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Ġiraffa Ħarbet minn Kastilja 
Kitba ta’ Aleks Farrugia u Direzzjoni ta’ Daniel Azzopardi

Mill-Ġimgħa 13 - sal-Ħadd 22 ta’ Mejju 2022
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Spazju Kreattiv qed ifittex atturi biex ikunu parti mill-produzzjoni ġdida ‘Ġiraffa Ħarbet 
minn Kastilja’ - id-dramm, ispirat mit-tradizzjoni tat-teatru tal-assurd, huwa miktub minn 

Aleks Farrugia u bid-direzzjoni ta’ Daniel Azzopardi.   

Ġiraffa Ħarbet minn Kastilja maħsub biex jiġi preżentat:
Il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju 2022, 8pm

Is-Sibt 14 ta’ Mejju 2022, 8pm
Il-Ħadd 15 ta’ Mejju 2022, 7pm

Il-Ħamis 19 ta’ Mejju 2022, 8pm
Il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju 2022, 8pm

Is-Sibt 21 ta’ Mejju 2022, 8pm
l-Ħadd 22 ta’ Mejju 2022, 7pm

*Hemm il-possibilita’ li jiżdiedu l-ammont ta’ rappreżentazzjonijiet skont id-domanda. 
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Sinopsi:

250 sena wara u l-poplu Malti għadu qed jistenna li ssir ġustizzja. Qed jistenna li 
teżor importanti li nsteraqlu mistenni jitreġġa lura lejn il-Gżejjer Maltin. Il-Prim 
Ministru qed jittiekel minn ġewwa sakemm jasal lura l-Ministru tal-Affarijiet 
Barranin b’dan l-oġġett prezzjuż.

Madankollu, mhux kollox imur kif mistenni. U minn hawn jibdew iseħħu ġrajjiet strambi u 
inkredibbli. Dik li kellha tkun kisba politika kbira tinbidel f’diżastru ta’ relazzjonijiet pubbliċi. 
Tellieqa għas-sejba ta’ ġiraffa ndimonjata li qiegħda titterrorizza t-toroq tal-Belt Valletta. Il-
Korp tal-Pulizija jitħawwad u l-Prim Ministru joħroġ b’idea ġenjali.
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Karattri għal-awdizzjonijiet:
Prim Ministru 
Raġel fl-erbgħinijiet, kunfidenti fl-abiltajiet tiegħu u għandu għarfien 
vast ta’ kif taħdem il-magna politika fil-pajjiż. Kapaċi jkun insistenti u 
konvinċenti biex jikseb dak li jrid. Peress li ġej minn familja ta’ klassi 
medja kellu jirsisti aktar minn ħaddieħor biex jiġi aċċettat miċ-ċrieki 
għolja tas-soċjeta’ u jkollu karriera influwenti u ta’ suċċess. 

Silta
Ħmmm ... makakk il-Ministru tal-Affarijiet Barranin! Irid iħallini fuq ix-
xwiek biex imbagħad jagħmel id-daħla trijonfanti tiegħu. Ma jimpurtax. 
Inħalluh jitbaskat ftit fil-glorja. Ħaqqu wara kollox. Sehemu tah ukoll. 
Intom tafu x’qed nistenna hux vera? Ejja naraw ftit. Milli smajtu s’issa, 
x’taħsbu li qed nistenna? Ħa! Taraw? Lanqas kelli għalxiex ngħidilkom 
wisq, fhimtu mill-ewwel - Ix-Xabla ta’ La Vallette. Mogħtija lill-
Granmastru Jean Parisot de La Vallette mir-Re Filippu t-Tieni ta’ Spanja 
wara r-rebħa tal-Assedju l-Kbir fl-1565. Misruqa minn Napuljun fl-1798.

Erba’ snin ilu għamilt wegħda lill-elettorat Malti. Jien nerġa’ nġib lura 
x-xabla lejn Malta. Insewwi din l-inġustizzja mal-poplu tagħna.

