
EUSKAL HERRIKO OHIKUNEAKJAIOTZATIK 
EZKONTZARA ETA EURON IBILBIDEA 

Atlas Etnografiko hau egiteko oinarritzat 
erabilitako galdetegi orokorrak, egoera-alda
ketako ohikuneak eLxeko ohiturei dagokien 
atalaren barruan sartu ditu. Beraz, etxeko tal
dearen barruan eta auzoetan azlerlu ditugu 
bizitzaren lehenengo aldiko ohikune hauek. 
Gaur egun hain zabal dabilen bizitzaren zati
keta hirukoiLzari eutsiz, obikuneok lehenengo 
adinaren edo hazle-amaren barruan <laude. 
Aro hor i, sasoiko mutil edo neska izatean 
amaitu ohi da. 

Mende honen hasieran Arnold Van Gennep 
etnologo fran tziarrak riles de pw!:>age esamol
dea sortu zuen, adin maila batetik besterako 
igaroaldia adierazteko. F:goera-aldaketako errilo 
edo egvera-a/,daketako ohihwuwh esamoldea urta
roak aldatzean gertatzen diren ohikunei esa
ten zaie edo gizarle, politika edo erlijio-maila 
berri hatera igarotzean izatcn diren ospakizu
nei. 

Gure kasuan, adin-maila desberdinctako iga
roaldiak janzten dituzten erritoak azlerlu ditu
gu. Berauek mailaka agertuko zaizkigu e ta 
euron sekuentziak bizitzaren prozesua osatu
ko du helduarora arte: jaioberriak, haurtza
roa, nerabezaroa, gaztaroa, ezkongaiaroa eta 
ezkon taro a. 
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Jaiotza eta bataioa 

Mende honen erdi aldera arte, emakumeek 
etxean bertan ekartzen zituzten serne-alabak 
mundura, herriko emaginaren, senitarteko 
emakumeen eta auzokicleen laguntzaz. F.rcli
tzea etxeko gertaera zen ela emakumeek bai
no ez zuten bertan parte hartzen. 

Mende hone tan aldaketa handia egon da 
umearijaiotzen lagundu izan dioten pert5onei 
dagokienez. Ezagutza enpirikoetan o inarritu
rik lan egiten zuen ohiko emaginaren ordez, 
apurka-apurka, osasun zentroetan amari la
gun tzen dio ten profesional espezializatuak 
agertuz joan <lira. 

Lehen, umeak jaio eta guLxira bataiatzen 
zituzten, batzue tan jaiotza egunean bertan. 
Euskal Herrian onarpen zabalekoa den erli
jiozko ohitura horren oinarrian sineste hauxe 
<lago: umea bataioaren biLartez kristau egin 
eta jatorrizko pekatutik garbi geratzen da. 
BaLaioaren ohikunea bera jaiotzari lotu-lotu
rik agertzen da; lcku askotan emaginak berak 
janzten zuen haurra balaiorako, Nafarroako 
zenbait eskualdetan "faldón de crislianar" 
(kristautzeko faldoia) izena ematen zioten 
erritozko j antzi batekin, eta besoetan erama-
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len zuten pontera. Bizkaiko Karrantza baila
ran jaso denez, zeregin hori mundura jaiotze
an umea hartzen zuenari zegokion. 

Bataiarrian edo pontean berriztaturiko j aio
tzak aita pontekoaren eta amapontekoen 
babesa ere badakar. Euren hetebeharrik behi
nena fedea agertzea izango da, Kredoa hutsik 
egin barik esanez. 

Garai hatean , aita edo amapontekoaren 
zeregina garrantzi handikoa zen, beroriek, 
izan e re, besoetakoari izena emateko eskubi
dea izaten zuten e ta. 

Orokorrean, haurrari izena j artzcrakoan 
kristau egutegiko eguneko izcna izan da inspi
razio iturririk nagusiena XX. mendcaren lehe
nengo laurdenera arte , eta oraintsu arle ere 
bai . 

