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Ħarsa lura lejn din l-aħħar sena u 
b’sodisfazzjon ngħidu kemm il-membri 
tal-Kumitat flimkien ma’ dawk tal-
Kummissjonijiet irnexxielhom jaħdmu 
biex ikomplu jaraw din is-Soċjetà fit-triq 
tal-progress.

Mhux ta’ b’xejn li għall-attivitajiet li 
norganizzaw kif ukoll fil-proġetti li nniehdu 
qiegħed ikollna support tajjeb anke minn 
nies li m’humiex mill-Birgu. Dan huwa 
frott ta’ tmexxija serja kif ukoll tal-ħidma 
bla heda tal-Kumitat.

Kif bassarna x-xogħol tal-bini tas-sala 
l-ġdida tlesta u wara l-festa jitkompla 
x-xogħol tal-aperturi u l-installazzjoni 
tad-dawl. Grazzi lill-Benefatturi ta’ dan il-
proġett l-aħwa Konrad u Adolf Baldacchino. 
Kull proġett fih il-problemi tiegħu li 
flimkien irnexxielna ngħelbu u għamilna 
minn kollox biex ikun hemm l-anqas 
inkonvenjenza għall-membri waqt li kien 
qiegħed isir ix-xogħol. Wieħed japprezza 
l-impenn li għandhom ħafna mill-membri 
tal-Kumitat biex jaraw is-Soċjetà tibqa’ 
miexja l-quddiem. Dawn jagħtu ħafna mill-
ħin liberu u jużaw it-talenti tagħhom. Is-
sabiħ tal-Kumitat huwa li min kapaċi jaħdem 
bl-idejn, min jaf jorganizza u min tajjeb 
fil-kitba, imma flimkien u bl-entużjażmu 
tagħna qiegħed jirnexxielna nottjenu l-aħjar 
riżultati. Sar ħafna xogħol ieħor li ssibuh 
f’kitbiet oħra f’din il-pubblikazzjoni.

F’Laqgħa Ġenerali li saret dan l-aħħar ġew 
maħtura tlett Membri Propjetarji ġodda, 
il-President Onorarju u Benefattur Joseph 
Scicluna u s-Sinjuri Twanny Gauci u 
Eugenio Pellicano. Ħatriet meritati lil tlieta 
li taw u għadhom jagħtu ħafna lis-Soċjetà 
tagħna. Fl-istess laqgħa, Christopher Pisani 
li tgħallem il-Banda mas-Soċjetà tagħna u ilu 
jdoqq għal bosta snin l-Althorn ġie maħtur 
Bandist Propjetarju. Fl-ewwel laqgħa tal-
Kumitat Christopher ġie ukoll co-opted 
fil-Kumitat biex jgħin lil nannuh Giovann 
Pisani li ilu Arkivista għal għexieren ta’ 
snin. Lil dawn is-Sinjuri nifirħulhom u 
nawgurawlhom li jkomplu jagħtu s-sehem 
tagħhom.

N i n s a b u  b ’ i m p e n n  q a w w i  f i l -
preparazzjonijiet għall-festa ta’ San 
Lawrenz li għall-Każin huwa l-akbar 
avveniment tas-sena. Minbarra it-tindif tal-
Każin wara x-xogħol tal-bini li sar, hemm 
l-armar tal-planċier, id-dawl tal-faċċata, 
l-organiżazzjoni tal-Banda u l-aktar il-
Programm tas-7 t’Awwissu.

Ma’ dan, din is-sena għandna l-Banda 
mistiedna l-Philharmonie Royale Concordia 
minn Ottignies fil-Belġju li sejra tagħmel 
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żewġ servizzi ġewwa l-Birgu u wieħed 
ġewwa M’Xlokk. Fl-istess ħin mixjin bl-
organiżazzjoni tal-mawra tal-Banda San 
Lawrenz fil-Belġju fix-xahar ta’ Diċembru. 
Din hija l-ewwel darba li qegħdin inġibu 
banda barranija, tajjeb ngħidu li l-Banda 
tagħna sa mill-1902 marret bosta drabi barra 
minn xtutna.

Kien ta’ sodisfazzjon għall-entitajiet involuti 
fl-organiżazzjoni tà-ċelebrazzjonijiet tal-
festa għas-suċċess li kellhom fl-Ewwel 
Erbgħa ta’ San Lawrenz fejn flimkien ħadmu 
u organizzaw jumejn t’attività u spettaklu 
li taw pjaċir lil kulhadd. Din għandha tkun 
il-politika tal-futur biex inkomplu nsaħħu u 
nkabbru l-festa tant popolari tagħna. Huwa 
fatt li l-volontarjat minħabba l-istil tal-ħajja 
li qegħdin ngħixu qiegħed dejjem jonqos 
u kull entità għandha bżonn is-sostenn ta’ 
xulxin. Fiduċjuż li l-attività li qiegħda tiġi 
organizzata flimkien għat-2 t’ Awwissu tkun 
suċċess.

Din il-ħarġa speċjali tal-‘Leħen is-Soċjetà 
Mużikali San Lawrenz’ Nru 58 tagħtini 
sodisfazzjon għaliex dalwaqt nagħlqu għaxar 
snin mill-ewwel pubblikazzjoni. Dan fisser 
ħafna xogħol kemm għall-Editur Simon 
Farrugia kif ukoll għall-kontributuri kollha. 
Milli nisma’ dan qiegħed jiġi apprezzat 
u rnexxielna nilħqu l-iskop tagħna fejn 
stabbilixxejna mezz ta’ komunikazzjoni 
mal-membri tagħna. Xorta aħna dejjem 
nippruvaw naġġornaw u nagħmlu użu minn 
kull mezz ta’ komunikazzjoni eżistenti 
għaliex nifhmu li s-suċċess ta’ Soċjetà 
jiddependi minn kemm wieħed jikkomunika 
u jiddjaloga. Għalhekk bi pjaċir ngħarrafkom 
li fl-4 ta’ Awissu is-Soċjetà tagħna sejra 
tinawgura website ġdida u li s-Segretarju 
Bjorn Callus ilu jaħdem fuqha għal dawn 
l-aħħar xhur.

Dan kollu li semmejt ma kienx ikun possibli 
li jsir li kieku ma jkunx hemm is-support 
finanzjarju mill-Membri u Benefatturi. 
L-ispejjeż dejjem jikbru u d-dħul l-aktar bit-
tneħħija ta’ kaxxi tal-logħob naqas.

Għalhekk nerġa’ nagħmel appell biex tkunu 
ġenerużi mal-Każin fid-donazzjonijiet 
tagħkom ħalli nkomplu nżommu dan il-
patrimonju fl-aqwa stat.

Nistieden lil kulħadd biex jipparteċipa fiċ-
ċelebrazzjonijiet li ħejjejna għall-Festa ta’ 
San Lawrenz, nappella għall-imġieba tajba 
u tolleranza u li ma nagħmlu xejn li bih San 
Lawrenz ma jiħux pjaċir.

Nirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod 
jgħinu lis-Soċjetà Mużikali San Lawrenz u 
nawgura l-Festa t-tajba lil Kulħadd.
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Propju xahrejn ilu, fil-ħarġa tal-Fuljett ta’ Mejju u Ġunju, 
tkellimt dwar Countdown għall-Festa. Dlonk bħal berqa 
għaddew xahrejn, u l-Festa qiegħda magħna. Forsi wieħed 
jistaqsi, anke leġittimament, użajtuh il-Countdown? X’għamiltu 
fil-Countdown? Sewa ta’ ġid dan il-countdown?

Propju hekk kif spiċċaw il-festi tal-Ewwel Erbgħa, il-ħsieb 
tagħna dar lejn il-festa. Għalkemm diġa kellna idea tal-
attivitajiet li ser jiġu organizzati għal żmien il-festa, dħalna 
fid-dettal tagħhom, u għal darb’oħra, wara li għall-ewwel darba 
fl-Ewwel Erbgħa ġiet organizzata attività bejn l-Għaqdiet kollha 
tal-Festa, erġajna ltqajna l-għaqdiet kollha madwar mejda 
sabiex niddiskutu u naraw x’nistgħu ntejbu.

Barra minn din l-attività konġunta, il-Kumitat tal-każin 
ħaseb sabiex jipprepara bl-aħjar mod possibbli għall-festa. 
Dan għaliex apparti li l-intrata ħa jiżdidulha żewġ irħamiet li 
ħa jkomplu jsebbħuha, kull min iżur il-każin ser ikun jista’ jara 
il-progress fuq il-bini tas-Sala l-ġdida. 

F’dawn il-jiem ukoll, is-Soċjetà tagħna ser tkun qed tniehdi 
website ġdida tagħha. Dan is-sit ser jiġbor fih l-aħħar żviluppi u 
aħbarijiet tas-Soċjetà tagħna, kif ukoll jista’ jitqis bħala minjiera 
ta’ informazzjoni u storja. Barra minnhekk, ħsibna ukoll sabiex 
is-sit jagħmel il-ħajja faċli iktar lill-membri u s-sapporters 
tal-każin, billi introduċejna in-newsletter fuq is-sit, kif ukoll 
il-fakulta ta’ xiri ta’ merchandise online. Inkun qed nonqos 
jekk ma nappellax sabiex tidħlu taraw dan is-sit meraviljuż, li 
żgur ser jintogħġob magħkom.

Apparti minn hekk, ħa jkollna magħna ukoll għall-festa 
mistednin speċjali, il-banda Belġjana. Ħolma li saret realtà! 
Nħarsu fl-istorja tal-festi u naraw kif pajjiżi u festi kbar kienu 
kapaċi jagħmluha din. Imma aħna tal-Palma għal darb’oħra 
nikkonfermaw li nagħmlu mal-kbar. U dan hu biss l-ewwel fażi 
tal-proġett, għax f’Diċembru il-Banda San Lawrenz ser tkun 
il-Belġju, u nistgħu nassiguraw ukoll li mal-banda ser ikun 
hemm kontinġent b’saħħtu ta’ sapporters Girbin.

F’dawn ix-xahrejn ukoll, il-Banda tagħna tilħaq il-quċċata 
tas-servizzi tagħha. Apparti s-servizzi tal-festa, il-Banda San 
Lawrenz ser tkun impenjata f’diversi servizzi barra mill-Birgu, 
bi 3 servizzi kollha jiġu f’ġimgħa waħda, ġewwa l-Balluta, San 
Pawl il-Baħar u Raħal Ġdid. Dan kollu hu xhieda ta’ kemm 
il-banda tagħna hi apprezzata u segwita anke f’irħula oħra. 
Ifisser ukoll impenn sħiħ mill-Kumitat u Bandisti tal-Post, u 
ta’ dan nirringrazzjhom mill-qalb. Forsi naqra iktar mis-snin 
imgħoddija, il-Programm tas- 7 t’Awwissu hu mistenni ferm, 
ovvjament anke minħabba s-sehem tal-Banda Belġjana. Għal 
darb’oħra konna innovattivi u l-format u t-tema tal-Programm 
jixhdu dan. Ċert li ħa jkun spettaklu mużikali, vokali u anke 
pirotekniku garantit, u nħeġġeġ lilkom sabiex tattendu għal dan 
il-jum importanti għall-banda tagħna.

Dan kien rendikont fil-qasir ta’ fiex intuża il-Countdown għall-
festa. Fil-qasir għax ħallejt barra numru kbir ta’ xogħol ieħor, 
speċjalment amministrattiv, li dejjem isir anke bi preparazzjoni 
għall-festa. U ninsab ċert li inti li qed taqra dan l-artiklu qed 
taqbel miegħi li għalkemm ix-xogħol hu kbir, il-ħidma għaddejja 
ġmielha u b’mod tajjeb. Għalhekk, għażiż/a ħabib/a, membru, 
int min int li tapprezza x-xogħol li qed nagħmlu, nitolbuk tkun 
ġeneruż u tagħti għotja lill-każin biex tgħinuna fl-ispejjeż. Kull 
għotja hi apprezzata ferm, u nirringrazzjakom bil-quddiem. 

L-appell tiegħi għall-festa ta’ din is-sena hu wieħed sempliċi. 
Nifirħu, nieħdu pjaċir u nħallu lil min jieħu pjaċir. Ejjew nkunu 
maturi bħal ma dejjem konna fl-aħħar snin u nevitaw kull 
eventwalità ta’ provokazzjoni. Dejjem wieħed għandu jżomm 
f’moħħu li min jaqa’ għall-provokazzjoni ikun qed jagħmel 
kuntent lill-provokant. Għandna festa sabiħa u li hi eżempju 
għal numru kbir ta’ rħula, ejjew nżommu l-isem tagħna. Ejjew 
nkunu eżemplari, u nkomplu naqraw opinjonijiet ta’ tifħir lejn 
il-Festa tagħna fil-media lokali. Fuq kollox, nitolbu lil Missierna 
San Lawrenz sabiex iżomm idejh fuqna waqt din l-isbaħ ġimgħa 
għalina l-Vittoriosani. Il-Festa t-tajba lil Kulħadd.

Naqtgħu l-Frott ta’ Ħidmietna

N i l t a q g ħ u  m a l -
Avukat
Fl-aħħar ħarġa għamilt referenza għal 
Avviż Legali 280 tal-2008, kif emendat bl-
Avviż Legali 336 tal-2008 li fost l-oħrajn 
jittratta ż-żamma tal-bon ordni fil-Qrati 
tal-Ġustizzja.  Avviċinawni diversi persuni 
li qaluli li sabu l-kontribuzzjoni tiegħi fil-
ħarġa preċedenti bħala interessanti ħafna, 
aktar minn drabi oħra. 

