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L-ewwel serje - Id iżżomm torċa mixgħula 
b’mappa ta’ Malta fl-isfond

 

Il-munita turi id iżżomm torċa 
mixgħula b'mappa ta' Malta 
fl-isfond. Is-simboliżmu tat-torċa 
mixgħula jirrappreżenta t-tfittxija 
għall-progress u d-dawl ta' 
gwida. 

1972

Pġ. 1

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm5
Dijametru 19mm
Piż Gross 3g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka SMOM, Rome



L-ewwel serje - Kenur, fuklar tal-ġebel

Il-kenur kien strument tat-tisjir magħmul mit-tafal jew minqux 
minn ġebel Malti. Il-parti ta' taħt kellha toqba fuq quddiem minn 
fejn kien jista' jitqiegħed l-injam jew il-faħam. Fuq kienet tinqata' 
grada mill-istess ġebla li kienet tippermetti lis-sħana togħla biex 
isiru l-kontenuti fi kzazel jew borom tal-fuħħar. Il-borma kienet 
isserraħ fuq l-erba' kantunieri merfugħin tal-kenur. Dan il-fuklar 
magħmul mill-ġebel jew mit-tafal kien jeħtieġ ħafna attenzjoni u 
tirwiħ biex il-fjamma tibqa' taqbad. Għalkemm it-tisjir fuq il-kenur 
kien proċess li jieħu l-ħin, il-kenur kien għadu użat ħafna 
sas-snin bikrin tas-seklu 20. 

1972

Pġ. 2

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm10
Dijametru 22mm
Piż Gross 6g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka SMOM, Rome



L-ewwel serje - Il-Merill, l-għasfur 
nazzjonali ta' Malta

1972

Pġ. 3

Il-merill (blue rock thrush) hu l-għasfur nazzjonali ta' 
Malta. It-tul tiegħu hu ta' 20-23 ċm, u dan l-għasfur 
għandu munqar twil u rqiq. Ibejjet f'toqob fil-blat u 
f'bini ħdejn il-baħar, u normalment il-mara tbid minn 3 
sa 5 bajdiet. Minbarra frott żgħir bla għadma, jiekol 
varjetà kbira ta' insetti. Il-merill maskili għandu rix blu 
jagħti fil-griż u għajta ċara u melodjuża. Minħabba 
ż-żieda ta' żoni residenzjali f'Malta, il-merill kellu 
jersaq lejn l-irdumijiet ta' ħdejn il-baħar. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm20
Dijametru 26mm
Piż Gross 12g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka SMOM, Rome



L-ewwel serje – L-Istatwa ta’ 
Nettunu

1972

Pġ. 4

L-istatwa tal-bronż ta' Nettunu kienet tifforma parti minn funtana li 
nbniet fl-1615 mill-Gran Mastru Adolf de Wignacourt biex tiġi 
kkommemorata t-tlestija tal-akkwedott. Oriġinarjament kienet 
tinsab fix-Xatt ta' Lascaris u kienet tifforma parti mis-suq il-qadim 
tal-ħut. Kanun żgħir tal-ġebel fil-bażi ta' din il-funtana kien 
jipprovdi l-ilma lill-inġenji żgħar tal-baħar ġewwa d-daħla ż-żgħira 
taħt il-funtana ta' Nettunu, magħrufa dak iż-żmien bħala Porto 
Pidocchio. L-istatwa ġiet trasferita miż-żona tal-port lejn il-bitħa 
tal-Palazz fl-1858 fi żmien il-Gvernatur Gaspard Le Marchant. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm50
Dijametru 34mm
Piż Gross 30g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka SMOM, Rome



It-tieni serje – Il-Gardjola

1973

Pġ. 5

Il-gardjola hi kabina tal-ġebel għas-suldati tal-għassa, mibnija 
fuq il-quċċata tal-angolu tas-sur li jħares 'il barra. Il-gardjola 
kienet tagħti lis-suldati tal-għassa veduta tajba tal-bażi tas-sur; 
mill-fetħiet tagħha s-suldati tal-għassa kienu jistgħu jisparaw 
mingħajr il-periklu li jintlaqtu mill-isparar tal-għadu. Il-gardjola 
tal-Ponta ta' Senglea, issa meqjusa bħala waħda mill-postijiet 
prominenti tal-Port il-Kbir, twaqqgħet fi żmien it-Tieni Gwerra 
Dinjija biex ma tfixkilx il-firxa tal-isparar tal-kanuni tad-difiża. 
Wara l-gwerra reġgħet inbniet. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm10
Dijametru 19mm
Piż Gross 3g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint



