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Flimkien mal-Membri tal-Kumitat, 
Bandisti , Membri u l-Familji tagħna 

rrid nifraħ lill-Arċipriet il-ġdid tal-
Kolleġġjata ta’ San Lawrenz Fr. Joe Mizzi. 
Nawguralu żmien twil fostna u ħidma 
pastorali għall-ġid tal-komunita` tal-Belt 
Vittoriosa. Bħal ma dejjem għamilna aħna 
nwiegħdu l-koperazzjoni kollha tagħna 
lill-Arcipriet, kif nistennew ukoll mill-
Kleru kollu u l-poplu Vittoriosan.  Jista’ u 
għad ikun hemm proposti u deċiżjonijiet 
li ma naqblux magħhom imma għandna 
nifhmu li fejn jirrigwardja l-ħajja pastorali 
kif ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet tal-knisja, 
l-Arċipriet għandu jkollu l-aħħar kelma 
għaliex fuq kollox huwa responsabbli 
tal-Parroċċa. Infakkar fl-aħħar kelmiet 
tal-eks Arċipriet l-Kan. Joe Cilia qabel ma 
ħalla lilll-Parrocca fejn appella għal aktar 
għaqda bejnietna.

Il-Festa ta’ San Lawrenz din is-sena kienet 
karatterizzata mill-maltemp li għamel fl-
Antivigija filghodu u nhar l-10 t’ Awwissu 
filgħaxija b’riżultat li kellha titħassar 
il-Festa. Kienet deċiżjoni għaqlija li 
l-proċessjoni ta’ San Lawrenz bis-sehem 
tal-Banda tagħna ħarġet fl-Ottava tal-
Festa, liema deċiżjoni kienet apprezzata 
minn kulħadd. Għalkemm jiena kont 
imsiefer, stajt nsegwi bil-mezzi ta’ 
komunikazzjoni tal-lum għalkemm xorta 
ma kontx ferħan.

Is-Soċjeta` tagħna wara kull attivita` 
teżamina kif morna u jekk ikun il-każ 
jiġi preżentat rendikont. Għalhekk tajjeb 
li naraw b’mod ġenerali kif morna wara 
attivita` kbira bħal ma hi l-Festa.

Il-ħruġ tal-vara kien organizzat, 
attendenza tajba ħafna u mġieba ħafna 
aħjar mis-snin ta’ qabel. Persważ li din 
l-attivita` hija ta’ valur pastorali u għandha 
tiġi sfruttata aktar. L-attendenza għall-
quddiesa tan-Novena tista’ tkun aħjar. 
Imma wieħed jistaqsi, x’hemm jiġbdek 
li tattendi għall-quddiesa li ddum għal 
madwar siegħa u nofs? Il-Predikatur kien 
tajjeb ħafna għalkemm kultant kienet 
tinstema’ xi nota minn fuq l-orgni biex 
jgħidulu ma jtawwalx u tosserva n-nies 
jesprimu d-diżapprovazzjoni bil-ħarsa 
tagħhom. L-istess ngħid għat-tpaċpiċ 
minn fuq l-orgni li jdejjaq lil min ikun fil-
Kursija. Żgur li l-kant hemm ħafna fejn 
jitranġa. Imma l-aktar ħaġa li ddejjaqni, 
l-għaġla fil-parti ewkaristika tal-aħħar. 
L-esperiment li translazzjoni tar-
relikwija ssir wara l-quddiesa kien tajjeb u 
l-attendenza kienet ħafna aħjar mis-soltu. 
Naturalment il-Preżenza tal-Eminenza 
Tiegħu l-Kardinal Prospero` Grech 
kompliet tkabbar din iċ-ċelebrazzjoni. 
Għall-Konċelebrazzjoni tal-Festa bis-
sehem ta’ l-Arċisqof Emeritus Pawlu 
Cremona kien hemm attendenza kbira u 
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l-funzjoni tmexxiet bl-akbar sollenita`. 
Ma naħsibx li ċertu tibdil kien prudenti 
bħat-tħollija tal-mejda artal, li ma 
jitniżżlux is-sedji tas-sala Kapitulari u 
li ma ġewx mistiedna rappreżentanti 
tal-Għaqdiet l-aktar ta’ dawk involuti fl-
organizazzjoni tal-Festa u l-Benefatturi 
tal-Knisja kif kien ilu jsir għal bosta snin.

Għall-Każin din is-sena kienet aktar 
impenjattiva għaliex fil-ġranet tal-festa 
saret l-inawgurazzjoni tal-faċċata bis-
sehem tal-banda, wara r-restawr estensiv 
inkluż l-istallazjoni ta’ sistema tad-dawl. 
Il-marċi msejħa tal-briju mxew mingħajr 
problemi u r-relazzjonijiet tajba li jeżistu 
bejn iż-żewġ Każini tal-Baned b’riżultat 
tal-ftehim li sar fl-2012 fuq inizjattiva 
taż-żewġ Soċjetajiet qiegħed jgħin ħafna 
biex ikollna atmosfera tajba waqt iż-żewġ 
festi. Il-Programm Mużikali Vittoriosa 
in Festa li jsir fis-7 t’  Awwissu kien tal-
ogħla livell u patronizzat minn mijiet ta’ 
nies. Kien ta’ unur kbir għalina li nilqgħu 
lill-Eċċ. Tagħha l-President ta’ Malta 
għar-riċeviment li jsir fil-5 t’ Awwissu u 
li wara t-translazzjoni nilqgħu fil-Palazz 
‘Huesca’ għal riċeviment lil Emm. Tiegħu 
l-Kardinal Prospero` Grech flimkien 
mal-Wisq Rev. Kapitolu u l-Kumitat u 
mistiedna distinti. Kien ta’ sodisfazzjon 
għalina nisimgħu kummenti pożittivi 
dwar iż-żamma u sbuħija tal-Palazzo 
Huesca kemm minn ġewwa kif ukoll minn 
barra minn ħafna mistiedna distinti.

Kif ħabbarna din is-sena, l-Każin 
tal-Banda irrinunzja għas-sussidju li 
kien jirċievi mill-Kumitat tal-Festa. 
Jiddispjaċina nosservaw li dan is-
sagrifiċċju ma ġie apprezzat imkien u 
kien hemm okkażjonijiet fejn intwera’ 
apprezzament għall-entitajiet involuti 
fl-organizazzjoni tal-Festa u l-Każin tal-
Banda ma ssemhiex.

Konna nistennew aktar sapport 
finanzjarju minn dawk li jħobbu l-Festa u 
mill-ħwienet l-aktar tax-xorb li fil-ġranet 
tal-Festa bis-saħħa tal-marċi tal-banda 
tagħna jaqilgħu eluf ta’ ewro. Nittama li 
l-Każin isib aktar għajnuna biex ikompli 
jagħti s-servizzi li qed jagħmel fil-ġranet 
tal-festa biex jiġu evitati deċiżjonijiet 
bħal ma qed jagħmlu Parroċċi oħra. 

Diġa` bdejna bl-attivitajiet soċjali 
biex jinġabru fondi, laqgħat tal-
Kummissjonijiet u tal-Kumitat Ċentrali. 
Wara nkunu mpenjati bil-Birgu Fest fejn 
huwa l-ħsieb li niftħu Palazzo Huesca 
għall-pubbliku fejn ikun hemm ukoll 
esebizzjonijiet. Nappella għal aktar 
impenn mill-membri għax-xogħol tal-
volontarjat u nirringrazzja lil dawk 
kollha li taw donazzjoni lill-Każin fil-
ġranet tal-Festa u l-Benefatturi tagħna.
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 Dgħajsa rebbieħa f ’Tiġrija tal-Vitorja

Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Il-Birgu u t-Tiġrija tal-Imgħoddi

Wieħed mill-artikli interessanti li dehru fir-rivista annwali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor, L-Imnara Vol 10 Nru.2, 
Joseph Serracino jagħti storja studjata u dettaljata tal-oriġini tar-Regatta Nazzjonali tal-Vitorja.