F’din il-ħarġa ddeċidejt li nagħmel referenza 
għal Avviż Legali 29 tal-2010 fejn ġew 
stabbiliti regolamenti dwar toroq ġodda 
u xogħlijiet f’toroq u dan taħt l-Att dwar 
l-Awtorità għat-Trasport f’Malta (Kapitolu 
499 tal-Liġijiet ta’ Malta).  Fil-fatt, bis-
saħħa tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 
43 tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport 
f’Malta (minn hawn il-quddiem ser tigi 
referuta bħala Awtorità), il-Ministru għall-
Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni, 
b’konsultazzjoni mal-Awtorità għat-
Trasport f’Malta għamel, fost l-ohrajn, 
regolamenti dwar ismijiet ta’ toroq.  Dawn 
huma s-segwenti:

Regolament 21 jgħid hekk: L-Awtorità, u 
sal-limitu ta’ kull responsabbiltà ta’ Kunsill 
Lokali skont l-Att dwar Kunsilli Lokali 
(b’konsultazzjoni mal-Awtorità ta’ Malta 
dwar l-Ambjent u l-Ippjanar), jistgħu 
jordnaw li l-isem li bih triq għandha tissejjaħ, 
kif ukoll l-isem tal-belt, subborg jew raħal 
li fihom it-triq tkun tinsab, u kull avviż jew 
sinjal ieħor li jkun jitqies utli biex juri fejn 
tieħu t-triq jew biex jagħmel twissijiet dwar 
kantunieri perikolużi, jew għal kull fini 
ieħor ta’ interess pubbliku, jiġu impinġija 
jew imwaħħla u miżmuma fi stat li jistgħu 
jinqraw fuq il-ħitan ta’ bini li ma jkunx bini 
maħsub bħala bini għall-qima ta’ kult.  

L-Avvizż Legali 29 tal-2010 jistabbilixxi 
wkoll, taħt Regolament 22, li meta Kunsill 
Lokali jiddeċiedi dwar l-isem li bih għandha 
tkun magħrufa triq privata, dik it-triq 
għandha tibqa’ triq privata.  Regolament 
23 jistabbilixxi li ħadd ma jista’ jpinġi, 
jimmarka, jikteb jew iwaħħal fi triq miftuħa 
għall-pubbliku xi isem bħal dak li bih dik 
it-triq għandha tissejjaħ, jew xi isem ta’ belt, 
subborg jew raħal, jew xi avviż jew sinjal 
bħal dak impinġi jew magħmul skont id-
disposizzjonijiet tar-regolament 21 mingħajr 
l-approvazzjoni tal-Awtorità, jew tal-Kunsill 

Lokali responsabbli għal-lokalità li fiha tkun 
tinsab dik it-triq, skont il-każ, għalkemm dik 
it-triq ma tkunx proprjetà tal-Gvern.  L-isem 
ta’ kull triq għandu jibqa’ miżmum sakemm 
il-Ministru responsabbli għall-Pulizija ma 
jordnax li jitbiddel.  Kull ordni tal-Ministru 
responsabbli għall-Pulizija għat-tibdil tal-isem 
ta’ triq jew biex jingħata jew jiġi approvat isem 
li bih għandha tissejjaħ triq ġdida, għandu jiġi 
ppubblikat fil-Gazzetta.

Fl-aħħar nett, Regolament 24(1) jistabbilixxi 
li ħadd ma jista’ jeqred, ineħħi jew jgħarraq 
l-isem ta’ triq, belt, subborg jew raħal jew iżid 
xi kelma mal-isem li jkun ġie mogħti lit-triq, 
belt, subborg jew raħal jew jagħmel ħsara 
fil-materjal li fuqu jkun impinġi dak l-isem. 
Meta persuna tikser id-disposizzjonijiet tas-
subregolament (1), dik il-persuna tkun ħatja 
ta’ kontravenzjoni u tista’, meta tinsab ħatja, 
teħel ammenda ta’ mitt ewro (€ 100).

Nittama li l-kontribuzzjoni tiegħi f’din il-ħarġa 
sibtuha interessanti. Qabel nagħlaq, peress illi 
l-festa tinsab viċin, nixtieq nieħu l-opportunità 
li nawguralkom lkoll il-festa t-tajba! 

Av. Neville Camilleri 
B.A., LL.D., M.A. (Fin. Serv)., Adv. Trib. Eccl. 

Melit

minn Bjorn Callus - Segretarju
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Normalment, fl-ibliet u l-irħula tagħna l-festi jkunu 
mistennija ħafna, għax magħhom iġibu ferħ u briju. Iżda 

ftit jaħsbu kemm sagrifiċċji ta’ kull xorta  jagħmlu l-organizzaturi 
u d-dilettanti tal-armar, fil-biċċa l-kbira minnhom jaħdmu  
b’mod volontarju. Bħal ma għadu jiġri spiss, fost dawn, hemm 
min iħallas b’ ħajtu. Hawn il-Birgu, kien hemm festi, kemm ta’ 
San Lawrenz u kemm ta’ San Duminku, li l-ferħ li soltu dawn 
iġibu magħhom, inbidel f’niket bla mistenni.
Imut b’daqqa ta’ Arblu

Hekk per eżempju hemm il-festa ta’ San Lawrenz iċċelebrata 
fl-1882, li fil-bidu tagħha, kien tilef ħajtu traġikament tifel ta’ 
12-il sena, li aktarx kien qed jagħti daqqa t’id ma’ dawk li kienu 
qed jarbulaw l-arbli tal-ġigġifogu li kellu jinħaraq dik il-lejla 
fil-Pjazza. Kien Piju Cassar, tifel ta’ 12-il sena mill-Birgu. Dan, 
f’jum fl-Antiviġilja tal-festa, tilef ħajtu meta wieħed mill-arbli 
aktarx li ma tqegħidx f’postu sewwa, waqa’ u ġie fuq rasu. Dan 
korrieh serjament tant li miet fi triqtu lejn l-isptar.
Meta nħass Terremot

Fl-antik, il-festi kienu jibqgħu  għaddejin tul it-tmint’ijiem 
li jiġu wara; dawk li nsibuhom bħala jiem l-Ottava. Il-festa 
ta’ San Lawrenz fil-Birgu ma kinetx eċċezzjoni, anzi nafu li 
tul dawk it-tmint’ijiem f’din il-belt kienu jibqgħu għaddejjin 
bil-baned, il-mixgħela mlewmna tat-toroq  bit-tazzi taż-żejt u 
saħansitra bil-logħob tan-nar.

Fl-14 t’Awwissu, erbat’ijiem wara l-festa ċċelebrata fl-1886, 
iċ-ċelebrazzjonijiet u l-ferħ tas-soltu tul jiem l-Ottava, ntemmu 
ħesrem. Dakinhar, fit-tmienja u nofs ta’ filgħaxija, inħass 
terremot li werwer lin-nies tal-Kottonera, tal-Belt, tal-Furjana, 
ta’ tas-Sliema u tal-Imsida, li fihom l-aktar li nħass.

Sa erbat ijiem wara, l-art baqgħet titriegħed u skoss qawwi 
ieħor inħass għal darb’oħra, l-aktar fil-Kottonera, fit-tmienja 
nieqes kwart ta’ filgħaxija tat-18 t’Awwissu. In-nies twerwret 
u kulħadd ġera lejn il-knisja jitlob l-interċessjoni tal-qaddisin 
protetturi tagħhom biex jinħelsu minn xi gwaj. Hawn il-Birgu, 
in-nies ma qatgħu xejn jinżlu jitolbu l-interċessjoni ta’ San 
Lawrenz biex jeħlishom minn xi disgrazzja. Il-konkorrenza tant 
kienet kbira li l-knisja inżammet miftuħa l-lejl kollu.

Epidemja tal-Kolera
Il-festa ta’ sena wara kienet agħar minn hekk, għax ħabtet 

waqt li kien hawn epidemja tal-marda tal-kolera, li kienet iġġib 
magħha bosta mwiet. B’rispett għal dawk li tilfu ħajjithom 
u l-biżgħa li nisslet l-epidemja, is-solennita, li l-festa ta’ San 
Lawrenz kienet tant magħrufa għaliha, dik is-sena kienet nieqsa 
għal kollox. Waqt il-funzjonijiet fil-knisja,  la kien hemm 
l-orkestra tas-soltu u anqas il-kantanti ta’ dari. Il-kant tal-kor 
kien imsieħeb biss mill-orgni, kif kien isir fil-Ħdud ta’ matul 
is-sena.

Fuq barra, tista tgħid li ma sar xejn. It-toroq ma nxtgħelux, 
il-baned ma dehrux u l-logħob tan-nar baqa’ ma nħaraqx. 
Għalkemm il-purċissjoni ħarġet xorta waħda, ngħatat forma 
ta’ pellegrinaġġ, bil-qassisin, il-fratelli u l-poplu jirreċitaw ir-
Rużarju.

Skond kif kien ipprogrammat, baqgħet biss l-għotja tal-
palma tal-fidda f’idejn l-istatwa ta’ San Lawrenz, li kien ġabar 
għaliha l-Kanonku Lawrenz Camilleri, li għadha f’idejn San 
Lawrenz sal-lum. Il-flus l-oħra li kienu nġabru għall-festa 
baqgħu ma ntefqux. Minflok, il-Kanonku Agostino Glivau u 
Dun Ġwann Vella Gauci ġew inkarigati biex bihom jixtru ħobż 

biex jitqassam lill-fqar li kien hawn f’din il-belt.
Waqt dik l-epidemja, minbarra l-interċessjoni ta’ Santu 

Rokku, kif soltu kien isir, żdiedet magħha dik ta’ San 
Lawrenz. Dan jidher minn appell li kien ixxandar f’ġurnali 
biex, nhar il-festa tiegħu, bejn it-tmienja u t-tmienja u nofs ta’ 
filgħodu, jitqabbdu ħġejjeġ b’injam imċappas biż-żift, kubrit 
u qatran, bil-għan li d-duħħan jeqred il-mikrobi li kien hemm 
fl-arja. Filwaqt li nħawi oħra ntlaqtu mhux ħażin, hawn il-
Birgu, minn popolazzjoni qrib is-6000 kienu mietu biss 16.

Żagħżugħ Jinħaraq u jmut 
Festa oħra ċċelebrata fil-Birgu fl-1896, din id-darba, dik 

ta’ San Duminku, ukoll nisslet niket f’din il-belt. Dan seħħ 
meta żewġ żgħażagħ, Neriku Pace u Alessandru Fenech, 
kmieni filgħodu nhar il-festa, marru jħejju xi murtali li kienu 
maħżuna f’kamra li kien hemm fit-terrazzin tal-Kunvent tal-
Lunzjata.

Waqt li kienu ġewwa, hu maħsub li qabdet xi putassa li 
kien hemm fl-art. Filwaqt li Pace ħelisha ħafif, għax kien qrib 
il-bieb u ħareġ malajr, Fenech inqabad fuq ġewwa u safa’ 
maħruq gravament u miet ftit wara li nħareġ.

Din id-disgrazzja setgħet kienet ikbar kieku dawk li marru 
jagħtu l-għajnuna baqgħu fuq it-terrazzin, għax ftit wara, fil-
kamra saret splużjoni oħra li ġarrfitha għal kollox u, kif kienu 
jgħidu, l-isplużjoni, minbarra ‘l Birgu, regħdet l-ibliet l-oħra 
tal-Kottonera. 
Jaqa’ minn fuq iċ-Ċinta tal-Knisja

Sentejn wara, waqt it-tħejjijiet għall festa ta’ San Lawrenz 
li kellha tiġi ċċelebrata fl-1898, in-nies tal-Birgu ukoll 
sgħobbihom, li għalkemm mhux minn belthom, żagħżugh 
li kien fost dawk li kienu jarmaw id-dawl mal-fàċċata tal-
Knisja ta’ San Lawrenz, tilef ħajtu traġikament meta waqa’ 
għal isfel.

Dan ġara fit-tielet jum tan-Novena, l-Erbgha 3 t’ Awwissu, 
għal ħabta tas-sebgħa u nofs ta’ filgħaxija. Kien jismu 
Manweli, ta’ 18-il sena,  li fir-rapporti tal-inċident li saru 
fil-ġurnali, kunjomu ma xxandarx.  Ingħad li kien marid bl-
epilepsija u waqt li kien fuq il-kurdun, tah attakk, storda, 
waqa’ għal isfel u ftit wara miet. Il-Kanoniċi Giovanni 
Vella u Gużeppi Cassar, li dak il-ħin kienu fil-knisja, ħarġu 
immedjatament u qabel ma miet, amministrawlu l-aħħar 
sagramenti.
Ieħor mill-Kampnar tal-Lunzjata

L-istess kien seħħ sittax-il sena qabel, fil-festa ta’ San 
Duminku iċċelebrata fl-1882. Din id-darba, b’waqgħa 
minn fuq il-kampnar tal-Lunzjata. Toni Cauchi, imlaqqam 
iċ-Ċifott, li kien qed iżarma t-tazzi taż-żejt li bihom kien 
iddawwal il-kampnar fil-festa, waqa minn fuq is-sellum li 
kien mistrieħ maċ-ċinta tal-kampnar u baqa’ mejjet fil-post. 
Mewtu kienet xellfet mhux ftit iċ-ċelebrazzjonijiet li kienu 
jsiru tul l-Ottava tal-festa.

Ma jidhirx li nkun ’il bogħod mis-sewwa jekk nikkonkludi 
li l-festi ċċelebrati fil-Birgu fl-1882 kellhom risqhom ħażin 
mhux ftit, għax kif rajna fil-bidu ta’ din il-kitba, fl-Antiviġilja 
ta’ San Lawrenz ta’ l-istess sena, kien miet ukoll dak it-
tifel b’arblu li waqa’ fuq rasu. Jalla l-festi li għad iridu 
jiġu ċċelebrati ’l quddiem f’din il-belt ikunu ħielsa  minn 
disgrazzji ta’ dix-xorta.

Imwiet f’Jiem Festi fil-Birgu
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Sena ta’ Ħidma Kontinwa
minn Bjorn Callus

B’ħarsa lejn l-attivita’ fil-każin is-sena li għaddiet. Is-sena 2009-2010 kienet sena oħra t’attività 
kontinwa għall-każin tagħna. Sena fejn kompla ġie ikkonfermat li l-Każin tal-Banda San Lawrenz 
hu ċ-ċentru Soċjali tal-Birgu.