Bai jaiotza, bai bataioa bera ere, etxeko ger
taerak izatcn zircn. Hala ere, auzoko rnutiko 
eta ncskatoak izaten ziren jazoera horien 
aurrean alaitasunik handiena agertzen zute
nak. Elizako atarían itxaroten egoten ziren eta 
aitapontekoak eta arnapontekoak fruitu leho
rrak, gozokiak eta txanponak jaurtitzen zizkie
ten (boloak). 

Lehengo gizartean, jaiotza herriaren ospaki
zuna amaren erditze osteko aldia amaitzean 
egiten zen. Amak etxetik irten gabe egon 
behar izaten zuen. Egonaldi hori elizan sar
tzea izen eko ohikunearekin eta jai giroko 
otordu batez bukatzen zen, martopilak. 
Ilorixe izaten zen e rditzen laguntzen zutenei, 
eta erditu ostean opariekin (ermakeriak) ikus
tera joandakoei eskerrak emateko modua. 

Jaiotzare n inguruko sineste ugarik umea 
jaio aurretik bizi izaten zen irrikarcn eta arte
gatasunaren berri ematen digute. Horrela, 
bada, umedunare n gago jakin batzuk bete 
behar izaten ziren, sabclaren itxurak jaio 
behar zuen umearcn sexua zehazten zuela 
uste zutcn; era berean, kontuan hartzekoak 
izaten ziren amaren aurpegian ager zitezkeen 
seinalcak, haurdunaldiaren bilakaera eta ilar
giaren aldiak. Erditze ona izateko sant.uen 
bitartekaritza eskatzen zitzaion, nork here 
debozioko santuari. Ezagunene t.arikoa San 
Ramon Nonato zen, etxe askotako ohaburuko 
irudia izan ere. Era berean, hat.aiatu aurretik 
neurri batzuk hartzen ziren, esaterako, bataia
tu ar te jaioberriari musurik ez ematea, e ta 
batez ere kutunak edo irudi erlijiosoak jartzea. 
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Haurtzaroa 

Haurtzaroan, hasiera-hasieratik, umea amari 
lotuta egongo da; haur besoetakoa da eta 
amak bularra emanez elíkatuko du. Edos
kitzaroak bi urte iraun ohi zuen , eta gehíago 
luza zitekeen egoera horrek haurdunaldi 
berriak saihesten zimela uste zttten cta. 
Umedun geratuz gero, bular ematca cten egi
ten zuen amak emakume haurdunaren esnea 
ona ez zelakoan. 

Hazteak zekarren zama arin tzeko amarekin 
hatera senitartcko beste emakumeek parte 
hartzcn zulen eta, sarritan, auzoko seíntzain 
gazte batek. Horrela, emakumeari zegozkion 
zeregínetan hasteko aukera izaten zuen. 
Dirudunenen etxeeta n neskameak eta ínudc
ak izaten zítuzten. 

Lehenengo txantxurrak, haurrarcn lehe n 
haginak, sasoi berrí baten hasiera adierazten 
z.uten. Umearen elikatzeko ohiturak aldatu 
egiten ziren eta ibiltzen e ta berba egiten has
ten zen. Bakarrik emandako urratsak eta esan
dako lchenengo berbak pozaren eta alaitasu
naren íturri izaten ziren etxekoen anean. 
Haurraren h astapen eta aurrerabide guztiek 
jagoleak jolasera bul tzatzen zituzten. Sasoi 
honek esne-haginak eduki bítartean irauten 
zuen. 

H aginak sei edo zazpi urterekin j austen 
ziren eta horrekin batera zentzuduna izeneko 
adin-maíla berria hasten zen. Sasoí honi zego
kion j arduera nagusia taldekako j okoa izaten 
zen. Adin horretatik aurrera jokorik gehíene
lan sexuen arteko banaket.a ez.artzen zen. Jalas 
j ardueraren osagarri , urteek aurrera egin 
abala areagotu z zihoan eskola jarduera ager
tuko zaigu. 