Kif kiteb, din it-tiġrija taf il-bidu tagħha lill-festa tal Viżitazzjoni li kienet tiġi iċċelebrata fl-Isla, fil-Knisja ta’ Portu Salvu; 
jew aħjar, kif hi magħrufa – ta’ San Filippu. Din kienet tiġi ċċelebrata nhar it-2 ta’ Lulju, sa minn qrib l-1625. Iżda wara 
l-wasla tal-Ingliżi, inqalgħu xi ntoppi u ma baqgħetx issir.

Ġara li wara d-disfatta u l-eżilju ta’ Napuljun fil- gżira ta’ Elba, f ’Mejju tal-1814, f ’Malta kienu saru festi kbar u permezz 
tagħhom, sar popolari mill-ġdid l-Arblu ta’ Mejju. Iżda seba’ snin wara, fl-1821, dan ma sarx u minfloku saret tiġrija bid-
dgħajjes nhar il-festa ta’ San Lawrenz, fl-10 t’ Awwissu.

Għal xi raġuni, is-sena ta’ wara din ma saretx u forsi meta raw hekk, in-nies tal-Isla talbu li tinżamm waħda nhar il-festa 
tal-Bambina. Dan irnexxa u fil-Vitorja saret regatta għal diversi kategoriji ta’ opri tal-baħar. Minn dakinhar, din ir-regatta 
baqgħet issir regolarment, għajr qrib u fi żmien il-gwerra.

Għalhekk jista’ jingħad li kien b’saħħet il-Birgu u l-festa ta’ San Lawrenz li reġgħet bdiet mill-ġdid tiġrija fil-Port il-Kbir li, 
maż-żmien, kif kien xieraq, wara li t-8 ta’ Settembru sar il-Jum Nazzjonali, bdiet tissejjaħ ir-Regatta Nazzjonali tal-Vitorja.

Sfida Għal-Tiġrija
Fl-antik, it-Tiġrija tal-Vitorja kienet akkanita ħafna 
aktar mil-lum.  Mhux l-ewwel darba li saru sfidi jew 
imħatri dwar tiġrijiet partikulari. Kien hemm fosthom 
li kienu ntlaqgħu u fihom kien hemm involuti flejjes 
kbar. F’tiġrija partikulari ta’ dix-xorta bejn Bormla u 
Marsamxett, jingħad li sa kienu ntlagħbu u ntrebħu jew 
intilfu anke xi djar jew mezzanini.

Stedina għall-imħatra fejn jikkonċerna lill-Birgu kienet 
saret minn ċertu Giovanni Micallef wara waħda mit-
tiġrijiet fejn aktarx li xi qaddiefa Vittoriosani ma kinux 
marru tajjeb bħal fi snin preċedenti. Din kien għamilha 
pubblika permezz ta’ sfida li xandar f ’wieħed mill-
ġurnali ta’ dik il-ħabta. L-ittra li dehret kienet din:

   Smajt ħafna tmaqdir fuq il-kampjuni tal-ġerrejja tad-dgħajjes
   ta’ Malta li huma l-Vittoriosani Lorenzu Galea (is-sabu ras), u
   Ġużeppi Coleiro (il-lula) rigward it-tiġrija li saret fil-Port il-Kbir, 
   li huma m‘għadhomx jiswew iżjed biex jieħdu l-ewwel. Jien
   niddikjara pubblikament, li min għandu xi mitt lira, aktar jew anqas,
   u jrid jagħmilli mħatra billi jagħżel żewġ barklori minn Malta kollha
   u jġerrihom mal-kampjuni Vittoriosani, naċċetta bil-qalb kollha.
   U fil-każ li hemm xi wieħed li jrid jagħmel xi mitt lira jew aktar,
   jista jiġi ‘l Birgu, Pjazza Vittoriosa Nru.16 u hemm isir il-ftehim

                                                                    Ġiovanni Micallef
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Ħsieb Spiritwali minn Fr Martin Mamo OFMCap.

Il-Mulej jagħtikom is-sliem.  
Għeżież ħbieb, 

Il-festa għaddiet.  Din is-sena irrid ngħid li l-festa għaddiet b’differenza.  Ix-xita u l-biża’ ta’ xi maltempata kidditna 
ftit.  Fil-fatt kawża tax-xita, saret ħsara lill-istatwi u naħseb hemm spiża sew.  Dik hi l-ħajja, kollha pjanijiet u laqgħat, 

imbagħad riħ ta’ siegħa jnaddaf qiegħa u jbiddillek kull pjan.  Ħadd qatt ma kellu f ’moħħu li Lorenzu din is-sena se joħroġ 
fl-Ottava minflok fl-10 t’Awwissu, imma hekk ġara.  
Dan il-fatt jgħallimna li fil-ħajja, il-bniedem jipproponi imma Alla jiddisponi. Irridu nħarsu lejn dak li jibqa’ u mhux lejn 
ix-xinxilli, fejn il-ħalliel jidħol u s-sadid jiekol, u jikkrollalek kollox. Il-festa, (kull festa) tgħaddi, u għal xi wħud jibqa’ biss 
duħħan.  Dan sakemm int ma tħarisx lejn il-festa bħala opportunita` biex tiġġedded fi Kristu Ġesu` Sidna.
Nixtieqek tistaqsi din il-mistoqsija; x’ħadt mill-festa? 
Din is-sena sakemm San Lawrenz kien qed idur mat-toroq fl-Ottava, jien bqajt il-knisja nitlob u nirrifletti fuq dan il-qaddis 
għażiż. Irriflettejt kemm San Lawrenz iħeġġiġni għall-Ewkaristija. Hu kien iqassam l-Ewkaristija lill-insara moħbija fil-
katakombi, u nista’ ngħid li miet għall-Ewkaristija.  Mela, jekk tħobb lil Lorenzu, trid tkun devot tal-Ewkaristija. Mela 
isimgħu dan il-fatt ta’ wieħed kittieb u nisrani jismu Alessandro Manzoni , li kien devot kbir tal-Ewkaristija Mqaddsa 
u konsegwentament tal-Quddiesa. Billi kien ġa kbir fl-għadd tas-snin, niesu tad-dar kienu jaraw kif jagħmlu sabiex ma 
jħalluhx imur il-knisja filgħodu kmieni, bl-iskuża tal-maltemp u tal-eta` avvanzata.  Għodwa mudlama meta nduna li l-ħin 
tal-Quddies kien ġa għadda, ried jaf għaliex ma qalulux meta kien wasal il-ħin, u telfuh il-Quddiesa u t-tqarbina. “Għandek 
bżonn tistrieħ - weġbitu oħtu.  U mbgħad ma tarax x’maltemp għandna dalgħodu?”“Ah, għażiża kieku kont irbaħt lotterija 
ta’ xi 100,000 lira, u kien għalaq dalgħodu ż-żmien biex immur noħodhom, żgur li kont tqajjimni f ’nofs il-lejl u ma kontx 
toqgħod tħares lejn is-sħab u l-maltemp.” Ejjew bħal San Lawrenz u Manzoni, nitħeġġu għall-Ewkaristija. Kunu mberkin.

