
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 

Ġ orġ Pisani twieled ir-Rabat Għawdex fis-6 ta’ Mejju tal-1909. Missieru, Pawlu, kien negozjant tal-
inbid Għawdxi, u ommu Tereża kienet Maltija li kienet tgħix Għawdex. Tfulitu għexha f’dar kbira fi 

Triq it-Tiġrija, illum magħrufa bħala Triq ir-Repubblika. Attenda l-iskola primarja tal-Gvern, imbagħad 
daħal il-Liċeo t’Għawdex. 
 

Meta kellu sittax-il sena, Pisani beda n-novizzjat mal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini fejn ħa 
l-isem ta’ Fra Alipju. F’dan iż-żmien studja l-letteratura klassika u t-teoloġija. Kien f’dan iż-żmien li beda 

jikteb xi poeżiji bil-Malti fir-rivista tal-Franġiskani Kapuċċini 
L-Immakulata. Kien għamillu kuraġġ biex ikompli jikteb, Mons. Luigi 
Vella li kien rumanzier, poeta, teologu u kittieb Għawdxi. 
 

Wara li ħalla l-kunvent, Pisani ħadem bħala għalliem. F’dan iż-żmien 
ikkolabora ma’ diversi nies biex jinħarġu l-ewwel textbooks tal-Malti u ħadem ħafna biex il-lingwa 
Maltija tiġi mgħallma fl-iskejjel Għawdxin. Infatti huwa stess introduċa t-tagħlim tal-Malti fis-
Seminarju t’Għawdex. Fl-1935 Pisani nħatar l-ewwel surmast tal-Malti fil-Liċeo t’Għawdex. Is-sena 
ta’ wara, fl-1936 daħħal it-tagħlim tal-Malti lill-għalliema Għawdxin tal-iskejjel primarji.  
 

Fl-1940 ġie msejjaħ mill-Ingliżi biex jagħmel it-traduzzjoni tal-Information Service Bulletin li kienet 
rivista ta’ informazzjoni għal waqt il-gwerra. Wara l-gwerra għallem it-Taljan u l-Malti fil-Liċeo 
t’Għawdex u anke lill-istudenti bniet tas-Sacred Heart School f’San Ġiljan. 
 

Ta’ 54 sena, fl-1963, Pisani żżewweġ lil Mary Rose Formosa u kellhom tifel wieħed. Pisani baqa’ 
jikteb il-poeżiji u jippublikahom f’kotba bħal L-Għid taż-Żgħożija (1945), Il-Waltz tad-Dellijiet 
(1954) u It-Trijonf tal-Paċi u poeżiji oħra (1984). Ma’ dawn kiteb diversi drammi għat-teatru kif 
ukoll xi proża bħar-rumanz Beraq u Qawsalli. 
 

Ġorġ Pisani miet fl-24 ta’ Frar tal-1999, ta’ disgħin sena. 

ĠORĠ PISANI, poeta (1909-1999) 

Il-monument ta’ Ġorġ Pisani li 
qiegħed fi Triq ir-Repubblika, 
ir-Rabat, Għawdex (ħdejn il-
venda) faċċata tad-dar fejn 
kien joqgħod. 

SFIDI SFIDI ta’ Trevor Żahra 

I 
l-ktieb ‘Sfidi’ jittratta l-istorja ta’ sitt iħbieb li flimkien jiddeċiedu li jagħmlu bosta sfidi 

differenti. L-isfidi kienu jsiru billejl meta ħadd ma jkun jista’ jarahom biex b’hekk ma 

jinqabdux. Is-sitt żgħażagħ kienu jippjanaw l-isfidi sal-inqas dettall. Meta jaħsbu fi sfida tajba 

u kulħadd jaqbel li ssir, kienu jtellgħu bil-polza min ser jagħmel din l-isfida. Niltaqgħu ma’ sitt 

sfidi differenti fosthom dik li kellu jwettaq Glen li kien dak li ħareġ bl-idea tal-isfidi. L-isfida 

kienet li jidħol għand mara anzjana, jaqbad l-għasfur tagħha u jitfgħu fil-vetrina u floku jitfa’ 

s-santi tar-raġel ta’ din l-anzjana. Kollox deher li kien sejjer tajjeb sakemm Jessie, il-mara 

anzjana, reġgħet ġiet lura d-dar u rat lil Glen b’idu madwar l-għasfur għażiż tagħha. Jessie 

ħassha ħażin, waqgħet mal-art u mietet fuq il-post. 

W 
ara l-mewt ta’ Jessie, is-sitt żgħażagħ ma baqgħux jitkellmu. Kienu għadhom taħt 

xokk u lkoll kemm huma għarfu li l-isfidi li għamlu kollha ħallew effett ħażin fuq il-

vittmi. Madankollu huma lkoll ma ħallewx dan il-ħażen li wettqu jħassrilhom ħajjithom. Ilkoll 

daħlu f’qoxrithom u Katia qabżet għaliha nnifisha u ma ħallietx lil ħutha jibbuljawha, Selina 

għamlet il-kuraġġ u qalet lil ommha li kienet wisq kbira għal kamra bit-tpinġija ta’ Minnie 

Mouse u riedet tiżbogħ il-kamra, Kurt aċċetta lil ħuh li kien għadu kif twieled, Dustin irritorna 

l-flus li kien seraq u Glen reġa’ aċċetta lil missieru f’ħajtu u aċċetta li sar iħobb mara oħra. 
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