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BOSES PINOY

Editorial

Ang paglingon sa pinanggalingan ay labis 
na pinahahalagahan sa kulturang Filipino. 
Hindi tayo maaaring lumimot, lalung-lalo 
na sa mga nagawa at nakamit ng ating 
mga magigiting na ninuno. Hindi kailanman 
tayo makakalimot lalo na kung ang galos 
ng nakaraan ay siya pa ring kumikirot at 
sanhi ng hindi pag-unlad ng bayan. Sa ating 
pagkilala at pagtanggap sa pinagmulan, 
pinatitibay din natin ang ating pagkatao. 
Pinaalalahanan natin ang sarili na ang ating 
nakaraan ay hindi naging madali, at ang 
siyang nagbibigay ng kabuluhan sa ating 
kasalukuyan.

Ngunit maaari rin kaya na ang kasalukuyan 
at ang kaniyang patutunguhan ang siya 
namang magbigay ng kabuluhan sa ating 
nakaraan? Maaari kaya tayong lumingon 
nang paharap, matapos matuto sa nakaraan, 
at piliing sumulong sa halip na magpabalik-
balik sa mga panahong nakalipas na? 

Ang ating kasaysayan ay napupuno ng iba’t-
ibang Pilipinong pumili sa direksiyong ito. 
Mga kahanga-hangang Pilipinong nanguna 
sa kanilang mga larangan at kapanahunan 
sapagkat ninais nilang abutin ang mga 
pangako ng hinaharap. Walang takot, 
walang pag-aatubili, na nangarap at kumilos 
upang tulungang maiangat ang kanilang 
kapwa tao. Walang tigil silang nagmasid 
sa higit pang malayo upang mas mainam 
na maihanda ang kasalukuyang landas 
patungo sa isang maginhawang bukas.  Ang 
mga PIONEERS, o ang mga nanguna, kung 
sila ay tawagin, ang mga karapat-dapat na 
halimbawa sa patuloy nating pagsulong, at 
siyang makapagbibigay ng kahulugan sa 
lahat ng ating napagdaanan. Ang isyung ito 
ay isang pagkilala sa lahat ng mga Pilipinong 
matapang na nauna at nangunguna sa 
pagtahak sa hindi tiyak na hinaharap.

Nauna at Nanguna
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Nagpakitang-gilas at ‘nagpakitang-ganda’ ang co-
munidad filipina na pinangungunahan ng Empren-
dendores Filipinos sa katatapos na Festival Asia na 
ginanap sa Barcelona. Nagkaroon ng pagkakataon 
na ipakita ang mga katutubong kasuotang Pilipino 
kagaya ng nasa larawan. Kuha ni Vida Bella Lamsen

Huwag kang magpapaloko! 
Mag-ingat sa mga estafadores!

Hindi lang nasa Pilipinas ang mga illegal 
recruiters, kahit mismo sa Barcelona ay may 
mga buwitre rin. Marami na ang nabiktima at 
hindi bababa sa 50 000 euros  ang umano‘y 
nanakaw! Nakasuhan na rin ngunit patuloy 
pa rin ang panloloko. Huwag papauto sa 
matatamis na salita at masasarap na pangako. 
Humingi ng official receipt kapag magbabayad, 
hindi kapirasong papel lang. Magtanung-tanong 
muna.  Sumadya sa Konsulado, baka ang nag-
aayos ng papel mo o ng oferta de empleo ay 
naireklamo na ng maraming beses. Narito 
tayong lahat para magkaroon ng magandang 
buhay. Huwag nating hayaang pagsamantalahan 
ng iba ang mga pinaghirapan natin. Iwasang 
maging biktima, huwag kang magpaloko!

Payong Kabayan
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‘Reagrupados’ puwede nang 
magtrabaho

Ayon sa bagong ley de extranjeria, 
ang lahat ng personas reagrupadas 
o mga napetisyon na may edad 
na 17 hanggang 64 taong 
gulang ay maaari nang 
magtrabaho. Hindi na nila 
kailangang kumuha pa ng 
autorización de trabajo 
dahil sapat na ang residencia 
para maipasok sa trabaho 
at maging miyembro ng 
Seguridad Social.

Kabibeng galing Pinas nasa 
Sagrada Familia

Simula sa Nobyembre, tatlong pares 
ng malalaking kabibe (Tridacna 
gigas) na nanggaling pa sa Pilipinas 
ang makikita ng libu-libong turista 
at mga parokyano sa loob ng 
simbahang Sagrada Familia sa 
Barcelona. Ang mga kabibeng ito ay 
magsisilbing lalagyan ng banal na 
tubig ng sikat na simbahang likha 
ni Antoni Gaudi. Ang mga kabibe ay 
inihandog ng Konsulado ng Pilipinas 
sa Barcelona sa pakikipagtulungan 
ng UP Marine Science Institute. 

Mas maraming OFW natututong 
mag-impok

Ayon sa isang survey ng Bangko 
Sentral ng Pilipinas, hindi bababa 
sa 50% ng mga pamilyang 
tumatanggap ng padala ang 
nagsisimula nang mag-impok. Sa 
kabilang banda, habang tumataas 
ang bilang ng nag-iimpok, bumaba 
naman ang porsiyento ng perang 
inilalaan sa pamumuhunan.

Pinoy teleserye patok sa 
buong mundo

Hindi lang mga telenovela mula sa 
Mehiko at Timog Korea ang sikat 
sa buong mundo ngayon. Ang mga 
teleseryeng katulad ng Pangako 
Sa ‘Yo, Tayong Dalawa, Lobo at 
marami pang iba ay ipinapalabas 
na rin sa iba’t ibang lugar sa Asya, 
Europa at Africa at isinalin sa iba’t 
ibang wika tulad ng Mandarin, 
Khmer (Cambodia), Portuges,  
Pranses, Ingles, Turko, at iba pa. 
Kaya naman sikat na sikat na rin 

ang mga Pinoy na artistang 
si Jericho Rosales at Kristine 
Hermosa lalo na sa Timog 
Silang Asya at Tsina. Ayon 
pa sa ulat, ganun kasikat 
ang bidang lalaki sa Pangako  
Sa ‘Yo kaya karamihan ng 
sanggol sa Cambodia ay 
ipinapangalanang Angelo. 

