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Ang akda ni Clarence M. Batan ay isang malikhaing pagtingin Sylvia H. Guerrero
sa buhay ng mga kabataan sa Isla ng Talim na hinabi sa Tagapayo ng Thesis
pamamagitan ng kuwentong-buhay. Kritikal sa boses ng mga P ROPESOR
kabataan na lumitaw gamit ang metodolohiyang pemenista at U NIBERSIDAD NG P ILIPINAS
gender-sensitive. Ang librong ito ay bunga ng mahabang DILIMAN, L UNGSOD QUEZON
pakikibahagi ni Clarence M. Batan sa mga gawain ng UP
Center for Women’s Studies. Isang makabuluhang agham
panlipunan na mula sa tao at para sa tao.”
“Clarence M. Batan is one of the new breed of young
sociologists, who has immersed himself in the daily lives
of ordinary people — their activities, their attitudes and
values, their views about society, and their dreams and
aspirations. He then skillfully weaves their discourse into
10 stories, whose tellers give new insights into the shape of
Philippine society today. The stories are also research
reports, in that the information they bring about helps the
reader systematize and comprehend better the world of
Talim. This is the new sociology.
Being young himself, Batan naturally seeks out his own agemates – young men and women – and helps them describe and
analyze their own reality. In so doing, he performs a great
service to the wider society – academics and other social
scientists, people’s organizations, non-governmental
organizations (NGOs), government servants and others – who
want to study seriously the meaning of socio-cultural change
and analyze its implications. Talim: Mga Kuwento ng Sampung
Kabataan charts a refreshing new understanding of the
frontiers of thought and action toward which the younger
generation is taking the Philippines in the coming millennium.”

Mary Racelis
Propesor
P AMANTASAN NG A TENEO DE M ANILA
AT U NIBERSIDAD NG P ILIPINAS
P ANGULO , C OMMUNITY O RGANIZERS
M ULTIVERSITY , ISANG NGO

“Isang malaking hamon sa agham panlipunan ang Cynthia Bautista
katawanin ang boses ng pinagsulatan. Sa Talim: Mga Kritik ng Thesis
Kuwento ng Sampung Kabataan, ang hamong ito ay P R O P E S O R
NIBERSIDAD NG P ILIPINAS
nasimulan nang tugunan sa pamamagitan ng kritikal na U
D ILIMAN , L UNGSOD Q UEZON
paggamit ng kuwentong-buhay---isang epektibong
metodolohiyang kumakatawan sa sosyolohiya ng
pamayanang Pilipino.”

“Ang pag-aaral na ito ay tumutugon sa malaking Carolyn Sobritchea
kakulangan sa ating kaalaman tungkol sa pananaw at Miyembro ng Thesis Panel
mithiin ng mga kabataan hinggil sa pagbabago at U NIBERSIDAD NG PILIPINAS
D ILIMAN , L UNGSOD Q UEZON
kinabukasan ng lipunan. Isang napapanahong ambag sa
pagpapalaganap ng mga uri ng pananaliksik na sensitibo
sa kulturang Pilipino.”

“Ito ay isang pananaliksik na ginamitan ng Nanette Dungo
kuwalitatibong pamamaraan upang makita ang tunay na Miyembro ng Thesis Panel
pananaw na nanggagaling sa perspektiba ng mga P ROPESOR
kabataan. Isang mapanuring pagtingin na maaaring U NIBERSIDAD NG PILIPINAS
magbigay-daan sa isang alternatibong kinabukasan ng DILIMAN, L UNGSOD QUEZON
mga kabataan sa Isla ng Talim.”
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P AUNANG S ALITA
Ang interes sa larangan ng pag-aaral sa sosyolohiya ng kabataan ay
matagal na ring yinayakap ng UST-Social Research Center. Ito ay
nakaugat sa layuning makabuo ng sapat na paliwanag tungkol sa
kasalukuyang kalagayan ng kabataang Pilipino.
Ang librong ito ay isang pananaliksik na naging sensitibo sa
kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ang kuwalitatibong metodolohiya,
naging malikhain ang paglalahad at pagkukuwento ng buhay ng
sampung kabataan sa Isla ng Talim. Nangibabaw ang boses ng mga
kabataan na gamit ang kanilang bokabularyo na waring
nakikipagtampisaw sa wika ng mananaliksik.
Inaanyayahan ko kayong damhin ang bawat kuwento na
sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa gamit ang lente
ng kabataang Pilipino na namamangka mula sa ika-20 siglo patungo sa
bagong milenyo.
Prop. Armando de Jesus
Direktor
UST-S OCIAL R ESEARCH C ENTER

