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Fuq il-Granmastru Manuel Pinto de Fonseca 
nkitbu ħafna affarijiet. Kulħadd jaf li fl-1743 
għamel lil Ħal Qormi Citta Pinto wara rikjesta 
li kien għamel il-kappillan Dun Ġużeppi Vella. 
Kulħadd jaf ukoll li kien keċċa l-Ordni tal-Ġiżwiti 

, u li waqqaf l-Universita tal-istudji fl-1769. Huwa 
għalhekk li kemm Ħal Qormi kif ukoll l-Universita 
għandhom l-arma tal-Granmastru Pinto. Ħafna 
wkoll jafu kif Pinto ħelisha ħafif meta fl-1749 
falliet il-konfoffa tal-ilsiera u li sebbaħ il-faċċata 
tal-berġa ta' Kastilja. Famuż ukoll huwa l-arloġġ 
tal-Mori li ġie inawgurat fl-1745 f'waħda mill

- btieħi tal-palazz Maġisterjali fil-Belt Vàlletta. 
Iżda dan l-artiklu, meħud mit-teżi tal-istoriku 
Joseph Attard (B.A. Hons, M.A.), se jitratta 
l-inċidenza ta' vjolenza fil-portijiet fis-snin 17 41-
1746. Min hawn nixtieq nirringrazzja lis-Sur 
Attard li b'tant kortesija għamel dan ix-xogħol 
disponibbli lil dan l-awtur. 

Bħala kriminu kien biss is-serq li kien aktar 
komuni mill-vjolenza. L-aktar forma tà vjolenza 
komuni kien il-ġlied bejn irġiel tal-istess klassi 
soċjali. Il-każijiet l-aktar jitrattaw baħrin, sidien 
tà ħwienet, skjavi u l-qaddiefa volontari msejħa 
bonavoglia. Kien jinqala' l-inkwiet fuq negozju, 
self ta' Bus, ġelosija, għira u l-unur. Ħafna nkwiet 
kien jibda fit-tverni li kienu l-ħwienet tax-xorb 
fejn kien ikun hemm ħafna xorb, logħob tà Bus 
u prostituzzjoni. Dan kien iwassal biex jinqala' 
l-inkwiet u l-ġlied li fuq il-karta skont il-liġijiet tà 
De Vilhena tal-1724 kienu kundannati b'pieni 
iebsin ħafna. Fil-prattika rari kienu jingħataw 
sentenzi ħorox. 



Dak iż-żmien il-ħabs Civili kien taħt il-Qorti tal
Kaste!lanija fit-Triq il-Merkanti kantuniera mà Triq 
San Ġwann fejn illum hemm il-Ministeru ras-Saħħa. 
Il-ħabs ma kienx l-uniku forma ta' piena għax spiss 
kien jingħata li taqdef fuq ix-xwieni tal-Ordni. Bħal 
ma ġara lill-bonavoglia, Carlo Muscat, li weħel sitt 
xhur jaqdef bla ħlas wara li darab b'daqqa tà ħadida lil 
wieħed skjav. Il-Kavallieri kienu biddlu ħafna mill-pieni 
minn priġunerija għal li taqdef fuq ix-xwieni għax ma 
kinux isibu biżzejjed bonavoglia biex jagħmlu dan ix
xogħol iebes. L-istoriku Frans Ciappara isostni li din 
kienet waħda mir-raġunijiet li kienu jwasslu biex ħafna 
Maltin isiru patentati tal-Isqof jew tal-Inkwiżitur. Min 
kien patentat kien jiġi ġudikat mill-Qrati anqas ħarxa u 
umani tal-Isqof u tal-Inkwiżitur. Il-Gramnastru Pinto 
kien tħabat ħafna biex inaqqas in-numru esaġerat ta' 
patentati u b'hekk iżid l-effiċċjenza u l-awtorità tal
Qrati tal-Istat li kienu l-Kastellanija fil-portijiet u bħala 
qorti tal-appell, il-Qorti Kapitanali fl-Imdina li kellha 

Statwa tal-Gran Mastru Pinto li 
jintrema fil-festa 

ġurisdizzjoni fuq l-irħula, il-Maġistrat taf-Armamenti għall-kursara jew pirata bil-liċenzja 
u l-Konsolat tal-Baħar bħala Qorti kummerċjali. 