‘Hablar bien’ para sa mga 
migranteng tsuper ng taxi

Ang kaalaman sa castellano 
o sa catalán ay isa na sa 
mga kakailanganin para 
makapagtrabaho bilang 
tsuper ng taxi sa Barcelona. 

Dadaan sa isang interview o 
kailangang magpakita ng prueba 
ng kaalaman sa mga nasabing 
wika ang mga taxi driver na ang 
lengua materna ay hindi castellano 
o catalán. Tinatayang 11 % ng 
mga tsuper ng taxi sa Barcelona 
ay migrante na ang karamihan ay 
Pakistaní, Marroquí at Colombiano. 
Hindi ipapatupad ang rekisitong ito 
sa mga nakakuha na ng permiso.  

Kontribusyon sa PAG-IBIG ligtas

Siniguro ng isa sa mga pinuno ng PAG-
IBIG (Home Development Mutual 
Fund) na si  Emma Linda B. Faria 

na ligtas pa rin ang kontribusyon 
ng mga miyembro ng PAG-IBIG. 

Kamakailanlang ay maraming 
isyu ang hinarap ng ahensya 
katulad ng isyu na umano’y 
kinasasangkutan ng Globe 
Asiatique at ang labis-labis na 
suweldo at allowance ng mga 
pinuno ng mga korporasyong 

pagmamay-ari ng gobyerno. 

Barkong Galyon nagbalik sa Pinas

Matapos dumaong sa Maynila, 
naglayag naman patungong Bohol 
at Cebu ang galyong Español 
na Andalucia.  Ang pagbalik ng 
galyong ito ay kasama sa inisyatiba 
ng Fundación Nao Victoria na  
itaguyod ang imahen ng Espanya 
at Andalucia sa buong mundo. 
Sa loob ng tatlong siglo, ang mga 
barkong galyon ay ginamit sa 
pakikipagkalakan sa pagitan ng 
Espanya, Mehiko at Asya. Laman ng 
galyon ang iba’t ibang kalakal galing 
ng Mehiko tulad ng tsokolate, 
mais, plata at iba’t ibang uri ng 
butil.  Naputol ang kalakalang ito 
noong 1815 matapos sumiklab ang 
giyerang pangkasarinlan ng Mehiko. 

Walang permisong 
magtrabaho dumarami

Umabot sa 926, 026 katao noong 
Hunyo ang walang permisong 
magtrabaho sa España, ayon sa ulat 
ng La Gaceta. Marami ang nawalan 
ng trabaho lalo na sa sektor ng 
konstruksyon at dahil dito hindi na 
nila magawang makakuha muli ng 
permisong magtrabaho. 

Sources: 
Philippine Consulate General in 
Barcelona, goodnewspilipinas.com, 
sisepuede.es, pag-ibigfund.gov.ph, 
elmundo.es, cite, intereconomia.com

BALITA

Ang Sagrada Familia at ang mga kabi-
beng galing sa Pilipinas. 

Ang galyong ‘Andalucia’ ay nakadaong sa 
puerto ng Maynila. EFE

The Promise, ang isinalin na bersyon ng te-
leseryeng Pangako  Sa ‘Yo na pinangunguna-
han ni Kristine Hermosa at Jericho Rosales. 
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KULTURA AT LIPUNAN

 Ang pangunahing layunin 
ng konsiyerto ay makalikom 
ng kaunting halaga upang 
maipagpatuloy ang nasimulan nang 
paglalathala ng libreng magasing 
Ang Bagong Filipino para sa mga 
migranteng Pinoy sa Espanya. 
Taos-puso po kaming 
nagpapasalamat sa lahat ng 
nanood, sumuporta sa aming 
mithiin, sa Konsulado Heneral 
ng Pilipinas sa Barcelona, sa iba’t 
ibang  organizasyong Pinoy at sa 
mga piling negosyante at indibidwal 
na walang atubiling tumulong para 
maging matagumpay ang nasabing 
konsiyerto.  
 Heto po ang ilan sa mga naging 
reaksyon ng mga nakasaksi sa  isang 
gabi ng Kundiman. 

-“Elegante, Magnífico, Sublime”   
-Àngel Colom, Convèrgencia 
Democrática de Catalunya.
-“It is always refreshing to hear 
our classic Kundiman songs sung 
by a lyric soprano who not only has 
the beauty of voice but the artistic 
intelligence and good taste to come 
up with a clean interpretation 
which lets these immortal melodies 
capture the attention of and beguile 
the listener...” -Eduardo José De 
Vega, Konsul Heneral ng Pilipinas.
-“I liked the entrance of the 
soprano.   It was dramatic. It was 
good. It was really good.” -Rolly 
Bernacer.
-“I particularly liked the choices 
of songs.  I hope there will be 
more showcase of Filipino talents.”  

-Elizabeth Picar, Konsulado 
Heneral ng Pilipinas.
-“Maganda ang kinabuuan ng 
konsiyerto.  Nagustuhan namin 
ang mga kanta. Sana meron 
pang susunod.” - Ferdinand Ico.
-“An enthralling concert. 
Thanks to a well-chosen play 
list, a splendid venue and the 
stirring rendition of the music by 
the artists.”- Louie Hechanova.
-“La Soprano canta muy bien.  
Tiene una voz grande y clara.  
Me ha gustado mucho.” -Diane, 
9 taong gulang. 
-“El concierto fue de una 
gran calidad, la organización 
supo mantener el ambiente que 
requería un evento de estas 

