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BOSES PINOY

Editorial

Pinoys just like any other may engage in love types which may 
challenge sanctified societal conventions. The distance from 
the nuclear family and the ‘openness’ of the host country 
foment an opportune climate for experimenting a new way 
of expressing love. Some of them are embroiled in forbidden 
love, some engage in same-sex affair and others in interracial 
relationships. There are those whose way of coping with love 
is to demur and defer it opting for single-blessedness. Some 
of these are well-taken while some others view them with 
supercilious contempt. 

The Pinoy lover, just like nature, abhors vacuum. There’s got 
to be love one way or another. And they cope with it either by 
approach-approach whether acceptable or not or they may 
try the avoid-avoid.  After all, love still makes the world go 
round. The Pinoys abroad are no exception. The emotion of 
love draws out the genius in every Pinoy. They love all they 
will and they love all they can.

Love all you can...
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Nagpapasalamat ang Ang Bagong Filipino 
kina Louie Simbe at Mary Grace Encinares-
Guardian sa pagpapaunlak na maging pa-
balat para sa isyung ito. Si Louie ay sikat 
na events organizer sa Barcelona habang 
si Mary Grace naman ay iskolar ng Erasmus 
Mundus.

Upang makalikom ng pondo para sa ka-
nilang mga kababayang Hapones na nasa-
lanta ng lindol at tsunami, nag-organisa ang 
mga artistang sina Chisato Kuroki at Mihoki 
Sugita ng mga libreng workshops sa Bar-
celona. Marami ang lumahok kaya naman 
nakalikom ng donasyon na halos umabot sa 
970 euros na siya namang ibibigay sa Red 
Cross sa Japan. Sa larawan, tinuturuan ni 
Chisato na magsulat ng ilang salitang Hapo-
nes ang mga nagpapartisipa. 
Daniel Infante Tuaño

     Ang Pinoy raw ay 
masamang malasing. Dahil sa 
impluwensya ng alak, nawawala 
ang pagiging magalang at nagiging 
basag-ulo. Minsan na ngang 
ipinagbawal  sa mga discoteca sa 
Barcelona at Madrid ang lahat ng 
mga Pinoy dahil sa nanggugulo sila 
kapag nalalasing. 

 Ano pa kaya kung 
nasa impluwensiya naman 
ng ipinagbabawal na gamot? 
Lumalaking suliranin na kasi ang 
pagkonsumo at pagbebenta 
ng droga sa ating komunidad. 
Ang Pinoy na dati’y malinis ang 
reputasyon, ngayon ay isa na sa 
mga grupong pinaghihinalaang 
drug pushers. Ang tiwalang itinayo 
nang maraming taon ay guguho na 
lang dahil sa kagagawan ng iilan. 
Ngunit ito ay parte lamang ng mas 
malaki pang problema. 

 Lagi ngang sinasabi, 
mayroong benta kasi may bumibili. 
Hinding-hindi mawawalan ng 
benta at patuloy pang tataas ito 
lalo pa’t mayroon ng mga suki o 
yung mga nalulong na.  At habang 
lumalaki ang kita kasabay naman 
nito ang unti-unting pagkawasak 
ng buhay ng mga bumabatak.  
Ngunit hindi naman parating 
mabilis na kita ang naghihintay 
sa mga nagtutulak ng droga. 
Kung ang dating Congressman 
at ilang makapangyarihan nga ay 

nakukulong sa ibang bansa, tayo 
pa kayang ordinaryong tao lang. 
Bukod sa kalaboso, may ilang bansa 
pa rin na hindi sasantuhin ang mga 
nagtutulak ng droga, bitay kaagad 
ang hatol kagaya ng nangyari sa 
mga kababayan natin sa Tsina.  
Kahit pa sabihin na kahirapan ang 
nagtulak sa kanila para magtulak 
ng droga, ipapatupad pa rin ng 
Tsina ang batas nila laban sa mga 
drug-pushers: lethal injection.

 Kung automatic na bitay 
ang para sa mga nagtutulak ng 
droga, unti-unting bitay naman ang 
naghihintay sa mga bumabatak. 
Dadalhin sa alapaap at isang 
araw biglang ibabagsak. Uuliting 
humithit dahil kailangang bumalik 
sa ulap? Sa hirap ng trabaho?  
Problema?  Kantiyaw ng masamang 
barkada? Dahil ginagawa rin ng 
iba? Uuliting magturok kahit pa 
ang naunang plano ay iahon sa 
kahirapan ang pamilya, bigyan 
ng magandang kinabukasan 
ang mga anak o magkaroon 
ng magandang buhay. Habang 
bumabatak, hindi namamalayan 
na unti-unti na ring binabatak sa 
kawalan ang mga dakilang plano 
para sa mga minamahal, ang mga 
pinundar at pagkalaon ay ang 
mga taong minamahal. Habang 
hindi nahihimasmasan, maaaring 
darating ang araw o maaaring sa 
isang iglap, pati siya’y babatakin 
na rin patungo sa hukay. 

Payong Kabayan

Articles may be reproduced as long as the name of the author(s) and the publication are cited. The opinions expressed herein are solely of those of the writers and 

contributors and do not necessarily reflect the view of the staff of Ang Bagong Filipino.  Please note that the content of the published ads is provided by external users, 

and do not represent any views or opinions nor necessarily constitute or imply endorsement, recommendation, or favoring by Ang Bagong Filipino.

Tulak, Batak



Fr. Avel tinanggap ni Pinoy
Si Fr. Avelino Sapida, Kura-Paroko ng 
Parroquia Personal ng mga Pilipino 
sa Barcelona, ay nagkaroon ng pa-
gkakataon na makapulong si Pan-
gulong Benigno Aquino III noong 
ika-16 ng Pebrero sa Malacañang. 
Ayon kay Fr. Avel, impormal la-
mang ang pagpupulong. Pina-
gkuwentuhan nila ang mga naka-
mit ng Filipino community at ng 
Parroquia Personal sa Barcelona at 
pati na rin ang kalagayan ng mga mi-
grants sa Tsina at Gitnang Silangan.Ang 
miting na ito ay bunga ng parangal na 
ipinagkaloob ng Consejo de Inmigración 
ng Ayuntamiento de Barcelona at pagki-
lalang ibinigay ng Camara de Represen-
tante ng Kongreso ng Pilipinas para sa 
kanyang walang pagod na paglilingkod 
sa mga migranteng Pilipino dito sa Bar-
celona. Si Fr. Avel ay ang kasalukuyang 
Direktor ng Centro Filipino-Tuluyan San 
Benito at Pangulo ng KALIPI (Kapulun-
gan ng mga Lider Pinoy sa Barcelona).

