
Preżentazzjoni magħmula minn 
Wilma Galea 

 Skola St Monica, B’Kara 
  



 Min hu Manwel Magri?  
 
 X’inhi ħrafa tradizzjonali? 
   Karatteristiċi li tħaddan 

 

 Il-karattri fil-ħrejjef ta’Magri 
 
 Il-ħrafa : fil-qosor 
 
 Analiżi tal-ħrafa ‘Ix-Xini Jimxi fl-Art’ 
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 Patri Ġiżwita 
 Kien wieħed          

mill-pijunieri            
tal-folklor  Malti. 

 Fl-1900 – 1907 jibda   
s-sensiela ‘xi jgħid      
il-Malti’, fil-ġabra    
tal-mogħdija          
taż-żmien maħruġ 
minn Alfons Maria 
Galea bħala editur. 
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 Gorġ Mifsud Chirchop, 
studjuż tal-folklor, jagħmel 
studju fuq il-ħrejjef tiegħu 
fil-ktieb maħruġ minnu ‘ 
Ħrejjef missirijietna’. 

 Huwa jgħid li Manwel 
Magri kien mudell bħala 
riċerkatur u studjuż. 
 

 Fejn tidħol ‘analiżi’, 
Manwel Magri ħallielna ċar 
li għandna nkunu kreattivi 
u tana prinċipju wieħed: li 
nfittxu l-ġdid’ 
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 It-testi tiegħu huma miktuba minn memorja, kien 
imur fil-kamra tiegħu u kien jiftakar iniżżel skont 
in-noti li jieħu ta’ kliem bħala termini għall-ħrejjef.  
 

 It-testi huma bażiċi ħafna għall-istudju tas-seklu 
tal-Malti għas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. 
 

 Għalkemm lil Magri rridu nibqgħu nirrikonoxxuh 
għax-xogħol kbir li għamel fil-ġbir tal-ħrejjef u 
nqisuh bħala l-pijunier tal-folklor Malti, ma 
nistgħux ninsew lil dawk informanti nisa u rġiel li 
għaddewhom lil Magri. 
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 Hija rakkont tradizzjonali. Il-varjazzjoni hija 
karatteristika ewlenija tal-folklor. Aktar ma jkun kbir 
in-numru tal-varjanti aktar ser joħorġu konklużjonijiet 
bir-reqqa. Din il-ħrafa għandha tliet varjazzjonijiet. 

 

 Il-ħrejjef tradizzjonali kienu maħsuba biex jiġu 
rakkontati oralment u mhux biex jinqraw fi sfond 
speċifiku. Daqskemm huwa importanti t-test, 
daqshekk ieħor huwa n-narratur. Għalhekk meta         
l-ħrafa titniżżel f’kitba ma jkunx hemm fiha l-vera 
ħrafa imma rifless ħafif u nieqes għalkollox             
mill-ambjent orali tan-narratur. 
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 Waqt l-irrakkontar jidħlu ħafna mossi u 
ċaqliq bħalma huma ċ-ċaqliq tal-ġisem,        
l-espressjoni tal-wiċċ u waqfiet ta’ riflessjoni 
li fis-skiet tagħhom fihom ħafna x’tifhem. 

 

 Dawn ma jidhrux fil-kitba tal-ħrafa miktuba 
minn Manwel Magri. Però ta’ min jinnota li fil-
ħrafa hemm inklużi parentesi u punti biex 
jirrispetta l-interess tan-narratur li bl-imġiba 
tiegħu jispjegahomlu huwa u għaddej bin-
narrattiva u jġegħluh jifhem aħjar. 
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 It-testi jvarjaw fit-tul. Magri tana l-itwal testi       
tal-ħrejjef tas-seħer għax bħal ħafna studjużi kien 
jemmen li aktar ma jkun twil u kkumplikat it-test 
aktar tkun qawwija l-kreattività tan-narratur        
fil-proċess tan-narrazzjoni. 
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 Il-karattri fil-ħrejjef ikunu dejjem ċatti. Rari ħafna 
jseħħ xi żvilupp fihom. Il-karatteristiċi fiżiċi          
n-narratur jiddiskrivihom ta’ fuq fuq. 