características escogiendo la 
magnífica Iglesia de San Agustín. 
Creo que es importante que el 
colectivo de inmigrantes filipinos 
en Barcelona pueda disfrutar de 
una buena programación cultural. 
Sería conveniente aconsejar a los 
programadores que no abandonen 
esta línea de programación 
iniciada con éxito con el concierto 
de opera de temas musicales de la 
tradición de esa hermosa nación.” 
-Andrés Morte, Escuela Superior 
de Cinematografía de Cataluña.
 -“I liked it as a whole.  Sana may 
kasunod pa. I assure you of my 
support.” –Carmelo Calsado, BPI 
Remittance.
-"Kundiman are classic love 
songs with positive values 
which our youth can learn from. 
Filipinos should be proud of them. 
I love the songs such as Ugoy na 
Duyan, Saan Ka Man Naroon & 
Gaano Kita Kamahal, they were 
well interpreted by Michelle. My 
Congratulations!” -Marie Claire 
De Sagun Rivera, DMCI. 
-“Congrats! Saya ng concert, 
feeling nostalgic ako, classics lahat 
ang kinanta” -Myline  Cordial.
-“The performers were 
exceptionally strong.  The soprano 
was terrific and the ending made it 
worthwhile.”  -Vina Michelle Alos 
Mamuad. 
Maraming salamat po muli at 
abangan ang aming inihahandang 
konsiyerto!  

  Isang gabi ng pagpupugay sa ating kultura

Noong Agosto 14, 2010, sa 
pangunguna ng mga bumubuo 
ng pahayagang Ang Bagong 
Filipino (Asociación Filipina 
de Escritores e Investigadores 
en España) at sa pakikipag-

ugnayan ng Parokyang 
Pilipino na pinamumunuan ni 
Fr. Avelino Sapida, idinaos 

ang isang konsiyerto na 
pinamagatang  “Kundiman”.  

Inawitan ng Pilipinang 
Soprano na si Michelle Sullera 
ang ating mga kababayan dito 
sa Barcelona at kasama ang 
isa ring Pilipinang piyanista 

na si Marina Gomez at 
ang Rusong violinista na si 

Eugeniv Casimov, nagbigay-
pugay sila sa mga katutubong 
awiting tungkol sa pag-ibig at 

pagmamahal. 

Kinalap ni Nathaniel Sisma Villaluna
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Tulad ng mga Bayani

Si Isabelo de los Reyes ay isang 
mamamahayag at manunulat na 
galing sa Vigan, Ilocos Sur. Ang 
kaniyang talento sa pagsulat ay 
itinambal niya sa pagsisiyasat at 
pagtuklas sa katutubong kultura 
at kasaysayan ng kaniyang 
bansa. Ang isinulat niyang El 
Folklore Filipino ay nanalo ng 
gantimpala sa Madrid kasabay 
ng unang publikasyon ng Noli 
Me Tangere ni Rizal sa Berlin. 
Noong 1902, pagkabalik niya 
mula sa Barcelona kung saan 
siya ikinulong dahil sa pagkontra 
sa Espanya, itinatag niya ang 

Unión Obrera Democrática, 
ang kauna-unahang unyon ng 
mga manggagawa sa Pilipinas. 
Hindi nalalayo kay Isabelo o Don 
Belong ang mga kabataang Pilipino 
ngayon na nagtutuklas sa kulturang 
Pilipino, sa kanilang 
pinagmulan, saan man sila 
naroroon at nagbibigay 
ng pag-asang hindi 
mauubusan ng 
tagapagtaguyod ng 
ating kultura saan 
man tayo ma punta. 

Isabelo de los Reyes:
El Ilocano, 

El Folklore Filipino, 
Unión Obrera Democrática 

KULTURA AT LIPUNAN

Visit our blog: 
angbagongfilipino.wordpress.com 
May facebook din kami! Add us up: 
angbagongfilipino@yahoo.com

May angal ka ba? Angas sa buhay? Drama? Kuwento? Good news? 
Ipadala mo lang sa angbagongfilipino@yahoo.com. Kung maangal, 
maangas, ma-drama, makuwento  o ma-good news at mahilig ka 

namang magsulat, sa Tagalog, Ingles o Español man, sali na sa grupo 
ng Ang Bagong Filipino! I-email mo lang kami!

Kay S. Abaño

Support us 

Put your advertisement 

 

For more information  
email 

angbagongfilipino@yahoo.com

here



6

Dumating sa Espanya si Tita Nena noong 1964 
matapos makakuha ng scholarship mula sa 
Instituto de Cultura Hispánica para mag-
aral sa  Madrid. Tubong Cebu si Tita Nena at 
bago siya nagpunta sa Espanya ay nagtuturo 
na siya ng Espanyol sa unibersidad. Noong 
panahon nila, kasa-kasama niya ang iba 
ring mga iskolar na Pinoy sa Madrid. 
Nakilala ni Tita Nena si Ginang Aurora 
Aquino, ang  lola ni Pangulong Noynoy. 
Kalimitan ay nasa silid-aklatan sila para 
sa kanilang research at kung minsan ay 
nagbibiyahe rin sila sa Toledo at El Escorial. 
“Konti pa lang kaming mga Pinoy dito sa 
Madrid. Walang misang Pinoy. Walang 
paring Pinoy para pangalagaan kami. Pero 
nakikilahok kami sa mga conferencia, 
misa, kumakanta din kami sa choir at 
folk dancing para maipamalas din namin 
ang kulturang Pilipino. Ngayon meron ng 

Pilipinong pari, meron na ring misa para sa 
mga Pinoy. Siyempre marami na tayo rito sa 
Madrid.” Sa simula ay wala siyang planong 
magtagal sa Espanya dahil sa may kontrata 
siya sa Unibersidad ng San Carlos pero hindi 
natanggihan ni Tita Nena ang alok ng isang 
lalaking tunay at tapat nang hingiin nito ang 
kanyang kamay at mamalagi sa Espanya 
kasama nito, si Tito Leandro, na isa ring 
batikang guro sa unibersidad.  
“Ngayon ay medyo hindi na ganon kasimple 
ang mamuhay dito. Mahirap maghanap ng 
trabaho. Lalo na ang comunidad Europea 
ay palaki nang palaki kaya maraming 
kompetensiya sa trabaho. Kailangan ng tibay 
ng loob at pasensya.‘Pag sinuwerte, mabuti. 
‘pag meron ng Spanish citizenship, maaari 
na silang kumuha ng civil service exam nang 
sa gayon ay maaari na silang magtrabaho na 
ayon sa kanilang tinapos na carrera.” 

