
It-Torri ta’ Sant’Agata tal-Mellieħa  
magħruf bħala t-Torri l-Aħmar 

Merħba fit-torri ta’ Sant’Agata li qiegħed fuq l-għolja tal-Marfa fuq il-bajja 
tal-Għadira, riserva naturali u santwarju tal-għasafar li jħares il-fliegu bejn 
Għawdex u Kemmuna. 

Sfond tal-istorja tal-Kavallieri ta’ San Ġwann 
L-għajta għall-Art Imqaddsa ġibdet ħafna pellegrini. Sas-seklu XI inbnew 

ftit djar u knejjes, kif ukoll żewġ sptarijiet, wieħed għall-irġiel u l-ieħor għan-
nisa, mill-patrijiet Benedittini. Kien hemm bżonn ukoll ta’ nfermiera, u għalhekk 
twaqqfu xi għaqdiet li għamlu bħala patrun qaddis tagħhom lill-San Ġwann 
Battista. Fis-sena 1113, dawn l-għaqdiet infirdu minn mal-Benedittini u l-Papa 
Pawlu II għarafhom bħala ordni reliġjuż ta’ ospidalieri lajċi, tahom ukoll il-
protezzjoni tas-Santa Sede u tahom ukoll il-permess li jkollhom proprjetà 
privata, artijiet, bini, kunventi u sptarijiet f ’postijiet magħżula minnhom u li 
kellhom jiġu eżentati milli jħallsu d-dieċmi u flejjes oħra lill-isqfijiet. Mad-doveri 
reliġjużi u ta’ infermiera ġew miżjuda wkoll dawk kavallereski: li jiddefendu l-Art 
Imqaddsa u l-pellegrini. L-ewwel Gran Mastru kien Roger de Moulin, fis-sena 
1177. Fis-sena 1259 il-Papa Alessandru IV ta permess lill-Ordni ta’ San Ġwann 
biex jilbsu l-mantell iswed tal-Benedittini li kellu jġib fuqu s-salib ta’ tmien 



ponot, li jissimboliżża t-tmien beatitudni.
Il-Kavallieri baqgħu f ’Ġerusalemm sas-sena 1187. Minn hemm marru Acre. 

Fl-1291 kellhom jitilqu lejn Ċipru wara li tkeċċew mit-Torok Ottomani u fl-1310 
daħlu Rodi u damu hemm sal-1522 meta ġew megħluba minn Suleiman II.  Fl-
1530 il-gżira ta’ Malta ġiet mogħtija lilhom mill-Imperatur Karlu V. Fl-1565, fl-
Assedju l-Kbir, rebħu lil Sulejman. Minħabba l-biża’ ta’ aktar attakki, il-kavallieri 
bnew sensiela ta’ fortifikazzjonijiet li komplew iffortifikaw aktar il-gżira. Baqgħu 
hawn sa meta Napuljun Bonaparti ankra l-flotta tiegħu fil-port ta’ Marsamxett 
f ’pajjiżna fl-1798, meta nduna bil-valur strateġiku tal-gżira. Il-Gran Mastru 
Ferdinand von Hompesch ċeda mill-ewwel u l-Ordni ta’ San Ġwann ħalla Malta. 
Wara dan, il-Maltin iġġieldu u rebħu lill-Franċiżi u bl-għajnuna tal-flotta Ngliża 
l-Franċiżi kellhom jitilqu fl-1800. Għalkemm formalment Malta baqgħet taħt 
l-Ordni, kienet igvernata mill-Ingliżi, u fl-1814, bit-Trattat ta’ Pariġi, għaddiet 
taħt il-kuruna Ngliża u baqgħet kolonja sal-1964.

It-Torri ta’ Sant’Agata
It-torri mbena bejn l-1647 u l-1648 fi żmien il-Gran Mastru Lascaris. L-għan 

kien li jgħasses u jipproteġi lill-merkanti u lill-vjaġġaturi li kienu jaqsmu l-istrett 
ta’ bejn Malta u Għawdex. It-torri ta’ Santa Marija fuq Kemmuna kien ukoll 
mibni għal dan l-għan.