Insibu wieħed u tmenin każ tà vjolenza b'xi arma fejn f'ħamsa u tletin każ intużat 
sikkina qasira msejħa alla .fiaminga. L-iskjav Ħalil weħel sena jaqdef meta weġġà skjav 
ieħor. It-tabib Parnis ingħata multa ta' mitt skud għax darab b'daqqiet tà bastun lil ċertu 
Duminku Camilleri. Każ stramb kien dak tal-kursar Grillo li keskes il-kelb tiegħu kontra 
kursar ieħor. L-imħallef iddeċieda li l-kelb kellu jinqatel billi jħaġġruh allavolja ż-żewġ 
kursara kienu rranġaw bejniethom. 

Il-vjolenza fuq nies soċjalment superjuri kienet rari u kienet tkun indirizzata l-aktar 
lejn l-iżbirri li kienu l-pulizija, waqt xi arrest jew vjolenza fuq qassisin ħafna drabi wara 
xi provokazzjoni verbali. Antonio Cilvau weħel il-ħabs għax ta daqqa tà ħarta lil Dun 
Anton Farrugia. F'każ ieħor insibu mara, lil ċerta, Teresa Ruggier, li attakat qassis. Nicola 
Buhagiar weħel tliet snin jaqdef flimkien mà Michele di Giuliano li weħel sitt xhur 
xogħol iebes fil-foss talli sawtu wieħed mill-iżbirri u rreżistew l-arrest. Iżda l-Granmastru 
Pinto bħala prinċep Sovran kellu d-dritt li jbiddel is-sentenzi tal-Qorti u lil Buhagiar u lil 
di Giuliano ħafrilhom għax deherlu li s-sentenza tal-imħallef kienet eċċessiva. 

Il-vjolenza fuq il-prostituti kienet komuni għax il-prostituti kienu numerużi ħafna fl
ibliet tà madwar il-port. Każ gravi kien dak taż-żewġ bejjiegħa tal-laħam Antonio Bonici 
u Giuliano Portelli li ppruvaw iwaddbu mit-tieqa waħda prostituta. Weħlu sitt xhur 
xogħol iebes fil-foss. Il-prostituti spiss kienu jsofru vandaliżmu fuq djarhom l-aktar fuq 
il-bibien meta kienu jirrifjutaw li jiftħu lil xi klijent għax ikun fis-sakra jew għax ikollhom 
klijent ieħor. 
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Mill-każi kollha ta' vjolenza bejn is-snin 1741 
u 46 kważi sbatax fil-mija kienu każi ta' vjolenza 
domestika. Ħamsa u sittin każ kienu każijiet ta' 
vjolenza ta' rġiel fuq marthom u f 'sitt każi kien 
hemm vjolenza ta' mara fuq żewġha. Il-vjolenza 
domestika kienet fil-verità spiss akbar minħabba 
li ħafna ma kienux jirrapurtawha. Biss biss huwa 
stramb ħafna li f'dawn is-snin jissemma' każ 
wieħed biss ta' vjolenza ta' ġenitur fuq uliedu. 
Dan kien il-każ ta' sajjied li pprova jifga lil bintu 
għax ħarġet billejl fit-triq biex tisma' xi kant. Iżda 
l-aktar komuni kienu kif semmejna l-vjolenza fuq 
marthom. Anki wieħed mill-iżbirri, Giovanni 
Busuttil, kien sawwat lil martu. L-istoriku 
Joseph Attard li analizza d-dokumenti oriġinali 
jsemmi x-xhieda ta' dawn l-imsejkna nisa vittmi 

Żmienl-Inkwiżizzjoni ta' rġiel sakranazzi, midjunin u spiss għażżenin. 
Spiss id-dejn kien iwassal biex ir-raġel ibiegħ 

l-affarijiet tad-dota tal-mara li kienu għall-mara l-assikurazzjoni tagħha. Insibu saħansitra 
ħames attakki fuq nisa tqal. Skont Attard f'dawn il-każi l-għan tal-qorti ma kienx li 
jikkundannaw iżda li tipprova twassal għall-paci fil-familja. Ftit ġranet ħabs spiss kienu 
biżżejjed biex tirritorna n-normalità. Mhux dejjem ikun hekk għax nafu kif fil-każ ta' 
Giuseppe Castagna kien wassal biex jibda proċess fil-Qorti tal-Isqof għas-separazzjoni. 