Kabataan umani ng ginto sa 
Taekwondo sa Barcelona

Nagwagi ng 3 medalyang ginto, 3 pilak 
at 4 na bronze ang mga kabataang Pi-
noy sa katatapos na 26º Campeonato 
de Cataluña Infantil de Competición na 
ginanap noong ika-27 ng Pebrero sa Po-
lideportivo Mar Bella, Barcelona.Ginto 
ang nakamit nina Xyrelle Butay, Angelo 
Ramolete at  Alex Masangkay Escalona, 
pilak naman para kina Braven Petargue, 
Veje Bautista at Jayson Niñoza at bron-
ze para kina Steve Bryan Bacolor, Janiel 
Joel, Lenard Hernandez at Christian Vin-
cent Mañibo. Sa pamumuno ni Elmer Di-
mayuga, nauna nang umani ng medalya 
ang mga kabataan noong ika-24 ng Ok-
tubre.

Alexandra, pinakasikat sa Ope-
ración Triunfo

Hinirang ang Pinay-Spanish na si Alexan-
dra Masangkay Escalona na pinakasikat 
na contestant sa katatapos na Operación 
Triunfo 2011. Ito ay dahil sa napakara-
ming suportang nakuha niya sa internet 
voting sa Facebook, Twitter at otlive.es. 
Ang pagkakapanalo niyang ito ay nagbi-
gay sa kaniya ng isa pang pagkakataon 
para makasali sa isa pang patimpalak 
sa kedinlive.es kung saan maaari siyang 
manalo ng isang recording contract mula 
sa Blusens Music.
Lubos na nagpapasalamat si Alexandra 
sa lahat ng mga sumuporta sa kanya lalo 
na sa mga Pinoy na lubos na nagagalak 
at nagmamalaki sa kanyang pagkakasali 
sa nasabing kompetisyon. 

Azkals binuhay ang football sa Pinas
Ang pinakitang galing ng Philippine 
Azkals sa AFF Suzuki Cup at ang 2-0 pa-
gkapanalo nila laban sa Mongolia Blue 
Wolves ay bumuhay ng interes ng mga 
Pinoy sa football. 
Hindi lang napupuno ang mga stadium 
kung saan sila naglalaro kundi dinadayo 
na rin ang mga sports bars para mapa-
nood sila. 
Dahil dito, nangakong magbibigay ng P80 
milyon si Manny Pangilinan, may-ari ng 

Smart, sa pamamagitan ng MVP Sports 
Foundation. Ang pinuno naman ng Phi-
lippine Sports Commission ay susuporta 
hindi lang sa Azkals kundi magtataguyod 
din ng programa para sa mga kabataan 
at pipiliting magkaroon ng mas malala-
king stadium na maaaring pagdausan 
ng mga ligang internasyonal. 

Batang Pinay naka-duet ni Lady 
Gaga

Ang 10-taong gulang na Pinay-Canadian 
na si Maria Aragon ay naging tampok sa 
katatapos na concert ng sikat na mang-
aawit na si Lady Gaga sa Toronto, Canada. 
Nag-duet si Maria at Lady Gaga sa pagkan-
ta ng ‘Born this Way’, ang bagong single ni 
Lady Gaga na siyang kinanta ni Maria sa 
Youtube. 
Matapos mapanood ni Lady Gaga ang vi-
deo ni Maria Aragon sa Youtube, naiyak 
ito kaya naman inimbitahan niya si Maria 
na kumanta sa kanyang concert. Sa ka-
salukuyan, may 23 milyong bisita na ang 
natatanggap ng ‘Born this Way’ video ni 
Maria Aragon sa Youtube. 

Ilocos tampok sa Time Magazine, 
Cebu sa Cuatro

Naging tampok ang Ilocos sa isyu ng Time 
Magazine sa buwan ng Pebrero. 
Ang mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilo-
cos Sur, ayon sa artikulo ni Hans Villarica, 
ay may ‘gandang kultural’ ng lumang May-
nila at may likas na kagandahan kagaya ng 
Boracay.  
Binanggit pa ang limang dahilan para bisi-
tahin ang Ilocos—ang likas na ganda nito, 
kanyang mga luma at malalaking simba-
han, natatanging beaches, masasarap na 
pagkain at ang mga makasaysayang lugar 
na matatagpuan dito. 
Habang naging tampok naman ang Cebu 
sa programang Callejeros Viajeros ng 
Cuatro noong ika-21 ng Marso. Ipinakita 
sa programa ang magagandang beaches, 
bird sanctuary, mga kalye ng Cebu, ang 
kahirapan,ang mayayaman at ang mga 
iniwang impluwensiya ng Espanya lalo na 
ang relihiyong Katoliko. 
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Si Maria Aragon kasamang kumakanta 
si Lady Gaga sa Toronto, Canada.

Si Alexandra Masangkay Escalona kasa-
ma si Randy Lamsen ng Balitang Europe. 
Nagpunta si Alexandra sa Parroquia Per-
sonal Filipina sa Barcelona para magpa-
salamat sa lahat ng mga sumuporta sa 
kanya sa Operación Triunfo. 

Ang isa mga batang nanalo ng 
ginto, Angelo Ramolete. 

Ang Philippine National Football 
Team o Azkals. Bakit Azkals? Azkal o 
Asong Kalye ay ang lahi ng aso na ka-
raniwan sa Pilipinas. Kagaya ng mga 
Askal, ang mga manlalaro ng football 
ay kailangang maging agresibo, ma-
tatag, tapat at kayang manalo sa ka-
bila ng mga kakulangan.   

Saint Augustine Church sa 
Paoay, Ilocos Norte 

Fr. Avel nakikipagkuwen-
tuhan kay Pangulong No-
ynoy Aquino.
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BALITA

Visit our blog:
angbagongfilipino.wordpress.com 

May facebook din kami! 
Add us up: angbagongfilipino@yahoo.com

Integrasyon 
Para makapag-renovar ng residencia (reagrupados, 
cuenta propia o cuenta ajena), bukod sa mga dating 
requirements, kailangan na rin ng isang Informe 
na magpapakita ng mga aktibidad na isinasagawa 

ng isang extranjero upang maging integrado sa 
lipunan. 

Ang aktibidad ay maaaring ang pag-aaral sa mga 
kaugaliang konstitusyonal ng España, European 
Union at ng Estatuto ng Comunidad Autonoma 
kung saan nakatira ang isang imigrante. Isa-
saalang-alang din ang mga training o pag-aaral na 
isinasagawa niya upang matutunan ang karapa-
tang pantao, demokrasya, toleransiya at pantay 
na karapatan ng mga lalaki at babae at ang pag-
aaral ng iba pang wikang opisyal ng España. 

Arraigo 
Bukod sa arraigo social at arraigo laboral, mayro-
on na ring arraigo familiar kung saan puwedeng 
magkaroon ng nacionalidad española ang magu-
lang ng mga batang ipinanganak sa España. Ito 
ay posible lamang kung ang mga bata ay walang 
nacionalidad o ‘apátridas’ Kung ang sinusunod sa 

batas ng bansang pinanggalingan ng mga magulang 
ay jus sanguini, ang ibig sabihin ay ang nasyonalidad 
ng bata ay isusunod sa nasyonalidad ng mga magu-
lang, hindi puwedeng mag-apply ng arraigo familiar. 
Jus Sanguini ang sinusunod ng Pilipinas kaya’t hindi 
maaaring mag-apply ng arraigo familiar ang mga 
Filipino. 