 

 Ismijiet rari jissemmew għax hija l-azzjoni li 
ttihom identità. 

 

 In-nisa m’għandhomx sehem ċentrali fil-ħajja ta’ 
kuljum. Is-skiet tal-mara jidher f’ħafna modi.        
Il-mara hija bijoloġika xejn iżjed. 
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 L-omm bħala armla tgħix ħajja ta’ tbatija 
imma tibqa’ tagħti l-pariri lil uliedha anke 
meta jikbru. It-tifel jibqa’ jfittex il-permess 
t’ommu biex jitlaq minn magħha anke meta 
jikber. Dan kollu narawh fil-ftuħ tal-ħrafa   
‘Ix-Xini Jimxi fl-Art’. 

 

 Bħala xjuħ, il-ħrafa Maltija tippreżenta qima 
kbira lejhom. L-irġiel/nisa xjuħ ipattu din      
il-qima billi jwettqu l-egħżeż ħaġa fil-ħrafa – 
jgħinu lill-eroj biex jirnexxi żgur fl-avventura 
tiegħu/ tagħha. 
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 L-ordni tas-sultan: li min  jagħmel xini jimxi fl-art iżewwiġlu t-tifla. 

 

 It-tliet aħwa jitħajru imma huwa ż-żgħir li jissupera l-ewwel prova tax-
xiħa u għalhekk jista’ jkompli bl-isfida tiegħu. 

 

 It-tifel jagħmel ix-xini. 

 

 It-tifel jiltaqa’ max-xiħ u jgħinu jifforma l-baħrin għal fuq ix-xini. 

 

 Ix-xiħ jieħu lit-tifel għand is-sultan. 

 

 Is-sultan ma jċedix u jagħmillu 3 ostakli oħra. 

 

 It-tliet ostakli jiġu ssuperati bl-għajnuna tax-xiħ u bl-azzjoni tal-
baħrin. 

 

 Is-sultan jiġi maqtul. 

 

 Iż-żagħżugħ isir sultan. 
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 Hija storja mżejna sew b’nisġa immaġinattiva. It-titlu 
tagħha jindika li hija ħrafa bbażata fuq is-seħer u d-dinja tal-
fantasija, sabiex għal ftit waqtiet tgħin lill-qarrej jinqata’ mir-
realtà u jitwaħħad f’dinja surreali, dinja fejn kollox hu possibbli. 
Eżempji huma ta’ meta t-tifel ta daqqa u ħareġ ix-xini jimxi fl-art, 
il-kapaċitajiet  tal-baħrin, u l-provi li jissuperaw. 

 
 Anke l-fatt li kollox iseħħ b’kumbinazzjoni: Eż. Meta t-tifel 

tħawwad jitfaċċa x-xiħ mal-ewwel biex jgħinu..... 

 
 Kuntrast bejn id-dinja tas-sinjur u l-fqir, il-kbir li hu            

s-sultan u ż-żgħir fejn fl-aħħar huwa ż-żgħir li jirbaħ sforz 
l-għaqal tiegħu u ggwidat tajjeb  mid-dehen u l-għerf tax-
xiħ li jispikkaw ħafna tul  il-ġrajja. 
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 Użu ta’ djalogu tul il-ġrajja kollha li joħloq effett 
drammatiku biex il-kittieb jorbot il-personaġġi 
diretti magħna. 
 

 Id-djalogu janima aktar u joħloq aktar 
espressjonijiet fil-wiċċ tal-kelliem li kien importanti 
fin-narrattiva tal-ħrejjef biex jagħmilha aktar 
interessanti u ħajja għal min qed jismagħha. 

