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N arito tayong lahat dahil mayroon tayong pan-
garap. Gusto nating umasenso. Nais nating su-

mulong. 
 Sa araw-araw na pakikipaglaban at pakikipagsapa-
laran, unti-unti tayong nalalapit sa ating nilulunga-
ti. O baka naman unti-unti tayong nalalayo? Kaya 
napakahalaga na magkaroon tayo ng panahon 
para huminto, mag-isip, magmuni-muni at mag-
balik-tanaw.  Sa ganitong paraaan ay makakapag-
nilay tayo nang mabuti, masusuri natin ang ating 
sarili, ang ating kakayahan at kahinaan at lilingon 
tayo sa ating pinanggalingan. Tama ba ang landas 
na ating itinahak o tayo ay naliligaw na? Malapit 

na ba tayo sa ating mithiin? Ngunit hindi naman 
maabot ni matanaw ng marami? Nakatapak pa ba 
tayo sa lupa o nakatungtong na tayo sa kalabaw? 
Inihahandog namin ang edisyong ito kasabay ng 
pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa 
kagandahang loob ng Centro Filipino-Tuluyan San 
Benito, ang edisyong ito ay naglalayong samahan 
tayong alamin, suriin at pahalagahan ang ating 
pinagmulan, kalinangan at kaugalian. Nang sa ga-
yon ay hindi tayo malunod sa isang basong tubig, 
malasing sa karangyaan, at mahilam sa mga kumi-
kinang. Narito tayong lahat upang sumulong, hindi 
tumanda nang paurong.

 Labang Manny Pacquiao 
noon pa man

Bago pa man sumikat sa buong mundo 
si Pambansang Kamao, napatunayan 

na ni Lapu-Lapu at ang mga kawal nito 
ang kanilang kagalingan sa pakikipagla-

ban. Sinasabing hasa na ang mga 
katutubo sa mga ‘precolonial martial 

arts’ katulad ng Arnis, Kali at Eskrima 
na kanilang paraan ng pagtatanggol 

laban sa mga mananakop. Ipinagbawal 
ang mga ito noong panahon 
ng Kastila dahil nakakasa-
gabal ito sa pagtatrabaho 
kasabay ng pagbabawal 
ng pagdadala ng sandata. 
Sikat sa maraming parte ng 
mundo ang mga ‘precolo-
nial martial arts’ lalo na ang 
Arnis sa tulong na rin ni Dan 
Inosanto na kilala bilang 
estudyante ni Bruce Lee.  

 Babae, namumuno na

Bago pa man mauso ang feminismo, 
mayroon nang pantay na karapa-

tan o maaaring higit pa ang 
mga kababaihan noong 
hindi pa nasasakop ang 
Pilipinas. Makikita ito sa 
mga leyenda ni Prinsesa 
Urduja ng Pangasinan at 

Reyna Sima ng Cotabato. 
Ang mga babaylan na-
man ay may malaki at 
mahalagang tungkulin 
sa lipunan dahil sa ka-

nilang kapangyarihang 
magpagaling, magpaanak o 

bilang lider ispiritwal.     Muslim na Pilipinas?

Si Mahdum ang nagtatag 
ng relihiyong Islam 

sa Pilipinas. Mahdum o 
Mudum o Makhdum 
ay isang Arabong esko-
lar na bumisita sa isla 
ng Sulu sa Mindanao 
noong 1380.  Noong 
mamatay siya, si Rajah 
Baginda ang nagpatu-
loy sa pagpapalaganap 
ng  pananampalatayang 
Islam sa Sulu. Ayon kay Rena-
to Constantino, kung hindi sinakop ng 
Espanya ang Pilipinas, isa nang bansang 
Muslim ito katulad ng mga bansang 
kalapit nito: Malaysia at Indonesia.