V

M

AT

S AGWAN

alamlam ang sikat ng araw ngayong umaga habang itinutulak ni
Greg ang bangka palaot. Walang palangoy ang bangkang
gagamitin namin kaya’t kinakailangang marunong kang magbalanse ng katawan. Kapag humahataw ang alon sa kaliwa ay
bahagyang gigilin ang bangka sa kanan. Mananagwan kami papuntang
laot.
“Sakay na. Dahan-dahan, umupo ka sa gitna at huwag kang
masyadong magalaw. Maganda ang tubig ngayon, malinaw. Marami
siguro tayong maaangat na isda. Maraming similya ngayon. Sayang lang,
kung mayroong sobrang pera ang Nana, nakapag-cage sana. Malaki ang
kikitain ng magke-cage. Gusto mo bang managwan?” tanong ni Greg.
Ang repleksiyon ng aking pakikipamuhay sa Bgy. Kawayanan, sa
Isla ng Talim, bilang isang mag-aaral ng Sosyolohiya ay aking nabanaag
ng umagang iyon, nang magsimula akong managwan. Sa kalamlaman
ng umaga ay nagpapatuloy ang pangingisda, ang pagpunta sa laot
upang magbakasakaling makahuli ng isda para maipagbili sa bayan at
makakuha ng makakain sa maghapon.