 
 Bħal f’ħafna ħrejjef oħra hija ħaġa tassew rari li              

l-kbir (fil-każ tas-sultan) ikun sodisfatt bi prova/ 
tweġiba waħda. X’aktarx dan isir biex jispikkaw 
aktar kwalitajiet tajba fiż-żgħir. Din il-ġrajja mhix 
eċċezzjoni u s-sultan hekk kif ix-xiħ jidher 
quddiemu bit-tifel, ipoġġi mill-inqas tliet ostakli 
oħra quddiem iż-żagħżugħ, qabel ma jbiddel               
il-ħsieb tiegħu. 
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 Użu frekwenti ta’ vokabularju semitiku u arkajku. 
Danakollu juri li din il-ħrafa hija ta’ żmien ilu ħafna. 
Dan nistgħu narawh fl-użu ta’ kliem bħal: bandu, 
rħalha, jbattihom, qolla ilma, niflilek xagħrek, għadab, 
xeddewlu, tħabat xebgħa, sensiela,  ibattihom, safa, u 
espressjonijiet bħal: ġiebha kif ried, għajnu marret bih, 
mneħħi mid-dinja ..... 

 
 Dan il-vokabularju joħloq atmosfera rurali u 

għalhekk jiġġustifika xi frażijiet u sintassi kemxejn 
strambi għal widnejna. 
 

 Il-klajmaks jintlaħaq meta l-aħħar prova minkejja li 
tirriżulta waħda kkumplikata, tiġi ssuperata u              
s-sultan jordna li ż-żagħżugħ jinqatel. 
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 Il-linja sempliċi u ħafifa tul il-ġrajja kollha hija kwalità 
li turina kemm il-qarrej iżomm quddiem għajnejh li 
dawn il-ġrajjiet huma meħudin minn għerf il-poplu 
x’aktarx illitterat, iżda mill-iżjed għani bħala turija ta’ 
kultura u tradizzjoni popolari. 

 

 Użu ta’ sentenzi qosra sabiex tgħin lill-qarrej/semmiegħ 
jifhem aktar dak li qed jiġri u forsi jixtarr fuq it-
tkomplija tal-ħrafa. 

 

 Hija ħrafa b’tagħlima/ iet warajha.  
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 Minkejja li l-qofol tagħha jappartjeni għad-dinja 
immaġinarja, insibu fiha element ta’ verità. Dan 
narawh fl-għażla tal-baħrin, kollha bi kwalitajiet 
differenti u kull wieħed minnhom juri l-kapaċità, 
tiegħu bi prova. Mhux kollha huma l-istess; hemm 
taħlita ta’ karattri; min hu b’saħħtu u hemm min hu 
dgħajjef. B’kollox hemm sitta -numru fortunat għan-
nies tal-imgħoddi u jġib fortuna lit-tifel li permezz 
tagħhom jirnexxilu jirbaħ il-provi tas-sultan. 
 

 Wieħed jixrob ħafna 
 Wieħed jaqta’ l-ġebel u jitgħabba 
 Wieħed jiġri immenns 
 Ieħor jaf xi jsir fid-dinja 
 Ieħor jispara bl-eżatt 
 Ieħor jikkontrolla t-temp 
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 In-narrazzjoni hija fit-tielet persuna- dan biex ikompli 

jikkumplimenta li dil-ħrafa hija ġabra tal-folklor Malti u li ġiet 
mismugħa bir-reqqa u miktuba bl-inqas dettall. 
 

 Il-karatti huma bosta. Però interessanti li kull personaġġ 
donnu jirrappreżenta xi ħaġa, hemm bżonnu u jidħol fil-ħrafa 
f’ħinu u f’waqtu. Anke ta’ min jinnota l-lingwaġġ tal-
personaġġi. Magri jtihom forma ta’ lingwaġġ ta’ kif tista’ 
tiddistingwihom wieħed mill-ieħor u b’hekk tgħin lill-qarrej 
jagħraf min qed jitkellem. Eż il-kliem tax-xiħa kif tiltaqa’mas-
subien ‘ibni tini ħalq ħobż’ u l-mod kif tweġibhom ‘nirrak 
li...’,  ix-xiħ meta jiltaqa’ mal-baħrin dejjem jilqagħhom bil-
kliem ‘Ola, hemm x’inti tagħmel’ 
 