 Bathala at Bahala na

Si Bathala ay ang kataas-taasang 
Diyos ayon sa pananampalataya 

ng ating mga ninuno. Kaya nga kapag 
desperado na tayo, ipinapasa-diyos na 
lang natin ang lahat, ‘Bahala na’.

Nakalimutang Pakikipaglaban

Maraming grupo ang hindi na-
sakop ng mga Español ni ng mga 

Amerikano kagaya ng mga Igorot. Ang 
nakakalungkot ay hindi man lang ito na-
babanggit sa mga libro sa paaralan.

Mga ninunong migrante

Nasa lahi na natin ang maglakbay 
at mangibang bansa. Ang mga 

ninuno nating Austronesians ay mga 
manlalakbay gamit ang mga barkong 
tinawag na balangay. Lumakbay 
sila sa iba’t ibang lugar sa 
Timog Silangang Asya, Po-
linesia, Australia, New 
Zealand at maaa-
ring umabot din 
hanggang sa 
Madagascar. 
Kaya huwag 
ring mag-
taka kung bakit 
kamukha natin ang mga taga-Hawaii, 
mga Maori, mga Polinesians, mga Ma-
laysians at Indonesians, Iisa ang ating 
pinanggalingan.

Alibata

Mayroon nang sistema ng gobierno 
(barangay) at paraan ng pangan-

galakal ang mga ninuno natin bago pa 
man dumating ang mga Kastila.  Kung 
ang mga Tsino, Hapones at mga taga-
Thailand naman ay may ibang paraan 
ng pagsusulat, tayo ay nagkaroon din 
na tinatawag na baybayin o alibata.  
Mayroon itong 17 letras, tatlo ang pati-
nig at 14 ang katinig.

Alam nyo ba?

Sulong
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Carrer de Sant Pau 
Carrer (Catalan for street) Sant 
Pau lies within the touristic as 
well as ‘seedy’ Barri Gòtic (Go-
thic Quarters). On the wall of 
C/ Sant Pau, 11 a marker is atta-
ched and the inscription states 
that Jose Rizal (1861 – 1896) 
was welcomed upon arrival in 
Barcelona in 1882 in an inn, then 
known as Fonda Espanya and is 
presently known as Hôtel Es-
pagne. Haphazardly, the neigh-
borhood is home to numerous 
Filipino immigrants who have 
settled in Barcelona. The area is 
‘filipinized’ by the presence of 
the Església de Sant Agustí (Saint 
Augustine Church) where the Fi-
lipino flock professes its faith. 

Castell de Montjuïc

When the Arabs were expelled by the Catholic monarchs, 
the Jews were confined in a ghetto like quarter in Montjuïc 
(mountain of the Jews in Catalan).  The Castell (castle) de 
Montjuïc evoked a grandiose image of power, chivalry and 
military muscle during the Middle Ages.  However for Jews 
and captives, it looked somber and sullen and represented 
curtailment of their civil liberties.  Before Rizal was shipped 
back to Philippines, he was imprisoned in this isolated for-
tress.  Today, it is a vestige of the military might of a once 
superpower and a tourist destination.

Plaça del Bonsuccés
A busy hub for tourists and stu-
dents alike, this area is littered 
with shops, cafés and govern-
ment offices. Plaça de Bonsuc-
cés, 5 used to host clandes-
tine meetings and served as 
birthplace of La Solidaridad, 
a movement that founded a 
subversive organ of the same 
name that fostered cause for 
independence from colonial 
rule.  

Carrer del Doctor Rizal
In the quarters of Gràcia, where 
pro-independence Catalan mo-
vements, culture and nightlife 
blend, lies a street named after 
a freedom fighter born halfway 
across the globe.  C/ Doctor Ri-
zal is a quiet street oblivious to 
the fracas and affray of night 
revellers Barcelona is known 
for, it extends from C/ de la 
Riera de Sant Miquel to Plaça 
de Narcís Ollers.