Sa arraigo laboral, ang imigrante ay kailangang nasa 
España tuluy-tuloy nang hindi bababa sa 2 taon, 
walang criminal records at ipakita sa pamamagitan 
ng resolución judicial na nagtrabaho siya nang hindi 
bababa sa anim na buwan. 

Sa arraigo social, kailangang ipakitang nasa España 
siya ng hindi bababa sa tatlong taon, walang criminal 
records at contrato de trabajo firmado para sa isang 
taon. Exempted dito ang mga trabajadores agrícolas 
na puwedeng magpakita ng dalawang contrato, anim 
na buwan bawat isa, at ang mga imigranteng iisa 
lang ang actividad laboral pero iba’t iba ang kanilang 
employers (dapat magpakita ng iba’t ibang contrato 
na tatagal ng isang taon at jornada laboral na hindi 
bababa sa 30 oras sa buong linggo). Kailangan ding 
magkaroon ng vínculos familiares (asawa, parejas 
de hecho, magulang o mga anak) at magkaroon ng 
informe de integración kung saan siya nakatira. 

Mga babaeng minamaltrato 

Ang mga babaeng walang papel at biktima ng 
pagmamaltrato ay maaaring makakuha ng autoriza-
ción de residencia y trabajo temporal kapag siya ay 
nag-denuncia. Sa simula, siya ay bibigyan ng autori-
zación provisional at kapag lumabas ang hatol laban 
sa kanyang kinasuhan, bibigyan siya ng autorización 
de residencia y trabajo para sa limang taon. Kung 
mapapawalang-sala ang kaniyang hinabla, sisimulan 
ang orden de expulsión (pagpapadeport) sa babaeng 
walang papel. 

ILANG PAGBABAGO SA EXTRANJERIA

Nanguguna rin ang UK, Espanya 
at Amerika sa pagkakaroon ng 
may pinakanegatibong pagtingin 
sa imigrasyon. Ang iba pang ban-
sang napabilang sa isinagawang 
sarbey ng Transatlantic Trends: 
Immigration 2010 ay Holland, 
Germany, France, Italy at Canada. 

Ayon pa sa sarbey, anim sa sam-
pung kinapanayam sa lahat ng 
bansang ito ay nababahala sa 
imigrasyong ilegal at sinisisi ang 
mga ‘walang papel’ sa pagtaas 
ng krimen. At para sa mga ki-
napanayam na apektado ng kri-
sis, ang may sala ay ang migran-
te. Tingin din nila na mas malaki 
ang nakukuha ng mga imigrante 
sa mga serbisyong pangkalusu-
gan kaysa sa buwis na kanilang 
binabayaran. Sa kabilang ban-
da, karamihan ng mga Europeo 
ay sang-ayon na mabigyan ng 
mga serbisyo ng Seguridad So-
cial ang mga imigrante, may pa-
pel man sila o wala. 

España 

Kahit pa pumapangalawa ang 

España sa may pinakanegati-
bong persepsyon sa imigrasyon, 
isa sa anim na kinapanayam na 
Español ay naniniwalang hin-
di nang-aagaw ng trabaho ang 
mga imigrante. 

Habang 33% ay naniniwalang 
nakakatulong sa ekonomiya 
ang mga imigrante dahil ang 
mga negosyong binubuksan 
nila ay nagbibigay ng trabaho. 
Karamihan sa mga Español (hu-
migit kumulang 70%) ay nani-
niwala na pantay ang karapatan 
ng imigrante at ng Español sa 
serbisyong pangkalusugan, at 
84% ang pumapayag na bigyan 
ng karapatang bumoto ang mga 
imigrante. 

Cataluña 
Kontrobersyal din ang lumabas 
sa ulat na isinagawa ng Centro 
de Estudios de Opinión de la Ge-
neralitat. Kanilang kinapanayam 
ang 1600 katao sa Catalunya 
mula Nobyembre 2010 hanggang 
Enero 2011 upang malaman ang 
kanilang pananaw tungkol sa imi-
grasyon. 
Halos kalahati (49.3%) ang na-
gsabing masyado ng marami ang 
imigrante sa Catalunya. Ang pa-
gkakaroon din ng mga imigrante 
sa panahon ng krisis ay nagpapa-
lala sa sitwasyon at malaking por-
syento rin ang nagsabing mas ma-
raming bentaha sa kalusugan at 
pag-aaral ang nakukuha ng mga 
imigrante kaysa sa mga Catalan. 

Kapansin-pansin din ang 64.4% na 
tumututol na makapangasawa ng 
extranjero (taga-ibang bansa) ang 
kanilang anak. Marami (63.4%) 
rin ang ayaw tumira sa mga lugar 
na maraming imigrante at 25.5% 
ang iiwasang mag-alkila ng bahay 
sa kanila. 
Sa kabilang banda, walang pro-
blema ang mga Catalan (81.5%) 
na mag-aral o magtrabaho kasa-
ma ang mga imigrante.

Imigrasyon ‘problema’ sa 
UK, US, Spain

Para sa karamihan ng mga Espanyol, Amerikano at 
Ingles, ang imigrasyon ay isang ‘problema’. 

Isang kartel ng mga ‘facha’ sa 
España na kontra sa imigrasyon.

 Ang ilang balita ay hinango mula sa goodnewspilipinas.com, sisepuede.es at enlatino.com
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Referendum about the 
independence of Catalonia 

Vote!
WHO CAN VOTE?

Anyone over 16 who resides in Barcelona, regardless of their origin. 

QUESTION POSED

“Do you agree that Catalonia becomes a democratic and independent state where law and social 
justice prevail, integrated in the European Union?” 

You may vote YES, NO or BLANK.

DATE OF THE REFERENDUM

April 10th 2011 (9:00AM – 8:00PM) 

NECESSARY DOCUMENTS

 National Identity Card (DNI) for nationals. 
 Certificate of citizenship of the European Union for EU citizens. 
 Foreign Resident Identification Number (NIE) for legally residing non-EU citizens. 
 Town Hall Registration Certificate (Padró) and identification document for people in an irregular 

administrative situation. 

Important:

If you reside in Barcelona but your address in the city does not figure on your documents, you will need 
to present your Town Hall Registration certificate (Padró). This certificate can be obtained at any Citizen 
Attention Office (OAC), by phone (010) or on the Internet at the following address: 
www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html

WHERE TO VOTE?

On April 10th at the polling stations, information of which may be found at Barcelona Decideix’s webpage. 