  Lulju 2009
• Il-Ħamis 23 ta’ Lulju - Il-Banda San Lawrenz għamlet marċ fit-toroq tal-Balluta, tas-Sliema, fl-okkażjoni tal-Festa 

tal-Madonna tal-Karmnu.
• Il-Ġimgħa 24 ta’ Lulju ġiet organizzata flimkien mal-Kumitat Festi Esterni San Lawrenz Ikla Grandjuża bl-aqwa 

spettaklu lokali f’Misraħ ir-Rebħa.
• Il-Ħadd 26 ta’ Lulju – Il-Banda San Lawrenz għamlet Marċ u Programm f’Raħal Ġdid fl-okkażjoni tal-Festa ta’ 

Kristu Re.
• Il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet il-Marċ tal-Mota mat-toroq Prinċipali tal-Birgu.

  Awwissu 2009
• Il-Ħadd 2 t’Awwissu ġie organizzat Red Lager Party ġewwa l-każin tal-Banda San 

Lawrenz fl-okkażjoni tal-Festa.
• It-Tlieta 4 t’Awwissu sar Kunċert Ġenerali għall-Programm tas- 7 t’Awissu.
• L-Erbgħa 5 t’Awwissu ġie organizzat ir-Riċeviment tal-Festa għall-personalitajiet 

distinti, Każini tal-Baned, Soċjetajiet u Sostenituri tas-Soċjetà. 
• Il-Ġimgħa 7 t’Awwissu ġie imtella’ ‘Vittoriosa in Festa’, Programm Vokali u 

Strumentali b’mużika mill-Italja, bis-sehem tal-aqwa talent lokali fosthom Neville 
Refalo, Debbie Scerri, J Anvil, Ivan Attard, il-vjolinista Mario Ciantar u ż-żeffiena 
Veninmalta. Ta’ min isemmi ukoll it-tmien grandjuż b’nar sinkronizzat mill-Għaqda 
Piroteknika 10 t’Awwissu mas-silta tant popolari Guglielmo Tell.

• Is-Sibt 8 t’Awwissu – L-Antiviġilja. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz 
akkumpanjat lill-istatwa devota ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja b’marci 
ferrieħa mat-toroq ta’ Beltna sat-tlugħ fuq il-kolonna.

• Il-Ħadd 9 t’Awwissu – Lejlet il-Festa. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet 
il-marċ tradizzjonali tat-Te Deum mat-toroq tal-Birgu.

• It-Tnejn 10 t’Awwissu – Jum il-Festa. Membri tal-Kumitat attendew għall-pontifikal 
fil-knisja u akkumpanjaw l-istatwa ta’ Missierna San Lawrenz waqt il-Purċissjoni.

• It-Tlieta 11 t’Awwissu – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet il-marċ 
tradizzjonali ta’ l-Għada tal-Festa, fejn akkumpanjat lill-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja mill-inżul 
minn fuq il-kolonna  sad-dħul tagħha b’diversi marċijiet brijużi.

• Il-Ħadd 23 t’Awwissu – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet is-servizz tal-Marċ ta’ Filgħodu fl-okkażjoni 
tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid.

• Il-Ġimgħa 28 t’Awwissu ġie organizzat BBQ fil-Lukanda Pergola ġewwa l-Mellieħa f’atmosfera familjari mill-isbaħ.

    Settembru 2009
• Is-Sibt 5 ta’Settembru – Membri tal-Kumitat ħadu sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Birgu organizzati mill-

Kunsill Lokali.
• Il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru- Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda 

Każini tal-Banda.
• It-Tlieta 29 ta’Settembru – Laqgħa Ġenerali Straordinarja għall-Membri tal-Kumitat, Bandisti u Soċi Propjetarji.

   

    Ottubru 2009
• Il-Ġimgħa 2 t’Ottubru – Saret Ikla għall-Bandisti tal-Post ġewwa l-Bar tal-Każin.
• Il-Ġimgħa, is-Sibt u il-Ħadd 9, 10 u 11 t’Ottubru – Ġie organizzat għal darb’oħra il-Birgu by Candle Light, fejn il-

Kumitat tagħna organizza stands tal-ikel u x-xorb quddiem il-każin. Barra minn hekk, il-Kumitat ħa ħsieb li jorganizza 
Book Fair ta’ Kotba Second Hand.

• Il-Ġimgħa 16 t’Ottubru – Ġiet organizzata ikla ġewwa D Centre, il-Birgu.
• Il-Ġimgħa 30 t’Ottubru – Ġiet organizzata ikla ġewwal-Bar tal-każin għall-Membri tal-Kumitat u il-Helpers. 
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Novembru 2009
• Il-Ħadd 15 ta’ Novembru – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz għamlet Marċ mat-toroq Ewlenin tal-Birgu fl-okkażjoni 

tal-Attività tal-Logħob Tradizzjonali Malti organizzata mill-Kunsill Lokali.
• Is-Sibt 21 ta’ Novembru – Festa Liturgika ta’ Santa Ċeċilja. Membri tal-Kumitat attendew għall-Quddiesa fil-Kon-

Katidral ta’ San Ġwann u marċ li sar fil-Belt Valletta organizzati mill-Għaqda Każini tal-Banda.
• It-Tnejn 23 ta’ Novembru – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda 

Każini tal-Banda dwar id-dokument ‘Nirrestawraw Flimkien il-Festi’. 
• It-Tlieta 24 ta’ Novembru – Membri tal-Kumitat attendew għall-Kunċert li sar mill-Banda Madonna tal-Karmnu 

tal-Balluta fit-Teatru Manoel, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Ċeċilja.
• Il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru – Ġiet organizzata Tombla & Pizza Night ġewwa l-każin tal-Banda.

Diċembru 2009
• It-Tnejn 7 ta’ Diċembru – Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz  għall-Membri Mejtin tas-Soċjetà.
• Il-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru – Ġiet organizzata Tombla ġewwa l-każin tal-banda.
• Is-Sibt 12 ta’ Dicembru saret ikla fil-Lukanda Radisson SAS, San Ġiljan, fl-okkażjoni tal-Festi tal-Milied. Numru 

sabiħ ta’ membri attendew għal din l-attività, li tat gost lil kull min attenda f’atmosfera familjari.
• Il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru – Final tas-Snooker Competition ġewwa  s-Sala tal-Billiard tal-Każin.
• Il-Ħamis 24 ta’ Diċembru, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-purċissjoni bil-Bambin tal-Milied, 

organizzata mis-Soċi tal-MUSEUM  b’daqq ta’ diversi Christmas Carols.
• It-Tlieta 29 ta’ Diċembru sar il-Party tal-Milied għall-Membri, Bandisti, Familji u l-Ħbieb tagħhom.

Jannar 2010
• L-Erbgħa 6 ta’ Jannar 2010 – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għar-Riċeviment tal-Milied tal-Għaqda Każini 

tal-Banda.
• Il-Ġimgħa 15 ta’ Jannar saret Tombla fil-każin.
• It-Tlieta 26 ta’ Jannar 2010 – Saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali Mista tas-Soċjetà, fejn ġew ippreżentati r-Rapporti 

Amministrattiv u Finanzjajru.

Frar 2010
• Is-Sibt 11 ta’ Frar saret ikla ġewwa Ta’ Soldi Restaurant, l-Imġarr, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival, 

fejn għaliha kellna attendenza sabiħa.
• Il-Ġimgħa 19 ta’ Frar ġiet organizzata l-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda fejn attendiet delegazzjoni 

mill-Kumitat.

Marzu 2010
• L-Erbgħa 10 ta’ Marzu saret quddiesa minn Mons. Arċisqof fil-Parroċċa ta’ 

Raħal Ġdid għal dawk kollha involuti fil-Festi.
• Il-Ġimgħa 19 t’ Marzu – Tombla fil-każin.
• Il-Ħamis 25 ta’ Marzu – Infetħet is-16 il-Edizzjoni tal-Wirja ‘Getsemani’ 

mill-Onor. Dr Chris Said u permezz ta’ Lejla Mużiko-Lettterarja bis-sehem 
tal-Univeristy Junior College Orchestra.

April 2010
• Il-Ħamis 1 t’April – Ħamis ix-Xirka. Ġiet organizzata l-attività ‘Ħamis ix-Xirka 

fid-Dawl tax-Xemgħa’ mill-Kunsill Lokali tal-Birgu, fejn il-Kumitat tas-Soċjetà kien 
preżenti mal-wirja u mal-eluf ta’ Maltin u Għawdxin li ġew iżuruha.

• Il-Ġimgha 2 t’April – Jum il-Ġimgħa l-Kbira. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz 
esegwiet programm ta’ marċi funebri f’Misraħ ir-Rebħa u wara akkumpanjat il-
purċissjoni sad-dħul tagħha b’iktar daqq ta’ marċi funebri.

• Is-Sibt 3 t’April – Wara l-quddiesa ta’ Sibt il-Għid ġie organizzat Cold Buffet fil-
każin b’attendenza numeruża u atmosfera familja.

• Il-Ħadd 4 t’April – Ħadd il-Għid. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tat is-sehem 
tagħha u akkumpanjat lill-istatwa ta’ Kristu Rxoxt bid-daqq ta’ Marċi brijużi u Valzi 
mat-toroq Prinċipali tal-Birgu.

• Il-Ġimgħa 9 t’April – Tombla fil-każin.
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• Is-Sibt u il-Ħadd 17 u 18 t’April 
– Żjara tal-Qdusija tiegħu il-Papa Benedittu XVI fil-

gżejjer Maltin. Il-Kumitat tal-każin ħaseb li jarma il-faċċata 
tal-każin għal din l-okkażjoni. 

• Il-Ġimgħa 23 t’April sar Kunċert Ġenerali bi tħejjija għall-
Kunċert Annwali f’Caraffa Exhibition Halls.

• Is-Sibt 24 t’April, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz 
esegwiet it-tnax il-Kunċert Annwali tagħha fil-Caraffa 
Exhibition Halls, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Paul 
Schembri. Dan il-Kunċert kien iddedikat propju lill-Mro 
Schembri fl-għeluq it-30 sena mill-ħatra tiegħu ta’ Surmast 
tas-Soċjetà. 

• Il-Ġimgħa 30 t’April – Delegazzjoni mill-Kumitat 
attendiet għall-Kunċert li sar ġewwa l-Knisja ta’ San 
Lawrenz.

Mejju 2010
• Il-Ġimgħa 7 ta’ Mejju – Tombla fil-każin.
• Is-Sibt 15 ta’ Mejju – Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-Kunċert li ġie organizzat mill-Kumitat 50 Sena 

Anniversarju mill-ftuħ tal-Knisja tal-Lunzjata fil-Kunvent tal-Patrijiet Dumnikani il-Birgu.
• L-Erbgħa 19 ta’ Mejju – Laqgħa Ġenerali Straordinarja fil-każin.
• It-Tlieta 25 ta’ Mejju – Mota tal-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz. Pasta Buffet u attività Soċjali fil-pjazza organizzata 

mill-ħames għaqdiet li jorganizzaw il-festa.
• L-Erbgħa 26 ta’ Mejju – L-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz. Saret attività Soċjali fil-pjazza organizzata mill-ħames 

għaqdiet involuti fil-Festa.
• Il-Ħadd 30 ta’ Mejju – Il-Banda San Lawrenz akkumpanjat lit-Tfal tal-Ewwel Taqrbina mill-MUSEUM sal-Knisja 

bid-daqq ta’ Innijiet.

Ġunju 2010
• Is-Sibt 5 ta’ Ġunju – Numru ta’ Bandisti tal-Post sellmu lill-Ġesù Sagramentat fil-Purċissjoni ta’ Corpus b’daqq ta’ 

Fanfarra mill-Każin.
• Il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesù b’daqq 

ta’ Innijiet.
• Il-Ġimgħa 18 ta’ Ġunju – Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħadet sehem fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesù li saret 

fuq tal-Ħawli b’daqq ta’ Innijiet.

Meta wieħed jaqra dan il-Programm vast t’attivitajiet, żgur li jiġbed il-konklużjoni li m’għamilniex 
sena b’idejna fuq żaqqna. Dan minn barra xogħol ieħor li fuqu taqra f’sezzjonijiet oħra tal-Programm 
bħat-Turretta, il-Bini tas-Sala l-ġdida fuq dik tal-Kunċerti, attendenza tal-Kumitat f’numru kbir ta’ 
ftuħ ta’ wirjiet, Kunċerti, preżentazzjonijiet u funerali, parteċipazzjoni attiva permezz tal-Bandisti 
tal-Post tagħna fil-Korsijiet li kienet qiegħda tagħmel l-Għaqda Każini tal-Banda, Programm tar-
Radio u Website ġdid. U ta’ dan ma nistax ma nirringrazzjax lil sħabi l-membri l-Kumitat, li dejjem 
kienu hemm fuq quddiem nett għall-ħidma u l-impenn lejn dawn l-attivitajiet. Però mhux ser nieqfu 
hawn, anzi ħa mmorru passi kbar oltre minn hekk, permezz tal-iskambju li l-Banda tagħna ser 
tkun qed tagħmel din is-sena. Is-sodisfazzjon ikun wieħed, meta anke persuni minn barra l-Birgu 
jirrikonoxxu l-ħidma l-kbira li tagħmel il-banda tagħna. 

VICTORY SQUARE CAFE
La Vallet te  Street ,  Birgu

Tel:  2180 8938
E-mail:  victorycafe@waldonet .net .mt
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Ta’ kull sena fl-ewwel Laqgħa tal-Kumitat li ssir 
immedjatement wara l-Festa ta’ San Lawrenz, fl-Aġenda 
jkun hemm l-andament tal-Festa u programm ta’ xogħol 
u ħidma għas-sena li ġejja. Fil-qosor ser nagħtu ħarsa 
lejn dak li seħħ.

Xogħol Strutturali
F’Settembru beda x-xogħol fil-kamra tat-turretta fejn sar 
il-kisi tas-saqaf u t-taraġ, tibjid u twaħħil tal-madum u 
żebgħa tal-aperturi. Ma’ dan sar it-tibdil tal-ilma mill-
mains sal-kċina tas-sular ta’ fuq.