Rizal
wasBy Aodh Matthew 

Visitación Patrimonio

Dr. José Rizal, in the course of his heroic savvy left marks in Barcelona. Ironically the 
colonizer against which he waged war to secure independence and self-rule for 

his esteemed ‘Pearl of the Orient,’ is now bestowing him untold honors.



HELP, PLEASE

Just like many OFWs, Nene helps 
her family as well as her fellow 
Filipinos. For overseas Filipinos, 
it is not unusual to help a friend, 
or a friend of a friend, in financial 
difficulties. It is also not unusual 
to ask for this help. After all, who 
do we have out here but each 
other? 
So, her story is nothing new. 
Nene helped a Filipina friend 
who was having a house made 
for her daughter’s wedding back 
in the Philippines by agreeing to 
be a “guarantor” (avalista) for 
this friend’s loan from a Spanish 
bank. Being a “guarantor” for 
another person’s loan means 
that you agree to pay for that 
person’s debt if that person is 
no longer capable of paying. So, 
for example, if this person goes 
bankrupt, the bank will get the 
payment from the guarantor-- 
you.
And that’s exactly what happe-
ned. After 2 years, her friend 
could no longer pay, so the bank 
went after her. And she only 
found out that her friend had 
stopped paying when she went 
to the bank to ask for another 
loan, this time for her own per-
sonal needs. She later received a 
notice from ASNEF, the Spanish 

register of delinquent debtors. 
Her friend never told her until 
Nene confronted her. In the end, 
Nene was not allowed to borrow 
any money and her house (the 
collateral) was repossessed until 
the debt was settled. 
Nene’s problem is not an isola-
ted case as more Filipinos have 
become ‘victims’ of their sheer 
generosity and willingness to 
help their kapwa. Centro Filipino 
Tuluyan San Benito and the Fili-

pino Personal Parish in Barcelo-
na even issued a reminder to the 
Filipino community to be more 
cautious in granting request to 
sign as guarantor in applications 
for mortgage (hipoteca) or other 
types of loans (préstamos).

FAMILY: 
FOR BETTER OR FOR WORSE

Nene then wondered why this 
bad fortune happened to her. 
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BUHAY MIGRANTE

By Kay S. Abaño

NENE has been working abroad for the past 20 years- al-
most half her life. Just like many Overseas Filipino Workers 
(OFWs), she left for the Middle East to work and earn dollars, 
and then sent that money home to help her family. It was not 
her intention to stay away so long. Also like many Filipinos, 
her plan was to go back to the Philippines after having saved 
enough. But more and more help was needed, and so many 
years later Nene is still abroad, still away from family, still wor-
king and sending money back home. She now finds herself in 
Spain, working with the kind employers she had been working 
with in another country 20 years earlier. She lives in Barcelona 
with one of her sisters, while the rest of her family remains in 
the Philippines.

“M
oney, Mommy, Money!”  

For many Filipinos, help is just a phone call away  
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        BUHAY MIGRANTE

is the reason why it is so difficult 
to say “no.” And in a group where 
being united and helping each other 
means surviving difficult years in a 
foreign land, doing bad is not an op-
tion. So, we give in and choose to do 
good.

LESS FILIPINO?

But are we really doing our families 
and ourselves any good by always 
lending them money or sending all 
that money home? Nene says that 
many Filipino families have already 
fought and been broken up by is-
sues of loans and debts. So, why 
do we keep doing it? Why do we 
keep helping family in a way that 
we know is not truly helping them, 
especially in the long run? It’s true 
that finding a job has become quite 
difficult in the Philippines, the rea-
son why a lot of us leave. But there 
are also so many Filipino families 
who simply depend too much on 
the money their OFW relatives send 
them that the intended help has be-
come more of a liability. Many OFW 
dependents are now “crippled,” too 

helpless and paralyzed to move on 
their own. Nene says that if we rea-
lly want to, we can help our own 
families by teaching them to value 
what is given to them, and learn to 
work hard for their own futures. 
She believes that she has changed 
with regard to this issue, that in a 
way she has become less Filipino by 

putting limits to the way she helps 
family. She feels that help must only 
be given if it’s really needed, not 
because it is expected. It is difficult, 
she admits, but it’s the only way to 
teach each other in order to impro-
ve our lives, especially our lives back 
home in the Philippines. It is not an 
easy matter to deal with, but Nene 
believes that we must confront this 
if we want ourselves and our fami-
lies to change for the better.