Kunċert storiku fl-okkażjoni tal-
450 sena mill-Assedju l-Kbir

Kunċert memorabbli mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz li flimkien mal-Ghaqda Filarmonika Prince of 
Wales Own esegwixxew nhar is-Sibt 5 ta’ Settembru fl-okkażjoni tal-450 sena anniversarju tal-Assedju 

l-Kbir. Il-Banda kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmastrijiet rispettivi Jonathan Abela u Emanuel Spagnol.Taħt 
id-direzzoni tas-Surmast Abela l-Banda konġunta esegwiet l-Marcia Sinfonica ‘Alba D’Amore’ ta’ Giovanni 
Giumarra, l-Overture ‘Die Fliedermaus’ ta’ Johan Strauss, ‘The Provenance’ kompożizzjoni tas-Surmast Abela 
stess u Oregon komposizzjoni ta’ Jacob de Haan.

Nhar il-Ħadd 13 ta’ Settembru l-President u l-Kumitat tas-Soċjeta’ Mużikali San 
Lawrenz laqgħu fis-Sala Prinċipali ta’ Palazzo Huesca lill-ex Surmast Paul Schembri. 
Din kienet okkażjoni sabiex is-Surmast Schembri jintwera rikonoxximent tal-35 
servizz li huwa ta lill-Banda Vittoriosana San Lawrenz. Preżenti għal din il-Laqgħa 
Soċjali kien hemm ukoll il-Bandisti tal-post kif ukoll rappreżentanti tal-Għaqdiet li 
flimkien jorganizzaw il-Festa. Kienet okkażjoni wkoll li l-Kumitat jilqa għall-ewwel 
darba b’mod uffiċjali lill-Arċipriet Dun Joe Mizzi.

L-ex Surmast Schembri u l-Arċipriet il-ġdid mistiedna f’Palazzo Huesca
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Għaddew ftit ġimgħat mill-Festa ad unur tal-Padrun 
tal-Belt tagħna San Lawrenz u minkejja d-diżappunt 

ta’ dak li ġara fit-8 u fl-10 t’Awwissu kulħadd għadu jgħid 
x’festa kbira kellna. L-attivitajiet esterni saru kollha barra 
l-proċessjoni ta’ Jum l-10 t’Awwissu.  Fejn qatt ħadd kien 
jobsor li l-maltemp kellu jħassar dan il-Jum tant għażiż 
għalina l-Vittoriosani. Pero` s-sens komun irrenja u f ’Jum 
l-Ottava nhar it-Tnejn 17 t’Awwissu saret il-proċessjoni 
madwar it-toroq tal-Belt Rebbieħa. B’attendenza li 
anki ssorprendiet lilna stess l-istatwa titulari ntlaqgħet 
b’entużjażmu kbir fejn il-Banda Vittoriosana San 
Lawrenz akkumpanjat b’daqq ta’ innijiet.

Minbarra dan is-servizz li prattikament issostitwixxa dak 
tal-għada tal-Festa, il-Banda tagħna ħadet sehem b’erba’ 
servizzi oħra, l-aktar importanti jkun dak tal-Programm 
Mużikali ‘Vittoriosa in Festa’ nhar is-7 t’Awwissu. 
Dan kien l-ewwel programm ta’ din ix-xorta għas-
Surmast il-ġdid Jonathan Abela li dak in-nhar stess sar 
uffiċjalment is-Surmast tal-Banda tagħna. U hawn nixtieq 
nirringrazzja lis-Surmast Abela tad-direzzjoni u impenn 
li wera sabiex sar dan il-Programm u leħaq dan il-livell. 
Ħdimna bħal katina flimkien, fejn minkejja li ma kellniex 
sena sħiħa quddiemna, bl-għazla tas-Surmast issir fil-
bidu tas-sena, xorta waħda ħriġna b’tema oriġinali u bi 
programm kbir. Imma ‘ The Show must go on’ u b’wiċċna 
minn quddiem ngħid li diġa` fassalna programm ta’ 
temi li jwassalna sas-sena 2020. Is-saħħa tagħna hija 
li nippjanaw fit-tul biex meta niġu għall-fażi finali, dik 
tar-rehearsals u l-aħħar irtokki, ma niġux iffaċċjati bi 
problemi kbar jew nispiċċaw ‘Under Pressure’.

Wara l-Festa kellna l-Programm tat-tifkira tal-450 sena 
tal-Assedju l-Kbir fejn ħdimna u kkordinajna flimkien 
mal-Għaqda Mużikali Prince of Wales sabiex wasalna 
biex nhar is-Sibt 5 ta’ Settembru tellajna programm 

flimkien. Minkejja l-awtonomija taż-żewġ Soċjetajiet 
fhimna lil xulxin fejn l-iskop intleħaq u ftit li xejn kien 
hemm problemi għax l-għan kien wieħed komuni. Prosit 
lill-Kumitati u Surmastrijiet tal-impenn tagħhom f ’dan 
ir-rigward.

Bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti sabiex isir 
il-ħlas tal-bandisti għas-servizzi li għamilna matul din 
is-sena. Kellna l-fuq minn għoxrin servizz u fil-fatt 
qegħdin ukoll fil-fażi li nikkonkludu l-lista tas-servizzi 
għas-sena 2016. Fil-fatt diġa` għandna il-Banda għall-
Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-Għid kważi kompluta. Inkun 
qed nonqos jekk ma nirringrazzjax lill-ħabib tiegħi Bjorn 
Callus li minkejja li minħabba esiġenzi ta’ xogħol jinsab 
barra minn xtutna, l-impenn tiegħu lejn is-Soċjeta` u 
l-Banda baqa’ l-istess qisu għadu fil-Kumitat.  Ma’ dan 
il-Kummissjoni Banda wkoll qed taħdem kontinwament 
biex tkompli tgħolli l-livell tal-Banda. Fil-fatt bħalissa 
għadu kif beda l-proċess sabiex jinħatar Assistent 
Surmast.

It-tagħlim mużikali huwa l-aktar importanti għalina bħala 
Soċjeta` Mużikali. Fil-fatt mal-ħarġa ta’ Lulju/Awwissu 
ta’ din ir-rivista qassamna applikazzjoni għal dawk li 
jixtiequ jitgħallmu l-arti mużikali. Fil-ġimgħat li ġejjin 
anki bl-għajnuna ta’ fondi li ksibna minn programm 
tal-Aġenzija Żgħażagħ ser jibda proċess ieħor biex 
nippruvaw li aktar tfal jersqu lejn il-mużika. 

Kif tistgħu taraw il-ħidma tal-Kumitat u l-Kummissjoni 
Banda hija waħda kontinwa. Għandna ‘One Vision’ għax 
nemmnu li l-għan prinċipali tas-Soċjeta` hija l-mużika. 
B’hekk dejjem investejna u issa qegħdin inkomplu 
ninvestu sabiex apparti li nissudaw dak li għandna 
nkomplu nibnu biex il-ġejjieni tal-banda tagħna jkun 
wieħed sabiħ.