Haurtzaroko une horretan mende honen 
hasieratik Lehenengo Jaunartzea edo Ko
munioa ospatzen izan da. Lehenago, hamahi 
edo hamahiru urterekin, haurtzaroa hukatze
an, iza ten zen. 

Ohikune honetan parte hartzeko j anzkera 
aldatuz joan da. Mendearen hirugarren 
hamarkada tik aurrera nesken artean andre
gaien gisako soineko eta belo zuriak zabaldu 
dira; muti len anean, berriz, marinel eta alrni
ran te en jantzi dotoreak. Hirurogei e ta hiruro
geita hamarreko hamarkadetan eliz agintariak 
janzkerari loturiko gehiegizko gastu hori gel-
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Fig. 3. Bautizo. Oleo d e Enrique Nieto Ul ibarri, 1912. Diputación Foral de Bizkaia. 

diarazten saiatu ziren. Jaunartzea tunika jan
tzita, guzlientzat berdina, edo kale-arropare
kin egiten hasi zen. Esperientzia horrek ez 
zuen arrakasta handirik izan , e ta berriro ere 
soineko zuriak agertu <lira edo fam ilia hakoi
tzak askatasun osoz jokatzen du. 

Garai zaharretatik eta hirurogeita hamarre
ko hamarkadara arte ez zegoen Sendotza edo 
Konfirmazioa hartzeko adin j akinik. Apezpi
kuak baino ezin zuenez sakramemu hori eza
rri, hcrrie tara aldian-aldian egite n ohi zituen 
bisitaldiak aprobetxatuz harrzen zuten gazteek 
sakramentu hori. Gure inkestetan, haurrak eta 
gaztcak, jaioberriak eta h elduak, nahastuta 
denak batera ere agenu dira sendotzaren 
sakramentua hartzeko. 

Vatikanoko JI. Komzilioaren ondoren, Sen
dotzari beste ezaugarri batzuk eman nahi izan 
zaizkio eta 16-18 urteko gazteen sasoia jo da 
egokientzat sakramentua hartzeko, aldez au-
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rre tik prestakuntza sakona, serioa eta luzeari 
ekinez. Horregatik <lira gutxiago Sendotza 
aitortu dutenak bataiatutakoen edo Lehenen
go Jaunartzea ha rtutakoen ikusia n. Gaur 
egungo joera indartzen bada, nerabezarotik 
gaztarorako aldaketan ezarritako ohikunetzat 
hartuko du gizarteak. 

Gaztaroa 

Nerabezaroan neskato-mutikoek haurtzaro
ko jolasak apurka-apurka alde batera utzi eta 
hamasei-hamazazpi urteko neska-mutil egin 
arle haziz j oango <lira. Gaztaroari dagokion 
adin-tarte horrctantxe egongo clira harik e ta 
sasoiko neska-rnutil egin arte. 

Gaztaroan sartzean j anzkera eta orrazkcra 
bera ere aldatu egin ohi zuten gazteek. Mende 
honen erdira arte sasoi honetantxe hasten 
ziren mu tilak praka luzeak j anzten eta neskak 
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neskatotako txirikorden ordez ile luzea uzten. 
Aberatsen etxeetan alabak soineko luzea jazten 
zuen eguna entzute handiko jaialdi batekin 
ospatzen zuten. 

Sasoi honetan eskola utzi eta ]anean hazten 
ziren mutilak, morroi edo Jan bid eren batean 
ikasle. Neskak etxeko zereginei erantzuten 
ikasten zuten. Hirurogeiko hamarkada tik 
hona ikasten ematen duten aldia erabat luzatu 
da orokorrean bai neska bai mutilentzat. 
Horregatik, gaur egun karrera edo lanbidca 
ikasten ematen duten aldia jotzen dugu gazta
roaren amaieratzat. 