That friend was like family to her, 
and she simply wanted to help. 
So, why did things go wrong? And 
right at the moment when she  
herself needed the help. Was she 
too generous? Too trusting? Too 
kind to her fellow Filipino? Why 
didn’t she say no?
Because she could not. For many 
Filipinos, family comes first. Fa-
mily ties are very important for us 
and it dictates a lot of our actions 
and decisions. She willingly did 
what she did because this friend 
was just like family to her. It is in 
our nature as Filipinos to help fa-
mily and kin whenever they need 
it, and we often go beyond our 
means to do so. It is what we call 
“pakikisama”- that value of be-
ing united with the group, in this 
case the family, that’s part of our 
psychology as a people. And this 
is what Nene did- she simply wan-
ted to be united with her fellow 
Filipino. 
On one hand, this is a very posi-
tive trait. This means we never 
stop caring for each other, and so 
in difficult situations such as living 
and working abroad no Filipino is 
really left alone. We somehow au-
tomatically build our Filipino net-
work and create our new Filipino 
families if we don’t have ours with 
us, and these become our support 
groups for whatever reason or 
purpose we need them to be. 

However, this also means that we 
are automatically obliged to help 
in whatever way our (new) family 
needs us to. Even if we don’t want 
to, or feel that we must not. It is 
the uneasy  part of our together-
ness- this act of denying family 
the help that they need. It goes 
against our nature and is percei-
ved as bad. “Walang pakisama,” 
or not united with the group. This 
puts pressure on a lot of us, and 

It is in our nature as 
Filipinos to help family and 
kin whenever they need it, 
and we often go beyond 
our means to do so. It is 

what we call “pakikisama”

Why do we keep 
helping family in a way 

that we know is not truly 
helping them, especially 

in the long run?

“M
oney, Mommy, Money!”  

Migrant workers are considered heroes in the Philippines so 
they deserve special OFW immigration lanes at the Ninoy 
Aquino International Airport
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KULTURA AT LIPUNAN

Ang tsismis ay isang paraan para 
magkalat ng kasiraan at ma-

ling impormasyon tungkol sa ibang 
tao, na pwedeng mangyari sa isang 
masaya at simpleng pag-uusap ng 
dalawang magkaibigan o sa isang 
grupo tungkol sa maliit na bagay o 
isang malaking eskandalo. Marami 
tayong pahayagang naglalaman ng 
mga kwentong tsismis kung saan 
sinusulat ang mga bagay tungkol sa 
personal na buhay ng mga artista o 
ng mga mayayaman. Para bumenta, 
kahit na hindi totoo, nag-iimbento 
ng kwento para mapag-usapan. 
Gayundin, kung tayo ay manonood 
ng telebisyon, anong nakikita na-
tin? Mga programa tungkol sa mga 
personal na buhay ng mga artista. 
Sa opisina, malimit nating makikita 
ang mga kaopisina nating nag-uum-
pukan sa isang tabi at pinag-uus-
apan ang pribadong buhay ng mga 
taong kasama sa opisina. Masayang 
pag-usapan ang buhay ng ibang tao.  
Pero nakakainis kung tayo naman 
ang pinag-uusapan. Aminin!

Insecure

Ayon sa mga respetadong sos-
yologo, ang isang tao ay nag-

tsitsismis dahil hindi siya masaya 
sa kanyang sarili. At para labanan 
ang inseguridad, pilit na sisiraan 
ang iba para mapaangat lang ang 

sarili niya sa iba. Magiging masaya 
siya  kung merong ibang taong mas 
“mababa” sa kanya.  Para bang ma-
rathon, okey lang na mahuli, basta 
huwag lang maging pinakahuli. 