Catalina Villanueva Bilar (Sra. de Tormo)
 Konti pa lang ang mga Pinoy dito sa Madrid

Kung ngayon ay sa Cuatro Caminos o sa Raval makikita ang mga Pinoy, noon 
kaya saan? Kung ngayon ay halos 50,000 na tayo sa Espanya, noon kaya ilan?  
Kung ganito tayo ngayon, paano ba sila noon? 

Ni Nathaniel Sisma Villaluna

Paano sila noon?
Ganito tayo ngayon...

Mga Kuha ni Kay S. Abaño
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  Ang akala ni Tita Elvie, parang 
nasa Quiapo underpass lang siya 
noong nakita niya ang mala-
underground sa may Passeig 
de Gracia. Pumasok sila sa 
underground ng kanyang kaibigan 
sa pag-aakalang may mga paninda 
sa loob ng underpass.  Bigla 
silang hinarang ng guwardiya. 
Nasa parking space pala sila at 
walang paninda ang nandoon 
kundi mga naglalabasang  kotse. 
Yun ang isa sa mga nakakatawang 
kwento ni Tita Elvie noong bago 
pa lang siya sa Espanya. Taong 
1977 dumating siya sa Barcelona. 
Tubong Pangasinan si Tita Elvie 
at 27 taong gulang siya noong 
dumating dito. Sa simula pa lang 
ay hindi na siya pinayagan ng 
kanyang magulang na pumunta 
rito dahil meron naman siyang 
supermarket na inaasikaso sa 
Pilipinas pero nagpasiya siya na 
hanapin ang kanyang kapalaran 
sa Espanya. “Gusto ko sa Europe, 
akala ko dinadampot ang pera 
dito. Hindi pala.” Wala siyang 
naging problema sa mga alaga 
niya at sa mga amo. Pero sa unang 
taon niya ay nakadama siya ng 

pangungulila. Ngunit hindi 
siya nagpatalo sa lungkot.  
“Gusto kong i-prove sa 
sarili ko at sa pamilya ko na 
kaya kong pangatawanan 
ang naging desisyon ko.”    
Noon, konti lang ang 
mga Pinoy, ‘pag may 
nakikita silang Pinoy 
sa kalye, tuwang-
tuwa sila. Pumupunta 
din si Tita Elvie sa 
kaunaunahang simbahan 
na pinupuntahan ng 
mga Pinoy, ang San Elias  
na pinamumunuan ng 
Espanyol na si Padre 
Garcia. Hindi siya 
masyadong napagawi 
sa Plaza Cataluña dahil 
sa mga naririnig niyang 
nag-aaway-away ang ilan 
sa mga Pinoy doon dahil 
sa tsismis.  Sa ngayon ay 
isang masayang lola si Tita 
Elvie.  “Ang payo ko lang 
sa ating mga kababayan, 
sana mahalin nila ang 
kanilang pamilya kahit saan sila 
magpunta. Sa nakikita ko kasi 
sa iilan ay nalilimutan na nila 

na pamilyadong tao sila.  Hindi 
dahil malayo ka sa asawa mo, 
pwede ka ng makipagrelasyon 
kahit kanino...” 

  Taong 1966 nang pumunta si Tita 
Puring sa Espanya. Pero bago ito, 
nanilbihan muna  siya sa  pamilya ni  
Consul Sumulong sa New York nang 
limang taon. Noong malipat dito ang 
Consul, isinama siya. Pagkatapos 
ng tatlong taon, natalaga ang 
mga Sumulong sa Pilipinas ngunit 
nagpaiwan si Tita Puring sa Barcelona. 
Nagtrabaho siya bilang kusinera 

ni Jose Olbes, isang negosyante 
Espanyol. “Doon kay Olbes ako nag-
enjoy ng pagkadalaga ko. Nagsimula 
akong lumabas at magdisco. Doon ko 
rin  nakilala ang asawa kong Espanyol.” 
Maliban sa Bracafé, naging  hang-
out din ang Cabana Theo Tom disco, 
at ang Sta. Ana restaurant sa mga 
pagtitipon ng mga Pinoy. Halos lahat 
ng Pinoy seamen ay nagpupunta sa 
Lehman’s bar at doon sila nagkikita-
kita. Nagtinda rin siya ng kakanin at 
mga damit sa Bracafé.  “Pampalipas 
oras at saka pampadagdag ng kita. 
Pero, pinapakain ko rin ang mga 
kababayan nating nagugutom na 
walang trabaho.  Yung asawa ko, 
nagkakanlong ng mga na “stranded” 
na Pinoy sa Las Ramblas.”  Kahit 
maraming natulungang kababayan si 
Tita Puring, hindi siya kailanman nag-
antay ng kabayaran. “Ine-expect ko 
na babayaran ako ng nasa itaas. Dahil 
nakatulong ako, masaya na ako.” 
Halos sampung taon na ng mabiyuda 

si Tita Puring. Para ‘di mainip at 
mangulila, naging aktibo si Tita 
Puring sa comunidad Pinoy. Nagturo 
siya ng Filipiniana sa Iskwelang Pinoy 
noong 2000. Miyembro din siya ng 
AMISTAD kung saan ay sumasayaw 
sila ng katutubong sayaw sa Araw 
ng Kalayaan at kung saan may 
selebrasyon. Naging kasapi din siya ng 
Immanuel. Ngayon ay nagtatrabaho 
pa rin siya kahit na lampas na siya 
sa edad ng pagreretiro. Sa loob ng 
napakaraming taong tumira rito 
si Tita Puring, iniisip pa rin niyang 
magretiro sa Pilipinas. Para sa mga 
nag-iisip na pumunta rito, heto 
ang masasabi ni Tita Puring: “Kung 
maganda ang trabaho ninyo sa 
Pilipinas, huwag ninyo itong ipagpalit 
sa mahirap na buhay sa ibang bansa.” 
Hindi pinagsisihan ni Tita Puring na 
nagpaiwan siya rito sa Barcelona. 
“Natuto akong mahalin ang aking 
sarili at rumespeto sa kapwa, at 
makisama.”