 It-tliet subien. Il-kbir u l-fustani huma deskritti l-istess, mhux 
ġenerużi, ma tawx l-għajnuna, għalhekk ma ssuperawx l-
ewwel prova  tagħhom max-xiħa u għalhekk ġew misħuta 
mix-xiħa u telqu lura lejn darhom. 
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 It-tielet wieħed, iż-żgħir huwa differenti minn ħutu għandu qalbu 

tajba, ma jaqtax qalbu malajr u kien lest li jgħin lix-xiħa għalhekk 
dil-qlubija tiegħu ġiet ippremjata l-ewwel bil-barka tax-xiħa, 
imbagħad jirnexxilu jibni x-xini u fl-aħħar jirnexxilu jiżżewweġ lil 
bint is-sultan. 

 
 Interessanti l-użu tal-aġġettiv diminuttiv ‘ċkejken’ għad-

deskrizzjoni tat-tielet tifel. Hija indikazzjoni ċara  ta’ ħlewwa fil-
karattru tiegħu anke forsi għax kien għadu żgħir. 
 

 Però xorta waħda huwa bniedem li għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, 
infatti naqraw li meta x-xini ħareġ mis-siġra, ‘tħawwad’ u minn issa 
’l quddiem jintervjeni x-xiħ li hu ser imexxih sakemm jasal sat-
tragward tiegħu.  
 

 Kif jidher ix-xiħ, it-tifel jinżamm biss fl-isfond tal-istorja, fuq 
quddiem nett hemm ix-xiħ, figura ċentrali u importanti. 
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 Il-fatt li jissemmew tliet subien tista’ tiġi interpretata li 
mat-tielet tentattiv ġiet issuperata l-prova posta mix-
xiħa, (kif jgħid il-qawl Malti fuq tlieta toqgħod            
il-borma). 
 

 Ix-xiħa hija dik li tiftaħ l-isfida. Jekk wieħed ifalli 
tieqaf u tmur d-dar jekk wieħed jissuperaha jkompli. 
 

 L-omm- hija figura protettiva u tibża’ għal saħħet 
uliedha. Twissihom u anke fi kliemha taqtagħlhom 
qalbhom biex ma jitilquhiex. Donnha wkoll li 
m’għandhiex fiduċja li ser jirnexxilhom u dan nistgħu 
narawh kif wieġbet lill-kbir “int sejjer tagħmlu x-xini 
jimxi”. Fl-istess ħin naraw li t-tlieta jagħmlu ta’ 
rashom u jitilqu minkejja t-twiddib tal-omm. 

Sa Wilma Galea – Skola St Monica B’Kara 



 Ix-xiħ – għandu l-kontroll tas-sitwazzjoni, huwa 
ppreżentat bħala bniedem mimli għerf u għandu 
esperjenza sew tal-ħajja. Kien makakk iżjed mis-sultan 
li ħaseb li ħadd ma jista’ jlaħħaq ma’ moħħu u 
jirbaħlu. 

 
 Moħħ ix-xiħ jiġri bih ; dejjem lest bis-soluzzjoni u 

kliemu hu ftit u tal-qies. Ħadd ma jmerih (turija ta’ 
rispett) jew jgħidlu le. Eż it-tifel ma rrifjutax l-
għajnuna tiegħu, ħallieh jgħinu fil-formazzjoni tal-
baħrin, il-baħrin jobduh mill-ewwel u fl-aħħar is-
sultan jaċċetta li joqtlu t-tifel (fuq parir tax-xiħ) ’il 
barra. Dan ifisser li s-sultan ma laħħaqx ma’ moħħu. 

 Qatt ma jaqta’ qalb liż-żagħżugħ infatti dejjem juża 
kliem ta’ inkoraġġament bħal “taqta’ qalbek xejn”, 
“issewwed qalbek xejn”. 
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 Is-sultan – bniedem setgħan u potenti, mhuwiex ta’ kelma, l-
ordni ma żammhiex. Wara li l-provi ġew issuperati mit-tifel, 
ordna li jiġi maqtul. Hawnhekk toħroġ anke l-kattiverija u           
s-superjorità ta’ dan il-bniedem li ried li jeħles minnu. Però 
naraw li t-tmiem ta’ persuni bħal dawn huwa kiefer għax spiċċa 
mejjet. 