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz jilqgħu bi pjaċir lill-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa tagħna Fr Joe 
Mizzi. Filwaqt li nifirħulu għal ħidma fejjieda għall-ġid tal-komunita’ tal-Belt Vittoriosa, j’Alla naħdmu kemm jista jkun 
qrib ta’ xulxin. Il-pussess tal-Arċipriet ser isir nhar il-Ħadd 27 ta’ Settembru, 2015 fil-5pm. Il-Kumitat tas-Soċjeta’ bħalma 
dejjem għamel offra s-servizz tal-Banda mingħajr ħlas sabiex iwassal lill-Arċipriet sal-Parroċċa. Madankollu l-Arċipriet 
xtaq li jżomm iċ-ċerimonja waħda sempliċi. Awguri mill-ġdid

               Viżjoni Waħda
                                         minn Simon FARRUGIA – Arkivista

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz 
jilqgħu bi pjaċir lill-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa tagħna Fr Joe 
Mizzi. Filwaqt li nifirħulu għall-ħidma fejjieda għall-ġid tal-
komunita’ tal-Belt Vittoriosa, j’Alla naħdmu kemm jista jkun 
qrib ta’ xulxin. Il-pussess tal-Arċipriet ser isir nhar il-Ħadd 27 ta’ 
Settembru, 2015 fil-5pm. Il-Kumitat tas-Soċjeta’ bħalma dejjem 
għamel offra s-servizz tal-Banda mingħajr ħlas sabiex iwassal 
lill-Arċipriet sal-Parroċċa. Madankollu l-Arċipriet xtaq li jżomm 
iċ-ċerimonja waħda sempliċi. Awguri mill-ġdid
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riċetta   
 

 

patata bit-tewm u l-panċetta

L-għasel
• Kulħadd jgħid li l-għasel għandu togħma tajba iżda ftit   
 huma  dawk li jużawh. L-għasel jintuża f’diversi modi.
• Ħallat l-għasel ma ftit ħalib jaħraq u ixorbu qabel l-irqad  
 biex torqod mistrieħa.
• Ħallat ftit għasel mal-meraq tal-lumi jew ma’ ftit whisky;  
 u ssibu tajjeb bħala kura għall-irjiħat u għall-uġiegħ fil-  
 griżmejn.
• Jekk terfa’ l-għasel f’vażett li jagħlaq tajjeb, basta mhux fl-   
 umdita`, jibqa’ tajjeb għal żmien twil.
• Meta tuża l-għasel mal-kejkijiet, ma jixxutawx u jibqgħu rotob u friski.
• X’hemm aħjar milli tieħu kuċċarina għasel waħidha, wara ġurnata xogħol?

Suġġerimenti

•   Meta tkun se taqli l-faqqiegħ, itfa’ daqs kuċċarina meraq tal-lumi mal-butir biex il-faqqiegħ  
 jibqa’  abjad. Ħawwad spiss waqt li jkun qed jinqela l-faqqiegħ biex ma jiġix qisu sar fuq il- 
 fwar.
• Poġġi zokk ta’ sulfarina bejn l-għatu u l-borma biex il-fwar żejjed joħroġ u l-misħun  
 ma jfurx.
• Meta ssajjar it-tadam, itfa’ niskata zokkor fuqu biex it-togħma bnina tiegħu toħroġ aktar.
• Tneħħix il-weraq ta’ barra tal-kaboċċa qabel tiġi biex tużaha, għax il-weraq iżommha friska.
• L-irjus tat-tewm (mingħajr il-qoxra ta’ barra) jistgħu jitpoġġew fiż-żejt. Iż-żejt jieħu togħma  
 tat-tewm, u jista’ jintuża mal-insalata.

Ingredjenti

•   125g panċetta maqsuma cubes
•    Basla maqsuma biċċiet
•    625g patata mgħollija u maqsuma cubes
•    2 sinniet tewm mgħaffġa
•    Mgħarfa tursin
•    2 imgħaref ġobon parmiġġjan maħkuk

Metodu

1.  Sajjar il-panċetta f’taġen li ma jwaħħalx għal 3 – 4 minuti sakemm tibda tieħu l-kulur.
2.  Żid il-basla, il-patata u t-tewm u kompli aqli għal 8 – 10 minuti sakemm il-patata tiħmar ftit, imbgħad itfa’ u   
     ħawwad it-tursin.
3.  Poġġi t-taħlita f’dixx u roxx il-ġobon fil-wiċċ. Sajjar taħt il-grill jaħraq, għal minuta jew tnejn, sakemm idub     
     il-ġobon u jieħu kulur dehbi.

Għalina n-Nisa
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riċetta   
 

 
Lura mill-festa, lura għall-ħajja ta’ kuljum. 

Lura għall-kitba u tħabbil il-moħħ fuq liema 
kompożitur se nagħżel. L-idea tiegħi hi li nipprova 
nagħżel tliet kompożituri minn pajjiżi differenti. 
S’issa kellna lil Verdi, Puccini u Leoncavallo mill-
Italja, u Wagner u Bach mill-Ġermanja. L-aħħar 
kompożitur Ġermaniż kien diffiċli biex nagħżlu 
meta tiltaqa’ m’ ismijiet kbar bħal Beethoven, 
Hayden, Meyerbeer, Mendelssohn, Brahms, von 
Bulow, Buxtehude, Offenbach, Orff, Handel, 
Schumann, von Weber, u Telemann fost l-oħrajn. 
Għaldaqstant, l-għażla waqgħet fuq il-kompożitur 
Pachelbel.

Johann Pachelbel twieled fl-1653 Nurnberg, iben 
Johann Hans Pachelbel, produttur tal-inbid, u t-
tieni mara tiegħu Anna Maria Mair. Id-data eżatt tat-twelid tiegħu 
m’hijiex magħrufa iżda ġie mgħammed fl-1 ta’ Settembru. B’hekk 
wieħed jista’ jassumi li seta’ twieled ftit jiem qabel. Ta’ eta` tenera, 
Pachelbel tgħallem il-mużika taħt Heinrich Schwemmer, liema 
għalliem kien ukoll kantur tal-knisja ta’ San Sebaldus f ’Nurnberg 
stess. Skont Johann Mattheson, Pachelbel ħa l-ewwel studju 
edukattiv tiegħu f ’ St. Lorenz Hauptschule. Fid-29 ta’ Ġunju tal- 
1669 daħal fl-Universita` ta’ Altdorf. Fl-istess sena, ġie appuntat 
ukoll bħala organista tal-Knisja ta’ San Lawrenz f ’Nurnberg stess. 
F’inqas minn sena li daħal l-Universita`, is-sitwazzjoni finanzjarja 
tiegħu ġiegħlitu biex jirtira u jidħol fl-iskola Gymnasium Poeticum 
f ’Regensburg. L-awtoritajiet tal-iskola innutaw livell għoli fl-edu-
kazzjoni li kellu u allura ippermettewlu biex wara l-ħin tal-iskola 
seta’ jieħu xi lezzjonijiet privati tal-mużika għand Kaspar Prentz. 
Dan Prentz, kien student ta’ ċertu wieħed Johann Kaspar Kerll, li 
min-naħa tiegħu, dan Kerll kien influwenzat b’mod qawwi minn 
kompożituri taljani ta’ dik l-epoka bħal Giacomo Carissimi. Jista’ 
jkun li Pachelbel ġie nfluwenzat minn stil taljan ta’ dan l-għalliem 
tiegħu Prentz.  

Fis-sena 1670, Pachelbel ħa l-post t’ Assistent Organista tal-
Katidral ta’ San Stiefnu fi Vienna. F’dan iż-żmien, Vienna kienet 
tagħmel parti mill-Imperu vażt ta’ Habsburg, post fejn il-kultura 
kienet xi ħaġa mportanti, speċjalment il-kultura mużikali taljana. 
Ir-raġuni tista’ tkun għaliex fl-iktar pożizzjonijiet mużikali mpor-
tanti nsibu mużiċisti u kompożituri taljani. Pachelbel qatta’ xi 
snin f ’dan ix-xenarju ta’ Vienna, mimlija kompożituri u mużiċisti, 
jaqsmu l-ideat u l-kulturi tagħhom, u anke jinfluwenzaw lil xulxin 
u lill-mużiċisti żgħażagħ bħal Pachelbel. 