Elvira Rivera Soriano 
Sa San Elias ang simbahan noon

        BUHAY MIGRANTEPurita Corazon Anastacio 
Sa Bracafé, Lehman’s bar ang 
puntahan ng mga Pinoy noon 



“Nandito kasi yung girlfriend ko kaya 
pumunta ako dito.” Taong 1977 din 
dumating si Tito Lee, sa Barcelona para 
makapiling ang kanyang kasintahan. Tulad 
ni  Tita Elvie, working visa rin ang hawak niya 
sa pagpasok sa Espanya. Bagong graduate 
siya ng Criminology nang nagpasya siyang 
pumunta rito. Isang pulitiko ang kanyang 
amo. “Maganda naman ang sitwasyon  ko, 
masaya pag day-off pero ‘pag may trabaho, 
malungkot, kasi mag-isa lang akong Pinoy 
sa bahay.” Hindi rin sila nagtagal ng kanyang 
kasintahan at dahil dito, naisip ni Tito Lee 
na umuwi na lang pagkatapos ng dalawang 
taong kontrata.   Pero sa kalaunan, hindi na 
rin niyang nagawang umuwi.  “Nanghinayang 
din ako sa kinikita ko. At saka nasanay na rin 
ako sa buhay ko dito.  Siyempre, nakakatulong 
pa ako sa pamilya ko.” 

 Para malibang, pumupunta din siya sa 
Bracafé at sa Plaza Cataluña. “From 5-6 ng 
hapon, nagsisidatingan na ang mga Pinoy 
noon. Minsan, may nag-aaway-away. May 
mga seamen na lasing. Alam mo naman 
tayong mga Pinoy, ‘pag lasing, nagiging 
pisikal. Nagtutulungan kami noon. Yung 
mga bagong dating, binibisita pa namin 
sa mga hostel at dinadalhan ng pagkain.  
Ngayon ay halos marami ng Pinoy kaya hindi 
na minsan nagpapansinan.” Dahil na rin sa 
hilig sa pagbibiyahe, naisipan ni Tito Lee na 
mag-organisa ng mga biyahe para sa mga 
Pinoy.  Noong 2000 ang kauna-unahang 
pa-biyahe ni Tito Lee sa Molina kung saan 
dinala niya ang mga Pinoy para makakita 
ng snow. “Additional income din at saka 
natutuwa ako na sama-samang dalhin ang 
ating mga kababayan sa mga magagandang 
lugar.” Naging gitarista din siya sa simbahan 
ng Sta. Monica.  Aktibo din  siya sa AFICAT 
(Asociación Filipino-Catalan) bilang ingat-
yaman nito. “Dito ko sa Espanya natutunang 
mag- ipon. Kasi karamihan sa atin sa sugal 
nauubos ang pera.”

 Taong 1978 naman dumating sa Barcelona si Tita Macring 
bilang turista. Isa siyang 
Home Economics titser ng 
Grade 5 at 6 sa Cabarwan 
Elementary School sa  Vigan, 
Ilocos Sur.  Dahil sa liit ng 
sweldo niya sa Pilipinas, hindi 
siya nagdalawang-isip na 
mangibang-bansa. Sa umpisa, 
pilit siyang pinababago 
ng isip ng kanyang lola 
dahil anya  pwede siyang 
pumunta sa anumang bansa 
sa Europa, huwag lang sa 
Espanya dahil daw sa ugali 
ng mga Espanyol noon  sa 
Pilipinas. Ang kanyang 
naging unang trabaho ay sa 
isang mayamang pamilyang 
Obradors. Hindi naman pala 
masama ang ugali ng 
mga Espanyol. Doon 
niya nakilala ang 
kanyang magiging 
asawa na si Miguel 
na hipag ng kanyang 
amo. Marami pa siyang 
naging amo hanggang 
sa magtrabaho siya 
sa isang mayamang 
pamilyang Marins.  
Dalawampu’t anim 
na taon siyang 
nagtatrabaho sa kanila. 
Noong dumating ang 
mga Benedictine sisters 
sa Barcelona kasama si 
Father Avel lumipat ang 
mga Pinoy sa Simbahan 
ng Santa Monica kung 
saan ay si Father Avel 
na ang nagmimisa.  
“Narinig namin na 
doon na sa Sta. Monica 
pumupunta ang mga 
Pinoy, kaya doon na 
rin ako.  Dahil bago niyan ay 
kanya-kanya kami, hindi pa 
ganun katatag.” Simula noon 
ay naging aktibo na si Tita 
Macring sa mga proyekto 
kung saan naroon ang mga 
Pinoy.
 Hindi niya makalimutan ang 
1992 Olympics sa Barcelona  
dahil bilang pangulo ng 
SMPB (Samahan ng mga 
Migranteng Pilipino sa 

Barcelona)  ay nagkaroon sila 
ng pagkakataong suportahan 
ang mga manlalarong Pilipino.  
Binibisita nila sila sa kanilang 
headquarters para bigyan 
ng moral support.  Dahil sa 
kanyang tungkulin bilang 
opisyal ng SMPB, nagkaroon 
siya ng mga kaibigan sa loob 
ng Ayuntamiento kung saan 
naging maayos at madali 
ang pagsagawa ng mga 
proyekto para sa comunidad 
filipina. “Ang mga Pinoy ang 
kauna-unahang naglaro ng 
basketball sa Raval Deporte.”  
Sa ngayon, siya ang Pangulo 
ng AFICAT. Ang maipapayo 
niya sa mga kababayan, 
“Dapat mag-ipon tayo. Sana 
ay huwag nating i-spoil ang 

ating pamilya sa Pilipinas. 
Pinapadala natin lahat 
lahat ng ating sueldo.  Kung 
minsan, hindi na natin naiisip 
ang ating sarili, kayod tayo ng 
kayod pero sila hingi naman 
sila ng hingi ng pera kahit 
anong oras. Dapat nating 
bigyan ng limitasyon at 
turuan silang magpahalaga 
sa pera. Mahalin natin ang 
ating sarili.”   