Hegoaldean joera handia cgon zen gazteak 
herrietan taldeka biltzeko, bcreziki beraien 
multzoari zuzendutako ckintzak eratzeko. 
Batez ere dantzaldiak eta herriko jaiak anto
latzcaren ardura hartzen zuten. Gazteek era
tutako jaialdiak eLa eskaerak batez ere San 
Juanctan (Doníanelan) ekainean , eta Santa 
Ageda egunean, euren zaindaria, egiten zituz
ten. Neskak "Mariaren Alabak" taldekoak iza
ten ziren gehienbat eta mutilak "Luistarrak", 
harik e ta ezkondu arte. 

Oraindik gazte zirela, mutilek soldadutza 
egitera j oan behar izaten zuten, ordura arte 
be tiko bizileku izandakotik urruti , denbora 
luze samarrerako gainera. Bizitzako beste aro 
baterako aldaketa ekarriko zien soldadugora 
joan behar horrek. 

Gaztaroaren heste ezaugarrietako bat izango 
da maitasun kontuetan hastearena: errondak 
eta neska-mutilen arteko lehen harremanak, 
jaiak eta dantzaldiak bi sexuetako gazteek 
elkar bat egiteko gune apropos izango díra. 

Mende honen hasierako hamarkadetan egu
neroko zereginek, taldean cgiten zituzten 
lanek eta urtaro bakoitzarcn amaíerako zere
ginek e lkar íkusteko aukera ematen zieten 
gateei; elizako ospakízunen irteera ere une 
aproposa zen horre larako. Baina bat egíteko, 
erlazionatzeko e la harrernanak hasteko une
rik aproposcna igandeetako dantzaldia zen. 
Hara joan ohi úren gazte guztiak jantzirik 
doloreenekin, auzoko herrietako jaietara e ta 
erromeriatara j oaten ziren modu-moduan. 

Mendearen erdialdetik bona ohitura hori 
aldatuz joan da eta elkar ikusteko aukera era
bat ugaritu da. Neska eta mutil batera dabil
tzan eskolak, emakumeak soldatapeko lanetan 
behar egiten bastea eta abar mesedegarri izan 
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<lira bi sexuen arteko harremanak ugaritzeko. 
Halere, dantzaldiak izan díra oraindík bilgune 
nagusia. Gerora, aisialdiari eskainitako tartea 
h anditzean, neska-mutilek hatera egoteko 
aukera gero eta zabalagoa izan dute. 

Gaur egun tabernak eLa diskotekak dira gaz
teen bilgune. Ordutegia ere atzeratu egin da: 
lehen arratsalde-iluntzeeLan biltzen ziren eta 
orain gau-goizaldcctan. Asteburuetan ia ohi
koa da gaueko jaigíroa eguzkiak argi egiren 
hasi arte luzatzea. Gaua parrandan emateari 
gaupasa esaten zaio. 

Ezkongaiak 

Aspaldi igandeko paseoaldi, dantzaldi eta 
errorneriatan baino ez zuten izaten neska-muti
lek elkar ikusteko aukera. Ez zuten beste unc
rik bakarrik egon ahal izateko. Gaur egun mai
tasun harreman hat.i 11asiera emateko burubi
dea bai mutilarena hai neskarena izan daitckc. 
Lehen, ostera, lehene ngo urratsa mulilak 
eman ohi zuen, 7.uzen-zuzenean j akinaraziz 
neskari edo haren inguruan ibiliz, sukaldc-kon
tuetaralw zuen t.rebeziaz jakinmina crakutsiz 
esate baterako. Lagunengana ere jotzcn zuLen, 
edo senitarteko edo zeregin horretan adiluak 
zirenengana ere bai, ezkontzagínarengana 
hain zuzen, neskak mutilekin elkartzcko lrebe
ak benetan. Bikotea kalean bakarrih ibiltzen 
hasten zenean, beraien arteko harremana sen
doa zela ulertzen zuten bai balaren eta bestea
ren senideek, bai auzokoek. Ohiko joera biko
teak ezkontzea zen , gauza bcrezia izan ohi bai
tzen harreman horiek bertan behera geratzea. 