Fl-1677, Pachelbel mar f ’ Eisenach u sab impjieg bħala organi-
sta mad-duka ta’ Saxe-Eisenach Johann Georg I, taħt id-direttur 
mużikali Daniel Eberlin. F’Eisenach iltaqa’ mal-membri tal-familja 
Bach, b’mod partikolari ma’ Johann Ambrosius Bach, missier 
Johann Sebastian Bach li sab postu fil-ħarġa li għaddiet ta’ din 
in-newsletter. Minn din il-ħbiberija, Pachelbel kien l-għalliem 
tat-tfal ta’ Johann Ambrosius, pero` mhux ta’ Johann Sebastian. 
Mal-mewt tad-Duka Johann Georg I, laħaq Duka ħuh, Bernhard 
II u sena, fl-1678, Pachelbel spiċċa bla mpjieg. F’Ġunju tal-istess 
sena, Pachelbel sab impjieg bħala organista fil-knisja li ġġib l-isem 
ta’ Predigerkirche f ’Erfurt. Ta’ min jinnota li l-organista qabel 
Pachelbel kien Johann Effler. Johann Effler kien ukoll l-organista 
qabel ma Johann Sebastian Bach laħaq organista f ’Weimar. 

F’Erfurt, Pachelbel qatta’ l-isbaħ 12 il-sena u tul 
dan iż-żmien, hu stabbilixxa ruħu bħala wieħed 
mill-aqwa organisti ta’ żmienu. Sar magħruf għall-
preludji korali. Tul dan iż-żmien, hu kien jgħix 
f ’dar mikrija għandu minn Johann Christian Bach, 
li meta dan tal-aħħar miet, Pachelbel xtara d-dar 
mingħand l-armla Bach. Sadanittant, Pachelbel kien 
offrut kuntratt fi Trinitatiskirche f ’Sondershausen, 
liema kuntratt kellu jiġi rrifjutat f ’minħabba xi 
miżinterpretazzjoni min-naħa ta’ Pachelbel mal-aw-
toritajiet tal-knisja. Sakemm kien f ’Erfurt, Pachelbel 
kien iżżewweġ darbtejn. L-ewwel kien iżżewweġ lil 
Barbara Gabler fl-1681 u kellu tifel. Fl-1683 Barbara 
u binha kienu mietu minn infezzjoni li kienet laqtet 
il-pajjiż. Għaxar xhur wara, Pachelbel kien iżżewweġ 
għat-tieni darba. Dan iż-żwieġ seħħ nhar l-24 t’ 

Awwissu fl-1684 u kien iżżewweġ lil Judith Drommer. Minn dan 
iż-żwieġ, Pachelbel u martu Judith kellhom seba’ ulied, żewġt 
ibniet u ħames subien. Tnejn mis-subien, Wilhelm Hieronymus 
u Charles Theodore laħqu huma wkoll organisti bħal missierhom. 
Iben ieħor li jġib l-isem ta’ Johann Michael kien tgħallem kif jibni 
l-istrumenti u mar anke Londra u l-Jamaica b’xogħol fuq strumenti. 

Fis-sena 1690, Pachelbel talab biex jirriżenja mill-kuntratt li kellu, 
u t-talba tiegħu ġiet aċċettata. Mal-ittra tan-notifika, Pachelbel 
ingħata wkoll ittra oħra li faħħret lil Pachelbel għall-kwalita` 
u fedelta` li kellu. Pachelbel ma damx wisq bla mpjieg għax xi 
ġimgħatejn wara ingħata kuntratt fi Stuttgart taħt il-patroċinju tad-
Dukessa Magdalena Sibylla. Għalkemm il-kundizzjonijiet kienu 
aħjar, sfortunatament kellu jaħrab lejn Gotha f ’minħabba gwerra 
li laqtet il-pajjiż, (War of the Grand Alliance). F’Gotha, Pachelbel 
ikkompona l-unika kollezzjoni mużikali reliġjuża li ġġib l-isem ta’ 
Acht Chorale zum Praeambulieren. 

Fl-1694, iżżewweġ Johann Christoph Bach u Pachelbel kien 
mistieden għal dan it-tieġ tal-eks student tiegħu, u anke biex jik-
kontribwixxi biċċa mużika għal waqt it-tieġ fost kompożizzjonijiet 
oħra ta’ kompożituri magħrufa u mistednin għall-istess tieġ. 
Waqt dan it-tieġ, jista’ jkun li seħħet l-unika laqgħa bejn żewġ 
kompożituri kbar u li sabu posthom f ’din ir-rokna tagħna, Pachel-
bel u t-tfajjel ta’ disa’ snin Johann Sebastian Bach. 

Ftit wara, fl-1695, l-organista tal-knisja ta’ San Sebaldu f ’Nurnberg, 
Georg Kaspar Wecker miet u l-awtoritajiet mill-ewwel taw pref-
erenza u stiednu lil Pachelbel biex jieħu post Wecker mingħajr 
ebda applikazzjoni u eżami. Pachelbel aċċetta biex imur lura f ’belt 
twelidu. F’Nurnberg, Pachelbel qatta’ l-kumplament ta’ ħajtu u miet 
fl-eta` tenera ta’ 52 sena nhar 7 ta’ Marzu 1706. 

Mingħand Pachelbel, ma rajniex xi ħajja estravaganti u aġitata bħal 
ta’ Wagner, jew xi ħajja lussuża bħal ta’ Puccini. Pero` rajna ħajja 
umli ta’ kompożitur li ismu jissemma’ mhux minn dak li għamel, 
imma minn dak li kkompona u li sal-lum għadna nistgħu ngawdu. 
Kompożitur li sar magħruf mill-Kompożizzjonijiet tipiċi ta’ barokk 
taljan. B’hekk, b’Pachelbel għalaqna t-tliet kompożituri Ġermaniżi 
għar-rokna tagħna. Mill-Ġermanja, jien ħa nipprova nagħmel bħal 
Hitler u ninvadi r-Russja. Nispera li jirnexxieli u nolqot il-gosti 
tagħkom il-qarrejja bl-għażla tat-tliet kompożituri Russi li jmiss.  

Johann Pachelbel
Kompożituri famużi

jikteb Christopher Pisani
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 Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ Manuel Pisani
     minn Paul Micallef

Jekk tmorru lura fil-memorja jew jekk 
għandkom il-filing tan-newsletters up to 

date tiftakru li diġa` kont interviżtajt lil Giovanni u 
ibnu Lawrence mill-familja Pisani jew aħjar kif inhuma 
magħrufa bħala ‘tad-devernier’. Issa bix-xieraq imiss 
ninterviżta membru ieħor tal-familja, it-tifel il-kbir 
Manwel li hu wkoll bandist propjetarju mal-Banda 
tagħna. Naħseb li issa hi l-ewwel darba li interviżtajt 
tliet persuni mill-istess familja jiġifieri il-missier u 
ż-żewġ ulied.

Lil Manwel nafu bħala l-ġar tiegħi billi kienu 
joqogħdu fejn trabbejt jien fi Triq Hilda Tabone, dak 
iż-żmien Triq Brittania. Niftakru wkoll meta kien imur 
għax-xogħol fil-fabbrika tal-injam tan-Naru, li hija 
l-Berġa ta’ Franza, llum l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali eżattament 
quddiem id-dar tagħna. Minbarra li t-tnejn dilettanti tal-festi u 
l-Ġimgħa l-Kbira, u kemm il-darba niltaqgħu fil-festi qisna mejda 
tal-qubbajd, darba wkoll sifirna flimkien biex naraw il-European 
Cup meta kienet saret fl-Italja fis-sena 1980.