Before April 10th at the collection points of early voting, everywhere in the city. You may consult the 
collection points in your district at the following webpage: http://www.barcelonadecideix.cat/

Through attestors legally nominated by Barcelona Decideix 

Barcelona Decideix is a citizens’ initiative that organizes a referendum in the city of Barcelona on 
Catalonia’s independence from Spain. Barcelona Decideix calls associations, organizations and institutions 
of all kinds, as well as all citizens of Barcelona to make this initiative their own and to actively 
participate in this democratic referendum organized by citizens. 
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Kathang isip lang ang halimbawang ito 
ngunit nangyayari ito sa totoong buhay, 
hindi lang sa España, pati rin sa Italia, 
Hong Kong, Japan, Saudi at saanmang 
dako sa mundo naroon ang mga ‘malu-
lungkot’ na Pinoy at Pinay.  

‘Lungkot’
Ang ‘kalungkutan’ ang isa sa mga sinisisi 
kung bakit nangangaliwa si Pinoy at 
nakikiapid si Pinay. Malayo sa asawa, 
mag-isa, malungkot at pagkatapos ay 
makakilala ng isa pang malungkot, mag-
isa at malayo rin sa asawa. Magiging 
magkaibigan hanggang sa magkaibigán. 

Ito marahil ang 
karaniwang kuwen-
to, ngunit hindi ito 
ang ideal love story 
para sa karamihan 
ng mga Pinoy (88-
96% ay tumututol 
dito). Ayon pa nga sa 
dating embahador sa 
United Arab Emirates 
Roy Señeres, ang 
extramarital rela-
tions o pakikiapid ay 
mas grabe pa ang 
pinsalang idinudulot 
sa buhay ng mga 
Pilipino kaysa sa mga kalamidad na 
sumisira sa Pilipinas.  Hindi lang nito si-
nisira ang relasyon ng mag-asawa at ng 
pamilya, mayroon pa itong konsikwen-
syang legal at pinansiyal. Marami na rin 
kasing pamilya sa Pilipinas ang tuluyan 
nang iniwanan at ang masaklap pa ay 
iniwanan nang walang sustento. Ang 
pangarap ng isang migranteng Pilipino 
na bigyan ng magandang hinaharap ang 
pamilya kung hindi naman nauwi sa 
wala, napunta na sa iba.

‘Nandun at tinutukso-tukso’
Sa kabilang banda, hindi lang naman 
ang mga nangigibang bansa ang 
nagtataksil. Kung minsan dahil nga rin 
malungkot at mag-isa ang mga naiiwan 
sa Pilipinas, sila rin ay natutukso. Ayon 
nga sa isang Pinay na domestic helper 
sa Hong Kong: “I slave away here as a 
maid, and he uses the money I send 
home to f–k our maid.”

Ang mga seamen ay karaniwang 
kumikita nang malaki dahil na rin 
sa hirap ng kanilang trabaho ngunit 
hindi lahat ng mga Misis na iniwan sa 
Pilipinas ay mga Doña na. Ang isa nga 

rito ay patuloy pa 
ring pinagtatrabaho. 
“Pinipilit pa rin niya 
akong magtrabaho 
dahil takot siya na 
gugulin ko ang lahat 
ng oras ko sa mall 
at doon ay akitin ng 
mga binata.” Ang 
mga call boy daw sa 
Pilipinas ay parating 
nasa mall at maru-
nong kumilatis ng 
mga malulungkot na 
Misis ng seamen. 

“Bakit di tutukain 
kung palay na ang lumalapit sa 

manok?”

Sa karamihan ng kaso, ang mga lalaki 
ang karaniwang naglalaro ng apoy. 
Para sa mga Pinoy, ang pangtsitsiks 
ay pampalipas oras lamang, laru-laro 
lang, walang seryosohan.  Hindi dapat 
tumatanggi kung ang babae na ang 
lumalapit dahil isa itong simbolo ng  
pagiging macho. Mali man ito ngunit

mas tanggap ito ng lipunang Pilipino. 
Dahil kapag ang asawang babae na ang 
nakipaglaro ng apoy, laman na siya ng 
chismisan, isa na siyang masamang 
babae. Mali man ito ngunit ganito pa 
rin ang pananaw ng marami, pati pa 
ang mga babae. 
Mahirap husgahan ang mga taong 
nakiapid dahil maaaring mayroon pa 
silang ibang personal na dahilan kung 
bakit sila humanap ng iba. Ngunit hindi 
matatanggi ang realidad—ang kalami-
dad na idinudulot ng pangangalunya 
sa pamilya lalung-lalo na sa mga anak.  
Nakakalungkot ding isipin na hindi 
parating success story ang pangingi-
bang bayan—lumaki nga ang suweldo, 
nawasak naman ang pamilya. Kaya 
naging mungkahi na rin sa mga Pilipino 
sa España na gamitin ang karapatang 
i-reagrupar (kuhanin) ang pamilya sa 
Pilipinas nang sa gayon ay maiwasan 
ang kalungkutan at sama-samang buuin 
ang kinabukasan.Hindi na rin kakayanin 
ng mga Pilipino ang mas marami pang 
kalamidad, ang mas higit pa sa 22 bag-
yong bumibisita sa Pilipinas taun-taon.

MAY KALAGUYO SI…

Doctor’s advice:
Pangangaliwa, 

masama sa puso
Ayon sa cardiologist at dating 
DOH Secretary Esperanza Ca-
bral, masama sa puso ang pan-
gangaliwa. Nakaka-stress ito 
dahil kailangan parating mag-
sinungaling at kapag nakokon-
siyensiya na ang two-timer, 
tumataas ang kaniyang blood 
pressure na puwedeng magbi-
gay sa kanya ng sakit sa puso o 
kaya naman stroke. 

Sources: http://eapi.admu.edu.ph/eapr003/gonzales.htm    http://illustradolife.com/2010/11/infidelityopportunity-alibis-and-consequences    http://opinion.
inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20110216-320526/Cheating-on-your-wife-is-bad-for-your-heart   http://www.philsol.nl/of/99/OFFamily-nov97.htm

QUERIDA 

Mahal 
ni Robert 
si Girlie. 
Mahal din ni 
Girlie si Robert. 
Subalit pareho na 
silang may asawa. 
Si Robert, dalawa pa, 
ang isa ay nasa Pilipinas. 

SIYA NI…

ni Daniel Infante Tuano

  BUHAY MIGRANTE



 

Magimik o maka-
raoke? 

Sabi ni Pinay: Napakahi-
lig lumabas ng asawa 
ko. Minsan nauubos 
ang oras at pera niya sa 
paglabas kasama ang 
mga kaibigan. 
Paliwanag ni Spanish-
Italian: Parte na ng 
kultura namin ito. Para 
naman sa amin, kakaiba 
ang magpunta sa bahay 
ng kaibigan at mag-

karaoke. Kakaiba rin para 
sa amin ang pagsasayaw 
sa loob ng bahay. Gawain 
ito ng mga magulang na-
min pero hindi ng aming 
henerasyon. 

Mahal ang Pamilya 

Komentaryo ni Pinay sa asawa: Na-
pakalaki ng impluwensya ng kanyang 
ina sa pang araw-araw na buhay. 
Madalas nanghihimasok at kinukun-
sinti naman ng anak. 