Herriak gaur egun baino askoz isolatuago 
zeudenez eta herritarrak curak ere gutxi ibil
tzen zirenez batetik besLcra, herri bereko edo 
alboerrietako bikotecn arleko ezkontzak ziren 
ugarienak. 

Ezkongai bakoítzari zegokion parrokian 
ezkontzarako dciak, deiuneak, egiteko egunak 
zehazteak ematen zuenjakitera ezkontza egun 
bate tik besterakoa izango zela. Arabako zen
bait herritan "echar del púlpito" (pulpitotik 
botatako deiak) esalen zaie. Deiunealdian 
ezkongaien clxekoak ezkontzarako presta
kuntzez arduratzen ziren. 

Nafarroan eta Araban, bigarren edo hiruga
rren deiekin balera, senideak e ta auzokoak 
neska-mutílcn ctxeetara hurbiltzen ziren zorio-
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nak ematera. "Día de enhorabuena" (zoriona 
opatzeko eguna) zen aukeraturiko egun hau. 
Ohitura zaharragoa izango da, seguruena, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako beste hau: mutila nes
kalagunaren etxera lehenbiziko aldiz sartzen 
zen egunean neskaren senideei ardao-bota bat 
eramaten zien oparitzat; bota-eguna zen 
(agian votum hitz latindarretik eratorria, "día 
de la promesa" edo promes eguna) . 

Euskal Herri osoan ohitura zabala izan da 
be tidanik ezkontza eguna baino lehen bi fami
lien arteko lotura estutzea, ezkon tza eskatzeko, 
ezkontzarako hitzarmena zehazteko edo opa
riak elkartrukatzeko. Ezinbestekoa zen bi fami
lien arteko hurbilketa hori , aurpegi-ikustca, 
aurrerantzean senitarteko egingo zire11 eta. 

Mutilak (geroago neskak ere) bazkari bate
kin ospatzen zue n ezkon tzaurreko agurra 
lagunen artean; horrelaxe erakutsi nahi izaten 
zuen aurrerantzean ez zela ezkongabe izango. 
Lagunek, bestalde, koplatu egiten zituzten 
ezkongaiak etxaurrcctan, toberekin esaterako. 
Askoz ezagun eta entzutetsuagoak ziren, jaki
n a, mutilzahar edo alargunei ezkontza bezpe
ran kantatzen zizkieten kopla barregarriak. 
Bikote gazteei zuzendutako bertsoen gai nagu
sia maitasuna izan ohi zen, baina ezkongaiak 
zaharragoak izanez gero, sasoitik kanpo 
ezkondu izana gai hartu e ta kopla irribarre
tsuak botatzen zituzten. 

Tradizioz, semea edo alaba e txcra ezkontzeko 
bazen , bien gurasoek elkar hartzen zuten 
bakoitzak ezkontza berriari zer emango zion. 
Etxearcn ardura ziurtatu eta etxekoenganako 
izango zituzten beteheharrak zehaztcaz gain, 
elkarbizitzarako arauak eta bikote gaztearen eta 
lehendik ctxeko bizilagun zirenen artcko 
harrernana berbatzen zuten. Era horretako hi
tzarmenak bcrebiziko garrantzia zuten forupc
ko lurraldectan; jendaurrean ernaten zulen 
fede eta mandak, ezkontzako kontratua edo 
r:nntrat de ma·riage csaten zieten. Kontratu hori 
sinatzea arazo benetan serioa zen eta bazkari
ren batekin ospatzen zuten, kont.ratuko bazka
ria, bi aldeetako scnideak biltzen zirelarik. 
Etxera etorriko zen ezkontideak ezkonsaria 
ekartzen zuen, ela etxcra zetorrena neska ba
zen , arreoa ere ekartzen zuen berarekin batera. 
Arreo hori, neskaren bcraren amaren ardura
pean osatzen zuen emaztegaiak neskatota.tik. 