“In” sa Grupo
Sa tsismis nabubuo ang isang ugna-
yan ng mga taong nag-uusap laban 
sa taong pinag-uusapan. Dahil dito, 
malimit magtsismisan ang isang gru-
po ng mga nanay sa labas ng paaralan 
habang nag-aantay ng kanilang mga 
anak. Sa ganitong paraan, nagkaroon 
ng pagbubuklud-buklod  ang  grupo, o 
sa madaling salita, may namumuong 
“social bonding”.  Ang pakikisama na-
tin sa isang grupo ay isa pang rason. 
Kung lahat ay nagkukwento ng mga 
bagay-bagay tungkol sa isang kaibi-
gan na wala sa grupo, ang natural 
na reaksyon ay makisama rin sa pa-
gkwento ng bagay na nalalaman mo 
tungkol sa taong pinag-uusapan.

Chism
osa ka ba?  

Ni Nathaniel Sisma Villaluna

Galit na 
galit na kinompronta ni 

Julie ang kanyang kaibigang si Marisa dahil 
napatunayan niyang pinagkakalat nito ang tungkol 

sa kanyang dating relasyon kina Gilbert at Ramon.  Pinasi-
nungalingan ito ni Marisa.  Hindi raw niya alam ang pinagsasa-

bi ni Julie. Ngunit makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng text 
galing kay Marisa ang dalawang kaibigan ni  Julie at iisa lang ang 
laman ng text:  ang tungkol sa personal na buhay ni Julie. Hindi 

na nagdalawang isip si Julie, nagpasya na siyang putulin ang 
kanyang pagkakaibigan kay Marisa. Para sa kanya, hindi 

tinuturing na kaibigan ang isang taong nagkakalat 
ng maling impormasyon tungkol sa 

kanya.

Bakit kailangang magtsismis? Anong meron sa tsismis at kahit 
alam nating masama ito, gustung-gusto pa rin nating gawin, at 

malimit natin itong gawin?

Sa ganitong paraan, pwedeng sabihin 
na, “Ako ay may sikreto din na sasabihn 
tungkol sa kanya, kaya “IN” ako sa gru-
po.”

KSP, Inggit, Selos
Ang isang tsismosa o tsismoso ay uhaw 
sa atensyon. Nais niyang ipaalam sa 
buong mundo na may alam siyang sikre-
to na pwede niyang sabihin sa gustong 
makinig. ‘Pag nagsimula na siyang ma-
gkwento, lahat ng atensyon ay naka-
tuon sa kanya. 
Karamihan sa atin ay nais maging lider sa 
anumang bagay. Masarap ang pakiram-
dam ng nasa  posisyon: sinusunod, nire-
respeto.  At para maatim ang mataas na 
posisyon, may iba sa atin ang nagkakalat 
ng kasiraan para maipabagsak ang natu-
rang lider. Dahil sa tsismis nadudungi-
san ang  reputasyon ng lider at siya na 
ngayon ang binabatikos ng mga taong 
nakapaligid sa kanya.  Ang pagkakalat ng 
tsismis ay isang madaling paraan para 
maapektuhan ang ”status” ng isang tao. 
Sa katatapos lang na eleksyon, katakut-
takot na tsismis tungkol sa mga baho ng 
mga kandidato ang nagsilabasan. 
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Chism
osa ka ba?  

Kung hindi maaring lumaban nang 
parehas, labanan nang marahas sa 
pamamagitan ng mga salitang mapa-
nira ng puri.   
Katulad ng nabanggit, dala ng selos 
at inggit sa panlabas na kagandahan, 
popularidad, kayamanan, gagawin 
ng mga tsismoso’t tsismosa ang lahat 
para masiraan ang mga taong may 
taglay nito. 