L-Interviżta
Iltqajna d-dar għandu fix-xatt tal-Birgu u ittellajt fuq fejn 

qabel ma bdejna, Anna, il-mara tiegħu, waqt li newlitli birra 
kiesaħ li niżel għasel qagħdet turini xi ritratti tal-familja, statwi ta’ 
San Lawrenz, sett vari tal-Ġimgħa l-Kbira, strumenti tal-banda, 
insomma vetrina sħiħa ta’ rikordji u mementos li ma jibqalek 
l-ebda dubju fejn huma d-delizzji tal-familja Pisani. Ma naqsitx 
ukoll turini ritratt antik fejn jidher in-nannu ta’ Manwel quddiem 
id-dverna tiegħu fil-pjazza minn fejn oriġina l-laqam tal-familja.

Familja
Manwel twieled fl-epifanija jiġifieri fis-6 ta’ Jannar 1955 f ’nru 
23 (dak iż-żmien) Triq Brittannia illum Hilda Tabone. Missieru 
Giovann, li hu wkoll bandist mal-banda tagħna u ommu Tereża 
xebba Raggio it-tnejn mill-Birgu. Kif diġa` ktibt hu għandu ħuh 
ieħor Lawrence pero` qalli wkoll li kellhom oħthom bl-isem ta’ 
Josephine li mietet ta’ sitt xhur

Isem
Kif nagħmel is-soltu staqsejtu dwar ismu u qalli li r-raġuni kienet 
li kien se jitwieled fil-Milied u għalhekk issemma Manwel pero` 
wara iddawwar xi ftit pero` xorta ħallewlu dak l-isem. Forsi biex 
il-Bambin ma jiħux għalih? Min jaf?

Residenza
Wara bħala familja marru joqogħdu fl-istess triq, fi Triq Brittannia 
pero` f ’numru 81 fejn il-ġenituri ta’ Manwel għadhom joqogħdu 
hemm sal-lum.

Edukazzjoni u Xogħol
Bħala l-ewwel skola hu mar l-Armerija, magħrufa bħala 

l-iskola ż-żgħira imbgħad bħala skola sekondarja hu mar l-iskola 
tal-Fortini u wara l-iskola ta’ Verdala f ’Bormla.

Wara li spiċċa mill-iskola ta’ 15 il-sena hu beda x-xogħol 
tiegħu fl-injam bħala mastrudaxxa u daħal jaħdem ma’ Zammit 
Naro fl-istess triq li kien joqgħod u wara mar jaħdem fil-fabbrika 
‘Lighthouse Toys’, wara l-fabbrika fil-Marsa il-Woodware 
Limited fejn anke sena minnhom rebaħ il-premju ‘Il-ħaddiem 
tas-sena”. Illum Manwel qiegħed jaħdem bħala security guard 
ma’ kumpanija privata.

Abbati u għajnuna fil-Knisja
Bħal subien oħra tamparu hu kien abbati meta l-quddiesa 

kienet għadha bil-latin u Manwel jiftakar li l-kanonku Dun 
Lawrenz Micallef, popolarment magħruf bħala t-tikka kien jinsisti 
magħhom biex ikunu jafu il-quddies u ħoll rasek u ġib iż-żejt 
jekk tħawwad xi frażi u agħar jekk tinsa xi silta mill-quddies b’dik 

il-lingwa tqila.
Bħala abbatini kien ikollhom ħafna avventuri 

u Manwel ftakar f ’xi wħud minnhom. Fosthom 
hemm li kienet id-drawwa li bħala abbatini 
kienu jmorru l-knisja ta’ Santa Skolastika 
f ’Ħadd il-Palm u għall-festi ta’ San Benedittu 
u ta’ Sant’ Anna fejn is-sorijiet tal-klawsura 
kienu jżoqquhom bil-biskuttini u l-granita 
‘home made’. Darba minnhom marru jarmaw 
il-gandlieri u kontra dak li kien jgħidilhom biex 
jagħmlu Ġużeppi Dalmas, is-sagristan, huma 
qabdu l-gandlieri mingħajr l-inforra. Meta 
nduna Ġużeppi, dan qabad jgħajjat magħhom 
u hekk qatt ma marru iktar jgħinuh.

Fatt ieħor li jiftakar kien li Dun Ġużepp Caruana, li kien jieħu 
ħsiebhom, ma kienx iħallihom idoqqu l-qniepen fil-kampnar. 
Dawn ta’ tfal li kienu xorta kienu jagħmlu ta’ rashom u meta kien 
jiġi jfittxhom Dun Ġużepp dawn kienu jinħbew minn għajnejn 
il-qassis, anki bl-għajnuna tat-tifel tas-sagristan Lorry billi 
jtellagħhom fuq il-biċċa ta’ fuq tal-kampnar.

Manwel kompla jiftakar fiż-żmien ta’ meta kien abbati u 
qalli li praspura oħra li kienu jagħmlu kienet li meta waqt il-
funzjoni magħrufa bħala tat-tliet siegħat f ’jum il-Ġimgħa l-Kbira 
il-kanonċi kienu jneħħu ż-żarbun, għax parti mill-funzjoni 
kellhom ikunu ħafjin fuq l-artal, bħala abbatini, anke bl-appoġġ 
tas-sagristan ta’ dak iż-żmien Wenzu Degabriele, huma kienu 
jieħdu u jaħbu dawn iż-żraben għall-ors ta’ dawn it-tfal fil-jum li 
suppost kulħadd ikun imdejjaq!

Minbarra s-servizzi bħala abbati, Manwel dejjem kien 
dilettant tal-armar tal-knisja u kien iqatta ħafna żmien jarma u 
jgħin dak li hemm ħtieġa fit-tempju ta’ Lorenzo.

Il-Mużew
Bħal tfal oħra hu kien jattendi l-mużew. Għalkemm is-superjur 
Mizzi li kien iżomm ħafna sikkatura pero` għal Manwel u sħabu 
kien żmien sabiħ speċjalment meta jkun riesaq il-Milied. Dan 
għaliex minbarra li kien jerfa’ l-bambin fil-proċessjoni ta’ lejlet 
il-Miied kienu jqattgħu ħafna ħin, min jagħmel l-arkett u min 
jagħmel il-pasturi għall-presepji u għall-Manwel in-nagħaġ kienu 
l-favoriti tiegħu. Kienu grupp sabiħ u meta bdew jikbru u bdew 
jilbsu tal-moda tas-sebgħinijiet bħal bell bottoms, il-barbetti u 
x-xagħar twil ma setgħux iħossuhom daqshekk issikkati u dabbru 
rashom u flimkien daħlu ċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Vittoriosa taħt 
it-tmexxija ta’ Dun Lawrenz Bonnici.

Ċentru taż-Żgħażagħ
Fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ flimkien mal-bqija tal-grupp ta’ 

żmienu fosthom Ġużi Zammit, John Avellino, John Micallef , 
Guido Chetcuti u ohrajn, Manwel kien attiv ħafna tant li anki 
kien fil-kumitat ċentrali. Jiftakar ukoll li bħala Ċentru kienu jieħdu 
sehem f ’league tal-futbol ġewwa Ħal-Lija.