Lee Mababangloob 
Constantino
Binibisita pa namin 
sa hostel ang 
mga Pinoy 
na bagong
 dating

Macrina Alcedo
Nagbigay ng suporta sa 
manlalarong Pinoy noong 
1992 Olympics sa Barcelona
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 Taong 1986 dumating si Father dito 

sa Barcelona. Matagal nang wala ang 
Iglesia de San Elias kaya kalat uli ang 
mga Pinoy.  Hinanap niya  ang mga ito-
-sa Ramblas, sa Plaza Cataluña at kahit 
sa kanilang mga bahay. Merong hindi 
agad naniwala sa kaniya, nagsuspetsa 
na pekeng pari siya. Pero di nagtagal, 
natipon ni Father Avel ang mga Pinoy at 
nilagay sa iisang bubong, sa simbahan 
ng Sta. Monica. Doon nagsimulang 
buhayin ng mga Pinoy na parokyano 
ang mga halos patay nang simbahan 
sa Barcelona. 
  Sa panahon ding iyon, naging agresibo 
ang mga pulis sa paghuli at pag-raid sa 
mga bahay ng mga migrante. At sina Fr. 
Avel, kasama ang Centro Filipino, ang 
sumaklolo sa mga kababayan upang 
ipaglaban at itaguyod ang kanilang 
karapatan. “We were

 
even using our 

pulpit to denounce the abuses of the 
Authorities,” wika ni Fr. Avel. 

 Matapos magkaroon ng ‘amnesty’ at  
buhayin ng mga parokyanong Pinoy 
ang mas malaking simbahang Basilica 
de San Justo y Pastor, nagpasya si 
Fr. Avel na hilingin sa Arzobispado 
de Barcelona na gawing parroquia 

personal ang parokyang Pinoy noong 
1996. Ngunit hindi agad ibinigay 
ang kahilingang ito sa pangambang 
maging “ghetto” ang parokyang 
Pinoy. Sa pagtatanggol ni Fr. Avel, 
sinabi niyang, “Hindi ito mangyayari. 
Kailangan lamang ng mga Pilipino 
ang sariling parokya upang may 
laya silang mapanatili at higit na 
mapahalagahan ang kanilang sariling 
kultura at identidad upang sa proseso 
ng integrasyon alam nila kung ano ang 
yamang maaari niyang iambag.”
 Makalipas ang dalawang taon, 
nakamit ang kahilingang ito: ang 
parroquia personal ng mga Pinoy 
na ipinangalanang La Inmaculada 
Concepción y San Lorenzo Ruiz 
ang siyang naging kauna-unahang 
parroquia filipina sa Europa. 
Nagkasabay ito sa pagdiriwang ng ika-
100 ng pagdiriwang ng kasarinlan ng 
Pilipinas at sa taon ding ito kinilala 
ng Ayuntamiento de Barcelona 
ang ambag ng comunidad filipina 
sa pagtataguyod ng mga migrante 
matapos mapili si Fr. Avel bilang 
kauna-unahang Ikalawang Bise 
Presidente ng katatayong Consell 
Municipal d’Immigració. 
 Noong 1999, inilipat ng Arzobispado 
ang parroquia personal sa higit 
pang mas malaking simbahan, ang 
Iglesia de San Agustin. Nagpasya 
nang umuwi si Fr. Avel sa Pilipinas: 
“Natupad ko na ang aking misyon para 
sa ating mga kababayan sa Barcelona. 
Mayroon na silang matatag at 
marangal na kalagayan...sa simbahan 
man o sa Gobierno ng Catalunya o 
sa pangkalahatang mamamayan, 
ang comunidad filipina ay kinikilala, 
ginagalang.”
 Pagkatapos ng 10 taon, muling ibinalik 
si Fr. Avel ng kanyang Obispo upang 
maging Parroco ng itinatag niyang 
parokya. Sa huling dalaw niya sa 
dati niyang tahanan, may huli siyang 
pangarap, “Pinanday na ng mga 
nakaraang Pari ang ating parokya sa 
loob ng nakaraang 12 taon, panahon 
na upang lumabas at ihasik sa iba ang 
ating pagkilala sa Diyos...at dumating 
din sana ang panahong makilahok na 
rin ang Pinoy sa pulitika ng Barcelona 
upang higit pang mapangalagaan ang 
kapakanan hindi lamang ng mga Pinoy 
kundi ng lahat ng mga migrante.”

    
 Karamihan sa mga kalalakihang Pinoy 
ay nakapunta sa Espanya dahil kinuha 
sila ng kanilang mga asawang nauna 
nang dumating dito. Isa sa kanila si Tito 
Eulo. Dumating siya sa Barcelona noong 
1986. Ang unang trabaho nito ay sa isang 
Restaurante Chino bilang fregaplatos. Halos 
tatlong buwan lang siya roon dahil hindi 
niya nakayanang walang agua caliente ang 
nasabing restaurante. Ang sunod niyang 
trabaho ay sa factory ng tahian ng belo. Sa 
halos apat na taong pagtratrabaho bilang 
mananahi, napag-isipan ng mag-asawa na 
magtayo ng sariling patahian. Jacket naman 
ang naging negosyo nila.  “Laker’s na jacket 
yung ina-assemble namin.” Nagtagal ng 
limang taon ang nasabing negosyo. 
 