Ix-xabla ta’ La Vallette mhijiex biss xabla. Hija simbolu; is-simbolu tal-
kobor ta’ dan il-poplu tagħna, tal-qlubija tiegħu, tal-kredenzjali Ewropej 
tiegħu. X’kien jiġri mill-Ewropa li kieku ma rbaħniex l-Assedju? Konna 
narawhom kieku l-koxox mikxufin u maħruqin bix-xemx fuq il- Kosta 
‘Smeralda jew ir-Riviera Franċiża! Konna naraw, imma, nisa mgħottijin 
minn rashom sa saqajhom u l-kattidrali mneżża’ mill-arti u mdawra 
f’moskej; l-għelieqi tal-Bordeaux u l-Barolo miżrugħin qmugħ għall-
cous cous; addijo Beatles u Rolling Stones u rap u heavy metal, minn 
filgħodu sa fl-għaxija bil-muezzin jingħi minn fuq it-torri tal-moskea 
u fir-Ramadan kulħadd mejjet għal tazz’ ilma. Aħna konna li salvajna 
l-Ewropa. Kulm’ hi l-Ewropa llum kollu lilna tafu.

U dik ix-xabla, dik hija t-tfakkira tad-dejn li għandha magħna l-Ewropa. 
U aħna, id-dmir tagħna hu li nfakkruhom, kull ħin, kull mument.
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Assistenta
Tfalja attraenti fl-għoxrinijat, ambizzjuża u determinata. Intelliġenti 
u perspikaċi f’dak li tagħmel. Minkejja li taħdem f’ambitu li huwa 
predominament maskili xorta kienet kapaċi tnaqqax l-ispazju tagħha. 
Kibret timmilita fil-partit u kienet mill-bidu nett parti mit-tim tal-
istrateġija tal-kap li wassal għar-rebħ tal-elezzjoni ġenerali.  

Silta
Prim, diġá għedtlek, din l-attitudni lejn il-midja ma tagħmlilniex ġid. 
Irridu nilagħbu l-logħba tagħhom… Issa tkunx traġiku! Dal-ġurnalisti 
qed tagħmilhom intelliġenti wisq aktar milli fil-veritá huma. Ara, 
Prim, il-ġurnalist minn ħaġa waħda biss jinteressah - mill-istorja. U 
aktar ma tkun improbabbli aktar jemminha malajr għax jaf li l-editur 
se jitfagħhielu fuq quddiem. U l-editur minn xiex jinteressah? Minn 
x’se jgħid l-imgħallem tiegħu ovvjament, jekk irid iżomm il-post, u 
l-imgħallem fl-aħħar mill-aħħar – jekk hu kummerċjali – jinteressah 
mil-but u jekk hu politiku jinteressah milli jirbaħ xi vantaġġ. Kollox ma’ 
dawk iż-żewġ affarijiet idur. Lill-ġurnalisti ntuhom storja tajba: dawk ta’ 
miegħek, wara kollox, se jsibu kif jiġġustifikawk; dawk ta’ kontrik dejjem 
se jimmanipulawk, u dawk li jridu jbiegħu dejjem se ssibhom bil-għatx 
għal storja tajba.



Ġiraffa Ħarbet minn Kastilja 

-5-

Dawk interessati għandhom jibgħatu email bid-dettalji tagħhom fuq spazju@kreattivita.org sal-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2021.

Rekwisiti għal min jintagħżel:
Qegħdin infittxu atturi:
— li jitkellmu tajjeb bil-Malti;

— li għandhom numru tal-VAT validu għal skopijiet ta’ remunerazzjoni;

— li huma vaċċinati kontra l-Covid-19.

Skeda tentattiva tal-produzzjoni:
- Provi: Bejn it-Tlieta 22 ta’ Marzu - u l-Ħadd 8 ta’ Mejju 2022;

- Ġimgħa tal-Produzzjoni: Mit-Tnejn 9 sal-Ħamis 12 ta’ Mejju 2022;

- Rappreżentazzjonijiet: Mill-Ġimgħa 13 - sal-Ħadd 22 ta’ Mejju 2022.
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