 
 Tajjeb li wieħed joħroġ tagħlima minn dan il-personaġġ li kbir 

kemm inti kbir qatt m’int kbir biżżejjed! Dejjem ser issib lil xi 
ħadd li jissuperak jew jgħaffġek xi darba jew oħra kif ġralu lis-
sultan! 

 
 Il-provi tas-sultan kienu 3 u l-aħħar waħda kienet l-aktar diffiċli 

infatti x-xiħ kellu jieħu azzjoni immedjata darbtejn.  
 

 It-tifla – Ta’ min jinnota li fil-ftit li tissemma t-tifla tiġi 
ppreżentata bħala tifla ‘ħażina’ u li jirnexxilha twaqqa’ lil wieħed 
mill-baħrin għax kien debboli biżżejjed biex jaqa’ fin-nassa 
tagħha. Hija tifla ubbidjenti lejn missierha u tagħmel dak li jgħid 
hu.  
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 Il-baħrin huma sitta bi kwalitajiet differenti, 
ippreżentati bħala nies ubbidjenti ħafna, dixxiplinati u 
attenti ħafna għal dak li qiegħed jiġri, jaġixxu meta 
hemm bżonn mingħajr ebda protesta. 
 

 It-tmiem ta’ din il-ħrafa huwa sabiħ, tipiku fil-ħrejjef 
tradizzjonali fejn itik x’tifhem ukoll li s-sewwa jirbaħ u 
t-tifel għax mexa dejjem tajjeb u segwa l-pariri siewja 
tax-xiħ,  fl-aħħar ħa dak li ħaqqu, jiġifieri żżewweġ lit-
tifla u laħaq sultan. Ġaladarba fil-ħrafa tappartjeni 
għad-dinja surreali, ċertu mistoqsijiet jistgħu jiġu 
evitati u kwalunkwe ħsieb jista’ jiġi aċċettat għax tiftaħ 
lok għall-immaġinazzjoni fejn kollox jista’ jseħħ u 
possibbli. 
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Xi Termini Letterarji 
 
 Mhijiex xi silta miżgħuda b’termini letterarji. 

Tintuża ħafna l-alliterazzjoni tul ir-rakkont  
 

  verbi onomatopejċi bħal “itteftiflu”  
 

  epiżewski bħal “qajl qajl”.  
 

 Similitudini “qisu fuq għolja kbira” 
 
 Metafora “rġiel ta’ temp”  
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 Issaqsi l-istudenti x’jifhmu bil-kelma ‘ħrafa’ u toħroġ l-iktar 
elementi importanti ta’ ħrafa. 

 
 Tintroduċi t-titlu tal-ħrafa ‘ix-xini jimxi fl-art’ u tiddiskuti mal-

istudenti dan it-titlu? 
 
 X’inhu xini? Agħti kelm’oħra flok xini? Jista’ xini jimxi fl-art? 
 
 Tiġi mismugħa għall-ewwel darba mingħajr kotba quddiemhom 

fejn l-istudenti jisimgħu biss. 
 
 Mistoqsijiet li jiftħu għal diskussjoni fil-klassi: 
 
 X’laqtekl-aktar minn din il-ħrafa? 
 
 Min huma l-karattri msemmija? 
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 Hemm xi karattru li għoġbok/ ma laqtikx daqshekk?  

 

 Min hu/ma l-aktar karattru/i msemmija tul ir-rakkont? 
Għaliex ? 

 

 X’taħseb li jista’ jirrappreżenta dan il-karattru? 

 

 X’tagħlima taħseb li ħarġet minn din il-ħrafa? 

 

 Kif nistgħu napplikaw dil-ħrafa mal-ħajja tal-lum?  
surreali vs reali 

 

 X’temi jistgħu joħorġu minnha?  
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