 Noong 1989, nakatagpo sila ng magandang 
puwesto sa may calle Paloma at dito nila 
naisipang magtayo ng maliit na grocery. 
Umunlad ang kanilang negosyo. Kaya 
naman  hindi sila nag-atubiling magtayo 
pa ng door-to-door  padala  noong 1999.  
Sinuwerte sila at lumago rin ito. Noong 2006, 
nakahanap na naman sila ng magandang 
oportunidad para sa pangatlong negosyo, 
ang restaurante Paloma sa calle Tigre. “Dito 
ko pala sa Espanya makikita ang suwerte 
namin”. Ano ba ang naging sikreto nila 
kung bakit naging tagumpay ang kanilang 
mga negosyo? “Tibay ng loob lang.  Noong 
una natakot kami na baka malugi kami, 
pero paano naming malalaman kung hindi 
namin gagawin.” Wala namang naging 
mabigat na problemang naranasan sina 
Tito Eulo at Tita Luisa sa kanilang negosyo, 
maliban lang sa inggit. “Merong ipapulis 
kami dahil nagbubukas kami noon ng linggo. 
Imbes na matuwa tayo sa tagumpay ng 
ating kababayan, pilit pa nating  hinihila 
pababa. Yung iba, nakahawak lang ng konti, 
yumayabang na agad.  Marami sa ating mga 
Pinoy ang magaling sa lahat ng bagay pero 
takot magsimula ng negosyo. Wala kaming 
pera noon pero nangutang kami sa bangko. 
Sa umpisa mahirap pero kayod lang talaga.” 

Magaling ang 
mga Pinoy 
pero takot 

magsimula ng 
negosyo

Fr. Avelino Sapida
Nagbahay-bahay para 
hanapin ang mga Pinoy

Eulogio  Laguerta Valdez
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Kung susuriin, marami na ang nagbago at marami pa rin ang hindi 
nagbabago sa comunidad filipina sa Espanya. Habang tumatakbo ang oras 
at lumilipas ang panahon, sana’y huwag nating kaligtaan ang nakalipas 
at pahalagahan ang mga produkto nito dahil ito ang magsisilbing gabay 
natin sa kasalukuyan at tanglaw sa pagtahak sa hinaharap.



The German city of München is in 
a flurry.  The home of Süddeutsch 

Zeitung is in a blast. A ‘’glut and 
glug’’ face-off is looming.  Tourists 

and hosts feast on tons of Hendl (roast 
chicken), Schweinshaxe (pork knuckles), 

Wurst (sausage) and taken with wild 
quaffs of Bier (beer).  

What started off as 
a wedding banquet 
for the union of 
Crown Prince 

Ludwig of Bayern 
and Therese von Sachsen-
Hildburghausen, now has 

been transformed into a 
party lasting for 16 days 

with 9 figure revenues year 
after year, in euros. 
Oktoberfest has, in recent 

years been a top draw in 
the German tourism industry 
that it has become autumnal 
annual traditional.  When 
the leaves begin to fall, the 
beer enhanced peppiness 

rises. Clinking glasses and toasting to 
lusty cheers have become class acts 
among revelers. A typical beer drinking 

relishes the ‘’bitter’’ aftertaste with 
much gusto.  Where 
alcohol is a means 
of resorting to 
entertainment, beer 
drinking becomes a 
transitory excuse to 
escape life.  After the 
fest, it’s back to routine. 

Flavor enhancers alter 
the transient verve and 
make the soppy even 
more zany. 
Beer drinking and 

consumption for beer-loving Pinoys 
bring to the fore the central question 
of the identity of San Miguel Beer.  Is it 
Pinoy? Or is it Spanish?  Well, this matter 
is resolved.  It is both – a hybrid.  It was 
the idea hatched in the Iberian Peninsula 
and realized in Southeast Asia.
According to the San Miguel Corporation 
(SMC) website, La Fábrica de Cerveza 
de San Miguel was established in 1890 
by Spanish entrepreneur Don Enrique 

María de Ycaza.  
The brewery was 
established under 
subvención real (royal 
grant) and became 
widely acclaimed in 
the archipelago and 
in the region. It took 
over the operations started in 1885 by 
Spanish Augustinian Recollect friars.
In 1957, SMC President, Andrés Soriano 
entered into an agreement with the 
Spanish subsidiary La Segarra, known as 
‘’Acuerdo de Manila (Manila Agreement)’’ 
establishing San Miguel, Fábricas de 
Cerveza y Malta, S.A." authorizing the 
company to brew beer and selling it 
under the brand name San Miguel.

 Beer is an invention that has evolved 
in its utility in society but may have 
caused some of its ills. The initial 

swig to the beer drinker tickles 
and makes beer drinking, 

tasting and wanting more a 
pleasurable act. Then come 
light-headedness and short-
lived perk, and euphoric 
state.  To the uninitiated, 

it is empowerment 
being able to pull 
unthinkable acts.  

And as always, all that 
gets in comes off.

The Oktoberfest after effects are mute 
testimonies to the perkiness and 
‘’affront.’’ Tons of garbages are generated, 
considerable damages wrought and it is 
not uncommon that some skirmishes 
and brushes against the law enforcers 
are reported.  The Oktoberfest is a 
microcosm of the reality of life itself.  It is 
a top draw because it is pleasure giving.  
The instinct for survival is more potent 
than that of preservation. Eating and 
drinking is primarily what Oktoberfest is 
all about.  The thrill is just an aftermath.  
But it’s still a matter of choice.
The alcohol-related rummy state is 
a matter of individual squeeze play. 
Dazzling as it may seem, there still is 
room for temperance. Moderate and 
responsible drinking is not just meant 
for October but for the rest of the year 
as well.

Power play and By Aodh Matthew Visitación Patrimonio

October brings to the 
sphere of European 

influence the so-called 
‘New World’ or the 
continental America as the 
most enduring legacy of 
Columbus. It also marked 
the end of dynasties and 
establishment of the 
Republic of China with the 
Double Ten Revolution.

 The Great Revolution 
of 1917 started in 

October and ushered in a 
socio-political movement 
that capriciously forged a 
‘’classless society,’’ which 
came to be a social dud 
nearly 7 decades later.  

