
leħħ 

il-Malti 

Folja elettronika b’tagħrif lingwistiku, ortografiku, grammatikali u kulturali 

dwar il-lingwa Maltija maħruġa mid-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San 

Injazju sabiex il-lingwa tagħna tingħata l-valur li jistħoqqilha. Kull suġġeriment 

u/jew diffikultà huma ġentilment milqugħa fuq lehhilmalti@gmail.com 

Kif beda ismu...  ĦAL LUQA 

I r-raħal ta’ Ħal Luqa huwa wieħed qadim li jeħodna lura lejn is-seklu 

tlettax. Hemm min jgħid li dan ħa ismu minn ċertu wieħed jismu 

Luqa li kien joqgħod fil-viċinanzi jew inkella minn wieħed li kien minn 

Lucca, l-Italja u li kien joqgħod ir-raħal. Dan ir-raħal seta’ ħa ismu mis-

siġar tal-luq li kienu jikbru fil-widien ta’ madwar. Il-weraq tal-luq kien 

jintlibes madwar ir-ras u kien ukoll jitqiegħed fil-gallerija tal-Gran 

Mastru f’okkażjonijiet speċjali. 

I żda skont Annibale Preca, l-isem Ħalluqah tfisser art watja, lixxa u 

fil-għoli. Il-kelma Ħalaqot tfisser postijiet lixxi, Ħalluqim tfisser lixx 

u Ħelaq tfisser biċċa art. Il-motto ta’ dan ir-raħal huwa Oras Prospicio 

li jfisser Inħares lejn il-baħar. 

I l-knisja ta’ Ħal Luqa ħarġet minn dik ta’ Bir Miftuħ li kienet tħaddan 

l-irħula ta’ Ħal Tarxien, Ħal Kirkop, Ħal Safi, l-Imqabba u Ħal Farruġ. 

Fl-aħħar snin tas-seklu 15 kien hemm diġà knisja mibnija f’ġieħ 

Sant’Andrija l-Appostlu li għadu sal-lum il-patrun ta’ dan ir-raħal. 

Il-kappella ta’ Bir Miftuħ 

Mappa  tas-seklu 
16 li turi l-isem tar-
raħal ta’ Ħal Luqa u 
l-irħula tal-madwar. 
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ANTON BUTTIGIEG, il-poeta tan-natura (1912-1983) 

A nton Buttigieg twieled il-Qala, Għawdex fid-19 ta’ Frar 1912. Tgħallem fl-iskola primarja tal-

Gvern fil-Qala, fis-Seminarju ta’ Għawdex u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, Birkirkara fejn spikka 

ħafna fit-tagħlim, speċjalment fit-Taljan. Fl-1929 beda jippubblika l-poeżiji fil-Pronostku Malti. 

Kellu x-xewqa li jidħol l-Università biex isir avukat iżda l-ġenituri tiegħu xtaquh jistudja bil-kundizzjoni li 

jsir qassis. Għalkemm kontra qalbu, aċċetta li jibda l-kors għal qassis. 

Bħala student fl-università kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Għaqda tal-Malti (Università) flim-

kien ma’ Ġużè Bonnici u Rużar Briffa. Fl-istess sena tat-twaqqif tal-Għaqda fl-1931, Anton Buttigieg kien 

ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda Letterarja tal-Ingliż. 

Buttigieg ħass li ma kienx imsejjaħ għal qassis u ddeċieda li jitlaq mill-kors tas-saċerdozju u jkompli l-kors għal avukat. Fl-1939 laħaq 

nutar pubbliku u ħa l-lawrja ta’ avukat is-sena ta’ wara. Buttigieg serva għal xi żmien bħala Fizzjal fil-Korp tal-Pulizija tul it-Tieni 

Gwerra Dinjija. Kien ukoll ġurnalist tat-Times of Malta mill-1944 sal-1948. Fl-1955 inħatar Aġent Maġistrat. Il-politika kienet bdiet 

tinteressah u fl-elezzjoni tas-sena 1955 ġie elett mal-Partit tal-Ħaddiema. Huwa baqa’ jikkontesta kull elezzjoni u baqa’ 

jirrappreżenta l-poplu fil-Parlament sas-sena 1976. 

Wara l-mewt tal-ewwel mara tiegħu, Carmen Bezzina, li kienet ħallietu bi tlett itfal, Anton iżżewweġ lil Connie Scicluna iżda 

sfortunatament tilifha wkoll tliet snin wara f’inċident tat-traffiku f’Londra. Aktar tard, fl-1975, iżżewweġ lil Margery Helen Patterson. 

Sena wara t-tielet żwieġ tiegħu, Anton Buttigieg ingħata l-ogħla kariga tal-pajjiż meta sar it-tieni President tar-Repubblika ta’ Malta. 

Fost ix-xogħlijiet pubblikati nsibu dawn il-kotba: Mill-Gallerija ta’ Żgħożiti, Fanali bil-Lejl, Ejjew Nidħku Ftit, Ejjew Nidħku Ftit 

Ieħor, Qasba mar-Riħ, Il-Muża bil-Kimono, Fl-Arena u Ballati Maltin. 

Anton Buttigieg miet nhar il-5 ta’ Mejju 1983. 
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