Di Mamatay-matay na Tsismis
Ang salitang tsismis ay “gossip” sa in-
gles na galing naman  sa makalumang 
ingles na  salitang “godsibb”.  Noong 
siglo 12, ang ibig sabihin  ng salitang 
“godsibb” ay “kinsman” o “relation” 
o di kaya   “godparents”  o ninong o 
ninang o isang tao na pwedeng ma-
pagkatiwalaan at pwedeng magbigay 
ng payo o balita tungkol sa anumang 
bagay.     
Noong siglo 16, ang salitang “god-
sibb” ay nagkaroon ng bagong gamit 
at kahulugan: ito ay naglalarawan sa 
isang tao, lalo na sa isang babae, na 
mahilig magkwento ng kahit ano tun-
gkol sa kaninuman. 
Di naglaon, unti-unting nabago ang 
kahulugan ng salitang “godsibb” at 
ito ngayon ay tumutukoy sa sinuman 
na nagsasabi ng personal na impor-
masyon, o tagapagpahayag ng tsis-
mis lalo na  tungkol sa mga bagay na 
personal at ‘di dapat ipagkalat. Kung 
titingnan natin, napakainteresante 
ng naging ebolusyon ng kahulugan 
ng “gossip” o tsismis--galing sa isang 
magandang paglalarawan ng isang  
tamang impormasyon hanggang sa 
impormasyong taliwas sa katotoha-
nan.  
Bago pa dumating ang mga Kastila 
sa Pilipinas, ayon sa mga historiador, 
noon ay may isang magandang bagay 

na naidudulot ang tsismis. Ginagamit 
ang tsismis sa paghuli at paglilitis sa 
isang magnanakaw sa bayan. Na-
papatunayan at binabasehan ang 
paghukom ng magnanakaw halaw 
sa sabi-sabi ng mga tao sa buong ba-
yan.
Ang tsismis ay naging laganap na 
gawain ng nakakarami noong pana-
hon ng mga Kastila dahil sa repres-
yon sa pagpapahayag ng saloobing 
laban sa mananakop at dahil ang 
mga Kastila mismo ay mahilig sa tsis-
mis. Kaya nga hango sa salitang Kas-
tila “chisme” ang salitang tsismis. 
Aminin man natin o hindi, karamihan 
sa atin, kung hindi man naging bikti-
ma ng tsismis ay mismong tsismoso’t  
tsismosa. Ngunit hindi pa huli ang 
lahat. Alam natin ang masasamang 
dulot ng tsismis. Dito sa Espanya, 
may negosyong nasisira, magkasam-
bahay na nagkakalabuan at mga pa-

milyang hindi na nagkikibuan dahil 
sa tsismis. 
Ang tsismis ay sumisira ng pagkakai-
bigan, ng pamilya, ng relasyon na 
dapat ay binibigyan ng kahalaga-
han. Ito rin ay sumisira ng tiwala. 
Ipagkakatiwala mo ba ang iyong 
sikreto sa mga tsismoso’t tsismosa? 
O di kaya’y gusto mo bang hindi na 
pagkakatiwalaan ng iyong kaibigan o 
kapamilya o katrabaho? Kahit anong 
sabihin natin, ang personal na bagay 
ay personal na bagay. Ang sikreto ay 
sikreto. Bali-baliktarin pa ito, hindi 
dapat ito ipinagkakalat.  At para sa 
mga naniniwala sa tsismis, binibig-
yan ninyo ng pagkakataon na dikta-
han kayo ng mga tsismoso’t tsismosa 
kung ano ang dapat na paniwalaan. 
Sa ayaw natin o sa gusto, ang pagsa-
sabi ng tsismis ay isang simbolo ng 
kaduwagan.  
Ngayon, sino kayo sa dalawa, si Julie 
o si Marisa?   