The Wall Street 
Crash of 1929 took 

place in October 29th.  
In October 1962, 
the Doomsday 
Clock came closer to 

midnight with the Cuban 
Missile Crisis, taking place 
a few miles where 
Columbus was said 
to have claimed to 
discover the New 
World.

UN Day is 
o b s e r ve d 

on the 24th of 
October.  Not 
entirely in to 
power struggle, 
the UN is a 
peace-keeping 
body that polices those 
inebriated with power. 
Since then, the month has 
witnessed power shifts 
and power plays that have 
shaped modern history.

On the lighter side 
though, the feast of 
Nuestra Señora del 

Pilar is being observed on 
the 12th of October from 
Zaragoza to Zamboanga.  
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Hindi lang sa Pilipinas
may talangka

Kung susuriin, ang crab mentality ay 
inggit lamang. At hindi lang ang mga 
Pinoy ang may inggit sa katawan.  
Inggit, crab mentality, utak talangka, 
envidia, envy, anuman ang itawag 
natin dito ay laganap ito sa lahat 
ng kultura. Hindi lang naman ang 
mga Pinoy ang marunong magkalat 
ng chismis at manirang-puri. Ayon 
sa isang manunulat, ang mga 
Mambwe raw sa Zambia 
ay naniniwala na ang mga 
nagtagumpay sa buhay 
ay masama, mahiwaga 
at mapanganib. Ang mga 
Hispanos daw sa Colorado 
ay naniniwala na ang 
pagtatagumpay ay isang 
pagtatraydor sa grupo, at 
sa ilang lugar sa Mexico, 
ang pagkatakot sa inggit 
ang nagdidikta sa buhay 
ng mga tao.
Ang ritwal na ginagawa ng 
mga babaeng miyembro 
ng tribung Yanomamo ay 
isang uri ng pangontra sa 
inggit o sa maiinggiting 
Mal Ojo (Evil Eye). 
Matapos silang manganak, 
kailangan nilang umiyak 
na para bang tumanggap 
sila ng sumpa mula sa 
mga diyos sa pagkakaroon 
ng napakapangit na anak. 
Sa ganitong paraan, 
maiiwasan nila ang  Mal 
Ojo o ang kainggitan 
ng mga miyembro ng 
tribo sa pagkakaroon ng 
magandang anak.

Malinamnam na 
Kahulugan?

Sa kabilang banda,  ang utak talangka 
kung tutuusin daw ay mabuti. Ang 
negatibong kahulugan nito ay bunga 
lamang ng interpretasyon ng mga 
dayuhang sumulat ng ating mga aklat 
na siya namang ginamit natin sa 
paaralan. 
Ayon sa kilalang antropologong si 
F. Landa Jocano, ang pagkakaroon 
ng crab mentality ay positibo dahil 
isa itong paraan ng pagpapaalala sa 

paggawa ng mga bagay na ikabubuti 
ng lahat at hindi ng sarili lamang. 
Kailangang magtulungan at magkiisa 
at hindi magkanya-kanya.
Halos hindi ito naiiba sa bayanihan 
na isang halimbawa ng ispiritu ng 
komunidad at pakikiisa. Mayroon man 
tayong mga kababayang makasarili, ang 
lipunang Pilipino ay hindi indibidwalista. 
Tayo man ay nangingibang bayan dahil 
mayroon tayong pansariling layunin, 
hindi pa rin ito maituturing na purong 
pansarili lang dahil laging nasa isip 
natin ang kinabukasan ng ating mga 
mahal sa buhay.  Sa paghahanap 
ng trabaho, sino ba ang unang-una 
nating tatakbuhan? Kilala man natin o 

hindi, nakilala lang natin sa 
Metro o sa bus, wala tayong 
alinlangan dahil alam nating 
hindi tayo aapakan at 
pababayaan ni Kabayan. 
Mahirap nang burahin ang 
masamang kahulugan ng 
crab mentality.  Ngunit mali 
namang isipin na tayo lang 
ang may inggit sa katawan 
at mapapatunayan natin ito 
sa pakikisalamuha sa iba’t 
ibang klase ng tao, saang 
bansa man siya nagmula. 
Hindi ito sakit ng mga Pinoy, 
ito ay epidemya ng buong 
mundo. 
Sa kabilang banda, kung 
pagmamasdan natin nang 
maigi ang mga talangka, 
hindi sila naghihilahan 
bagkus ay nagpapatung-
patong, nagbubuklud-
buklod upang makagawa ng 
‘hagdanan’ at nang sa gayon 
ay makatakas sila.  O kaya 
naman ay nagkukumpul-
kumpol sila upang bumigat 
ang isang bahagi ng kaldero 
at nang sa gayon ay tumaob 
ito at makatakas silang 
lahat. 
Kung sila nga ay nag-
aapakan at naghihilahan, 
bakit ko pa kailangang 
takpan ang kaldero at 
hayaang makatakas ang 
aking pananghalian?

Ni Daniel Infante Tuaño

Noong maliit pa ako, tuwang-tuwa ako kapag 
bumibili ng buhay na talangka si 
Nanay. Nakikita ko kasi kung 
paano nagpupumiglas at nag-
uunahang lumabas ang mga 
maliliit na talangka mula sa 
kaldero. Upang makalabas, 
sila ay naghihilahan o 
kanilang inaapakan ang 
kapwa nila nang sa gayon sila 
ay makaakyat at makatakas. 

Ganito raw ang mga Pinoy.  Nag-uunahan, 
naghihilahan para makaakyat sa 

taas. Ayaw na ayaw mauunahan, 
malalamangan o mahihigitan. 

Naiinggit kapag nakikitang 
umaasenso ang kapwa. Sisiraan, 
gagawan ng chismis at gagawa’t 
gagawa ng paraan para 
mapabagsak ang kinaiinggitan. 
Laganap raw ito lalo na sa mga 
Pinoy na nasa ibang bansa. 

Ana
k ka ng Talangka!
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