Sagot ni Spanish-Italian: Ganun din 
naman sa kanya, ang nanay niya ay 
malaki rin ang impluwensya. Minsan, 
pati ang buong pamilya ay kadamay 
sa pagdedesisyon. Pero madalas 
lalong lumalaki ang gulo dahil sa 
panghihimasok ng maraming tao. 
Minsan mas ayos kung ina lang 
ang nanghihimasok at hindi buong 
angkan. 

Sabi naman ni Misis: Napakatindi ng 
paniniwala ng asawa ko--Kung ano 
ang ikakasaya ko yun ang gagawin 
ko. Minsan nahihirapan silang intin-
dihin kung bakit sobra ang sakripisyo 
ko para sa pamilya. 

Sagot ni Spanish-Italian: Maganda 
ang tumulong pero ito ay may limi-
tasyon. Kailangan din nating isaisip 
na ang unang obligasyon na dapat 
nating gampanan ay sa pamilya na-
tin, sa asawa, sa anak, bago sa iba. 

Lost in Translation? 
Pinay kay Hunga-
rian-Romanian: Hin-
di siya sensible kung 
ano ang mga bagay 
na dapat sabihin. 
Napapadalas ang 
aming away dahil sa 
kaniyang paraan ng 
pagsasalita at pagla-
latag ng argumento. 

Hungarian-Romanian 
kay Pinay: Hindi niya 
sinasabi ng malinaw 
ang nasa saloobin. 
Madalas kailangan 
kong hulaan ang 
kaniyang narara-
mdaman . Kapag tinatanong ko, 
hindi siya umiimik. Palagay ko, 
hindi ito mabuting paraan upang 
ipahiwatig ang iyong pagtutol. 

Puros trabaho na lang? 
Sabi ni Pinay: Mas ninanais niyang 
kasama parati ang mga kaibigan 
sa lakaran kaysa sa lumabas ng 
dalawa lang kami. 

Sabi ni Hungarian-Romanian: 
Papaano ka lalabas kasama ang 
isang taong may trabaho kahit pa 
araw ng pahinga? 

Gawaing Bahay 
Angal ni Pinay: Walang interes ang 
asawa ko sa pagtulong sa gawing 
bahay. Hindi siya marunong mag-
multitask. 

Sagot ni Hungarian: Sa kinalakhan 
ko, madalas babae ang gumagawa 
ng gawaing bahay. Dito, unti-unti 
kong natutunan ang mga ito. Pero 
kailangan ko ng panahong maka-
sanayan. Hindi lahat ng bagay ay 
kailangang ipagdiinan kung paano 
dapat gawin. Ang importante ay 
ang intensyon. 

        BUHAY MIGRANTE

Kathang isip lang ang halimbawang ito 
ngunit nangyayari ito sa totoong buhay, 
hindi lang sa España, pati rin sa Italia, 
Hong Kong, Japan, Saudi at saanmang 
dako sa mundo naroon ang mga ‘malu-
lungkot’ na Pinoy at Pinay.  

‘Lungkot’
Ang ‘kalungkutan’ ang isa sa mga sinisisi 
kung bakit nangangaliwa si Pinoy at 
nakikiapid si Pinay. Malayo sa asawa, 
mag-isa, malungkot at pagkatapos ay 
makakilala ng isa pang malungkot, mag-
isa at malayo rin sa asawa. Magiging 
magkaibigan hanggang sa magkaibigán. 

Ito marahil ang 
karaniwang kuwen-
to, ngunit hindi ito 
ang ideal love story 
para sa karamihan 
ng mga Pinoy (88-
96% ay tumututol 
dito). Ayon pa nga sa 
dating embahador sa 
United Arab Emirates 
Roy Señeres, ang 
extramarital rela-
tions o pakikiapid ay 
mas grabe pa ang 
pinsalang idinudulot 
sa buhay ng mga 
Pilipino kaysa sa mga kalamidad na 
sumisira sa Pilipinas.  Hindi lang nito si-
nisira ang relasyon ng mag-asawa at ng 
pamilya, mayroon pa itong konsikwen-
syang legal at pinansiyal. Marami na rin 
kasing pamilya sa Pilipinas ang tuluyan 
nang iniwanan at ang masaklap pa ay 
iniwanan nang walang sustento. Ang 
pangarap ng isang migranteng Pilipino 
na bigyan ng magandang hinaharap ang 
pamilya kung hindi naman nauwi sa 
wala, napunta na sa iba.

‘Nandun at tinutukso-tukso’
Sa kabilang banda, hindi lang naman 
ang mga nangigibang bansa ang 
nagtataksil. Kung minsan dahil nga rin 
malungkot at mag-isa ang mga naiiwan 
sa Pilipinas, sila rin ay natutukso. Ayon 
nga sa isang Pinay na domestic helper 
sa Hong Kong: “I slave away here as a 
maid, and he uses the money I send 
home to f–k our maid.”

Ang mga seamen ay karaniwang 
kumikita nang malaki dahil na rin 
sa hirap ng kanilang trabaho ngunit 
hindi lahat ng mga Misis na iniwan sa 
Pilipinas ay mga Doña na. Ang isa nga 

rito ay patuloy pa 
ring pinagtatrabaho. 
“Pinipilit pa rin niya 
akong magtrabaho 
dahil takot siya na 
gugulin ko ang lahat 
ng oras ko sa mall 
at doon ay akitin ng 
mga binata.” Ang 
mga call boy daw sa 
Pilipinas ay parating 
nasa mall at maru-
nong kumilatis ng 
mga malulungkot na 
Misis ng seamen. 

“Bakit di tutukain 
kung palay na ang lumalapit sa 

manok?”

Sa karamihan ng kaso, ang mga lalaki 
ang karaniwang naglalaro ng apoy. 
Para sa mga Pinoy, ang pangtsitsiks 
ay pampalipas oras lamang, laru-laro 
lang, walang seryosohan.  Hindi dapat 
tumatanggi kung ang babae na ang 
lumalapit dahil isa itong simbolo ng  
pagiging macho. Mali man ito ngunit

mas tanggap ito ng lipunang Pilipino. 
Dahil kapag ang asawang babae na ang 
nakipaglaro ng apoy, laman na siya ng 
chismisan, isa na siyang masamang 
babae. Mali man ito ngunit ganito pa 
rin ang pananaw ng marami, pati pa 
ang mga babae. 
Mahirap husgahan ang mga taong 
nakiapid dahil maaaring mayroon pa 
silang ibang personal na dahilan kung 
bakit sila humanap ng iba. Ngunit hindi 
matatanggi ang realidad—ang kalami-
dad na idinudulot ng pangangalunya 
sa pamilya lalung-lalo na sa mga anak.  
Nakakalungkot ding isipin na hindi 
parating success story ang pangingi-
bang bayan—lumaki nga ang suweldo, 
nawasak naman ang pamilya. Kaya 
naging mungkahi na rin sa mga Pilipino 
sa España na gamitin ang karapatang 
i-reagrupar (kuhanin) ang pamilya sa 
Pilipinas nang sa gayon ay maiwasan 
ang kalungkutan at sama-samang buuin 
ang kinabukasan.Hindi na rin kakayanin 
ng mga Pilipino ang mas marami pang 
kalamidad, ang mas higit pa sa 22 bag-
yong bumibisita sa Pilipinas taun-taon.

