Belt Valletta u darba iltaqa’ ma’ storja dwar żewġ fizzjali Ingliżi li ma ridux isellmu lill-istatwa ta’ San Lawrenz, fil-ħruġ
tal-purċissjoni, bil-kanuni ta’ Sant’ Anġlu. Billi kienu protestanti
qiesu dan il-ġest bħala idolatrija u spiċċaw f ’qorti marzjali u kienu
tkeċċew mis-servizz. Billi dak iż-żmien jien kont nieħu ħsieb ilprogramm tal-festa kien tani artiklu fuq din il-ġrajja biex ninkludih
fil-ktieb tal-festa ta’dik is-sena. Kien għoġobni għax kien interessanti
u ppubblikajtulu. Minn hemm baqa’ jqalleb u jgħarrex qalb kotba,
gazzetti u dokumenti, jirriċerka u jipprova jiskopri fatti u ġrajjiet
storiċi ġodda li idealment qatt ma jkunu ħarġu fil-pubbliku. B’wiċċi
minn quddiem nikteb bla ebda dubju li qed jirnexxilu għax kitbietu
dejjem ikunu nnovattivi u interessanti.

Is-sehem tiegħi

Għalhekk Anton isostni li kont jien li bdejtlu u nkoraġġejtlu l-karriera ta’ riċerkatur u kittieb, kif ukoll li kont jien ukoll li ntroduċejtu
fil-media meta kont stedintu għall-interviżta fuq ir-radju RTK dwar
l-ordnijiet reliġjużi f ’sensiela li kelli dwar il-Kottonera. Imbagħad
minn hemm Anton ma ħarisx lura u kif qalli hu stess ir-riċerka
daħlet fih bħala passjoni u kważi kważi sar addict għaliha, għax ma
joqgħodx mingħajra.

Pubblikazzjonijiet u kotba

Fil-fatt illum Anton għandu mijiet t’ artikli mxerrdin f ’diversi
pubblikazzjonijiet l-aktar dwar l-istorja, tradizzjonijiet u festi. Kiteb
ukoll serje għal Radju Kottoner kif ukoll l-awtur ta’ tliet kotba.
Dawn huma l-istorja tal-qasam maskili tal-mużew tal-Birgu bl-isem
ta’ “Għajn ta’ ġid li ssaqqi Belt” li ħareġ fl-2006 fuq talba tan-neputi
tiegħu Ġorġ Agius, li dak iż-żmien kien is-superjur tal-Qasam
tal-Birgu. Fuq nota pożittiva Anton fakkarni li anki semmieni
fil-ktieb meta darba jien kont irrappreżentajt il-Qasam tal-Birgu
f’kompetizzjoni nazzjonali li kienet saret il-Blata l-Bajda dwar kliem
Ġesu` jew kif kienet magħrufa ‘Sentenzi minn Leħen il-Maħbub’.
Min-naħa l-oħra b’dieqa irrimarkali li llum dan il-Qasam tal-Mużew
tal-Birgu jinsab magħluq. Mur ġib lil Dun Ġorġ kemm kien jinkwieta u jiddispjacih, billi, kif turi l-istorja, kien għal qalbu ħafna.
Anton hu ukoll l-awtur tal-ktieb ‘Ġrajjiet il-Banda San Lawrenz’ li
ġie mistieden jikteb u ippubblikat fis-sena 2008 biex jitfakkru l-125
sena tas-Soċjeta`. Għandu ktieb ieħor bl-ingliż bl-isem ta’ ‘Four
Walks in a Historic City’ li kitbu fuq stedina tal-Kunsill Lokali u
l-Għaqda Din l-Art Ħelwa. Barra minn dan, kull meta ġie msejjaħ
mill-Kunsill Lokali tal-Birgu, fuq quddiem nett is-Sindku ħabrieki
John Boxall, biex jgħin fil-pjan tal-Kunsill biex il-Birgu jakkwista
l-fama mill-aqwa li jgawdi llum, dejjem aċċetta bil-qalb. Forsi kien
għalhekk li fis-sena 2009 ingħata Gieħ il-Birgu
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Ħsibijiet għall-futur