Żogħżija
Lil Manwel staqsejtu bħala żagħżugħ u bħala grupp kif kienu 

jqattgħu ż-żmien. Hu weġibni li bħala ħruġ kienu jmorru ħafna it-
talkies r-Rialto f ’Bormla u kienu jqattgħu ħafna ħin ix-xatt, qabel 
ma nbena l-monument tal-Ħelsien. Bħala barra mill-Kottonera, 
billi dak iż-żmien Pacevile ma kienx għadu attrazzjoni u kien 
għad ma kellhomx karozza, kienu jmorru jippassiġġaw tul Strada 
Irjali, illum Triq ir-Repubblika il-Belt Valletta, jittantaw ix-xemx 
għaddejja. Huma kienu jagħlqu s-serata b’film f ’wieħed mis-swali 
taċ-ċinema ta’ dak iż-żmien jew xi ikla l-Merry Chef jew l-Australia 
bar fejn Manwel għadu jiftakar eżatt l-ingredjenti tas-sandwich ta’ 
dak il-ħanut. Sirt naf ukoll li Manwel hu dilettant tal-baħar billi 
jħobb joħroġ bil-frejgatina tiegħu li bħal ismijiet kellha ‘Sta. Rita’ 
u issa għammidha għal ismu ‘Manwel’.
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Ġimgħa l-Kbira u l-Festa
Kif naghmel f ’kull interviżta staqsejt lil 

Manwel dwar is-sehem tiegħu kemm fil-Ġimgħa 
l-Kbira u kemm fil-festa. Manwel weġibni li hu qatt 

ma refa f ’xi statwa jew qgħad personaġġ pero` meta kien żgħir 
kien jieħu sehem jew fil-bidu jżomm platt bil-misteri u wara 
bħala abbati jżomm fanal li kienu jinħarġu ma’ kull vara. Jiftakar 
li l-għażla tiegħu kienet jew mal-Ort bħala l-ewwel vara inkella 
mal-Vara l-Kbira biex ikollu ċans jisma’ l-marċi funebri.

Dwar il-festa jiftakarha biss fuq erbat’ ijiem mill-Antiviġilja 
sal-għada tal-festa u jiftakar li l-ftit armar li kien hawn kien 
jinħażen fl-awla fuq is-sagristija u l-arbli kienu jitpoġġew fil-
kannierja. Minħabba li missieru kien bandist hu kien iqatta 
l-maġġoranza tal-festa ma’ djul missieru waqt il-marċi. Jiftakar 
ukoll li ċertu Pawlu Azzopardi kien jagħmel speċi ta’ paljijiet 
bil-kuluri ħomor u sofor u jitqassmu waqt il-marċ ta’ filgħodu.

Iktar involvement f ’għaqdiet 
Wara ċ-Ċentru taż-Żgħażagħ kien daħal fil-Kumitat tal-Festa 

u kien membru għal madwar  ħames snin. Wara, għall-ħabta 
tas-sena 1976, wara diżgwid li kien inqala’ fil-ġimgħa imqaddsa, 
flimkien ma’ Lorenzo Avellino u Tony Raggio daħlu għall-
inkarigu li jorganizzaw u joħorġu il-proċessjoni u jiftakar li dak 
in-nhar sas-2.00pm kien għadu jiġbor l-ilbiesi tal-persunaġġi 
mingħand id-djar tan-nies. Manwel dam sas-sena 2009 fil-
Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u hu kellu r-responsabbilta` tal-
persunaġġi u fi żmienu żdiedu sew.

Jiftakar li darba fi żmien l-Arċipriet Mifsud, kien għamel l-arpa 
tar-Re David tal-white metal u billi l-Arċipriet ma kienx jaf biha, 
għall-ewwel ma ħallihx joħroġha pero` imbgħad  f ’jum il-Ġimgha 
l-Kbira qallu li jista’ joħroġha fil-proċessjoni basta ‘il quddiem 
jgħidlu dak kollu li se jkun qiegħed jagħmel.

L-Irxoxt u mpenji oħra
Dwar l-irxoxt apparti li bħal żgħażagħ ta’ żmienu kemm 

il-darba ġera bih u għamel żmien jieħu ħsiebu billi jarma l-lasti 
u anke jieħu ħsieb ir-reffiegħa. Fil-fatt f ’ritratti antiki tal-ġirja 
tradizzjonali, min jaf kemm il-darba jidher Manwel jiġri quddiem 
l-istatwa tal-irxoxt qisu Usain Bolt!!

Manwel għamel ħafna żmien ukoll jipprepara l-istatwa titulari 
ta’ San Lawrenz billi jagħmlilha l-girlanda u jara li kollox kien 
f ’postu għall-proċessjoni bħal-lasti tar-reffiegħa, il-flynuts u dak 
kollu li kien hemm bżonn. L-istess kien jagħmel lill-istatwa ta’ 
San Lawrenz jaghti d-Dawl lill-Għomja.

Manwel kien jieħu sehem fi prattikament kull funzjoni tal-
knisja kif ukoll f ’kull proċessjoni għax għal 28 sena sħaħ hu kien 
jerfa’ is-salib tal-Kleru.

Xogħlijiet fl-injam
Flimkien ma’ missieru Giovann, hu ħadem it-tmien bradelli 

tal-vari tal-Ġimgħa l-Kbira fi tliet snin, l-arka tal-patt li tinġarr 
fil-proċessjoni, il-vetrina fejn tintrefa’ il-libsa ta’ San Lawrenz u 
l-vetrini tal-Oratorju ta’ San Ġużepp għall-mużew tal-parroċċa 
u fi żmien l-Arċipriet Stefan Bonanno kien irranġa l-bankijiet 
tal-knisja.

Bħala armar ta’ barra għamel is-sopraporti tat-telgħa tax-
xatt li kien hemm qabel is-sett preżenti u tal-iskontri kif ukoll 
l-iskultura tal-kolonni tal-anġli tat-triq tal-lunzjata u ż-żewġ armi 
mal-faċċati tal-knisja.

Għall-każin tagħna hu ħadem il-kaxxa tal-bandalora, 
l-iskultura tal-vetrina tas-sular ta’ fuq kif ukoll xi sopraporti, 
żarma, rama u llostra ċ-ċentru tas-sala ta’ fuq, l-iskultura tal-
gallarija tal-faċċata tal-każin li kien hemm qabel u affarijiet oħra 
li jinqalgħu minn żmien għal żmien.

Minbarra għamara għalih personali, hu għamel u għadu 
jaghmel mudelli ta’ knejjes, flimkien ma’ bradelli, bankijiet u 
forċini fil-minjatura. Hu kapaċi wkoll jindura bil-milju.

Sehem fis-Soċjeta` tagħna
Manwel għamel ukoll żmien fil-kumitat tal-banda u kellu 

rwol ta’ kuratur tal-każin.

Billi missieru kien bandist, ħuh Lawrence beda jitgħallem 
il-mużika u darba kien sema’ lis-surmast jgħajjat ma’ xi alljiev u 
Manwel beża’ u ma riedx imur jitgħallem iktar. Pero` hafna snin 
wara meta kien diġa` miżżewweġ u kien ħa t-tifel il-kbir tiegħu 
Frankie jitgħallem, għamel kuraġġ u beda jitgħallem u llum idoqq 
il-percussion jiġifieri għal min hu bħali ma jifhimx fl-istrumenti huma 
l-katuba u l-platti.

Il-vleġġa ta’ Kupidu
Għamilt skoperta u sirt naf li Dun Lawrenz Bonnici kien il-

ħuttab tat-tlaqqiegħ ta’ bejn Manwel u dik li llum hi l-mara tiegħu 
Anna xebba Fardell. Hu tefa’ ħarstu fuqha u beda juża lil Dun 
Lawrenz bħala ‘match maker’ u beda jibgħat il-messaġġi lil Anna li 
kienet tkanta fil-kor li kien hemm xi ħadd ried ikellimha. Wara xi 
tliet ġimgħat fl-aħħar iltaqgħu bl-ewwel date tkun mawra sal-Belt 
Valletta u dan seħħ fil-31 ta’ Mejju 1980. 

Żwieġ, tfal u issa nannu
Wara sentejn u nofs, iżżewwġu fit-19 ta’ Diċembru 1982 fil-

Parroċċa ta’ San Lawrenz u marru joqogħdu f ’nru 104 Triq San 
Lawrenz fejn għadhom joqogħdu hemm sal-lum. Miż- żwieg 
kellhom żewġt itfal, Frankie li jaħdem fid-Dipartiment tal-Ilma bħala 
draughtsman u lil Christopher li hu skrivan ma’ kumpanija privata 
l-Mater Dei bit-tfajla tiegħu jisimha Anthea.