It-tieni serje – Il-funtana tad-dniefel, 
fil-Furjana

1973

Pġ. 6

Il-funtana, li issa tinsab fi Ġnien San Filep fil-Furjana, 
oriġinarjament kienet tinsab fi Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta. 
Il-funtana kienet tfakkar il-wasla ta' provvista ta' ilma ħelu fil-Belt 
Valletta fl-1615 wara t-tlestija tal-Akkwedott ta' Wignacourt. Dan 
l-avveniment ġie ċċelebrat b'festi kbar fil-Belt Valletta.

Il-funtana għandha vaska kbira tonda bi tliet vaski iżgħar li jinsabu 
fuq xulxin u li għandhom forma ta' qxur tal-arzella; dawn iserrħu 
fuq pedestall f'forma ta' kon li fuqu hemm skolpiti tliet dniefel 
b'denbhom 'il fuq. Il-funtana ġiet trasferita lejn il-Furjana 
mill-Ingliżi. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm20
Dijametru 22mm
Piż Gross 6g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint



Pġ. 7

SMOM, Rome

Type Gold

19

 

It-tieni serje – Il-Berġa ta’ Kastilja

Meta l-Ordni ta' San Ġwann ta' Ġerusalemm ittrasferiet il-kwartieri ġenerali tagħha 
mill-Birgu għall-belt il-ġdida msejħa Valletta wara l-Assedju l-Kbir tal-1565, kienet ħaġa 
naturali li wara t-tlestija tas-swar tal-belt, l-Ordni tieħu ħsieb tibni l-bereġ, jew alloġġi, 
għall-kavallieri li kull wieħed minnhom kien jappartjeni għal waħda mit-tmien Langues. 
Wieħed minn dawn l-alloġġi kien il-Berġa ta' Kastilja, Leon u l-Portugall.

Id-disinn tal-bini oriġinali, li jmur lura għall-1574, kien fdat f'idejn Girolamo Cassar, 
l-arkitett famuż Malti li dak iż-żmien kien fis-servizz tal-Ordni. Is-sit magħżul kien 
partikolarment prominenti, fuq l-ogħla parti tan-naħa tal-art tal-Belt Valletta, b'veduta ta' 
parti estensiva tal-gżira.

Iżjed tard, il-Gran Mastru Portugiż Emanuel Pinto de Fonseca, li kien affaxxinat 
mill-grandjożità, u fil-fatt kien inkluda kuruna magħluqa fl-istemma araldika tiegħu, qies 
li l-bini oriġinali ma kienx jixraq lill-importanza tal-Langue tiegħu. Għalhekk iddeċieda li 
dan il-bini kellu jitkabbar u jissebbaħ. Skont riċerka reċenti, il-proġett ġie fdat f'idejn 
l-arkitett Andrea Belli u tlesta fl-1744.

Ir-riżultat tad-deċiżjoni ta' Pinto jista' jiġi ammirat fil-faċċata simmetrika preżenti, 
eżempju eċċellenti ta' arkitettura barokka u, bla dubju, l-aktar stupenda fost il-bereġ. 
Partikolarment impressjonanti hu l-bieb imponenti tagħha, b'erba' kolonni fuq il-ġnub u 
b'ġabra dekorattiva, rikka u varjata, ta' elementi militari u bnadar; fuq dan kollu hemm 
il-bust tal-Gran Mastru Pinto. Bħalissa l-Berġa ta' Kastilja, kif hi popolarment magħrufa, 
tospita l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 

1974

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm50
Dijametru 28mm
Piż Gross 15g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint



It-tielet serje - Centaurea, il-fjura nazzjonali 
ta' Malta

SMOM, Rome

1974

Pġ. 8

Bil-Malti, iċ-Centaurea hi magħrufa bħala 
Widnet il-Baħar. Din hi endemika għal 
Malta u hi meqjusa bħala speċi f'periklu 
kbir ta' estinzjoni. Tikber sa għoli ta' 
madwar 70 ċm u tipproduċi fjuri vjola ċari 
f'Mejju, Ġunju u Lulju. Iċ-Centaurea tinsab 
normalment fuq l-irdum tan-Nofsinhar ta' 
Malta, iżda hi preżenti wkoll f'żoni 
tal-irdumijiet ta' Għawdex. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm10
Dijametru 19mm
Piż Gross 3g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint



It-tielet serje - Id-dgħajsa ta' Għawdex

 

SMOM, Rome

 

1974

Pġ. 9

Id-dgħajsa ta' Għawdex kienet magħrufa wkoll bħala ‘tal-latini’- u 
żviluppat mill-ixprunara. Iż-żewġ tipi ta' dgħajjes kellhom l-istess 
kostruzzjoni tal-qafas prinċipali u l-istess arranġament tal-qlugħ. 
Id-dgħajsa ta' Għawdex kienet tinżeba' b'kuluri tradizzjonali: 
l-aħdar, il-blu, l-aħmar u l-isfar. Id-dgħajjes kienu jġorru passiġġieri, 
bhejjem u merkanzija bejn Malta u Għawdex. Dgħajsa ta' 
Għawdex miżbugħa bl-iswed kienet tinżamm għall-ġarr ta' katavri 
bejn iż-żewġ gżejjer. Servizz tajjeb u affidabbli b'bastimenti li 
jaħdmu bil-mutur wasslu biex id-dgħajsa tradizzjonali ta' Għawdex 
ma tibqax tintuża. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm20
Dijametru 22mm
Piż Gross 6g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint



 

It-tielet serje - L-ewwel munita Maltija

1974

Type Gold19 Ftit wara l-konkwista tal-gżejjer Maltin minn Ruma fis-sena 218 QK, daħlu 
fiċ-ċirkolazzjoni muniti lokali tal-bronż ibbażati fuq is-sistema Rumana tal-piż. 
Malta, li kienet tifforma parti mill-kmand pretorjali ta' Sqallija, ingħatat l-istatus ta' 
municipium, li kien ifisser li setgħet tistampa l-muniti tagħha mill-bronż. Dawn 
il-muniti kienu fiċ-ċirkolazzjoni għal madwar żewġ sekli. L-iżjed bikrija fost 
il-ħarġiet ta' muniti kellha tliet ittri Puniċi stampati fuqha, aleph, nun, nun, li hu 
maħsub li kien l-isem antik ta' Malta. Aktar tard il-muniti kellhom stampat fuqhom 
l-isem MELITAION bil-Grieg, u terġa' iżjed tard il-kelma MELITAS bil-Latin. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm50
Dijametru 28mm
Piż Gross 15g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint

Pġ. 10



Ir-raba' serje - Il-bies Malti

1975

Il-bies (peregrine falcon) kien ibejjet liberament f'Malta. Ir-rabta mal-gżejjer 
Maltin hi riflessa wkoll fl-isem ta' ħafna postijiet bħal Irdum il-Bies u Ras 
il-Pellegrin. Il-falkunerija, l-użu ta' falkuni mħarrġa għall-kaċċa ta' għasafar 
oħra, kienet attività importanti matul il-Medju Evu. Il-falkuni maqbuda 
f'Malta kienu stmati ħafna; infatti, meta l-Imperatur Federiku II għaqqad lil 
Malta ma' Sqallija fl-1239, hu bagħat 18-il falkunier biex jirrappurtaw dwar 
l-għadd ta' falkuni fil-gżejjer u kemm kienu nqabdu fis-selvaġġ matul dak 
l-istaġun.

Meta l-Imperatur Karlu V ta' Spanja ta lil Malta lill-Ordni ta' San Ġwann, 
il-kavallieri kienu obbligati jagħtu lilu u lis-suċċessuri tiegħu falkun ħaj kull 
sena. Hu storikament magħruf li bejn l-1646 u l-1789 kull sena kienu 
jintbagħtu falkuni lir-rejiet ta' Franza u ta' Napli u lir-Renju taż-Żewġ 
Sqallijiet. Ir-rwol tal-Gran Falkunier kien li jħejji l-falkuni, joħroġ liċenzji 
tal-kaċċa u jiddeċiedi dwar il-ftuħ u l-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa. Il-bisien 
saru protetti bil-liġi fl-1980.