Sabi ni Mister, Sabi ni misis
Nina Mae Tolentino
 at Neil dela Cruz

Masasabing hindi ganoon kadali ang magkaroon ng 
relasMasasabing hindi ganoon kadali ang magkaroon 

ng relasyon lalo na kung magkaiba ang kulturang pinan-
ggalingan ng bawat isa. Aming kinapanayam ang ilang 
Filipina at ang kanilang mga pareja upang alamin ang 

kanilang pananaw sa mga bagay-bagay, na kung minsan 
ay nagbubunga ng hindi pagkakaintindihan.  

Simpleng Buhay 

Si Pinay: Kung okey na-
man ako sa trabaho at sa 
pera okey na ako. ‘Di ko 
pinangarap na maging masayadong 
mayaman, komportable na ako sa 
ganitong simpleng buhay. 

Si Español: Marami akong 
pangarap sa buhay at 
gusto kong magkaroon ng 
isang estableng trabaho. 
Gusto ko ring magbiyahe 

at makita ang iba’t ibang lugar sa 
mundo. 

Ang Pinay at 
ang kanyang 
asawang 
Hungarian-
Romanian 

Ang Pinay at 
ang Spanish-
Italian 

Ang Pinay at 
ang Español 
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Kung mapapansin, hindi naman ang pagkakaiba sa kultura ang dahilan 
kung bakit nagkakaroon ng alitan. Ang mga alitang ito ay nangyayari rin 
sa mga Pinay na may asawa o nobyong Pinoy. Normal lang ito sa isang 
relasyon. Ang mahalaga ay ang palagiang respeto at pagmamahal na 
yayakag sa ikabubuti ng bawat isa. 
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NA SI DALAGA

Ni Kay S. Abaño

TUMATANDA

PINOY CHAT QUOTES:

IBANG BANSA, IWAS 
KANTIYAW ?

Si Vivian Eroles, 59 years old, 
ay isang OFW na naninirahan 
sa Barcelona. Siya ay single 
ngunit siya ay masaya. “Oo, 
matandang dalaga ako, pero 
hindi ako cranky!” nakangiting 
sinabi ni Vivian. 
Ang pagiging 
masungit 
daw kasi ang 
nakatatak sa 
mga katulad 
niyang walang 
asawa. Gayon 
din ang sabing 
sila’y pihikan, 
at ang maling 
akalang sila’y 
hindi man lang 
nakaranas na magmahal.
Totoo raw na ang paninirahan 
sa ibayong dagat, malayo sa 
pamilya, ay nakatutulong 
sa pagbawas ng presyon 
ukol sa paksang ito. Dito sa 
Espanya, si Vivian ay mas 
malaya at mas may kontrol sa 
pagpapatakbo ng sarili niyang 
buhay. Ngunit bawat uwi niya 
sa Pilipinas, siya ay walang 
tigil pa ring tinatanong ng 
kaniyang pamilya kung kailan 
siya mag-aasawa.

TUMATANDANG MASAYA SI 
DALAGA

Ayon kay Vivian, hindi na niya 
nais mag-asawa. Bagama’t 
ayaw niyang magsalita nang 
patapos, tanggap niya ang 
anumang ibigay sa kaniya ng 
Diyos. Sa katunayan, dahil 

sa kaniyang 
pagiging dalaga, 
mas marami pa 
ang serbisyong 
naibigay niya 
sa kaniyang 
kapwa. Siya 
ay labis na 
masaya, mag-
isa man siya 
sa buhay, kung 
ang kaniyang 

kapalaran ay 
ang magsilbi sa Panginoon, 
sa kapwa, at sa kaniyang 
pamilya sa Pilipinas at sa 
Barcelona. 

Isa sa mga nakakagulat na 
komentaryo na natagpuan ko sa mga 
Pinoy chatrooms ay galing sa isang 
babaeng labis na nag-aalala na baka 
hindi na siya magkaroon ng boyfriend 
at siya’y tumanda nang dalaga.

      “Bakit kaya yung ibang babae naging matandang dalaga?     
Dahil ba na-hurt sila nang husto nung umiibig sila kaya sila         
naging matandang dalaga???”
       “Sobrang sungit kaya takot ang mga guys... pwede ring   
masyadong dominante yung girl.”

       “Maybe they are destined to be alone.”

       “Seriously. Do you really need to become a GF, and in the 
future to become the wife of Mr. So and so, and to be the mom 
of little Junior or Nene to define who you are?”

      “Siguro, masyadong mataas standards nila sa paghanap ng 
makakasama tapos di na sila nakahanap ng ganun.”

       “Kapag mayaman naman yung lalaki, there are times na 
iniisip nila na pera lang habol sa kanila ng girl.”

        “Ano naman ang masama sa MATANDANG DALAGA ... o 
BINATA???? 
        “Not.everyone.is.designed.to.be.in.a.relationship.”

   Nang tanungin ng iba pang mga chatters 
ang kaniyang edad, mas lalo pa akong (at 
gayun din ang mga chatters) nabigla: 18 
taong gulang! Ang batang-batang babaeng 
ito, sa panahon ng blogging, social 
networking at chatting, ay natatakot na 
maaaring hindi na siya magkaka-boyfriend 
at siya’y tatandang mag-isa.
   Bakit ganoon na lang ang takot ng batang 
ito? Ganito ba ang nararamdaman ng 
karamihan sa mga kabataang Pilipino, 
lalung-lalo na ang mga kababaihan?
   “Huwag masyadong mapili at baka 
maiwanan ng tren.” Marahil ang 
kasabihang ito at marami pang iba 
ang siyang natatak sa puso’t isipan ng 
karamihan kaya natatakot na tumandang 
dalaga o binata. Ito ba’y dahil sa iisa 
lamang ang tren? Saan at anong oras ba 
ang usapan natin sa magpakailanman?! 
   Bagama’t marami namang Pilipinong 
single ang nagpapatunay na hindi lahat 
ng Old Maids ay malungkot at kaawa-
awa, ang pangambang ito ang siya pa ring 
nangingibabaw.