Wara li qrib il-festa kien inbiddlu l-aperturi tal-faċċata 
tas-sular ta’ fuq u ma kienx hemm iż-żmien biex 
jinżebgħu, dawn ġew miżbgħuha kif ukoll il-bibien tal-
ħġieġ eżistenti.

Fl-aħħar għoxrin sena sar ħafna xogħol ta’ kostruzzjoni 
inkluż tibdil ta’ soqfa. Dan biex il-kazin jiġi aġġornat 
għaż-żminijiet tal-lum u jkun hemm aktar spazju fejn 
jintrefa’ l-armar tal-Każin l-aktar dak tal-Wirja tal-
Ġimgħa l-Kbira. Tlett snin ilu l-Kumitat kien għamel 
pjanti u ġab il-permessi biex tittella’ sala oħra fuq u daqs 
dik tal-Kunċerti. Wara li sibna żewġ Benefatturi għall-
bini ta’ din is-sala, ix-xogħol inbeda u lest.  Nittamaw li 
f’qasir żmien isiru l-aperturi u l-installazjoni tad-dawl.

Intrata tal-Każin
Wara li sentejn ilu l-irħamista Ronnie Pisani żejjen id-
daħla artisika tal-każin b’irħama mill-isbaħ li tfakkar 
il-125 sena mit-twaqqif tal-Banda, l-Kumitat iddeċieda 

u biddel l-irħamiet tal-Presidenti u tas-Surmastrijiet biex 
ikunu konformi mal-oħra mil-lat ta’ disinn. Minħabba 
dan ix-xogħol il-ħitan tal-intrata kellhom jiġu miżbugħha 
mill-ġdid. Bla dubju ta’ xejn, dan kien pass ieħor biex 
l-intrata tkompli tisbieħ f’numru qasir ta’ żmien wara li 
kienet saret iz-zokklatura tal-irħam u anke l-istatwa ta’ 
San Lawrenz tal-irħam.

Sala tal-Arkivju u Arkivju ż-Żgħir
Ma’ ġenb is-Sala tal-Arkivju, l-każin huwa mogħni 
b’arkivju ieħor li nsibuh bħala l-Arkivju ż-żgħir. Din 
is-sena l-mużika ta’ dawn iż-żewġ vetrini ġiet impoġġija 
ġewwa

Folders ġodda bl-ismijiet tax-xogħolijiet mużikali u 
l-ismijiet tal-kompożituri minquxa b’ittri indurati bid-
deheb. Tajjeb ngħidu li kompla x-xoghol fuq il-bankun 
tas-Sala tal-Arkivju billi saru 10 pilastri. Huwa l-ħsieb 
tal-Kumitat li meta jkun il-waqt l-għamara artistika li 
hemm f’din is-sala tiġi restawrata.

Planċier
Wara li l-Kumitat ħa l-parir tal-awtoritajiet li fil-futur 
qarib sejjer jibda x-xogħol tal-paviment tal-pjazza 
prinċipali tal-Birgu, ix-xoghol taz-zukklatura u dawl 
ta’ madwar il-planċier għadu ma nbedhiex. Rigward 
il-Leġiju, saru diversi tentattivi sabiex is-surmast Salvu 
Bugeja jipprovdi disinn tiegħu, però sfortunatament 
minħabba l-età avvanzata kif ukoll xi mard, s’issa għadu 
mhux f’idejna, għalkemm ġejna imwegħdin li dan ħa jsir 

Ħarsa lejn ix-Xogħol u Proġetti 
mis-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

minn Simon Farrugia 
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fil-futur immedjat. 

Faċċata tal-Każin
Xi ħaġa li l-Każin għandu biex ikun kburi huwa l-faċċata 
artistika ta’ barra li bih huwa mżejjen dan il-bini li huwa 
l-ammirazzjoni tal-eluf ta’ Turisti li jżuru Beltna.

Hija aktar sabiħa meta tkun imdawla bil-mijiet tal-bozoz 
ta’ kull kulur għall-ġranet tal-Festa. Hija ħasra li fil-
ġranet li tant jiġu nies iżuruna, din il-faċċata majestuża 
tkun mgħottija bid-drapp. Il-Kumitat din is-sena beda 
l-proċess biex ibiddel id-dawl u juża lampi LED biex 
jitnaqqas il-konsum bħal m’ għamilna wkoll fid-dwal ta’ 
ġewwa l-Każin. 

Barra minn hekk, konxji mill-fatt li Palazz antik bħal ma 
hu l-każin ikollu bżonn restawr minn żmien għall-ieħor, 
il-Kumitat ħaseb sabiex jibda jinvestiga il-possibilità li 
l-faċċata majestuża tiġi restawrata, u nistgħu ngħidu li 
l-proċess ta’ konsultazzjoni beda u l-possibilità hi li sal-
Festa tal-2011 din tkun lesta.

Newsletter
Għal għaxar sena konsekuttiva, in-newsletter tas-Soċjetà 
baqgħet toħroġ b’mod regolari kull xahrejn, b’edizzjoni 
speċjali għall-Festa. Bħala Kumitat nemmnu li l-kuntatt 
mal-membri hu ferm importanti, u permezz ta’ dan il-
fuljett qegħdin inżommu lill-memrbi aġġornati b’dak 
kollu li qiegħed jiġri fil-każin tagħna, permezz tad-diversi 
artikli u kitbiet li jidhru, u anke bl-attivitajiet tal-perjodu. 
Bla dubju ta’ xejn din in-newsletter fiha laqta’ minn kollox, 
artikli dwar affarijeit kurrenti, tagħrif storiku, tagħrif minn 
Avukat, riċetti, rokna għat-tfal, u din is-sena introduċejna 
ukoll l-Intervista. L-għan ta’ din is-sezzjoni hu li n-nies 

tal-Birgu isiru jafu ukoll iktar mill-qrib persuni anzjani 
li taw u għadhom jagħtu kontribut lill-każin u lil Beltna. 
Ta’ min jgħid ukoll li l-ħarġa ta’ Novembru/Diċembru li 
ġej tkun ħarġa numru 60, li jfisser li din il-pubblikazzjoni 
tkun għalqet eżattament għaxar snin.

Website
Wara li rnexxielna ngħollu l-livell tal-materjal stampat 
tal-każin, kien imiss li nimxu pass ieħor. In-nuqqas ta’ 
preżenza fuq l-iktar mezz ta’ komunikazzjoni imfittex 
illum, l-internet, kien qiegħed jinħass sew, għalhekk 
tlaqna fuq proġett sabiex il-każin ikollu il-website tiegħu. 
Dan is-sit żgur li ser jinżel għasel ma’ kulħadd għax 
jinkorpora kollox. Informazzjoni fuq l-istorja, il-palazz 
tas-Soċjetà, Planċier, Surmastrijiet u Presidenti, l-istorja 
ta’ Missierna San Lawrenz u l-kult tiegħu fil-Birgu u ħafna 
iktar, b’mod partikolari l-opportunità li wieħed jixtri Cd’s 
tal-marċijiet jew merchandise mis-sit stess. Sit mimli 
informazzjoni, u li ser ikun portal ieħor biex il-membri 
u s-segwaċi tas-Soċjetà iżommu ruħhom aġġornati dwar 
l-attivitajiet tagħna.

Radio
Proġett ieħor li l-Kumitat telaq fuqu hu programm 
tar-Radju kull ġimgħa. L-għan ta’ dan il-programm, li 
qiegħed jixxandar fuq La Salle FM, hu li filwaqt li nagħtu 
informazzjoni fuq il-każin tagħna u każini oħra, jindaqqu 
xi marċijiet għall-gost tad-dilettanti. Ninsabu ċerti li dan 
il-programm qed jintlaqà tajjeb mad-dilettanti tal-baned 
u l-festi. 

Dan ix-xogħol li qiegħed jiġi mwettaq mis-Soċjetà tagħna 
huwa xhieda ta’ kemm għandna Kumitat ħabrieki u kemm 
huwa għal qalbna l-Każin tal-Banda San Lawrenz.

Prezz Speċjali ta’ 
€ 20 mill-Bar tal-Każin 

jew mingħand il-Kaxxier.

DOUBLE CD ALBUM
MIS-SOĊJETÀ MUŻIKALI

 SAN LAWRENZ
Kun żgur li takkwista kopja tad-

Double CD Album 
b’Marċi Ġodda u Marċi mill-Arkivju

li ħarġet il-Banda Vittoriosana 
San Lawrenz . 
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Is-Sibt 31 ta’ Lulju, 2010
Marċ tal-Mota mill-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ li jibda minn quddiem 
il-każin u jgħaddi minn Triq Nestu Laiviera, Sant’Antnin, Ċentinarju, Ħabs l-Antik, Palazz 
l-Antik tal-Gvernatur, Misraħ ir-Rebħa,  Hilda Tabone, Kwartier, Paċifiku Scicluna, Torri ta’ 
San Ġwann, Mina l-Kbira u jintemm f’Misraħ r-Rebħa.

It-Tnejn 2 t’Awwissu, 2010
IKLA GRANDJUŻA bl-aqwa spettaklu lokali f’Misraħ ir-Rebħa organizzata mill-entitajiet 
kollha tal-Festa (aktar dettalji f’paġna 4)

L-Erbgħa 4 t’Awwissu, 2010
Mit-8.30 pm il-quddiem LAUNCH TAL-WEBSITE il-Ġdida tas-Soċjeta` Mużikali San 
Lawrenz. INAWGURAZZJONI TAL-IRĦAMIET il-Ġodda tal-Presidenti u Surmastrijiet 
u RED LAGER NIGHT fil-Bitħa tal-Każin fost il-briju tal-partitarji.

Il-Ħamis 5 t’Awwissu, 2010
Mit-8.00 pm il-quddiem RIĊEVIMENT għall-personalitajiet distinti, Każini tal-Banda, 
Soċjetajiet u sostenituri tas-Soċjeta`. 

Fil-11.00 pm Wasla fl-Ajruport Internazzjonali tar-ROYALE PHILHARMONIE 
CONCORDIA, OTTIGNIES, BELĠJU, Banda mistiedna għall-Festa 2010 tas-Soċjeta` 
Mużikali San Lawrenz.

Is-Sibt 7 t’Awwissu, 2010
‘VITTORIOSA IN FESTA’. Mit-8.15 pm il-quddiem Marċi u Programmi 
Mużikali mill-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ u ROYALE 
PHILHARMONIE CONCORDIA, OTTIGNIES, BELĠJU taħt id-
direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri u Roland De Klippel rispettivament. 
Jieħdu sehem il-kantanti Annabelle Debono, Ludwig Galea u Olivia Lewis 
kif ukoll il-Mystic Folk Dancers. Preżentazzjoni Ray Azzopardi. Nar 
sinkronizzat mas-silta Best of Maltese Folklore mill-Għaqda Piroteknika 
10 t’Awwissu.

                                             PROGRAMM
Innu Marċ San Lawrenz  G. Frendo
Niftakar Fik    Arr. R.Zammit 
Desenchantee   L. Boutonnat (Arr. F. Bernaerts)
Maria l-Maltija   A. Chircop   
Latin Pop Special   Arr. M. Myokoin
Malta     S. Galea (Arr. P. Borg)  
A Tribute to Ray Charles  Arr. P. Kleine Schaars
L-Imħabba    Prof. C. Camilleri (Arr. A. Chircop)
Int id-Djamant   Arr. J.J. Pace   
Music     John Miles (Arr. P. Sparke)
Notte di San Lorenzo  Arr. G. Debono 
Gonna Fly Now (Theme Rocky) Arr. N. Iwai
Il-Ħeġġa t’Awwissu   Arr. G. Debono
The Cream of Clapton  Arr. R. Sebregts
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Il-Ħadd 8 t’Awwissu, 2010
ANTIVIĠILJA. Mit-8.30 pm il-quddiem dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti 
d-Dawl lill-Għomja bis-sehem tal-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ. Il-marċ jibda 
minn Misraħ ir-Rebħa, Triq Desain, Kardinal, San Lawrenz, Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa, 
San Filippu, La Vallette, Misraħ ir-Rebħa u Triq il-Mina l-Kbira fejn isir it-tlugħ tal-istatwa fuq 
il-kolonna. Wara l-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ tagħmel marċ minn Triq 
il-Mina l-Kbira sa quddiem il-Każin tas-Soċjeta` f’Misraħ ir-Rebħa.
  
It-Tnejn 9 t’Awwissu, 2010

TE DEUM. Fl-10.00 am il-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ tagħti bidu 
għall-marċ tradizzjonali ta’ filgħodu. Il-marċ jibda minn quddiem il-Knisja għal Triq 

Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa fejn jinfetaħ il-ballun tradizzjonali, Triq il-Mina 
l-Kbira, Triq it-Torri ta’ San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Biswit il-Kwartier, 
Hilda Tabone, Santa Skolastika, Miratur, Palazz l-Antik tal-Gvernatur, San 
Filippu għall-Misraħ ir-Rebħa fejn dan jintemm għall-ħabta tas-2.00 pm quddiem 

il-Każin fost briju kbir.

Mit-8.00 pm il-quddiem marċ mir-ROYALE PHILHARMONIE CONCORDIA, 
OTTIGNIES, BELĠJU li jibda minn Triq Boffa, Mina l-Kbira u Pjazza fejn 
tingħaqad mal-Banda De Paule f’marċ alternat għal Triq Nestu Laiviera u tmur lejn 
ix-Xatt, Waterfront, Toqba u lura għal quddiem il-Knisja.

It-Tlieta 10 t’Awwissu, 2010
Fid-9.30 am Il-Kumitat tas-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz jattendi għall-Pontifikal 
Solenni f’Jum il-Festa tal-PADRUN  TAL-BELT VITTORIOSA SAN LAWRENZ.

Fis-1.00 pm IKLA UFFIĊJALI fil-Lukanda Topaz, Buġibba bħala parti mill-
iskambju bejn il-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ u ROYALE 

PHILHARMONIE CONCORDIA, OTTIGNIES, BELĠJU

L-Erbgħa 11 t’Awwissu, 2010
L-GĦADA TAL-FESTA. IL-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ 
iġġib fi tmiemha l-Festa 2010 b’marċ fejn takkumpanja l-istatwa ta’ San 
Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja lejn l-Oratorju ta’ San Ġużepp.