Manwel għadu kemm sar nannu permezz ta’ Emma li llum 
għandha tliet xhur. Emma hija it-tifla ta’ ibnu Frankie u martu 
Stephanie.

Il-futur
Manwel infurmani li f ’sentejn oħra joħroġ bil-pensjoni u 

għalhekk ikollu iktar ċans jagħmel l-affarijiet li huma għal qalbu 
fosthom li jaħdem fl-injam fil-garaxx tiegħu fil-Kalkara u anke jdur 
bil-frejgatina. Jiena ħajjartu biex jinvolvi iktar ruħu fil-każin, hu 
weġibni li din forsi jikkunsidraha wkoll.

Ħolma li hu għandu li jixtieq iwettaq hu li jmur Ruma biex iżur il-
postijiet marbuta mal-ħidma ta’ San Lawrenz sakemm ħa l-martirju.

Sodisfazzjon u Diżappunti
B’mod ġenerali hu sodisfatt b’ħajtu speċjalment bil-familja 

maqgħuda tiegħu u b’dak li wettaq. Sodisfazzjon partikolari hu meta 
akkumpanja lit-tfal tiegħu bħala abbatini l-Vatikan. Dan kien ma’ 
Frankie fis-sena 1999 u ma’ Christopher fis-sena 2003. Mawra ta’ 
sodisfazzjon oħra kienet meta bħala bandist mar mal-banda tagħna 
l-Belġju u daqqew f ’Dar Malta.

Sodisfazzjon li kull ma jmur qed jiżdied hu li jisma d-daqq u il-
kompożizzjonijiet mużikali tat-tifel tiegħu Christopher speċjalment 
f ’dawk li huma marċi.

Bħala diżappunti li jista’ jsemmi kien li xtaq jitgħallem iktar 
il-mużika fil-fond u jdoqq strumenti oħrajn bħal m’għamlu l-bqija 
tal-familja tiegħu. Ukoll li għalkemm hu dejjem ta kontribut lill-
fergħat kollha li jaqgħu taħt il-kappa tal-parroċċa, sfortunatament 
mhux dejjem ġie apprezzat tax-xogħol kbir li għamel. Din il-ħaġa 
tweġġgħu u għadha tweġġgħu ħafna.

Għeluq
Bħas-soltu biex nagħlaq dejjem nistaqsi għall-opinjoni dwar 

il-każin u l-Birgu. Manwel weġibni hekk ‘Il-każin miexi tajjeb 
pero` hemm bżonn iktar żgħażagħ li jinvolvu ruħhom fil-każin. 
Iż-żgħażagħ m’għandhomx iħarsu biss lejn il-festa iżda anke lejn 
il-każin u jarawh bħala post fejn wieħed jista’ jitgħallem il-mużika’. 
Hu żied ‘Bil-miġja ta’ dan is-surmast jidher li se jkun hemm demm 
ġdid fil-banda u j’Alla iktar tfal jitħajru jibdew jitgħallmu xi strument’.

Dwar il-Birgu hu qalli ‘Illum il-popolazzjoni dejjem qed issir 
iktar anzjana, ħafna   żgħażagħ qegħdin joħorġu mill-Birgu u ħafna 
djar qed jispiċċaw għand il-barranin’.

B’dik in-nota kemmxejn negattiva jien sellimtlu u awgurajtlu 
li l-Bambin jagħtih snin biex igawdi is-snin tal-penzjoni tiegħu u 
erġajt ħeġġiġtu sabiex jiddedika ħinu għall-affarijiet li tant jgħożż, 
dawk marbuta mal-parroċċa, il-festa u l-każin. Żgur li xi ħaġa xi ssir 
hemm żgur u nittama li Manwel, li se jkollu iktar ħin ħieles, mhux 
se jibqa’ lura milli jmidd idejh….anzi persważ.



14  SETTEMBRU - OTTUBRU  Ħarġa Nru. 89

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR 
TA’ SETTEMBRU - OTTUBRU 2015

It-Tlieta 1 ta’ Settembru  Fis-7.30 pm Inawgurazzjoni ta’ Wirja dwar l-Assedju
L-Erbgħa 2 ta’ Settembru  Fis-6.30 pm Kunċert miż-żewġ baned
     Fis-7.00 pm Laqgħa bejn iż-żewġ baned dwar il-Kunċert
Il-Ħamis 3 ta’ Settembru  Fis-5.30 pm Kunċert miż-żewġ baned
     Fit-8.00 pm Riċeviment tal-Banda La Vincitrice Senglea
Il-Ġimgħa 4 ta’ Settembru  Fis-7.30 pm inawgurazzjoni tal-Inbid ‘Vittoriosa 1565’
Is-Sibt 5 ta’ Settembru   Fid-9.30 am Kunċert Ġenerali
     Fis-6.00 pm Quddiesa ta’ Jum il-Birgu fil-Kolleġġjata ta’
     San Lawrenz
     Fit-8.00 pm Kunċert konġunt miż-żewġ baned tal-Belt Vittoriosa  
     fl-okkażjoni tal-450 sena tal-Assedju l-Kbir
Il-Ħadd 6 ta’ Settembru  Fl-10.00 am Laqgħa dwar Wirja fil-Birgu Fest
It-Tnejn 7 ta’ Settembru  Fis-7.30 pm Riċeviment f’Couvre Port Belvedere fl-okkażjoni 
     ta’ Jum il-Birgu
It-Tlieta 8 ta’ Settembru  Festa Pubblika Marija Bambina
     Fit-7.30 pm servizz tal-Banda fl-Isla - Festa Marija Bambina
L-Erbgħa 9 ta’ Settembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 11 ta’ Settembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Birgu Fest
Il-Ħadd 13 ta’ Settembru  Fl-10.00 am Laqgħa Soċjali mas-Surmast Paul Schembri 
     u l-Arċipriet il-ġdid Fr. Joe Mizzi
L-Erbgħa 16 ta’ Settembru  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 18 ta’ Settembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivita Soċjali
It-Tnejn 21 ta’ Settembru  Festa Pubblika - Jum l-Indipendenza
It-Tlieta 22  ta’ Settembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
L-Erbgħa 23 ta’ Settembru  Fis-7.00 pm Laqgħa Ġenerali Straordinarja
Il-Ħadd 27 ta’ Settembru  Fil-5.00 pm Pussess tal-Arċipriet il-ġdid Fr. Joe Mizzi 
It-Tnejn 28 ta’ Settembru  Fis-6.30 pm Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda
It-Tlieta 29 ta’ Settembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Il-Ġimgħa 2 t’ Ottubru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Birgu Fest
It-Tnejn 5 t’ Ottubru   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 9 t’ Ottubru  BIRGU FEST 2015
Is-Sibt 10 t’ Ottubru   BIRGU FEST 2015
It-Tnejn 12 t’ Ottubru   Kawża dwar il-maħżen tal-Planċier
L-Erbgħa 14 t’ Ottubru  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ħamis 15 t’ Ottubru   Fis-6.00 pm Ħlas tal-Bandisti barranin
Il-Ġimgħa 16 t’ Ottubru  Fis-6.00 pm Ħlas tal-Bandisti barranin
It-Tnejn 19 t’ Ottubru   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Il-Ġimgħa 23 t’ Ottubru  Ikla Familjari għall-Membri u Ħbieb
It-Tnejn 26 t’ Ottubru   Fit-3.00 pm Attività Turistika fil-Każin
L-Erbgħa 28 t’ Ottubru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali   
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