Inoiz gurasoek beraien kontura ere konpon-
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tzen zituzten seme-alaben ezkontzak hauek 
elkar ezagutu ere egin gabe; ezkontzeko kon
tratua egin ondoren, bi familiak bildu egiten 
ziren "ir a vistas" (aurpegi-ikustea egiterajoan), 
halaxe esaten zioten Nafarroan eta Araban. 

Familia aberatsetan salbu, ez zuten ohitura
rik oparitzat urreria egiteko ( eraztunak edo 
balio handiko gauzak) . Halere, bazen ohitura 
ernaztegaiak senargaiari ezkontza egunerako 
alkandora edo beste jantziren hat oparitzeko. 
Ezkontza aurreko egunetan , emaztegaia, ama
rekin edo senitarteko beste emakumeren bate
kin batera, hiriburura joan ohi zen ezkontza
rako jantziak eta galak erostera. 

Ezkontza 

Ezkontzak bi atal zituen: ezkontza bera, eliz 
ospakizuna, eta ezteiak edo ezteguak, hare n 
ondorengo jaia. Lehenengoak ez zuen gaur 
egun duen besteko garrantzirik. Elizkizuna 
lanegunean izan ohi zen, gonbidatu gutxire
kin, lana ia eten ere egin gabe. Ezkontza egu
nean ber tan edo handik gutxira bazkaria egi
ten zuten, etxeko seme edo alabaren ezkonti
dea e txean hartzea ospatzeko, edo etxera zeto
rrena andrazkoa izanez gero, e txekoandre 
berriari ongietorria emateko. 

Ezkon tze ko ez zegoen urtesasoi j akinik; bizi
mod uak berak edo lanaldiak zehazten zuen 
hori. A.ha! zela ez ziren Garizuman czkontzen, 
czta abenduan ere, elizak ez baitzuen onar
tzen belaziorik ez ezkontzarik egun horietan. 
Nahiz eta meza eta belazioko ohikunea 
ezkontzarako ezinbestekoak izan ez, clizaren 
aholkuak kontuan izan ohi zituzten. 

Ezkontza gehienbat neska eta rnutil gaztecn 
artcko kontua zen. Gazteria zen ezkongaiekin 
balera elizarantz abiatzen zena, musika eta 
suziriekin, eta alaitasun giroan. Neskaren lagu
nek janzten zuten e liza dotare, e ta bi ezkon
gaien lagunek abestu egin ohi zuten, meza 
alailzeko. Lekukoak ere ezkonlagunen artean 
aukeratzen zituzten , ezkontza-agirian beraien 
sinadura jarriz. Gaztaroa zen ezkontzarako 
sasoia. 

De nborak aurrera egin ahala, gehienbat gaz
tez osatur iko ezkonlagunen taldea beste giza
talde batzuekin osatuzjoan zen. Hasteko, etxe
ko senideez gain urrunagoko senitartekoak 
ere beraiekin hatera agertzen hasi ziren. 



RlTOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA 

Ostean aitabitxi-amabitxiak, hasieran bateoko 
berberak izan ohi zirela. Gerora, ezkongaicn 
gurasoek hartu zuten betebehar hori. Gonbi
datuen kopuruak gora egin du, baina gazteek 
gaur egun ere leku nabarmena dute bai cliz
ospakizunean bai ondorengo ospakizunean ere. 

Ezkontzaren eguneko goiz partean gonbida
tuak etxera joaten ziren handik elizarantz 
abiatzeko. Dena dela, clizara joan baino 
lehen, etxekoek mokadutxo bat edo úarausha
rria hartzera gonbidatzcn ziluz ten. Elizara_joa
teko bi jarraigo moer.a izan ziren. Batean, segi
dek senargaiarcn eta emaztegaiaren etxeetatik 
urtetcn zutcn eta ibilbidearen leku batean edo 
elizarcn atarian batzeu ziren. Bestean,jarraigo 
bakar bat egilen zen ernaztegaiaren etxetik. 
Kasu bietan ibilbidea etxetik elizarako ohiko 
bide Lik egiten zen, hau da, elizabidetik. Herri 
batzue tan, sendien etxeak bata besr.etik urrun 
egonez gero, senargaiak gazte bi, lagunak edo 
artekoak, bidaltzen zituen emaztegaiaren 
etxera. J arraigoaren ordena erri tu al iza tu ta 
zegoen. 