Il-Ġimgħa 29 t’Awwissu, 2010
BBQ kbir organizzat mill-entitajiet kollha tal-Festa bħala għeluq tal-Festi 
f’gieħ il-PADRUN TAL-BELT VITTORIOSA SAN LAWRENZ.

Il-Bajja tal-Mellieħa     Arr. M. Farrugia   
Joe Cocker      Arr. W. Wosnner
Evviva Lorenzu Tagħna    Arr. G. Debono   
Spoutnik 1958     A. Prevost (Arr. R. De Klippel)
Serenata lill-Birgu     Arr. P. Schembri  
Best of Maltese Folklore    Arr. A. Chircop
Innu lil San Lawrenz    L. Galea
Innu Banda San Lawrenz    H.H. Dalli
Innu Nazzjonali Belġjan    F. Van Campenhout
Innu Nazzjonali Malti    R. Sammut
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L-Użu tal-Għasel
•  Jekk tħoll ftit għasel f’tazza ħalib jaħraq, tgħin 
lilek innifsek biex torqod mistrieħa.

•  Ħallat ftit għasel mal-meraq tal-lumi jew ma’ 
ftit whisky. Ikun tajjeb għall-irjieħ u għall-uġigħ 
tal-griżmejn.

• Jekk titfa’ ftit għasel inti u taħdem xi kejk, ma 
jixxuttalekx imma jibqa’ frisk u artab.

• Meta tħossok għajjiena ħu kuċċarina għasel 
– pero għal min ibati biz-zokkor fid-demm irid 
joqgħod attent.

• L-għasel biex jibqa’ tajjeb għal żmien twil, 
erfgħu sewwa f’vażett tal-kamin li 
jagħlaq tajjeb u tpoġġihx f’post 
umdu.

Ikollok bżonn:

• 2 kikkri dqiq mgħarbul
• 3 kuċċarini baking powder
• kuċċarina melħ
• kikkra u nofs zokkor
• nofs kikkra żejt

It-Tbajja 
fuq il-
Ħwejjeġ
• It-tbajja għandhom jitneħħew 
qabel ma titfagħhom fil-magna tal-ħasil, u jekk se 
tibgħathom għad-dry cleaning agħmel sinjal bil-ħajt 
fejn hemm it-tebgħa jew tbajja’ billi tħit tixlila mad-
dawra ta’ kull tebgħa. Inkella mmarka t-tebgħa b’labra 
jew tnejn tar-ras. Lil tad-dry cleaning għidilhom 
kemm ilha hemm it-tebgħa u biex ġiet. Għidilhom 
jekk id-drapp jinħasilx jew inkella jekk bl-ilma ssirlux 
ħsara, ħalli huma jagħtu attenzjoni akbar.

• Tippruvax tneħħi t-tebgħa int jekk ma tkunx taf tajjeb 
liema likwidu huwa tajjeb għat-tebgħa. Trid tipprova 
l-likwidu fuq il-libsa minn fuq xi ħjatat, ħalli tara 
d-drapp jagħmilx xi reazzjoni għal-likwidu li se tuża. 
Tinsiex meta tuża xi likwidu għat-tindif tat-tbajja’, 
toqgħodx fejn xi fjamma mikxufa bħal cooker, għax 
hawn likwidi li huma sensibbli għan-nar.

• Il-likwidu li tuża jista’ jagħmel ħsara jekk tieħu nifs 
‘il ġewwa għalhekk applika l-likwidu tat-tbajja’ fuq 
barra, aħjar milli ġewwa.

riċetta Lemon Chiffon Cake

• tliet kwarti ta’ kikkra ilma
• mgħarfa qoxra ta’ lumija maħkuka
• 7 bajdiet – l-abjad għalih u l-isfar għalih
• nofs kikkra cream of tartar

METODU

1. Għarbel id-dqiq, il-baking powder, il-melħ u ż-żokkor flimkien
2. Żid iż-żejt, l-ilma, il-qoxra tal-lumija, l-isfra tal-bajd u ħawwad kollox flimkien sakemm it-taħlita tiġik lixxa.
3. Poġġi l-abjad tal-bajd fi sjuna, żid il-cream of tartar u ħawwadhom bil-mixer tal-elettriku inkella b’oħra tal-idejn sakemm 

it-taħlita tiġi iebsa.
4. Ħallat it-taħlita ta’ qabel ma’ din tal-abjad tal-bajd. Ħallat bil-mod bla ma tħawwad iżżejjed.
5. Poġġi f’borma forn li tkun daqs 25 ċentimetri wiesgħa.
6. Aħmi f’forn 300 għal 55 minuta, imbagħad żid is-sħana għal 350 għal 15 il-minuta jew sakemm il-kejk jieħu l-kulur u meta 

tmiss il-kejk jerġa’ jogħla f’postu.
7. Oħorġu mill-forn u b’sikkina dur mal-ġnub biex jinqala’ kollu. Meta jibred u joqgħod sewwa, aqilgħu mill-borma forn.
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Kapitolu Ġdid fl-Istorja
 tal-Ħajja ta’ San Lawrenz

In-novena tas-sena 2006 kien ġie magħżul biex jagħmilha Patri Kapuċċin William Axiaq, 
Predikatur famuż, li ppriedka fil-knejjes kollha ta’ Malta. Huwa miet fit- 8 ta’ Mejju ta’ din is-sena. 

Fl-ewwel jum tan-Novena Patri William fakkarna kif meta l-patrijiet tal-kunvent ta’ Santa Liberata 
fil-Kalkara kienu jieħdu sehem fil-purċissjoni ta’ San Lawrenz. Huwa kien dejjem hemm, il-pjaċir 
tiegħu jakkumpanja f’din il-festa bħala devot tal-Madonna tal-Grazzja u ta’ dan il-qaddis. Fl-istess 
sena il-Papa preżenti Benedittu XVI ħareġ l-ewwel enċiklika tiegħu “Deus Caritas Est”. Il-predikatur 
b’referenza għaliha staqsiena jekk nafux x’fiha l-enċiklika. Kulħadd baqa’ ssummat, sakemm beda 
jispjega it-tagħlim tal-Papa miktub fuq il-karita`, fejn jipprova juri l-vera tifsira tal-imħabba, waqt li 
jinsisti li l-vera mħabba tiġi minn Alla u hija rifless tal-imħabba t’Alla għall-Umanità. 

Il-ktieb tal-ħajja ta’ San Lawrenz Levita u Martri tal-Patri Ignazio Como Lilibertano bit-Taljan jinsab 
fl-arkivju tal-parroċċa. L-Arċipriet jisilfu lill-predikatur magħżul biex jesegwixxi l-priedki tan-novena 
bi preparazzjoni għall-festa tal-qaddis. Il-Vittoriosan G.G. Agius, lingwista, qaleb għall-Malti fl-1887 
din l-istorja. Jien għandi kopja bil-lingwa antika Maltija ta’ din l-opra.

Il-ktieb huwa mqassam f’żewġ taqsimiet. L-ewwel waħda tikkonsisti f’ 25 kapitlu u t-tieni taqsima 
tinkkonsiti f’19-il kapitlu. L-ewwel taqsima tibda bil-pajjiż, twelid, ġenituri, studji, l-istedina u 
t-trasferiment lejn Ruma, djakonat, persekuzzjoni tal-insara, kalzri, turmenti, gradilja u prodiġji li 
wasslu għall-mewt tad-djaknu. It-tieni taqsima titratta fuq is-solennita` tal-jum tal-10 t’Awwissu fid-
dinja kattolika, monumenti, knejjes, Bażilika patrijarkali, relikwiji, devozzjoni, unuri minn diversi 
Papiet speċjalment mill-Papa Piju IX, dehriet, mirakli, grazzji maqlugħa, fejqan mill-mard, difensur 
tal-onesta` u għajnuna waqt il-ħtieġa.

Il-Papa Benedittu XVI donnu jixtieq iżid kapitlu ieħor f’din l-istorja meraviljuża, kaptilu ġdid 
b’siltiet mill-enċiklika msemmija u referenzi oħra fid-diskorsi importanti tiegħu.

Siltiet Lawrenzjani

L-ewwel silta meħuda mid-“Deus Caritas Est” paragrafu 23 taħt 
it-titlu “Il-Karita` dmir tal-Knisja”;

“Hawnhekk jista’ jkun ta’ siwi li nsemmi l-istrutturi legali bikrija 
li kellhom x’jaqsmu mal-ħidma tal-karita` fil-knisja. F’Ruma 
nsibu dokument dwar id-djakonija mis-seklu sebgħa u tmienja, 
iżda qabel, fil-fatt sa mill-bidu, is-servizzi t’għajnuna lill-foqra 
u l-batuti, kienu parti essenzjali tal-Knisja Rumana, skont il-
prinċipji tal-ħajja nisranija li nsibu fl-Atti tal-Appostli. Id-djaknu 
Lorenzu nnifsu (miet fis-sena 258) wettaq dan id-dmir b’ħeġġa 
l-aktar kbira. Ix-xena drammatika tal-martirju tiegħu kien jaf 
biha Sant’ Ambroġ (miet fis-Sena 397) fil-qalba tagħha turina 
tassew ix-xbieha awtentika tal-qaddis. Wara l-arrest tal-Papa u 
djakni sħab Lawrenz, lil dan bħala responsabbli biex jieħu ħsieb 

minn George Cilia
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il-foqra ta’ Ruma, tawh ċertu żmien biex jiġbor 
it-teżori tal-knisja u jagħtihom lill-awtoritajiet 

ċivili. Huwa qassam lill-foqra il-ġbir kollu li sab lest u 
wara lill-awtoritajiet ressqilhom il-foqra nfushom bħala l-vera 
teżor tal-knsija. Hi x’inhi l-opinjoni dwar il-probabbiltà storika 
ta’ din il-ġrajja liema bħala, Lawrenz baqa’ dejjem preżenti fil-
memorja tal-knisja bħala promotur kbir tal-karità ekkleżjali”.
Silta oħra mid-diskors tal-Papa li għamel waqt sessjoni tal-
Kunsill Pontifiċju għall-kura tas-saħħa pastorali fit-30 ta’ Ġunju 
2007. Fil-qalba tal-messaġġ Kristjan Benedittu XVI fakkar 
li “l-karita` hija d-dmir tal-knisja, aktar u aktar meta din tiġi 
applikata fil-kura tal-morda, xi ħaġa li kienet sa mit-twaqqif 
tal-knisja... tajjeb niftakru fil-ħidma bla waqfien tal-Appostli, 
tad-djakni u ta’ bosta nies oħra”.

Silta oħra waqt l-udjenza mad-djakni permanenti tad-djoċesi 
ta’ Ruma fit-18 ta’ Frar 2006, il-Papa jitkellem fuq l-eżerċizzju 
tal-karita`, “li jappartjeni sa mill-bidu tal-knisja lill-ministeru tad-
djakonija. Is-sebgħa imsemmija fl-Atti tal-Appostli ġew magħżula biex iservu l-komunità. Intom li 
tagħmlu parti mill-knisja ta’ Ruma, eredi ta’ tradizzjoni twila, għandkom fid-Djaknu Lorenzu, figura 
waħdanija simpatika li tiddi”.

Il-vjaġġ tal-Papa għal Ġenova fit-18 ta’ Mejju 2008; f’din iż-żjara, kellu laqgħa mal-kanoniċi tal-
Katidral ta’ San Lawrenz. Huwa kellem lir-reliġjużi miġbura hemm, ħeġġiġhom għall-ħtieġa urġenti 
tal-Fedelta` tagħna lejn Alla. ”Dan huwa l-invit tiegħi lejkom, b’mod speċjali għat-talb. Nafdakom ilkoll 
lejn il-Madonna tal-Gwardja, lejn San Lawrenz, San Ġwann Battista u l-qaddisin protetturi tagħkom”.

Għerf Soċjali
Meta l-Papa Sistu II mar Spanja fis-sena 242 sar jaf u 
sema’ bil-fama u l-intelliġenza li ġa kien jippossjedi 
l-ġuvni Lorenzu għad-duttrina tiegħu, bagħat għalih 
u staqsieh jekk iridx imur Ruma miegħu. Lorenzu 
aċċetta l-istedina, minnufih beda l-istudji u tħabrik 
fost l-ewlenin insara, il-foqra, il-batuti u l-morda. 
Il-Papa preżenti ukoll jidher li qed jispira ruħu 
mill-għerf soċjali li wera` San Lawrenz f’ħajtu biex 
iwassal it-tagħlim ta’ Kristu fid-dinja tal-lum.
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Mill-Ġdid.... Il’-”Vittoriosafest” u 
“La Notte Di San Lorenzo”   

 

Għal sena oħra, l-Għaqda Piroteknika 10 t’ Awwissu bil-
kollaborazzjoni tal-Kumitat Festi Esterni San Lawrenz, 

ħejjiet żewġ attivitajiet kbar tal-massa, fuq skala Nazzjonali, fl-
okkażjoni tal-Festa ta’ San Lawrenz 2010.

IL-VITTORIOSAFEST 2010
Wara s-suċċess kbir tas-sena l-oħra, ser terġa’ ssir edizzjoni 

oħra tal-“Vittoriosafest”. Attivita` ta’ spettaklu, kultura u arti li 
ssir ta’ kull sena f’dan iż-żmien fix-Xatt ta’ Beltna. Is-separju 
tal-Vittoriosafest 2010 jitla’ nhar l-Erbgħa 28 ta’ Lulju fis-7.30 
pm fejn jinfetħu l-istands kollha t’informazzjoni, logħob u ikel.   

Ta’ min jgħid li din is-sena ser ikun hemm area tat-tfal li ser 
tkun tinkludi diversi logħob bħal ferrovijja tat-tfal, zoom around 
kiddy rides, diversi bouncing castles, videogames eċċ. F’din 
l-area, it-tfal ser ikunu jistgħu jagħmlu face painting, jiltaqgħu 
mal-animaturi, eċċ.   Ta’ min isemmi wkoll il-falkuniera, li t-tfal 
ser ikunu jistgħu jiltaqgħu magħhom u jaraw wirjiet bil-falkuni.

