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Ensimmäinen pääsiäiseni Málagassa viisi vuotta sitten oli aikamoinen järkytys. Olin toki
kuullut mieheltäni hänen kotikaupunkinsa pääsiäisperinteistä, mutta väenpaljouden, rumpujen
paukkeen, pyhimyspatsaiden, suippolakkisten naamiojengien ja suitsukkeiden imelän tuoksun
määrä yllätti.

Touhu tuntui ylitsevuotavan uskonnolliselta. Se yhdistettynä kaduille kulkueita seuraavan
kansan ilonpitoon, kulutetuttuihin olut- ja viinilitroihin ja patsaille omistettuihin
hurraahuutoihin tuntui protestanttisessa ympäristössä kasvaneesta ristiriitaiselta.

Nyt minusta on jo päivän selvä juttu, että espanjalainen avomieheni lähtee yhdeksäksi
tunniksi kadulla kantamaan Kristus-patsastaan. Hän on kuulunut kymmenen vuotta yhteen
kaupungin kymmenistä veljeskunnista.

He nostavat satojen veljeskuntakavereidensa kanssa olkapäilleen parrut, jotka kannattavat
tonnien painoista lavaa. Sen päällä olevaa patsasta he sitten keinuttavat ympäri Málagan
kapeita kujia rumpu- ja puhallinorkesterin säestämänä.
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Asumme vanhassakaupungissa, joten ikkunamme alta kulkee viikon aikana kymmeniä
kulkueita. Yhden kulkeen ohitus vie yli tunnin, koska jokaisessakulkueessa on sekä Jeesusta
(tai pääsiäiseen liittyvää raamatun tapahtumaa esittävä patsas) että neitsytpatsas. Hitaasti
etenevien patsaankantajien lisäksi pakettiin kuuluu satoja kokovartalonaamioon ja
suippohattuihin sonnustautuneita miehiä, naisia ja lapsia sekä satapäinen orkesteri. Osan
kulkueiden mukana marssii myös poliisi- tai sotavoimien edustajia kunnioittamassa omaa
pyhimystään.

Kun mieheni menee kodin ohi, kuuluu minun ja suvun laskeutua alas kadulle tervehtimään ja
antamaan hieman evästä ja juotavaa raskaan työn raatajalle. Patsas on niin raskas, että
huppupäiden pääjehu kumauttaa kelloa muutaman minuutin välein lepotauon merkiksi. Sen
aikana miehet (ja muutama kantohommaan osallistuva nainen) voivat jutella mukavia ja
tervehtiä kadun varsilla olevia tuttuja.

Vaikka avomieheni kuuluu veljeskuntaan, ei se tarkoita, että hän semana santan eli
pääsiäisviikon ulkopuolella harjoittaisi uskoaan. Ei, meillä ei käydä messuissa sunnuntaisin.
Pääsiäiskulkueisiin osallistuminen on enemmänkin osa kulttuuria, perinne, jota moni halua
vaalia.



Tässä muutama suurimmista eroavaisuuksista:

Rauhallista yhdessäoloa vs. massatapahtuma

Suomessa pääsiäistä vietetään usein omissa oloissa perheen tai ystävien kanssa. Espanjalaiset
rynnivät kaduille. Jos sinulla ahtaan paikan kammo tai vihaat ihmispaljoutta, älä suuntaa
pääsiäisenä espanjalaiskaupunkeihin. Ihmismäärä katujen varsilla on päätähuimaava. Itse
olen jumittunut Málagassa useasti kulkueiden takia tunniksi tai pariksi kadun kulmaan, kun
en ole päässyt mitenkään kotiini ennen kuin kulkue on mennyt ohi ja ihmismassat hieman
hajaantuneet etsimään seuraavaa lähikaduilla risteilevää kulkuetta.

Mämmi vs. köyhät ritarit

Unohda suklaamunat tai mämmi. Espanjassa ollaan toki kuultu pääsiäismunista, mutta ne –
eivätkä tiputouhut muutenkaan – ole saaneet jalansijaa. Pääsiäisenä katukojuissa kaupataan
karkkeja, popcorneja ja hattaraa kuten missä tahansa kansajuhlassa. Mämmin sijaan
espanjalaiset herkuttelevat torrijas-leivoksilla. Ne muistuttavat suomalaisia köyhiä ritareita.
Ainoa yhdistävä tekijä perinteisissä suomalaisissa ja espanjalaisissa pääsiäisherkuissa on siis
ulkonäkö – se ei ole kummassakaan kovin houkutteleva.

Päivä vs. yö

Suomessa pääsiäisenä herätään aamulla etsimään suklaamunia ja nauttimaan ulkoilusta
kevätauringossa. Totutusti espanjalainen elämänrytmi painottuu suomalaista enemmän iltaan
ja yöhön, niin myös pääsiäisenä. Älä siis ota hotellia kaupungin pääkaduilta tai tarkista
etukäteen, onko hotelli pääsiäiskulkuereitin varrella. Torvensoittajien ja rumpalien säestämät



pääsiäiskulkueet tömistelevät kaduilla vielä aamuyön tunteina. Äläkä ihmettele, jos koko
perhe on katsomassa spektaakkelia kaduilla kellonajasta riippumatta.