SOURCES: Chat quotes from http://msforums.ph/forums/t/31378.aspx?PageIndex=2   
http://pinoyexchange.com/forums/showthread.php?t=4676062

KULTURA AT LIPUNAN
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“I have already known my sexuality 
when I was in high school. I just didn’t 
have the chance to come out. When I 
came here, I felt free.  At last I can do 
whatever I want here. Nobody judges 
my actions, I feel good.“
He is a picture of happiness and 
contentment as he talks about his 
relationship with his Spanish boyfriend  
Juan. 
“We have been together for two years now 
and so far so good. I couldn’t be happier.”
Martin is one of those Filipino gays who 
have finally decided to come out in the 
open as soon as they arrived abroad. 
“Here in Spain, the concept of being gay 
is different. It’s true that gays are not 
discriminated in the Philippines, but sadly 
we are being ridiculed, laughed at and 
mocked. Since I came out, I have never 
been called names. My Spanish friends 
are cool about it.”
Martin’s family doesn’t know about his 
true sexuality.  He never had the guts to 

tell them of his real self. He was tempted 
before but never dared.
    “My father told me when I was young, two 
things that I was not allowed to become:  
to be a drug addict and gay. I hated family 
reunions. My uncles would ask me if I had 
a girlfriend.  My cousins would ask me to 
drink with them, if I didn’t, they would 
insinuate that I was malamya, bading. ”
Does his family know Juan?
   “Juan went with me to Manila last year 
and yes, my family knows him. But only as 
a friend. They don’t know about the truth. 

Yet.”

      

“Pinoys 
are still not 
comfortable seeing two men as lovers 
especially in public. When we were in 
Manila, we never held hands nor any 
display of affection.  We just couldn’t risk 
it. We didn’t want to offend or be offended 
by whatever reactions people would have 
when they saw us doing so. Here, in Spain, 
sometimes, we hold hands.  We get cozy 
with each other and people don’t seem to 
care. Or whether they just pretend not to 
care, it works fine for all of us. The thing is, 
we just want to show the world, hey, we 
are like you, we fall in love too.”
At first glance, Martin doesn’t fall into 
the stereotypical bakla: effeminate, limp-
wristed, screaming, cross-dressing. In fact, 
he doesn’t even look like one.  So does 
Juan. To unsuspecting individuals, they 
are just your normal straight men.  But to 
their close friends, they are “una pareja”, 
a couple.
“It was weird when we finally told our 
friends about us especially my Pinoy 
friends.  We talked to them one by one. 
Some were cool about it.  Some were 
surprised and a little bit perplexed, at first.  
While others wished us the best of luck. It 
was a relief to finally come out and act as 
real boyfriends in front of them without 
hiding anything.”
How is the relationship going? 
“We are still adjusting. I have just moved 
into his place.   It´s not easy but we are doing 
fine.  We have our cultural differences just 
like in  a “normal” relationship. We argue, 
we have fights, but as time goes by I know 
that this will work.”
In the gay world, it’s not at all easy to stay 
faithful as one wants to be. There are a lot 
of temptations.  You are always surrounded 
by opportunities to sleep around, one 
nightstands or what have you.

“That’s true. After all, we are still “men” 

in some areas.  Exclusivity is a difficult 
thing.  Most of my gay friends who are 
in a relationship sleep around.  Even with 
the consent of their partners.  This may 
be weird but this is true.  When I agreed 
to be in a relationship, I wanted it to 
be serious. I was committed. I wanted 
commitment. And Juan gave it to me. 
It’s really up to you. In most cases, other 
partners meet halfway, they agree on 
certain matters. Others set limitations. It 
depends on the people involved. As for 
me, I want mine to be exclusive. Me, my 
boyfriend, us alone. Maybe when I was 
still single, I would sleep around. But of 
course, it’s a matter of choice and most 
importantly, everyone, gay or straight 
couples should always practice safe sex 
to avoid sexually transmitted diseases.”
Gay marriage is legal in Spain.  Martin 
and Juan can get married anytime they 
want.

“We’re still thinking about it. But it’s a 
big jump actually. A huge responsibility. 
Honestly, one thing that holds me back 
is that  I am still  Catholic.  Gay marriage 
is something that I should really sit down 
and think a million times over. But I still 
can´t speak about it now. Who knows, 
maybe one day, I will just wake up and 
realize that I want to tie the knot. Or a 
family, a child.  We are just taking things 
at a time. Just like normal couples do.” 

By Nathaniel Sisma Villaluna

n o r m a l 

Three days after he arrived in Spain, Martin 
joined an online gay dating site. Two days later, he 
had his first gay date. Soon after, he 
met his first and current boyfriend. 
Martin waited for 32 years to  
finally come out of the closet.

 

“My father told me 
when I was young, 
two things that I 

was not allowed to 
become:  to be a 

drug addict 
and gay”

“It’s true that gays are 

not discriminated in 

the Philippines, 

but sadly we are being 

ridiculed, laughed at 

and mocked” 

A scene from Ang Lee’s The 
Wedding Banquet.



‘Di Europeo bawal na 
mag-alaga ng matanda at 

magtrabaho sa fastfood sa UK 
Ipinagbabawal na sa United 
Kingdom ang mga imigranteng 
hindi Europeo na magtrabaho 
sa beauty salon, parlor at 
fastfood. Hindi na rin puwedeng 
magtrabaho bilang tagapag-
alaga ng matatanda, tagapastol 
ng tupa, tagahiwa ng karne at 
tagabenta ng real estate. 
Samantalang ang mga gustong 
magtrabaho bilang kusinero ay 
kinakailangang may mataas na 
tinapos, hindi bababa sa limang 
taong karanasan at suweldong hindi 
bababa sa £28 000 (32 000 euros) 
Ito ay bahagi ng layunin ng 
kasalukuyang gobyerno ni 
Prime Minister David Cameron 
na limitahan ang pagpasok sa UK 
ng mga imigranteng mababa ang 
kuwalipikasyon. 

Mag-re-reagrupar dapat may 
830 euros 

Ayon sa borrador ng Reglamento 
de Extranjeria, kung nagnanais na 
ireagrupar ang pamilya, ang isa 
sa mga kakailanganing ipakita ng 
nagpepetisyon ay ang pagkakaroon 
ng suweldong hindi bababa sa 830 
euros kada buwan. Dapat ding 
patunayan ng nagpepetisyon na 
sumusuweldo siya ng hindi bababa 
sa 830 euros sa huling anim na 
buwan bago siya magpasok ng 
solicitud. 

Matutong mag-Catalán 

Ang karunungang mag-Catalán ang 
isang magiging importanteng batayan 
sa pagdedesisyon sa mga solicitud 
ng arraigo, renovación de residencia 
at reagrupación familiar ng mga 
imigranteng nasa Catalunya, ayon 
kay Francesc Homs, tagapagsalita ng 
Generalitat de Catalunya. 
Ang kaalaman sa Catalán ay ang 
pinakamahusay na paraan para 
malaman kung integrado na ang 
isang imigrante, dagdag pa niya. 