Tul ix-Xatt tal-Marina ser ikun hemm stands ta’ artiġjanat 
Malti, bejgħ ta’ diversi affarijiet, prodotti lokali, eċċ.  Wieħed jista’ 
wkoll isegwi wirja ta’ vetturi klassiċi mill-Old Motors Club u anke 
wirjiet sportivi bħal m’ huma dawk ta’ ġinnastika u arti Marzjali.

 Ma tistax ma ssemmix il-varjeta` t’ ikel Malti li wieħed jista’ 
jsib fl-istands kif ukoll id-dverna tal-inbid. Għal dawk li jippreferu 
l-birra ser ikun hemm armat ukoll “Beer Garden”.

Din is-sena il-Vittoriosafest ser terġa’ tkun mifruxa fuq tlitt 
ijiem bejn l-Erbgħa 28 u l-Ġimgħa 30 ta’ Lulju u ser tkun l-aqwa 
preludju għall-festa ta’ Missierna San Lawrenz, li jitla’ s-separju 
tagħha propju l-għada, is-Sibt 31 ta’ Lulju.

Il-qofol ta’ kull ġurnata tal-Vittoriosafest ser jerġa’ jkun 
l-ispettaklu fit-triq u fuq il-palk prinċipali fejn mit-8.00 pm ‘il 
quddiem ser jittellgħu spettakli ta’ talent li ser ikunu jinkludu 
diversi gruppi taż-żfin, preżentaturi popolari, makkjettisti, 
kummidjanti u diversi kantanti.  Fost dawn ta’ min isemmi lil 
Ruth Frendo, Anne Marie u Joanne Mifsud, Clive Muscat, Crystal 
Ellul, Exotic Dancers, Rita Pace, Thea Saliba, Leontine, Sharp A 
Dancers, Clinton Paul, Romina Mamo, Ivan Spiteri Lucas, Mark 
Spiteri Lucas, Mystic Dancers, Josephine Ebejer Grech, Joe 
Demicoli, Benny & Tonia, Philip Vella, Fabrizio Faniello, Listen 
to our Voice Choir, Owen Bonnici, Lenies Gauci, Cutie Cute 
Dancers, Lara Micallef, Ismael Grech, Malta Drama Centre, Joe 
(id-Dulli) u Veronica Farrugia, Aqua Blue Dancers, Laura Bruno, 
Debbie Scerri, Shake Dancers, Kunċert sħiħ minn Freddie Portelli, 
Ronald Briffa, il-grupp Tama Tnabar, Norbert Bondin, Mandy 
Galea, Iona Dalli, CCK Dancers, Carlos Choir, Dario Mifsud 
Bonnici, David Azzopardi, Look Star Dancers, Aldo Busuttil, 
Morena, Gorgina, Keith & Adonelle Dancers, Anabelle Debono, 
Mike Spiteri, Artemocion Belly Dancers, Claudia Faniello u 
Thea Garrett.

 Żgur u mhux forsi li l-ebda attivita` f’Malta kollha ma tlaqqa’ 
daqstant talent stabbilit flimkien – il-krema tat-talent Malti kollu!!! 

Għaldaqstant żgur li ħadd m’għandu jitlef li jqatta’ dawn il-
jiem ta’ qabel il-festa magħna fil-Marina ta’ Beltna, f’atmosfera 
mill-isbaħ tas-Sajf 2010. 

“LA NOTTE DI SAN LORENZO 2010” – BIS-SEHEM  
TAL-KUMPANIJA INTERNAZZJONALI ORZELLA 
FIREWORKS MILL-ITALJA

Attivita` oħra unika li ser tkun organizzata wkoll mill-Għaqda 
Piroteknika 10 t’ Awwissu ser tkun spettaklu pirotekniku msejjaħ “ 
La Notte Di San Lorenzo”, li ser jiġi ppreżentat lejliet il-festa, nhar 
it-Tnejn 9 t’ Awwissu fid-9.45 p.m. ħdejn il-Klabb tar-Regatta.

Dan il-lejl li jwassal għal Jum l-10 t’ Awwissu – Jum San 
Lawrenz – Padrun ta’ din il-Belt, huwa tant popolari l-aktar fl-

Italja. Infatti minn sena għal sena it-Taljani jistennew bil-ħerqa 
dan il-lejl li huma jseħħulu “La Notte di San Lorenzo”, biex 
jaraw il-famużi stilel jew aħjar “shooting stars”.  Dawn l-istilel 
huma magħrufa wkoll bhala “Le Lacrime di San Lorenzo” … 
Id-dmugħ ta’ San Lawrenz, kif ukoll “Il-Fuoci di San Lorenzo” 
… In-Nar ta’ San Lawrenz, biex jissimbolizzaw id-dmugħ li 
beka l-qaddis waqt il-martirju kif ukoll l-istess fjammi tan-Nar li 
ħarqu lill-qaddis. Din it-tradizzjoni tal-lejl ta’ San Lawrenz tmur 
lura għat-tielet seklu meta 1752 sena ilu, propjament fis-sena 
258,  il-qaddis patrun tagħna Lorenzu ġie maħruq fuq gradilja 
propju f’dan il-lejl fil-belt ta’ Ruma

Wara, li erbgħa snin ilu minħabba l-iżvilupp tal-Marina, 
il-logħob tan-nar tal-festa tagħna kellu jibda jinħaraq min naħa 
tal-Kalkara, dan kellu xi ftit ta’ effett negattiv fuq l-ispettaklu li 
kien jiġi offrut kull sena lejliet il-festa u li għalih id-daħla lejn 
Forti Sant’ Anġlu kienet tkun miżgħuda bin-nies.

Il-festa tagħna mijhiex festa rinomata għal-loghob tan-
nar iżda hija festa magħrufa għall-armar. Madankollu, anke 
nies mill-irħula jammettu li minkejja li din il-lokalita` ma 
timmanifatturax in-nar tagħha, xorta waħda dejjem kienet 
minn ta’ quddiem f’dan il-qasam u dejjem kellha x’toffri ħafna 
f’dan l-aspett pirotekniku fuq livell ovvjament ta’ postijiet li 
ma jimmanifatturawx in-nar huma.

B’dawn il-ħsibijiet kollha, is-sena l-oħra ħsibna biex 
l-ispettaklu li kien isir fid-daħla lejn Forti Sant’ Anġlu jsir ukoll 
fid-daħla hekk imsejjħa tal-Kalkara. L-ispettaklu tas-sena l-oħra 
għadu jissemma’ sal-lum minn ħafna Vittoriosani u l-aktar minn 
dawk l-eluf li ħonqu l-akkwati kollha.

U din is-sena ser inkomplu fejn ħallejna s-sena l-oħra!! Is-
Serata ser tibda fl-9.45 p.m.  Qed nerġgħu nħeġġu lil Vittoriosani 
biex jerġgħu jinżlu fil-post fejn ser ikun hemm is-“sound system” 
u mhux jibqgħu fuq is-sur jew fuq is-Simenta, għax inkella ma 
jkunux jistgħu jgawdu l-pakkett kollu li ser ikun offrut. Ħdejn 
il-klabb tar-Regatta tal-Birgu, ser jintrama “sound system” kif 
ukoll diversi effetti ta’ dwal biex jikkumplimentaw l-ispettaklu 
pirotekniku. Il-preżentatur tas-Serata ser ikun Dorian Cassar. 

Is-Serata tibda bil-bomba tradizzjonali u ħruq ta’ diversi 
blalen u ftuħ tal-kulur akkumpanjati mill-mużika. Eżattament 
wara, jkollna l-ewwel wirja ta’ logħob tan-nar sinkronizzata 
mal-mużika “The Wall” tal-grupp leġġendarju Pink Floyd.

Wara, il-programm ikompli bi ħruq ta’ diversi murtali bil-
logħob u beraq ikkulurit u l-murtali tradizzjonali tal-kulur.  Waqt 
il-ħruq ta’ dan ix-xogħol tradizzjonali Malti, il-pubbliku preżenti 
ser ikun jista’ jallegra ruħu bid-daqq ta’ diversi marċijiet li ser 
jindaqqu minn Banda Internazzjonali, il-“Philharmonie Royale 
Concordia”, Banda  minn Ottignies, Belġju grazzi għas-Soċjeta` 
Mużikali San Lawrenz li għoġobha tistieden f’Malta lil din il-
Banda għall-festa ta’ San Lawrenz 2010.

Wara l-murtali tradizzjonali Maltin, ikun imiss l-egħluq li 
ser ikun wieħed spettakolari għall-aħħar għax ser tkun wirja 
sinkronizzata mal-mużika tal-aqwa kanzunetti ta’ Michael 
Jackson u l-grupp Abba.

Ta’ min jgħid li l-wirjiet sinkronizzati mal-muzika ser isiru 
mill-Kumpanija Internazzjonali Orzella Fireworks mill-Italja 
flimkien mal-Għaqda Piroteknika 10 t’ Awwissu.  Il-murtali 
tradizzjonali Maltin inħadmu minn Farrugia Bros Fireworks 
Factory tal-Fontana, Għawdex.

L-Għaqda Piroteknika 10 t’ Awwissu tinsab persważa li “La 
Notte di San Lorenzo 2010” ser tkun serata li mhux biss tpaxxi 
l-għajn ta’ dawk li jħobbu l-logħob tan-nar imma anke ta’dawk 
li jħobbu l-kultura, l-arti u l-ispettaklu.

minn Noel Castillo (Għaqda Piroteknika 10 t’Awwissu)
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Is-Sibt 31 ta’ Lulju – Bidu tal-Festa
7.15 p.m. Waqt il-Mota tradizzjonali jinħarqu diversi murtali tal-bomba
8.30 p.m.  Ħruq ta’ salut, kaxxa nfernali spanjola u murtaletti

Is-Sibt 7 t’Awwissu – “VITTORIOSA IN FESTA” – 
  Programm Mużikali mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz
11.00 p.m. Nar sinkronizzat mas-silta mużikali “The Best of Maltese Folklore ” li ser    
  tindaqq fi tmiem il-Kunċert.  

Il-Ħadd 8 t’Awwissu – L-Antiviġilja
Fit-8.00 a.m.  Jinħarqu diversi murtali tal-bomba, murtaletti u murtali fuq il-bombi.
u fl-12.00 p.m. 
9.00 p.m. Ħruq ta’ murtali tal-bomba, blalen u qsim tal-kulur, murtaletti u sizijiet tal-   
  beraq ikkulurit  kif ukoll kaxxa nfernali spanjola
It-Tnejn 9 t’Awwissu – Lejliet il-Festa
9.30 a.m. Mad-daqq tat-Te Deum jinħarqu diversi murtali tal-bomba, kaxxa nfernali    
  spanjola, murtaletti u murtali fuq il-bombi.
12.00 p.m. Ħruq ta’ diversi murtali tal-bomba u murtaletti. 
6.30 p.m. Waqt  it-Translazzjoni solenni, jinharaq salut u kaxxa nfernali spanjola Wara    
  jinħarqu diversi murtaletti u murtali fuq il-bombi.  
9.45 p.m. “La Notte di San Lorenzo 2010” – L-ispettaklu annwali tal-Għaqda Piroteknika 
  10 t’ Awwissu.
  
• Dan l-ispettaklu pirotekniku annwali ser ikun akkumpanjat minn mużika, effetti ta’  dwal u     
   kummentarju minn Dorian Cassar.
• L-ispettaklu jibda bi ħruq ta’ diversi murtali tal-bomba, blalen u qsim tal-kulur.
• Immedjatament wara ssir l-ewwel esebizzjoni ta’ loghob tan-nar 
   sinkronizzat mal-mużika popolari “The Wall” tal-grupp Pink Floyd.
• Wara jinħarqu l-murtali tradizzjonali Maltin, murtali bil-beraq ikkulurit li jinkludi      
   murtaletti, murtali fuq il-bombi u murtali bil-logħob.  Din il-parti tiġi fi tmiemha bil-   
   murtali u sizijiet tal-kulur.
• L-egħluq ta’ din is-Serata unika ser tkun ukoll wirja ta’ logħob tan-Nar sinkronizzat  
  mal-mużika tal-kantant mibki Michael Jackson u tal-grupp leġġendarju Abba.
• Il-Logħob tan-Nar sinkronizzat mal-muzika sar b’ħidma kollettiva bejn il-Kumpanija 
  Internazzjonali Orzella Fireworks mill-Italja u l-Għaqda Piroteknika 10 t’ Awwissu.

11.30 p.m. Loghob tan-Nar ta’ l-Art quddiem il-Knisja Parrokkjali 

It-Tlieta 10 t’ Awwissu – Jum il-Festa ta’ San Lawrenz – Il-Padrun ta’ Beltna
8.00 a.m. L-Għaqda Piroteknika 10 t’ Awwissu tagħti merħba xierqa lil dan l-isbaħ    
  jum tal-Belt Vittoriosa bi ħruq ta’ diversi murtali tal-bomba, kaxxa     
  nfernali spanjola, diversi murtaletti u murtali fuq il-bombi.
10.30 a.m. Waqt is-Sanctus tal-quddiesa pontifikali tal-Festa jinħarqu diversi murtali    
  tal-bomba. 
12.00 p.m. Ħruq ta’ diversi murtali tal-bomba, kaxxa nfernali spanjola, murtaletti u murtali fuq il- 
  bombi.
7.15 p.m. L-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Awissu tagħti tislima xierqa lill-istatwa tal-Padrun ta’ 
Beltna   fil-ħruġ tagħha mill-Knisja permezz ta’ Salut tal-Bomba u Kaxxa Nfernali b’diversi   
  murtaletti bil-logħob ikkumnikati.
7.45 p.m. Waqt il-purċissjoni, isir akkumpanjament kontinwu permezz ta’ diversi murtali bil-  
  logħob, murtaletti, murtali tal-bombi u tal-ħsejjes.
9.30 p.m. Ħruq ta’ bomba, blalen u sfejjer, murtali, murtaletti u sizijiet  tal-beraq ikkulurit, murtali,  
  murtaletti u sizijiet tal-kulur.
11.00 p.m. Fid-dħul tal-purċissjoni tinħaraq kaxxa nfernali spanjola.