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm10
Dijametru 19mm
Piż Gross 3g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint
Stampar 2,000

Pġ. 11



Type Gold

Ir-raba’ serje – Granċ tal-ilma ħelu

1975

Pġ. 12

19Il-granċ tal-ilma ħelu ta' Malta (qabru) hu endemiku 
għal ċerti żoni tal-Gżejjer Maltin u jinsab fil-Baħrija, 
l-Imtaħleb, San Martin u l-Wied tal-Lunzjata 
(Għawdex), fejn hemm ilma ġieri s-sena kollha. Din 
is-sottospeċi ta' granċ hi rari ħafna u tikber sa 7-8 ċm. 
Tgħix ħdejn għadajjar u għejun tal-ilma, u tistaħba taħt 
il-ġebel fl-ilma, qalb il-veġetazzjoni, jew tirtira ġewwa 
ħofor fl-art, li tħaffer fit-tajn jew fit-tafal. Normalment 
tiekol annimali iżgħar, inkluż bebbux. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm20
Dijametru 22mm
Piż Gross 6g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint
Stampar 2,000



Ir-raba' serje - Il-gallarija tal-ġebel

1975

Pġ. 13

Il-gallarija tal-ġebel hi karatteristika tal-pajsaġġ urban Malti. L-ewwel 
gallariji miftuħin li nbnew għalkollox bil-ġebel dehru lokalment 
fiż-żminijiet medjevali. Ħafna storiċi tal-arkitettura huma tal-fehma li 
l-ewwel gallariji magħluqin kienu sempliċement riżultat ta' żieda 
mal-parapett tal-ġebel tal-gallarija miftuħa. Iżjed tard ix-xogħol 
tal-ġebel ġie sostitwit minn pannelli tal-injam u dan wassal 
għall-iżvilupp tal-gallarija magħluqa tal-injam tal-lum. Hu maħsub li 
l-gallarija magħluqa tal-injam oriġinat fil-Belt Valletta u li l-popolarità 
tagħha nfirxet mill-Belt għall-irħula mbiegħda matul is-seklu 18. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm50
Dijametru 28mm
Piż Gross 15g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint
Stampar 2,000



Type Gold

19

Il-ħames serje – Il-farfett

1976

Type

Il-farfett Swallowtail Malti hu speċi endemika. Hu sottospeċi tal-farfett 
swallowtail u l-isem xjentifiku tiegħu hu Papilio machaon melitensis. Dan 
il-farfett endemiku ssemma minn Karl Esher fl-1936 fil-ktieb ta' referenza 
standard tiegħu intitolat "Die Rassen von Papilio Machaon L".

Il-farfett Swallowtail għandu ġwienaħ sofor b'marki ta' vini suwed, u firxa 
tal-ġwienaħ ta' 65-86 mm. Hu magħruf bħala farfett tar-reġina u l-larvi 
tiegħu normalment jieklu bużbież u fejġel.  

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm10
Dijametru 19mm
Piż Gross 3g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint

Pġ. 14



Il-ħames serje - Il-kanġu ta' Filfla

1976

Pġ. 15

Il-kanġu ta' Filfla (Storm Petrel) hu għasfur żgħir 
tal-baħar, li jgħaddi l-biċċa l-kbira ta' ħajtu 'l barra fuq 
il-baħar u jiġi lejn l-art biex ibejjet biss. Il-kanġijiet ta' 
Filfla jbidu bajda waħda biss fis-sena. Il-gżira ta' Filfla 
hi żona ewlenija għall-bejtiet tal-kanġijiet ta' Filfla, u hu 
stmat li iżjed minn nofs il-popolazzjoni totali 
tal-Mediterran tbejjet hemm. Għalkemm hu probabbli 
li fl-imgħoddi l-kanġu ta' Filfla kien ibejjet f'postijiet 
oħra f'Malta, Filfla baqgħet il-post ideali għall-bejtiet 
minħabba l-iżolazzjoni ta' din il-gżira. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm20
Dijametru 22mm
Piż Gross 6g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint



Il-ħames serje - Il-ħabbata Maltija

1976

Il-ħbabat tal-bibien kellhom skop prattiku, speċjalment 
qabel il-wasla tal-qanpiena mekkanika u elettrika. Il-ħbabat 
tal-bibien kisbu wkoll skop dekorattiv, li jispjega għaliex 
għadhom popolari. F'bini madwar il-gżejjer Maltin, 
speċjalment fl-Imdina u l-Belt Valletta, għad hemm eżempji 
ta' ħbabat tal-bibien ta' finezza eċċezzjonali. Dawn 
ix-xogħlijiet artistiċi, dekorati u kumplessi ħafna, huma 
karatterizzati minn motifi numerużi u huma ta' kull forma u 
daqs. Spiss jirriflettu l-personalità u l-istatus ta' sid id-dar. 