Alemanya kailangan ng 
imigrante sa 2015 

Ayon sa ulat ng Institute for the 
Study of Labor (IZA) na nakabase sa 
Bonn, simula 2015 humigit kumulang 
kalahating milyong mangagagawa na 
manggagaling sa ibang bansa ang 
kakailanganin kada taon ng Alemanya 
para punan ang kakulangang dulot 
ng pagtanda ng populasyon.
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 ‘Isa itong estimulo para sa racismo at 
xenophobia’ ang siyang deskripsyon 
ng iba’t ibang asosasyon para sa mga 
imigrante at refugees sa circular 1/2010 
ng Comisaria General de Extranjeria y 
Fronteras de la Policia na nagbibigay ng 
pamantayan kung paano tatratuhin ang 
mga imigranteng walang papel. 
 Kaya naman sinulatan ng United 
Nations kamakailanlang ang España 
at nagrekomenda na repasuhin ang 
pamantayang ito at pigilin ang pagpapara 
at paghingi ng dokumentasyon ayon sa 
katangiang etniko at lahi ng tao. 
 Nais din ng UN na gumawa ang España 
ng reglamento para sa mga kulungan 
ng mga walang papel at siguraduhin 
ang mabuting kalagayan nila, bigyan ng 
serbisyong legal at pangkalusugan at 

hayaang makapasok ang mga asosasyon 
doon. 
 Pinuna rin ng UN ang batas ng gobyerno 
patungkol sa mga babaeng walang papel 
at minaltrato. Hindi kasi magrereklamo 
ang biktimang babae sa takot na 
mapatalsik kapag napawalang-sala ang 
nagmamaltrato. 
 Hindi rin pumasa ang kalagayan ng 
mga iskwelahan sa España dahil sa 
pagkakaroon ng mga ‘escuelas guetos’. 
Ayon sa UN, may mga paaralan kung 
saan pinagsasama-sama ang mga batang 
imigrante o kaya naman ang mga batang 
gitano. 

 Nababahala rin ang UN dahil sa kawalan 
ng opisyal na datos tungkol sa mga 
kasong rasista at diskriminasyon.

Pinara ka ba ng Policia dahil sa 
itsura mo? 

Sa dinami-dami ng pasahero sa Metro, bakit ang mga taong 
mukhang Latino, Aprikano at Asyano lamang ang pinapara 
para tingnan ang dokumentasyon? 

Kailangang matutong mag-Catalan 
ayon sa tagapagsalita ng Generalitat 
de Catalunya Francesc Homs.

Ang rebulto nina Karl Marx 
at Friedrich Engels nakatin-
gin sa tore sa Alexanderplatz 
sa Berlin, Germany.

Ang pag-aalaga ng ma-
tatanda ang isa sa mga 
pangunahing trabaho 
ng mga Filipino sa UK.

KIsang uri ng diskrimasyon ang pangpapara at panghingi ng dokumentasyon sa 
isang tao base sa kanyang lahi o kaanyuan.   

BALITA

Intl Dance Con-
test inorganisa 
ng Pinoy

Ang 17 taong 
gulang na si Ro-
dney Paul Cue-
to, mananayaw 
ng Krump ay 
nag-organisa 
ng isang inter-
national dance 
co m p et i t i o n 

noong Marso 12, 2011 sa Barcelona. 
Pinamagatang “No Mercy”, ito ay ni-
lahukan ng 50 mananayaw na galing 
pa sa Pransiya, Italya, Hapon, Ale-

manya at Espanya.  
Naging matagumpay ang na-

sabing kompetisyon kung 
saan halos 150 katao ang 
pumunta para tunghayan 

ito.  Isang mananayaw na ga-
ling pang Hapon ang nanalo sa 
Krump category.



 Tunay ngang makapangyarihan 
ang pag-ibig. Dahil dito, 
nakakalikha ng mga walang 
kamatayang obra ang ating mga 
bayani kagaya ng Florante at 
Laura ni Francisco Balagtas. 
  Isang marilag na dalaga na 
ang ngalan ay Maria Asuncion 
ang nagsilbing inspirasyon 
ng makatang si Francisco. 
Subalit mayroon siyang karibal-
-ang makapangyarihan at 

mayamang si Mariano Capule. 
Ipinakulong ni Mariano si 
Kiko at sa loob ng piitan niya 
isinulat ang kilalang tulang 
pasalaysay na Florante at 
Laura.
  Hindi man sila nagkatuluyan 
ni Maria, nakilala at 
pinakasalan ni Kiko si Juana 
Tiambeng matapos siyang 
makalaya.
  Si Francisco Balagtas na kilala 

bilang Francisco Baltazar ang 
tinaguriang pangunahing 
Manunulang Pilipino.  
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Francisco Balagtas

KULTURA AT LIPUNAN

Kay S. Abaño

Siya si Jordi, siya naman 
si Jordi at siya si Jordi

  Ayon sa tradisyon, si Sant Jordi o 
San Jorge o St. George ay isa raw 
sundalong Romano noong siglo III sa 
Cappadocia (Turkey). Hindi niya raw 
sinunod ang utos 
ni Emperador 
Diocleciano na 
usigin ang mga 
Kristiyano kaya 
siya pinahirapan 
at pinugutan 
ng ulo. Simula 
noon ay itinuring 
siyang santo 
sa silangang 
bahagi ng 
Imperyo Romano 
at biglang 
naglabasan ang mahihiwagang 
kuwento tungkol sa kanya. 

 Ayon naman sa leyenda ng Catalunya, 
mayroon daw nakatirang nakasisindak 
na dragon sa Montblanc (Conca de 
Barberà) na pumipinsala sa mga tao 
at sa kanilang kabuhayan. Para raw 
patahimikin ito, nag-aalay sila ng isang 
tao na ipapakain sa kanya. Pinipili 
ang taong iaalay sa pamamagitan ng 

palabunutan, ngunit isang araw napili 
ang babaeng anak ng hari. Mabuti na 
lang at dumating ang isang guapong 
kabalyero na nakipaglaban at pumatay 
sa dragon. Ayon pa sa leyenda, mula 

sa dugo ng dragon 
ay umusbong ang 
mga kulay pulang 
bulaklak.  Dahil si 
Sant Jordi ay patron 
din sa ibang lugar, 
may kanya-kanyang 
bersyon din ng 
kwento ang Aragon, 
ilang bahagi ng 
Valencia, Inglatera, 
Portugal, Gresya, 
atbp. 

 Ang Diada de Sant Jordi na 
ipinagdiriwang tuwing ika-23 ng 
Abril ay maituturing na bersyon ng 
Araw ng mga Puso ng mga Catalan. 
Nagbibigay ng rosas ang mga lalaki 
sa  mga babae at ang mga babae 
naman ay nagreregalo ng libro sa 
mga kalalakihan. Kasabay rin nito ang 
pandaigdigang pagdiriwang ng Araw 
ng Libro. 
Daniel Infante Tuano 

Kalahating 
kilong 

galunggong, 
o

Anong 
mabibili ng 
1 euro sa 
Pilipinas?

Isang 
Regular 
Yum 
Value 
Meal sa 
Jollibee, o

60 pesos na 
pasaload.

Pamasahe 
ng 6 na 
taong 

sasakay 
sa bus na 
walang 

aircon sa 
EDSA, o

2 
kilong 
bigas 

o

Ilang Jordi ba ang kilala ninyo?  Bakit ba ang dami-daming Jordi sa 
Catalunya? Isang eksplikasyon ay dahil sa maraming magulang ang 
sinusunod ang pangalan ng kanilang mga anak na lalaki sa patron 
ng Catalunya: si Sant Jordi.