Gravi aktar kien il-każ ta' Giuseppe Nobili li qatel lil martu Graziulla li kien separat 
minn magħha. Din Graziulla kienet ġiet eżiljata minn Bormla wara rikjesta tar-raġel 
tagħha minħabba l-ħajja skandaluża tagħha. Marret tgħix l-Isla fejn kompliet bl-istess tip 
ta' ħajja li wasslet biex żewġha jagħmel delitt passjonali jew tal-unur. Wara d-delitt Nobili 
staħba fi knisja biex ma ssirx ġustizzja fuqu. Din kienet waħda mill-anomaliji legali taż
żmien il-Kavallieri dik hekk imsejħa Immunita Ekkleijastika. Biż-żmien ħafna kappelli 
żgħar u xi kunventi tilfu d-dritt tal-immunità wara diversi rikjesti tal-Granmastri tul is
snin. Iżda fil-knejjes parrokkjali kollha u f'oħrajn fejn kien ikun hemm is-sagrament din 
l-immunità baqgħet sal-aħħar tal-ħakma tal-Ordni. Ta' min isemmi hawn lill-qattiel 
Għawdxi Giovanni Battista Borg li sa 1-17 41 kien għamel 30 sena jgħix fi knisja. L-istoriku 
Carmel Testa jsemmi każ ieħor fejn sal-17 46 kien hemm kriminal li qatta' 48 sena fi knisja 
biex jaħrab il-ġustizzja. F' każ li ġara f'Ħal Qormi fl-1759 kien hemm sitt ħallelin Qriema 
li staħbew fil-knisja ta' San Ġorġ. L-Isqof bagħat xi uffiċjali biex jarrestawhom u l-ħallelin 
mill-knisja stess sparaw u qatlu wieħed mill-uffiċjali tal-Isqof. Wara dan Pinto kien għamar 
li kif joħorġu mill-knisja min jaqbadhom ħajjin kien jingħata kumpens ta' l 00 skud u jekk 
joqtolhom 50 skud. Is-sitt ħallelin Qriema kienu: Salvu Falzon "ta' Blejsu"; Pietru u Salvu 
Caruana "tal-Isqalli"; Marozz Muscat " ta' Qurelip"; Giovanni Maria Cuschieri " tal
Mosta"; u Ġakob Parnis. 
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Nafu ukoll b'żewġ każi li ngħataw il-forka. 
Wieħed kien l-iskjav Delil Mehmet li qatel 
lill-Malti Alessio Lauron. Pinto kien biddel is
sentenza tal-qorti li kienet ta' għomor jaqdef u 
l 00 daqqa tà frosta għal dik aktar iebsa tal-mewt. 
Mewt ingħatat ukoll lil Pietru Vella li qatel lil 
Anna l-armla tat-tabib Damiano Cassar. Minn 
total tà għaxar omiċidji dieta kienu tà vjolenza 
domestika. F'każ minn dawn kienet il-mara, 
Diana Frendo, li qatlet lil żewġha li pprova 
jabbuża minnha waqt li kien fis-sakra. Tliet 
każijiet oħra tà omiċidji kienu jinvolvu patentati 
tal-Isqof u kellhom jinstemgħu fil-Qorti tiegħu. 
F'każ minn dawn il-qassis Dun Filippo Borg ġie 
akkużat li qatel mara mill-Birgu. 

Dawn il-każijiet iwasslu biex juruna l-faċċata 

Żmien l-Inkwiżizzjoni spiss minsija mill-istorja li ħafna drabi tiffoka 
wisq fuq il-protagonisti ewlenin u tinsa n-nies 

komuni. Naraw soċjetà bi problemi soċjali kbar u b'ħajjiet spiss dominati minn injoranza, 
faqar, vizzji u disprament. Iltqajna mà persunaġġi u xogħolijiet minsija bħal bonavoglia, 
kursara u l-imsejkna skjavi Musulmani. Dawn il-każijiet jitfgħu dell ikrah ukoll fuq ir
rwol dominanti li l-irġiel kellhom fuq in-nisa fil-passat għalkemm il-liġijiet kienu spiss 
jipproteġu lin-nisa. Il-poter esaġerat tal-Granmastri li setgħu jbiddlu sentenza tal-Qorti u 
l-abbuż mir-reliġjon biex il-ġustizzja ma ssirx għandhom ifakkruna kemm aħna fortunati 
li ngħixu f'socjetà aktar libera u demokratika. 

Nixtieq nawgura lfesta t-tajba lil kulħadd. 
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