Meta staqsejtu x’għandu f ’moħħu għall-futur hu weġibni li, sakemm
jista’, jkompli jirriċerka, fost oħrajn għall-kitba regolari li jikkontribwixxi f ’din l-istess newsletter bl-isem ‘Mill-Birgu tal-Imgħoddi’ li
jien issuġġerejt li jiġborhom fi ktieb. Wera li lest li jagħmel dan jekk
jinstab xi sponsor. Anton kompla qalli li bħalissa għaddej b’ riċerka
fuq l-ewwel sptarijiet militari Ingliżi f’Malta li wħud minnhom kienu
fil-Birgu. Pero`, kif qalli Anton, jiddependi kemm ħin ikollu għarriċerka. Ħaġa li sfortunatament bħalissa ma tantx għandu minħabba
diversi diffikultajiet fil-familja. Pero` hu dejjem dispost u għajnu
miftuħa beraħ li jekk jiltaqa’ ma’ xi ħaġa interessanti hu lest li, kif
għamel dejjem, jaqsamha mal-qarrejja numerużi tiegħu.

Involviment Soċjali

Anton hu wkoll President tal-Għaqda Maltija tal-Folklor kif ukoll
il-Viċi President tal- Vittoriosa Historical and Cultural Society,
għaqdiet li b’dispjaċir Anton qalli li ma jidhirx li fihom baqa’ linteress li jistħoqqilhom minn element żagħżugħ. Wisq jibża’ li
riżultat ta’ hekk, il-ġejjieni tagħhom hu xi ftit imċajpar. Anzi hu
xtaq jieħu l-opportunita` ta’ din il-kitba sabiex jappella biex iktar
Vittoriosani, speċjalment żgħażagħ, jersqu lejn din l-għaqda biex
ma tarax tmiemha meta jispiċċaw il-membri tal-kumitat preżenti, li
fil-biċċa l-kbira, huma anzjani.

Ħarsa lejn il-Ġejjieni.

Anton hu nkwetat ħafna dwar il-ħajja soċjali tal-Birgu li fl-opinjoni
tiegħu prattikament spiċċat. Spiċċaw jew waslu fi stat prekarju ħafna
mill-għaqdiet ta’ qabel, bħal l-Azzjoni Kattolika, il-Mużew, it-timijiet
tal-football amateurs li kien hemm fid-diversi ħwienet u lokalitajiet
tal-Birgu, meta l-ground tal-fortini, is-Sibt u l-Ħadd kien ikun
miżgħud bin-nies isegwuhom jilagħbu. Qisu l-uniċi riżorsi ittieħdu
miż-żewġ festi ċċelebrati fil-Birgu, għalkemm fost dawn, kultant taqra
appelli għal aktar parteċipazzjoni u ħeġġa. B’eċċezzjonijiet żgħar, innuqqas ta’ kitba fil- kotba/programmi tal-festi jispikka n-nuqqas ta’
kontribuzzjonijiet minn żgħażagħ. J’alla dan ma jirriflettix nuqqas ta’
interess fl-istorja tal Birgu, li dwara għad hemm ħafna x’jiġi skopert,
speċjalment fl-Arkivju Nazzjonali. Ir-raġuni prinċipali jażżarda jattribwiha lill-kompjuter għax jaħseb li ħafna tfal u żgħażagħ jagħżlu
li jibqgħu d-dar jilgħabu bih. Jista’ jkun ukoll il-fatt li l-popolazzjoni
żagħżugħa, minħabba n-nuqqas ta’ djar, għax dawk li jitbattlu qed
jixtruhom il-barranin, qed tkun kostretta tmur tgħix band’ oħra u
b’hekk dejjem qed tonqos ir-ruħ soċjali Vittoriosana. B’għafsa ta’
qalb jistaqsi li, minħabba n-nuqqas ta’ vokazzjonijiet x’ser isir millKapitlu tal-Kolleġġjata, kif ukoll mill-Komunita` Dumnikana fis-snin
li ġejjin mhux daqstant il-bogħod.
Dwar il-każin tagħna Anton jammira l-ħeġġa tal-mexxejja li għamlu
u għadhom jagħmlu sforzi kbar biex itejbu u jżejnu l-każin. Jidher li
din l-attivita` qed tħalli riżultati tajbin meta tħares lejn l-attendenza
tas-soċji speċjalment fil-Ħdud. Dwar il-futur tal-Birgu, jawgura li
dan jibqa’ tal-Vittoriosani, għax l-influss tal-barranin qed iħassbu
ħażin. Ir-riabilitazzjoni tal-Marina tat ħajja ġdida u poġġiet lil din
il-Belt l-attrazzjoni prinċipali tal-Kottonera. Jittama li l-isforzi li saru
jkomplu jagħtu l-frott. Kien pass għaqli li l-attivitajiet ta’ din il-Belt
ma baqgħux jiddependu biss fuq il-festi reliġjużi, billi magħhom
il-Kunsill Lokali żied oħrajn li l-attendenza għalihom qed tiżdied
minn sena għall-oħra.