Sa Judaismo, ang salitang He-
breo “lashon hara” na mga pa-
ninira na walang batayan o ka-
totohanan ay tinuturing na isang 
kasalanan. 
Sa Islam, ang pagsira sa repu-
tasyon ng isang tao ay maiha-
halintulad sa pagkain ng karne 
ng iyong patay na kapatid. Ayon 
sa mga Muslim, ang tsismis ay 
masama sa biktima dahil hindi 
siya binibigyan na pagkakataon 
para idepensa ang kanyang sa-
rili laban sa pagkain ng kanyang 
“karne”. 
Ayon kay Tenzon Gvatso, ang ika-
labing-apat na Dalai Lama, ang 
tsismisan ay nakapagpapaikli ng 

isang mahabang araw ngunit ito 
ang pinakamasamang paraan ng 
pagsasayang ng panahon.
Sa mga Kristiyano, mahigpit na pi-
nagbabawal ng Bibliya ang pagsa-
bi ng maling bagay tungkol sa 
isang tao sapagkat ito ay isang uri 
ng panghuhusga ng kanyang pa-
gkatao. Sa tsismis, nabubuo ang 
kasakiman, pagkasuklam, inggit 
at pagpaslang. Ito ay nagpapatu-
nay na wala tayong paniniwala sa 
ating kakayahan, sa ating sarili at 
sa ating buhay.  Sinasaad sa Levi-
ticus 19:16 na “Huwag gumawa 
ng anumang makakasama sa bu-
hay ng iyong kapitbahay…” 

CHISMOSO RIN SILA

Ika nga ng salawikaing Filipino: “Ang taong naniniwala sa sabi-
sabi ay walang bait sa sarili.”



 
                      

No place like home
Balang araw ay babalik din tayo sa Pilipi-
nas. Kung hindi man ay babalik-balikan pa 
rin natin ang lugar na ating sinilangan. Sana 
sa panahong iyon ay kahit papaano ay mas 
maalwan na ang buhay sa Pilipinas. Kaya nga 
ngayon pa lang ang Centro Filipino ay nagsi-
simula na ring magtayo ng proyekto na ang 
layunin ay makatulong sa pagpapaunlad sa 
buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Binabalak 
nitong magbuo ng isa pang tahanan, pero 
ngayon naman sa Pilipinas. Ang tahanang 
ito ay para sa mga bumabalik sa Pilipinas na 
kung saan maaari nilang maibahagi sa mga 
nasa Pilipinas ang kanilang mga kaalaman 
at karanasang nakuha habang sila ay nasa 
ibang bansa. Maaari ring magtayo rito ng 
mga munting negosyo na magbibigay ng 
trabaho at kalinangan lalo na sa mas mara-
litang kababayan natin at nang sa gayon ay 
mapaigi ang buhay nila at hindi na kailanga-
nin pang humiwalay sa mga mahal sa buhay 
para lang makapaghanap-buhay.
Malayo man tayo sa Pilipinas, homesick at 
nag-iisa, mayroon tayong tutuluyan dito sa 
Barcelona. Nandito lang sa Calle Riera Baja, 
6-4, 1º Barcelona. 

Bagong dating ako noon sa Bar-
celona. Mahigit limang taon na 
ang nakalilipas. Ganoon pala 
ang pakiramdam kapag bagong 
dating ka isang lugar na wala 
kang kamag-anak ni kaibigan, 
mas matindi ang homesick. Buti 
na lang maraming Pilipino rito. 
At buti na lang natagpuan ko 
na mayroon palang tuluyan ang 
mga migranteng Pilipino dito sa 
Barcelona—ang Centro Filipino.