It-torri kien iddedikat lil Sant’Agata u ġo fih ġiet iddedikata kappella lill-
qaddisa. Kif jidher mill-plakka żgħira fuq il-bieb, bħal ħafna kappelli oħra f ’dawn 
il-gżejjer, din il-kappella ma kienet toffri ebda santwarju. Dan ifisser li min kien 
jikser il-liġi ma setax jistkenn fit-torri biex jeħles mill-arrest. Il-plakka li turi 
s-sena 1649 hija d-dedika tat-torri lill-qaddisa Sant’Agata li kienet minn Sqallija. 
Hi ma aċċettatx l-avvanzi tan-namrat Ruman tagħha li kompla jippersegwitha 
u fl-aħħar ġiet maħruqa. Iżda mhux qabel ma ġiet ittorturata. Għalkemm ma 
kellha ebda rabta ma’ Malta seta’ kien il-kas li l-influenza ta’ din il-qaddisa kienet 
il-kawża tad-dominazzjoni Taljana fuq dawn il-gżejjer. It-traduzzjoni tad-dedika 
(bil-Latina) tgħid:

‘Lil dawk li jqajmu l-gwerer, jiena, il-martri Agata b’sidri 
maqtugħ barra qiegħda hawn biex niddefendi. Torri fidil, bla biża’ 
u theddida għall-għedewwa tiegħi, magħrufa minn tarf sa tarf tad-
dinja. Taħt il-patroċinju tal-Gran Mastru Paul Lascaris Castellar, 
Fra Baltassaris de Mondolx u l-ġurati Vincentino Castelletta, 
Gregorio Mamo u Marco Cassar fis-sena 1649’.

Maż-żmien, Din l-Art Ħelwa, li hi mmexxija minn voluntiera bl-għajnuna 
finanzjarja ta’ tliet kumpaniji Maltin irrestawrat dan it-torri.



Dawra mat-torri
It-torri kellu pont tal-injam bejn it-taraġ ta barra u l-bieb principli. Il-bieb li 

nsibu llum sar minn mastrudaxxa Għawdxi mill-injam tal-ballut. Ma għandux 
ċappetti tal-metall iżda jdur fuq sistema ta’ pal u sokit. Fi żminijiet imqallba 
meta kien hawn il-kavallieri, it-torri kien mgħasses minn gwarniġġjoni ta’ 49 
suldat, u ħames kanuni fuq il-bejt. It-torri jikkonsisti f ’żewġt ikmamar bil-ħnejja 
u erba’ turretti. Aċċess għall-bejt huwa permezz ta’ garigor fuq in-naħa tal-lemin 
tad-dħul. L-art oriġinali maghmula minn ċangaturi nkixef waqt ir-restawr u ġie 
mgħotti bil-parkett imgħolli biex tkun imħarsa l-art li għadha tidher minn taħt 
il-pannelli tal-ħġieġ. Meta kien jintuża għall-mezzi ta’ difiża mill-forzi Ngliżi 
l-art kienet miksija bil-konkrit biex ma jkunx hemm periklu li xi suldati jaqgħu 
– hekk jgħidu għall-anqas. Jgħidu wkoll li kien hemm żewġt ikmamar oħra 
(probabilment bl-art tal-injam taħt is-saqaf ) li wieħed kien jista’ jidħol għalihom 
mill-gallarija fuq ix-xellug tat-taraġ. Fuq il-bejt hemm erba’ turretti – waħda 
f ’kull kantuniera. Kuntrarju għal torrijiet oħra, dan it-torri għandu ħajt tal-ġebel 
forma ta’ stilla bi tmien ponot madwaru li jagħmluh jixbah lil xi sur. Ħadd ma jaf 
għaliex ġie miżbugħ aħmar.

Il-ġiebja qiegħda fuq il-lemin, kif wieħed jidħol fl-ewwel kamra. Tesa’ 42 
metru kwadru ta’ ilma li jinġabar mis-saqaf permezz ta’ kanal fuq il-bejt, jgħaddi 
għall-katusi minn barra u jinżel dritt fil-ġiebja. Din kienet taqdi l-bżonnijiet tas-
suldati stazzjonati hemm.