Appell aħħari

L-appell aħħari tiegħu hu għal iktar għaqda fil-Birgu, fejn kulħadd
jirrispetta d-dritt ta’ kull individwu li jħaddan opinjonijiet u ssimpatiji differenti minn tiegħu. Għax wara kollox, aħna ‘lkoll aħwa
Vittoriosani’. Jixtieq ukoll jara aktar tfal u ż-żgħażagħ ikomplu jistudjaw f ’livelli aktar avvanzati għax persważ li huma kapaċi jaslu fejn
qed jaslu studenti ta’ bliet u rħula oħra.
B’dak l-appell sinċier li ħiereg mill-qalb ta’ bniedem matur b’saqajh
mal-art jien sellimtlu u awgurajtlu sabiex jagħtina iktar kitbiet interessanti kif jaf jagħmel hu.
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ATTIVITÀ GĦAX-XAHAR TA’
SETTEMBRU - OTTUBRU 2013
It-Tlieta 3 ta’ Settembru

Fis-7.00pm Laqgħa dwar it-tagħlim tal-Banda

Is-Sibt 7 ta’ Settembru
				
				

JUM IL-BIRGU
Fis-6.00 pm nattendu għall-Quddiesa u wara għaċĊerimonja ta’ tifkira f’Misraħ ir-Rebħa

It-Tlieta 10 ta’ Settembru

Fis-7.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

L-Erbgħa 4 ta’ Settembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Il-Ħadd 8 ta’ Settembru
It-Tnejn 9 ta’ Settembru

Festa Pubblika JUM IL-VITORJA
Fis-7.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard

L-Erbgħa 11 ta’ Settembru Fis-6.00 pm Quddiesa għal ruħ Toni Fleri
It-Tnejn 16 ta’ Settembru

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda

Is-Sibt 21 ta’ Settembru

Festa Pubblika Jum l-Indipendenza

L-Erbgħa 18 ta’ Settembru Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
It-Tlieta 24 ta’ Settembru

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

L-Erbgħa 25 ta’ Settembru Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 27 ta’ Settembru Pasta Night fil-Każin.
It-Tlieta 1 t’ Ottubru		

Il-Ġimgħa 4 t’ Ottubru

Il-Ġimgħa 11 t’Ottubru
Is-Sibt 12 t’Ottubru

Il-Ħadd 13 t’ Ottubru

L-Erbgħa 16 t’Ottubru
It-Tlieta 22 t’Ottubru
Il-Ħadd 27 t’Ottubru

It-Tlieta 29 t’Ottubru

Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
BIRGU FEST
BIRGU FEST
BIRGU FEST
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Fis-2.00 pm High Tea u Tombla
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Tisbieħ u Manutenzjoni

Attivitajiet Soċjali għax-xhur li ġejjin
Il-Ġimgħa 27 ta’ Settembru

Pasta Night fil-Każin. Prezz: €10.

Il-Ħamis 21 ta’ Novembru		

Harġa ghal Għawdex

Il-Ħadd 27 t’Ottubru			

Is-Sibt 14 ta’ Diċembru			
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High Tea u Tombla

Dinner Dance tal-Milied
SETTEMBRU - OTTUBRU

Ħarġa Nru. 77

Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

Tower Ladder
ta’ 18-il Metru għall-Kiri
Irrikorru għand:

Paul Cilia
Mob: 9949 9623

Magic
Prices
Carmel Street, Fgura
Prop. Kevin Agius
Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

Tel. 21 806039

SETTEMBRU - OTTUBRU

Ħarġa Nru. 77
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