Ilaw ng Tahanan
Nais ng Centro Filipino sa pamumuno 
ng kasalukuyang pangulo nito na si Sr. 
Paulita Astillero at kasama ng mga ma-
sisipag at matitiyagang boluntaryo na 
magbigay rin ng liwanag sa mga isyu, 
batas at karapatan ng mga Pilipino bilang 
trabahador, bilang imigrante, bilang tao 
at bilang Kristiyano.  Kung wala kang tra-
baho, maaari ring sumadya sa Centro! 
Kung gusto mo namang mag-aral  at lu-
bos mo pang maunawaan ang iyong mga 
karapatan at maging bahagi ng lipunan, 
ang Centro Filipino ay nagbibigay rin ng 
kursong Castellano at Catalan. Umabot 
sa 200 mag-aaral ang nagtapos ng kur-
song Castellano at Catalan na inorganisa 
kamakailanlang at muling magkakaroon 
sa Septiyembre. Nakikiisa rin ang Centro 
sa iba’t ibang organisasyong maka-Diyos 
at makatao at pati na rin sa iba’t ibang 
labor groups sa pagsulong ng karapatang 
pantao. Ang mga natatanggap nitong 
maliit na tulong mula sa pamahalaan at 
mula sa iba’t ibang asosasyon ay ibina-
bahagi naman nito lalo na sa mga mas 
nangangailangan.

Haligi ng Tahanan
Natuklasan ko na matagal na palang 
may Centro Filipino. Halos 20 taon na 
itong naglilingkod. Itinayo ito ni Fr. Ave-
lino Sapida, ang kasalukuyang Kura Pa-
roko ng Parroquia Personal Filipina at 
ng mga Madreng Benedictinas (OSB), na 
ang pangunahing layunin ay samahan 
at gabayan ang mga Pilipinong Seamen 
at mga Migrante. Ngayon pati ang mga 
kabataang Pilipino ay nakakatanggap 
na rin ng mga serbisyo nito kagaya ng 
Iskwelang Pinoy kung saan natututo 
sila ng Tagalog, Kasaysayan ng Pilipinas, 
Kaugalian at Tradisyong Pilipino, English 
at Christian living. Habang hinuhubog  
nito ng mga kabataan kasama na ang 
tinatawag na ‘segunda generación’ (ang 
mga anak ng mga migranteng Pilipino na 
rito na ipinanganak at lumaki) , ay nag-
daraos din ito ng iba’t ibang programang 
magpapatatag sa haligi ng paniniwalang 
ispiritwal at pati na rin ang kalinangang 
Pilipino ng mga migranteng Pinoy sa Bar-
celona. 

Sumasama rin sa mga kilos-protesta ng mga labor groups upang ipa-
hatid ang kanilang pakikiisa at ipakita ang kamulatan sa mga isyung 
umaapekto sa mga trabahador at sa mga migrante

Masayang lumahok ang mga mag-aaral ng Iskwelang Pinoy sa Carnaval 
na dinaos sa Raval

Ang mag-anak na Ubaldo na tumira nang apat 
na buwan sa isang maralitang lugar sa Cebu. Bi-
nisita nila ang Centro Filipino at lumahok din 
sila sa inorganisang Fiesta Filipiniana kung saan 
ibinihagi nila ang kanilang admirasyon at pag-
mamahal sa mga Filipino 

Ang proyekto ng Centro Filipino na magsisilbing 
tahanan ng mga nagbabalikang migrante at ma-
glulunsad ng mga gawaing magpapaunlad sa ka-
buhayan ng mga maralita sa Pilipinas

Ang mga miyembro ng Migrant Youth Filipino 
Association

Trabaho? Permiso? Impormasyon? Bukas ang 
Centro Filipino mula Martes hanggang Saba-
do, a las 5:30 ng hapon hanggang a las 8:30 ng 
gabi. Kung nais mo ring dumaan upang maki-
pagkuwentuhan, tuloy ka lang

Kahit Sabado ay tuloy pa rin ang aral. Sa Iskwe-
lang Pinoy, natututo ang mga kabataang pinan-
ganak dito o  sa Pilipinas ng Tagalog, Kasaysayan 
at Kaugaliang Pilipino, Christian Living at pati na 
rin English. Isang paraan upang hindi nila maka-
limutan ang kanilang pinanggalingan