Fl-alkova fit-tieni kamra, fuq il-lemin tat-tieqa tan-nofs, kien hemm il-
kappella ddedikata lil Sant’Agata.

F’nofs il-ħajt hemm imnaqqax salib u taħtu s-sena 1814. Għalkemm wieħed 
ma jistax ikun żgur, jista’ jkun li dan is-salib ġie mnaqqax fi żmien l-epidemija 
tal-pesta f ’Malta (1813-1814). Hemm ħafna niċeċ żgħar fil-ħitan imma ħadd ma 
jaf x’kien l-użu tagħhom. Taħt it-tieqa tan-nofs fejn il-kappella, hemm virga tal-
ħadid. Fuqha kienet tintrama ‘machine gun’ matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Fi 
ġranet ċari, mit-tieqa tidher Sqallija, li hi biss 70 mil ’il bogħod.

It-taraġ oriġinali kien ilu mkisser u s-suldati kellhom jużaw l-iskaluni tal-
ħadid biex jitilgħu fuq il-bejt. Dawn għadhom jidhru. It-taraġ tal-injam il-ġdid 
kien maħdum Għawdex, kif ukoll it-twieqi u l-bibien interni. Meta titla’ t-tarag 
hemm żewġ fetħiet fuq il-lemin biex idawwlu t-taraġ. Illum għandna l-elettriku. 
Wieħed jista’ wkoll jintebah li l-ħxuna tal-ħitan hija ta’ erba’ metri u nofs. F’nofs 
it-taraġ hemm aċċess għall-gallarija u żewġt itwieqi żgħar. Fuq in-naħa l-oħra 
tal-kmamar hemm żewġt itwieqi żgħar oħra. Dawn ma jistgħux jintlaħqu. Meta 
ġie mibni t-torri, l-art tat-tieni sular kienet imqiegħda u hekk kien hemm żewġt 
ikmamar oħra. Dawn kienu jservu ta’ dormitorju għas-suldati.

Minn fuq il-bejt jidher it-torri fuq Kemmuna ddedikat lil Santa Marija, it-torri 
l-Abjad tal-Armier, it-torri ta’ Għajn Żnuber qrib il-Manikata u li llum m’ghadux 
jezisti, u fil-bogħod it-torri ta’ Lippija fuq il-bajja tal-Ġnejna. It-torrijiet kollha 
kienu jgħassu l-bajjiet ramlija ta’ madwar din il-parti tal-gżira. Jidher ukoll il-



gandott minn fejn l-ilma jinżel għall-ġiebja. L-alkova ta’ maġenb it-turretta nru 
4 kienet tintuza bħala latrina mis-suldati. Mit-tramuntana jidher il-ħajt forma 
ta’ stilla ta’ tmien ponot li jdur mat-torri. Għalkemm mhux għoli ħafna, it-torri 
kien jaqta’ qalb kull min kien jażżarda jattakkah. L-għolja ta’ madwaru kienet 
diġà iebsa biżżejjed biex titlaghha. Il-ħofra tonda fl-art fin-naha tat-tramuntana 
hija l-fossa ta’ żmien l-okkupazjoni Ngliża.

Kif wieħed ikun ħiereġ ’il barra, fuq il-bieb jista’ jaqra d-dedika kif ukoll 
iskrizzjoni ohra iżgħar li tgħid li t-torri ma kienx iservi ta’ santwarju għal min 
kien kiser il-liġi tal-pajjiż. 

Grazzi talli żort it-torri ta’ Sant’Agata, magħruf bħala t-torri l-Aħmar. 
L-Għotja ġeneruża tiegħek tgħin biex it-torri jinżamm fi stat tajjeb u biex 
Din l-Art Ħelwa tista’ tkompli bix-xogħol ta’ restawr u żżomm fi stat tajjeb il-
patrimonju nazzjonali.
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