Prologo

LAOT, K UWENTO

VII

Maraming puwedeng problemahin ang isang mag-aaral ng
Sosyolohiya sapagkat hanggang ngayon, maraming malabo na
bahagi ang agham panlipunan. Mabilis ang pagbabago ng mga
institusyon tulad ng pamilya, paaralan, politika, bangko at merkado.
May mga istrukturang nanganganib sa komposisyon dulot ng
teknolohiya at walang humpay ang pagliit ng gawaing pang-mundo
sa gitna ng tinatawag na globalisasyon. Kaya’t tulad ng pagtungo sa
laot, tuloy ang kuriosidad na maaaring sa aming mga bata pa sa
larangang ito ay isa ring adbentura, upang mailarawan at maitampok
ang multi-realidad ng isang pamayanan. Kung tutuusin, tunay
ngang laot ang agham panlipunan. Ang kalawakan nito ay siya ring
nagmumungkahi ng mga limitasyon. Mas maraming mahuhuli sa
laot, sapagkat hindi nabubulabog ang mga isda na malayang
nakikipaglaro sa alon, kaya nga’t ang laot ay hindi ligtas sa mga
taong nakadiskubre ng yaman dito. Magtutuloy ang pagpunta sa
laot ng mga tao. Ang laot ay mahalagang bahagi ng buhay sa
pamayanan ng mga umaasa sa dagat.
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isda na malayang nakikipaglaro sa alon,
kaya nga’t ang laot ay hindi ligtas sa
mga taong nakadiskubre ng yaman dito.
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Sa kabilang dako, sa lawak ng maaaring pagtuunan ng pansin ng
isang mag-aaral ng buhay, ang hamong makapili ng pinakaakmang
metodolohiya. Layunin nito ang makabuo ng sistema sa pagkuha ng
mayaman na datos na sa huli’y gagamitin sa pagsusuri at paghutok ng
mga konklusyon. Totoo ngang napakaraming estratehiya ang
mapagpipilian upang katawanin ang katotohanan sa isang grupo,
komunidad o pangyayari, tulad ng maraming uri ng bangkang
naglalakbay sa lawa.
May bangkang pampasahero na may kulubong, malaki, ‘di
mabuhay, malapad at may suson-susong kawayan sa magkabilang-tabi
na puwedeng higaan. Malakas at mabilis ang makina, maaring sakyan ng
mahigit 40 katao, kasama ng tone-toneladang bigas, isda, appliances,
sari-saring tinda, hollowblocks, plywoods, banyera, kiluhan, atbp. Ito
raw ang pinakaligtas na masasakyan papuntang isla. Mayroon ding
tinatawag na FX, hango sa uso ngayong sasakyan sa bayan na airconditioned at mahal ang bayad. Mas maliit, mas mabilis, konti lamang
ang pasahero at mga paninda, madaling mapuno kaya’t nakaaalis ng
mas maaga. Kaya nga lang tulad ng FX sa bayan, may dagdag na bayad.
Sa isla ay may kanya-kanyang bangka ang mga mangingisda. Ito ang
itinuturing na isa sa pinakamahalagang pagmamay-ari ng pamilya.
Ngunit ‘di tulad ng pampasaherong bangka, ang motor ng ibang
bangka ay sapat lamang na makarating sa laot upang makahuli ng isda o
pumunta sa mga karatig barangay. Ang pinakapopular na bangka ay yari
sa fiber dahil hindi ito nabubulok tulad ng kahoy. Ngunit, mayroon pa
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ring bangkang-kahoy ngayon. May bangkang dalawa ang palangoy
ngunit madalas ay isa. May bangka ring walang palangoy. Magalaw.
Walang motor at ginagamitan ng sagwan.
Ang aking metodolohiya ay ang bangkang walang palangoy.
Kailangan nito ang balanse ng katawan upang ‘di tumaob. Ang tanging
paraan lamang upang marating ang laot ay sa pamamagitan ng
pananagwan.
Pinili kong makipamuhay sa mga mangingisda upang buo kong
masaksihan ang buhay sa Bgy. Kawayanan. Kinatatampukan ito ng
pagpapaliwanag sa mga tao ng pamayanan ng aking interes, intensiyon,
kalikasan ng trabaho at dahilan ng pagtira sa kanilang barangay. ‘Di ko
itinanggi ang aking institusyong kinabibilangan, ang aking pagiging
guro, at higit sa lahat, ang gawain ng isang sosyologo. Kasama ko
silang nagpapalinaw ng buhay sa bawat gawaing aming pinagsasaluhan.
Mula sa pag-aangat ng isda, paghahanda ng agahan, pagwawalis sa
harap ng bahay, pag-iigib ng tubig, pag-oorasyon, pag-iinuman,
paglulutuan, pagpi-piknik, paglangoy sa tabing-dagat, pagbububo,
pamamasyal sa kabilang barangay, pamimiyesta, pagsasabong, paguuling, pamumundok, pagsusuga ng mga alagang baka, pakikipagkuwentuhan sa pritil, atbp. Ang lahat ng gawaing ito ay walang
palangoy.
Walang halong pagkubli sa kalikasan ng aking gawain bilang magaaral ng Sosyolohiya. At higit sa lahat ay ang di labis na pagkanlong sa
perspektiba na dulot ng aking pag-aaral sa pamantasan. Hindi ko
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sinasabing walang latak ng impluwensiyang hango sa aking napagaralang perspektiba ang metodolohiyang ito. Ngunit ninais kong sa
paglalarawan ng kultura ng pamayanan (sa pamamagitan ng mga
kuwento) kailangan kong ang gamitin ang emic approach (Cohen, ed.
1974: 14). Ito ay nagtatampok ng pagtingin sa kultura mula sa
perspektiba ng mga tao. Nilalayon nitong malayo sa etnosentrismo ang
mananaliksik upang maiwasan ang labis na pagkatig sa mga
pagpapahalagang kultural ng pamayanang pinanggalingan.
Samantalang bukas ang katotohanang walang perpektong paglalarawan
ng karanasang pang-kultura ang isang grupo mula sa
isang nananaliksik.
Walang palangoy ang bangkang aking kinalululanan.
Nagsilbing mga sagwan ang buhay ng mga kabataang
babae at lalaki sa Bgy. Kawayanan upang marating ko
ang laot ng higit na kaliwanagan tungkol sa buhay ng
pamayanang mangingisda. Ang kanilang mga buhay ay
may iba’t ibang hataw at bilis. Minsan ay paayon sa alon
ngunit may sandali ring sinasagupa ang bagsik ng lawa.
Ang pakikibahagi sa buhay ng mga kabataan sa apat na
taong (1994-1998) magkakasamang paglaki, pagtanggap ng
mga hamon, kasiyahan, biruan, problema at kalungkutan, mga gawaing
pagbabakasakali sa pag-ibig, pag-aaral, trabaho, relasyon sa pamilya,
pag-aasawa, impluwensiya ng mga estilo at uso mula sa bayan, media;
at kanilang mga pangarap ang naging sentro ng aking pag-aaral.
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Marami nang naisulat ukol sa mga kabataang Pilipino. Marami na
ring pag-aaral ang nalarawan sa aming pag-iisip, pananaw, realidad at
kung paano naming tinitingnan ang aming kinabukasan. Ngunit ang
paglalarawan, pagsusulat, pagsusuri at pagninilay ng buhay ng mga
kabataan sa isang pamayanan ng mga mangingisda na aking personal na
nakasama ay nagbigay ng paglalarawang detalyado at buo. Ang naratibo
ng kanilang mga buhay ay salamin ng generasyon sa kasalukuyan na ang
pinangyarihan ay hindi sa Maynila, siyudad o metropolis ngunit sa
isang isla, na sinasakop ng isang probinsiyang nagmamadaling maging
urbanisado at industriyalisado.
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