Programm tal-Logħob tan-Nar
Festa San Lawrenz 2010



  LuLju - Awwissu       Ħarġa Nru. 58          19

F’din il-ħarġa speċjali tal-festa 
tal-perjodiku tas-Soċjetà tagħna 

kien bix-xieraq li din id-darba 
nintervista lis-Surmast tal-banda 
tagħna Paul Schembri. Dan ukoll 
fl-okkażjoni tat-tletin anniversarju 
minn meta ħa t-tmexxija f’idejh 
tal-banda tagħna.

Minħabba li fil-ġimgħa li ċempiltlu 
biex niltaqgħu inzertat kienet il-
ġimgħa ta’ qabel il-festa ta’ Ħal-Luqa, u billi hu is-surmast 
tal-banda Sant’ Andrija, kellu ħafna impenji iżda fl-aħħar 
sibna rokna fejn stajna nitkellmu u nsawru l-intervista 
tagħna . Mort id-dar għandu f’Ħ’Attard fejn ma kellix 
problema li nsibha għax issemmiet ‘Betshaida’, il-post 
minn fejn ġie l-appostlu Andrija u għidt żgur dak il-fond 
kien tas-surmast.

Laqgħani u daħħalni fl-istudio organizzat tiegħu 
miżgħud b’files mimlija b’siltiet mużikali, ritratti u 
posters ta’ kunċerti, CD albums, cassettes, u eżatt wara 
l-iskrivanija synthesizer li min jaf kemm tnisslu melodiji 
u kompożizzjonijiet minn fuqu. Laqgħatni ritratt ta’ Paul 
li qiegħed fl-aqwa poża waqt li jinsab mitluf f’sala taż-
żfin waqt xi waltz Strausjan.Fil-fatt, Mro Schembri tant 
hu dilettant li jipprattika sew il-ballroom dancing.

Għalkemm issa imdaħħal fiż-żmien sew għax għandu 79 
sena, peress li twieled lejlet San Valentinu fit-13 ta’ Frar 
tas-sena 1931 f’Ħal-Luqa, is-surmast Schembri għadu 
attiv sal-lum speċjalment fil-kompożizzjonijiet u kif qalli 
hu, dik li ġejja hi musical ta’ sagħtejn fuq il-ħajja ta’ Sant’ 
Andrija li hemm ħsieb li tittella’ għal Novembru fil-festa 
liturġika tal-qaddis.

L-ewwel xrara mużikali
Kemm missieru Ġużeppi u ommu Maria Carmela xebba 
Costa flimkien ma’ zijuh qatt ma ħassru l-entużjażmu 
bikri li ċ-ċkejken Paul kellu lejn il-mużika, tant li f’eta` 
tenera ta’ tnax il-sena hu ħareġ idoqq mal-banda Sant’ 
Andrija. Paul mill-ewwel ra li biex javvanza fil-mużika 
ħtieġlu jistudja u hekk kien jagħmel ħin twil jistudja u 
dan l-impenn ġibed għajn jew aħjar il-widna tas-surmast 
Anton Muscat Azzopardi sabiex jagħtih l-inkarigu li 
jdoqq  is-silta “Il sospiro dell’ Anima” ta’ Frosati, waqt 
il-kunċert li l-banda għamlet fil-misraħ ewlieni ta’ Ħal 
Luqa. Tant intlaqa’ tajjeb li minn hemm ma ħarisx lura 
tant li wara sar is-solista tal- euphonium tal-istess banda. 
Wara sar ukoll is-solista tal-Banda King’s Own kif ukoll 
aktar  ‘il quddiem assistent surmast tal-istess banda 
Beltija, waħda mill-ewlenin ta’ pajjiżna.

Minbarra l-aspett prattiku, Paul kompla bl-istudji teoriċi 
tiegħu tal-armonija u l-kontrapunt kemm taħt is-surmast 
Anton Muscat Azzopardi kif ukoll wara għand il-
Professur Henry Galea .

Karriera Professjonali
Bħala karriera professjonali hu kien accountant u financial 

controller mas-servizzi ingliżi fejn 
għamel żmien twil fir-reġiment tar-
Royal Engineers fejn attenda diversi 
korsijiet fl-iskola tal-Army f’Beacon 
House fejn minbarra l-mużika stess, 
l-istudji tiegħu kienu jinkludu ukoll 
l-Accountancy u l-Management. 
Min hemm hu akkwista l-First Class 
Certificate mill-Army Ingliża u wara 
kompla intensifika l-istudji tieghu fl-
Universita` ta’ Malta fejn kiseb żewġ 

diplomi il- MISM u l-MIWM fil-Management.

Familja 
Fuq livell personali Paul Schembri hu miżżewweġ lil 
Carmen li hija mill-Gżira u bħala tfal hu żewwaqhom 
għax għandhom tifel, Mario u tifla Anna. 
Għalkemm ulied bniedem li ta ħajtu għall-mużika u 
dejjem imdawwrin bin-noti mużikali u partituri, dawn ma 
komplewx l-istudji tagħhom fil-mużika bħal m’għamel 
missierhom, avolja Mario kien idoqq il-klarinett u 
Carmen il-kitarra. Dawn iż-żewġt itfal għamlu lil Paul 
nannu ta’ erbgħa neputijiet.

Direzzjoni
Matul ħajtu Paul kien Surmast Direttur ta’ diversi baned 
fosthom naturalment il-Banda Sant’ Andrija ta’ Ħal-
Luqa u l-banda tagħna fejn għadu sal-lum, u fil-passat 
kien ukoll surmast tal-Banda Santa Marija tal-Qrendi u 
l-Banda Melita tal-Imsida. Minbarra dan, għal perjodu 
temproranju huwa idderieġa baned oħrajn bħal Duke 
of Connaught ta’ Birkirkara, r-Royal Airforce Band, il-
Banda Kristu Re tar-Raħal Ġdid u l-Banda Lourdes ta’ 
San Ġwann. Bħala rikonoxximent xi wħud minn dawn 
il-baned ħatru lil Paul bħala Surmast Onorarju.

Minbarra l-baned Maltin hu idderieġa ukoll baned 
barranin, l-iktar baned Ingliżi u Skoċċiżi fiż-żmien li 
kien fir-Royal Engineers Regiment kif ukoll meta fl-
1982 il-banda Skoċċiża in-Nasselbrough Trades Brass 
Band għamlet tour ġewwa Malta, Paul kien mistieden 
sabiex ikun id-direttur tagħha waqt il-mawra tal-banda 
f’Malta. Biex jagħmel dan, fil-perjodu ta’ qabel hu kien 
mar l-Iskozja għal waqt il-provi.

Kompożitur tal-Marċi 
Aspett għall-qalb Paul hu l-kompożizzjoni. Hawn 
minbarra li kompla jistudja dan il-qasam, fl-1961 hu 
kkompona l-ewwel marċ li forsi kif mistenni kien ismu 
’St. Andrew’s’ u min hemm sar wieħed mill-aqwa 
kompożituri tal-marċ Malti mhux biss għall-kwalità  
t’ allegrija u briju li joħloq iżda ukoll għall-kwantita` 
kbira li kiteb tant li minn idejh ħarġu xejn inqas minn 
mitejn marċ. Ta’ min jinnota l-ħeffa li biha s-surmast 
hu kapaċi jikkomponi marċ tant li mhux l-ewwel darba 
li kompożizzjoni ta’ marċ kien ilestiha f’weekend. 
Tant kibret il-popolarità tiegħu f’dan il-qasam li 
minbarra li għandu numru kbir ta’ cassettes u CDs bil-
kompożizzjonijiet tiegħu, inklużi dawk funebri, ħafna 
drabi mhux dejjem kien jirnexxilu jlaħħaq mad-domanda 

 Wiċċ Imb’Wiċċ mas-Surmast Paul Schembri      
     minn Paul Micallef
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għall-marċi ġodda li kienu u għadhom 
jagħmlulu d-diriġenti tas-soċjetajiet 
mużikali kif ukoll id-dilettanti tal-festa 

Maltija.

Kompożizzjonijiet oħrajn
Minbarra l-marċi Mro Schembri huwa magħruf ukoll 
għal firxa wiesgħa u varjata ta’ kompożizzjonijiet oħra 
li jvarjaw minn mużika sinfonika, overtures, fantasia, 
rapsodia, suites, classic dance, sonatina, sinfonjetta, 
valzi, innijiet sagri kif ukoll poema sagra jew kif inhi 
magħrufa aħjar oratorio.  Insomma s-surmast daħal f’ 
kull aspett tal-mużika. Dik klassika u semi-klassika, 
moderna,tradizzjonali, sagra, ballabli u saħansitra anke 
stil western.  

Billi jien ma tantx intiż fil-mużika qgħadt nistaqsih 
x’inhuma d-differenza ta’ dawn il-forom kollha tal-
mużika. Min naħa tiegħu bil-paċenzja kollha qagħad 
ifehmni b’mod ċar iżda konċiż il-kwalitajiet li jiddistingwu 
biċċa mużika minn oħra. Din il-kwalita` fl-ispjegazzjoni 
malajr indunajt għaliex Paul qatta tant żmien ukoll 
jgħallem il-mużika lill-alljievi żgħar u żgħażagħ.

Il-favoriti
Minn dan ir-repertorju ma jispiċċa qatt jien staqsejtu 
liema kompożizzjoni jew kompożizzjonijiet huma l-iktar 
għal qalbu. Hu weġibni il-fantasia “Centenaria” li hu 
ssottometta għal gara mużikali f’Londra lura fl-1982 u 
rebħet id-Diploma of Merit for Best Composition. Il-
president tal-ġurija ta’ din il-kompetizzjoni ma kien ħadd 
ħlief Sir Andrew Lloyd Webber li kellu kliem ta’ tifħir u 
nkoraġġament għall-kompożitur Malti .

Wara Paul semmieli ukoll is-sinfonija “Chiara” li hu kiteb 
fl-1988 fl-okkażjoni ta’ l-għeluq l-10 sena min mindu laħaq 
surmast direttur tal-Banda Luqija, liema sinfonija kienet 
intgħażlet bħala set piece f’kompetizzjoni tal-baned li 
kellha issir f’Malta stess.

Kompożizzjonijiet oħra għal qalbu għandu r-rapsodija 
‘The New Millenium” li kif jindika l-istess isem hu kiteb 
għall-okkażjoni tal-qlib tas-seklu kif ukoll is-Suite fi tlett 
movimenti “Bethsaida” ,  li hu kkompona fl-okkażjoni 
tal-25 sena mindu laħaq surmast direttur tal-Banda Sant’ 
Andrija. Żied ukoll ix-xogħol  f’ ħames movimenti  bl-isem 
ta’ Dance Splendour li hija kollezzjoni ta’ danzi klassiċi.

Għad-domanda tiegħi liema hu dak il-kompożitur ta’ 
mużika klassika li hu l-favorit tiegħu bla tlaqliq weġibni 
li kien Beethoven.

Relazzjoni Vittoriosana
Kienet naturali d-domanda tiegħi dwar kif bdiet ir-
relazzjoni tas-surmast mal-Belt tal-Birgu fil-qasam 
mużikali. Hu weġibni li bdiet b’diskursata bejn il-President 
tal-każin tal-Banda Sant’ Andrija , ċertu Karmenu 
Baldacchino, li kien jaħdem it-Tarzna u Lawrence V. 
Farrugia, illum il-President tas-Soċjeta` Vittoriosana. 
Meta beda jinħass il-bżonn li jinstab surmast abbli u iktar 
żagħżugħ għal wara l-era ta’ Hector Dalli, Karmenu bla 
tlaqliq kien wieġeb lil Lawrence u qallu “Jekk trid surmast, 
ħares biss lejn Pawlu ” u minn hemm hu ġie avviċinat 
biex flimkien ma’ Pawlu Buttigieg, li diġa` kien assistent 

surmast, jingħaqad mal-Banda, dak iż-żmien Duke of 
Edinburgh. Wara il-mewt ta’ Hector Dalli hu daħal għal 
din ir-responsabbilta` tat-tmexxija li ilu jġorrha għal dawn 
is-snin kollha.

Memorji Sbieħ
Komplejt ngħarrex fil-karriera brillanti tas-surmast 
Schembri u staqsejtu liema huma l-iktar avvenimenti li 
baqgħu stampati fil-memorja tiegħu. Hu semmieli li kull 
darba li jkollu okkażjoni li jħabbat fit-Tejatru majestuż il-
Manoel għalih diġa` hu ta’ unur kbir. Semmieli l-kunċerti 
famużi tal-festi ċentinarji  tas-soċjetajiet li tagħhom hu 
għadu surmast direttur. Semmieli ukoll l-akkademja 
mużikali fl-1990 f’ għeluq id-disa’ mitt sena tat-twaqqif 
tal-parroċċa ta’ San Lawrenz kif ukoll erbgħa snin wara 
fl-1994 l-Akkademja vokali u strumentali li saret fil-knisja. 
Żied ukoll il-kunċerti tal-millenju li għamlet kemm il-
Banda San Lawrenz fil-Mużew Marittimu, l-Birgu stess 
kif ukoll il-Banda Sant’ Andrija fis-Sala Temi Zammit 
fl-Università ta’ Malta f’Tal-Qroqq. Ma riedx jinsa ukoll 
il-kunċerti ad unur tiegħu meta għalaq kwart ta’ seklu 
surmast direttur kemm mal-Banda Sant’ Andrija u kemm 
mal-Banda San Lawrenz.

Għotja ta’ xogħlijiet
Lejn tmiem il-laqgħa tagħna is-surmast tani lista twila sew 
ta’ xogħlijiet li hu rregala lis-Soċjeta` tagħna u minħabba 
raġunijiet ta’ spazju mhux possibbli nippubblikawha 
pero żgur li f’xi okkażjoni fil-futur din il-lista toħroġ tara 
d-dawl. Qalli b’ċajta izda ukoll bis-serjeta` li fil-każin 
ramaw armarju għall-kompożizzjonijiet tiegħu biss.