Tip Deheb
Denominazzjoni Lm50
Dijametru 22mm
Piż Gross 15g
Finezza 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint

Pġ. 16



Is-sitt serje - L-Imnara

1977

Pġ. 17

L-imnara kienet lampa medjevali tal-fuħħar 
li kienet tintuża bħala appoġġ għal għadd ta' 
lampi żgħar taż-żejt li kienu jipprovdu 
d-dawl fil-bini. 

Tip Deheb BU Deheb Proof
Denominazzjoni Lm50 Lm50
Dijametru 28.4mm 28.4mm
Piż Gross 15.98g 15.98g
Finezza 0.916 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint Malta Mint
Stampar - 515



Is-sitt serje – L-ewwel munita ta’ Għawdex

1977

Ftit wara l-konkwista Rumana tal-gżejjer Maltin fis-sena 218 QK, muniti tal-bronż 
ibbażati fuq is-sistema Rumana tal-piż bdew jiċċirkolaw f'Malta, li kienet tifforma 
parti mill-kmand pretorjali ta' Sqallija. Malta ngħatat l-istatus ta' municipium, u 
dan kien ifisser li setgħet tistampa l-muniti tagħha mill-bronż. Dawn il-muniti 
kienu fiċ-ċirkolazzjoni għal madwar żewġ sekli. L-iżjed bikrija fost dawn il-ħarġiet 
ta' muniti kellha tliet ittri Puniċi stampati fuqha, aleph, nun, nun, li hu maħsub li 
kien l-isem antik ta' Malta. Aktar tard, il-muniti kellhom stampat fuqhom l-isem 
MELITAION bil-Grieg, u terġa' iżjed tard il-kelma MELITAS bil-Latin. F'ċertu 
punt, Għawdex ukoll ħareġ il-muniti tiegħu, li kellhom fuqhom l-isem GAULITON 
bil-Grieg. 

Tip Deheb BU Deheb Proof
Denominazzjoni Lm25 Lm25
Dijametru 22.05mm 22.05mm
Piż Gross 7.99g 7.99g
Finezza 0.916 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli Pietro Giampaoli
Zekka Malta Mint Malta Mint
Stampar - 515

Pġ. 18



6th series - Les Gavroches 

1977

Pġ. 19

L-iskultura tal-bronż Les Gavroches hi xogħol 
tal-famuż artist Malti Antonio Sciortino. Dan ix-xogħol 
artistiku, li jirrappreżenta tlett itfal foqra lebsin ħwejjeġ 
imqattgħin, ġie ispirat mir-rumanz ta' Victor Hugo "Les 
Miserables". Hugo jiddeskrivi l-ħajja ta' tliet subien 
tat-triq foqra li jgħixu fit-toroq ta' Pariġi fi żmien 
ir-rivoluzzjoni tal-1848. Sciortino ħoloq din l-iskultura 
tal-bronż f'Ruma u din imbagħad inġiebet Malta 
fl-1907. Il-bozzetto tal-iskultura kien ingħata bħala rigal 
mill-Gvern Malti lill-Prinċipessa Eliżabetta - li iżjed tard 
saret ir-Reġina Eliżabetta II - meta żaret il-gżejjer 
Maltin fl-1951. Sa ftit snin ilu kienet tinsab għall-wiri 
fil-Barrakka ta' Fuq fil-Belt Valletta. 

Tip Deheb BU Deheb Proof
Denominazzjoni Lm100 Lm100
Dijametru 34mm 34mm
Piż Gross 31.96g 31.96g
Finezza 0.916 0.916
Disinjatur Pietro Giampaoli Pietro Giampaoli

Stampar 515
Zekka Malta Mint Malta Mint


