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Il-Karattru tas-Sur Tonin Callus

Is-Sur Tonin Callus:

 Kien negozjant tal-bini u l-artijiet.

 Ma jiddiskuti xejn ma’ martu. L-aqwa li jkun iċ-ċentru 
tal-attenzjoni fir-raħal.

 Kellu mġiba immatura:

1. Jrabbi żewġ xadini biex jiġbed l-attenzjoni. (annimali 
mhux komuni)

2. Jidħol għal affarijiet li ma jinqalax għalihom.

eż. Il-logħba tal-boċċi, 

it-tlielaq taż-żwiemel (lanqas biss irreġistra għat-
tellieqa)

il-politika (ma kienx jaf fuq liema distrett ħiereġ u 
għamel wegħdiet bla bażi)



Is-Sur Tonin u r-Raħal: 

Ir-relazzjoni ta’ bejniethom

In-nies tar-raħal approfittaw mill-ekstravaganza tas-Sur 

Tonin u għamlu festa minn flusu u mill-karattru tiegħu.

1. Inkoraġġewh joħroġ  għall-politika meta kienu jafu li 

ma kienx kapaċi.

2. Ċapċpulu u qalulu li se jivvutawlu iżda mbagħad ma 

vvutawlux.

3. Jispikka Ġorġ l-Ispitfire li legleg kemm felaħ minn fuq 

dahru u akkwista lira tajba biex jaħdimlu waqt il-

kampanja elettorali.

4. Il-każini wkoll approfittaw, dak tal-banda ried 

standard ġdid u dak tal-futbol set gerijiet ġodda.



 Imġiba ipokrita tan-nies mas-Sur Tonin 

waqt il-logħob tal-boċċi: 

“ifaħħruh u jagħmlulu l-qalb imqar jekk 

minn ġewwa kienu jkunu jridu jinfaqgħu 

bid-daħk xħin jarawh hekk bla ħila”

 Huwa wkoll ipprova jibni immaġini li ma 

kinitx reali.

1. Imur fuq iz-zuntier aktar ta’ spiss.

2. Isellem kemm lil taż-żewġ każini. 

3. Jidher bil-gazzetta f’idu għalkemm 

bilkemm kien jaf jaqra.

Is-Sur Tonin u r-Raħal: 

Ir-relazzjoni ta’ bejniethom



Il-Karattru ta’ martu Ċikka

 Mara li aċċettat li tieħu paċenzja bih minkejja 

d-difett tiegħu li dejjem jivvinta xi ħaġa.

 L-idea tiegħu li jikkontesta l-elezzjoni ma 

għoġbithiex imma spiċċat biex ċedietlu.

 Tieħu t-telfa elettorali bi 

kbira meta tisma’ r-riżultat.



Il-Ħolqien tal-Atmosfera 

tal-Ħajja Raħlija:
 Il-passatempi li jissemmew f’dan l-ambjent:

1. It-tiġrijiet taż-żwiemel

2. Il-logħba tal-boċċi

3. Il-murtali u l-isparar tal-festi

 Iċ-ċentri tal-laqgħat tar-raħlin:

1. Il-ħwienet tax-xorb

2. Iz-zuntier

3. Il-każini tal-banda (tal-Ajkla u tal-Istilla)

 Is-soppa tas-saqajn immellħa

 Il-laqmijiet (Ġorġ l-Ispitfire)

 Il-Kappillan – figura importanti fir-raħal

 Il-partit imsemmi għall-bdiewa – komunità li għadha bbażata 

fuq ix-xogħol tar-raba’



 Permezz tad-deskrizzjoni 

ddettaljata tal-ambjent tar-raħal 

Malti, l-awtur donnu jrid iwassal il-

frustrazzjoni tal-għeluq u l-insularità

fl-irħula żgħar Maltin. B’hekk 

karattru kkulurit bħal ma huwa s-

Sur Tonin iservi biex id-dwal 

jinxtegħlu fuqu u tonqos il-

monotonija tal-ħajja ta’ kuljum.

Il-Ħolqien tal-Atmosfera 

tal-Ħajja Raħlija:



It-Ton Komiku u Ironiku

tan-Novella

 L-awtur jironizza fuq il-fatt li l-protagonist ma kellux 

tfal u l-effett ta’ dan il-fatt fuq il-protagonist: 

“Meta qata’ jiesu li ma setax ikollu tfal, twebbel 

bix-xadini”

 IRONIJA DRAMMATIKA - Is-Sur Tonin jaqa’ għaż-

żufjett. Dan hu l-effett opppost li ried joħloq fir-

raħal. Xtaq jidher u jimpressjona imma spiċċa 

waqa’ għaċ-ċajt.

 KOMIĊITÀ – Fir-ritratt li s-Sur Tonin qassam biex 

jirreklama lilu nnifsu bħala kanditat, huwa jidher 

jippoża ma’ żewġ xadini.



It-Titlu: 

Xtara l-ħut fil-baħar 

L-implikazzjoni tat-titlu huma li l-

protagonist: 

 immaġina u għamilha fatta li ġrat xi ħaġa 

qabel ma ġrat tassew.

 Ħalla l-immaġinazzjoni u l-fantasija jiġru 

bih. 

 Immaġina li se jkun elett faċilment meta fil-

fatt ġab 37 vot biss.