Għaqda Perfetta
Nahseb bħali wasaltu għall-konklużjoni wara li taqraw din 
l-intervista li ħajjet u isem is-surmast bravu tagħna Paul 
Schembri intisġet darba għal dejjem mal-istorja glorjuża 
tal-Banda tagħna. Qatt ma tista’ ssemmi jew tikteb fuq is-
Soċjeta` tagħna mingħajr ma ssemmi lil Paul Schembri. 
Paul ta ħafna lill-banda tagħna u s-Soċjeta` irreċiprokat. 
Għalkemm meta kont għadni żgħir jien għandi memorja 
ta’ Hector Dalli, jien trabbejt u niftakar lil Paul Schembri 
bħala s-surmast tal-banda tagħna u nistqarr li qatt ma kien 
hemm xi ħjiel li dan iż-żwieġ perfett bejn Paul u l-banda 
tagħna jista’ xi darba jinħall.

Għeluq 
Min hawn f’ismi u f’isem dawk kollha li għandhom għal 
qalbhom il-banda għażiża tagħna nixtieq inrodd ħajr lil dan 
is-surmast li ta parti sew mill-ħajja tiegħu lill-banda tagħna. 
Nixtieqlu għomor twil ħalli l-armarju tal-każin tagħna 
jixpakka bil-partituri tax-xogħlijiet tieghu u l-arkiviżta 
Giovanni Pisani ikollu iżjed materjal minn fejn jagħżel.

Futur
Dis sena Paul se għalaq tletin sena surmast direttur u 
nittama li jekk Alla lilna it-tnejn jagħtina s-saħħa almenu 
ħames, għaxar, ħmistax il-sena oħra nerġa’ nħabbatlu 
il-bieb biex nerġa’ nagħmillu intervista bħal din dwar 
il-karriera brillanti tiegħu. L-għazla tas-surmast Paul 
Schembri onorat għal tant snin lis-Soċjeta` tagħna u 
għandna nħossuna fortunati lis-Soċjeta` tagħna  sabet 
persuna bħalu fit-tmun mużikali tagħha għal tant snin. Ad 
Multos Annos.
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Fl-1860, fil-Belt ta’ 
Ottignies, grupp żgħir 
ta’ persuni xtaqu li 
flimkien “jivvintaw” il-
mużika. Din il-ħolma 
saret realta` sentejn biss 
wara, għax fl-1862, dan 
il-grupp ifforma banda 
żgħira taħt l-isem ta’ 

“Fanfare des amis réunis et de la concorde”. Din il-banda 
l-ġdida bdiet tipparteċiepa f’diversi festivals mużikali, 
bħaċ-Ċelebrazzjonijiet li saru biex jimmarkaw il-Ħamsin 
Anniversarju mill-Indipendenza tal-Belġju. Iktar tard, dan 
il-grupp mużikali biddel ismu għal “Fanfare Concordia”.

Fil-bidu tas-Seklu 20, il-Banda bl-isem ta’ “Fanfare 
Concordia” iċċelebrat l-40 sena mit-twaqqif tagħha u ir-Re 
tal-Belġju Leopold II ta t-titlu “Royale” lill-banda. Fil-bidu 
tas-snin 60, Marcel Ancion, li ggradwa fil-Konservatorju 
ta’ Brussell u kien is-Solista fit-Teatru de la Monnaie, 
leħaq bħala Surmast Direttur tal-Banda “Royale Fanfare 
Concordia”.

Id-dinaċita` u l-professjonalita` ta’ dan is-Surmast 
Direttur tat lil-banda enerġija ġdida li ssarraf fi Progress 
kbir. Fil-fatt, din il-banda bdiet iżżid l-attivitajiet tagħha 
billi organizzat kunċerti, ħadet sehem u organizzat 
f’Kompetizzjonijiet Mużikali, organizzat Tours u 
saħansitra anke irrekordjat mużika għall-Films. Fil-fatt, ir-
rekordjar tal-film “The Smurfs” ta lill-banda suċċessi kbar 
li ssarrfu f’ popolarita` assoluta. Propju f’dan iż-żmien 
ukoll il-banda fetħet il-bibien tagħha għat-Tfal u żgħażagħ 
studenti minn skejjel mużikali tal-inħawi.

Fl-1978, il-Banda ingħatat l-isem preżenti tagħha,  
“Philharmonie Royale Concordia”  u pparteċipat fil-
Logħob ta’ mingħajr Fruntieri, ferm popolari mal-Ewropa 
kollha, f’Arosa, l-Isvizzera. Fl-1985, il-PRC ipparteċipat 
ukoll f’Kompetizzjoni Mużikali Internazzjonali li saret 
ġewwa l-Lussemburgu. F’din il-Kompetizzjoni, din il-
Banda ġiet ikklassifikata fl-ogħla kategorija.

Il-Banda daqqet ukoll f’diversi pajjiżi Ewropej bħal 
Sheffield u Hyde ġewwa l-Ingilterra, Chenôve u Rennes 
ġewwa Franza, Trier ġewwa l-Ġermanja u Clervaux fil-
Lussemburugu.  Barra minn hekk, il-PRC kienet involuta 
f’diversi skambji mużikali li saru fil-Ġermanja (Emmerthal 
u Esslingen) u Franza (Jassans).

Kien propju f’dan iż-żmien, fl-1984, li il-“Philharmonie 
Royale Concordia” irrekordjat it-Tieni Album tagħha. Fl-
1987, din il-banda ċċelebrat il-125 sena mit-twaqqif tagħha 
u għal din l-okkażjoni, bil-kollaborazzjoni tal-pjanista 
magħruf Daniel Blumenthal, ġie irrekordjat Album ieħor, 
li hu meqjus bħala Prestiġjuż.

Fl-aħħar tas-snin 80, il-PRC ikkompetiet għal darb’oħra 
fl-ogħla kategorija ta’ kompetizzjoni mużikali li nżammet 
ġewwa Garmisch-Partenkirchen, il-Ġermanja. Ir-riżultat 

f’din il-kompetizzjoni 
kien suċċess kbir, għax 
il-banda irnexxielha 
tikkwalifika għall-finali 
tirbaħha b’punti massimi; 
120 minn 120.

Iktar tard fis-snin 
wieħed jista’ jsemmi li 
din il-banda daqqet il-
mużika popolari iżda 
diffiċli “Carmine Burana”, 
kompożiżżjoni ta’ Carl 
Orff. Din is-silta mużikali indaqqet flimkien ma’ diversi 
korijiet u solisti f’Wallonia u Brussell.

Fil-preżent, il-PRC hi banda famuża u stabbilita li tieħu 
sehem fl-attivitajiet l-iktar popolari, tati diversi kunċerti u 
tieħu sehem fi skambji mużikali kemm ġewwa l-Belġju kif 
ukoll barra mill-pajjiż. Fost is-suċċessi riċenti, wieħed żgur 
għandu jara il-parteċipazzjoni fil-Beloeil musical nights 
fl-2005, l-organizzar tat-Tour “Chœurs et orchestre” u id-
daqq ta’ Oratorju fuq il-leġġenda ta’ San Ġorġ f’Ottubru 
tal-2006 fejn ma’ din il-banda Belġjana ingħaqdu żewġ 
solisti minn “La chapelle Reine Elisabeth”

Surmast Direttur
Roland De Klippel twieled fi Brussels fl-1954. Wara li 

studja l-mużika fl-akkademja lokali, hu irnexxielu li jirbaħ 
l-ewwel premju fit-Teorija Mużikali, daqq bil-Kurunetta, 
Mużika Sagra u Transpożizzjoni mill- Conservatoire Royal 
de Musique de Mons.

Fil-bijografija tiegħu, wieħed isib li dan kien mużiċist 
fl-Orkestra Nazzjonali Belġjana, fl-Orchestre du Théâtre 
Royal de la Monnaie, Orchestre Symphonique de VRT u 
fl-Orchestra of the Province of Brabant. Ma’ dawn wieħed 
isib ukoll diversi orkestri oħra, u ipparteċipa ukoll f’numru 
ta’ recordings ta’ mużika differenti.

Minbarra l-affezzjoni ta’ dan is-Surmast lejn l-Orkestri, 
hu kien ukoll Għalliem tal-Kornu bejn l-1976 u l-1991 f’ 
Farciennes, Lodelinsart, Nivelles, Molenbeek-Saint-Jean u 
Brussell.

Fl-1974, Roland de Klippel ingħaqad ma’ Musique de 
la Gendarmerie u fl-1978 iffurma parti minn Les Corps de 
trompettes de la Musique Royale des Guides. Fil-fatt f’dan 
il-grupp mużikali hu kien ingħata it-Titlu ta’ Kurunetta 
Maġġura fl-1988.

Barra minn hekk, dan is-surmast bravu kien ukoll il-
leader ta’ diversi soċjetajiet mużikali oħra bħal L’Harmonie 
du Corps de Police de Bruxelles,  L’Harmonie De Plezante 
Wielrijders d’Evere, “The New Music Band” Orchestra, 
La fanfare De Leerzuchtige, u il- “Broeders de Zele” .

Roland de Klippel inħatar Surmast Direttur tal-
“Philharmonie Royale Concordia” fl-2004.

Philharmonie Royale Concordia - 
Il-Banda Belġjana mistiedna għall-Festa 2010

Il-Briju tal-Festi
Programm fuq La Salle Radio FM 99.4 

imtella’ mis-Soċjetà Mużikali San Lawrenz
Preżentazzjoni Bjorn Callus kull nhar ta’ Ġimgħa fl-10.00 am, 

b’ripetizzjoni s-Sibt fit-3.30pm u l-Ħadd fl-10.00am
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 ATTIVITAJIET  GĦAX-XHUR TA’ LULJU U AWWISSU 2010

Il-Ġimgħa 2 ta’ Lulju   Fis-6.30 pm Laqgħa Kumitat Attivita` 2 t’ Awwissu
It-Tlieta 13 ta’ Lulju  Fis-7.00 pm Kummissjoni Safra
L-Erbgħa 14 ta’ Lulju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 21 ta’ Lulju  Servizz tal-Banda Festa tad-Duluri f’San Pawl il-Baħar
Il-Ħamis 22 ta’ Lulju  Servizz tal-Banda Festa Madonna tal-Karmnu Balluta
Il-Ħadd 25 ta’ Lulju  Servizz tal-Banda Festa Kristu Re Raħal Ġdid
It-Tnejn 26 ta’ Lulju  Bidu tal-armar tal-Planċier
It-Tlieta 27 ta’ Lulju  Kunċert tal-Banda
Il-Ħamis 29 ta’ Lulju  Kunċert tal-Banda
Is-Sibt 31 ta’ Lulju  Mota tan-Novena f’Ġieħ San Lawrenz
    Fit-8.30 pm Marċ mill-Banda San Lawrenz bħala ftuħ tal-Festa
Il-Ħadd 1 ta’ Awwissu  Daqq ta’ Marċi fil-Każin
It-Tnejn 2 t’ Awwissu  Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
    Fit-8.00 pm Spettaklu ta’ żfin u kant minn Kantanti
    magħrufa u ikla fil-pjazza ewlenija tal-Birgu
L-Erbgħa 4 t’ Awwissu  Fis-6.30 pm Kunċert Ġenerali
    Fit-8.00 pm Kxif ta’ lapidi tal-Presidenti u Surmastrijiet
    tas-Soċjetà u tnedija tal-Website il-ġdida tal-Każin. 
    Wara Lager Night bis-sehem ta’ Kantanti fil-Każin

Il-Ħamis 5 t’ Awwissu    Fit-8.00 pm Riċeviment tal-Festa għall-Mistiedna distinti,
    Bandisti, Membri u Benefatturi tas-Soċjetà. Wasla tal-Banda Philarmonie  
    Royale Concordia.
Is-Sibt 7 t’ Awwissu  Fit-8.15 pm Marċ mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz 
    flimkien mal-Banda Philharmonie Royale Concordia,
    Ottiginies, Belġju fejn wara jesebixxu Programm Mużikali
    u Vokali fuq il-planċier artistiku tas-Soċjeta`
Il-Ħadd 8 t’ Awwissu  Fit-8.30 pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz 
    takkumpanja l-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl lil
    Għomja b’marċi ferrieħa.
It-Tnejn 9 t’ Awwissu  Fl-10.00 am Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħmel
    il-Marċ tradizzjonali tat-TE DEUM
It-Tlieta 10 t’ Awwissu  FESTA LITURĠIKA TA’ SAN LAWRENZ
    Fid-9.00 am Pontifikal tal-Festa fil-Knisja Konventwali ta’ San Lawrenz
    Fis-1pm il-Banda Philharmonie Royale Concordia tkun
    il-mistiedna għal-Ċena ġewwa il-Lukanda Topaz f’Buġibba
L-Erbgħa 11 t’ Awwissu Filgħodu żarmar tal-Planċier
    Fit-8.30 pm il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja l-istatwa
    ta’ San Lawrenza Jagħti d-Dawl lill-Għomja minn fuq il-kolonna   
    sal-Oratorju ta’ San Gużepp.
    Farewell drinks lill-Banda Philarmonie Royale Concordia
Il-Ħamis 12 t’ Awwissu    Tluq tal-Banda Philarmonie Royale Concordia
Il-Ħadd 15 t’ Awwissu  Festa Kmandata Santa Marija

It-Tlieta 17 ta’ Awwissu Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

L-Erbgħa 18 t’ Awwissu Fis-7.00pm Laqgħa u rendikont tal-attivita` ta’ 2 t’ Awwissu
Il-Ħadd 22 t’ Awwissu Fl-10.00 am Marċ ta’ filgħodu fil-Festa tal-Madonna ta’
    Lourdes ġewwa Raħal Ġdid

Il-Ġimgħa 27 ta’ Awwissu BBQ ta’ wara l-Festa 

It-Tlieta 31 t’ Awwissu Fl-10.00 am Kummissjoni Finanzi
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Magic Prices
Carmel Street, Fgura

Prop. Kevin Agius

Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

Tel. 21 806039

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
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