Gaur egun gonhidatuak zuzenean joaten 
dira elizara, ibilgailuetan edo oinez, eta zehaz
tutako orduan kotxe banatan etortzen diren 
ezkongaiei it.xaroten diete. Ipar Euskal I-Ic
rrian jarraigoa elizara joan aurretik Herriko 
Etxetik pasar.zen da. 

Ezkongaien janzkeran ere aldaketak egon 
<lira mende honetan; <lana dala, ezkonlzako 
jantziak dotoreak izan <lira bcLi. Mendearen 
erdialdera arte, emaztcgaia beltzez edo kolore 
ilunez janzten zen eta osagarritzat meza-libu
rua e ta errosarioa zcraman. Ordutik aurrera 
jantzi zuria eta lore-sorta dira erabilienak. Era 
berean, senargaiak eraman ohi zuen jantzi 
beltzaren ordez kolore argiagoak erabiltzen 
<lira orain. 

I-Icgo Euskal Herrian, Toledoko ohikunea
rcn arabera egiten zen eliz-ospakizuna, T par 
Euskal Herrian, aldiz, erritual erromatarra ren 
arabera. Lehen elizaren ate aurrean baimena 
eman eta diru-eraztunak bedeinkatu egiten 
ziren, hori baitzen promes eta zin sagratuak 
egiteko izendatuta zegoen tokia. Berrogeita 
harnarreko hamarkadatik aurrera, ospakizuna 
eliz barruan egiten hasi zen, aldare nagusia
ren aurrean. Mezan senar-emazte berriak 
ezkontza-estalkiarekin lotzen ziren. Zapi hori 
emaztegaiaren buruan eta senargaiaren sor-
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baldan jartzen zen. Jendeak beti uste izan du 
ohikune hori uztarketa dela. Ezkontzarcn 
gaurko erritoa batez ere eli7.an egiten da, ela 
garrantzi handiagoa hartu du ezkongaiek 
elkarri emandako haietzak. 

Ezkontza-elkane berriaren ondorio juridiko
ak senar-emazr.eek apaizaren e ta lekukoen 
aurrean sinatzen duten aktan adierazlen dira. 
Gaur egun, agiri hori aldarcko mahaian sina
r.zen da; lehen, ostera, sakristcian. 

Senar-emazte ezkonberriak elizatik ateratze
an ikusmin handia izatcn da, e ta txaloak egin, 
zoriona opatu, eta, zcnbail kasutan, ohorezko 
dantza eta suziriak izatcn <lira. Azken urteotan, 
arroza jaurtitzeko ohitura gogaikarria sartu da. 

Ezkontza zibila Udaletxean edota Epaite
gian egiaztatzcn da, e la apurka-apurka duinta
sun handiagoa harluzjoan da. Hala ere, inkes
tari erantzuna eman dioten lekukoen esane
tan, elcizan ospatzen diren ezkontzek baino 
handitasun gutxiago dute. IIego Euskal He
rrian czkontza zibil gutxi izan da, baina azken 
bolada hone tan gero eta gehiago egiten dira. 

Duela harnarkada batzuk, behin zeremonia 
amai tu ta zegoenean, emaztegaiak lore-sorta 
oparitzen zion Amahi1jinari eleizan bcrtan 
edo beraren omenezko kaperan. Zcnbait 
herritan, ostera, lore-sorta familiaren hilobian 
uzten zen. Lore-sorta lagun bati ematea edota 
airean goraka botatzea ohitura nahiko berria 
da, eta azken ohitura honi lotuta badago uste 
bat, lore-sort.a hartzen duena izango dela lehe
na ezkontzen , hain zuzen. 

Ezkontzako argazkiak gizabanakoen bizir.za
ko une garrantzitsu hori be Likotzen du, eta 
ohitura moduan duela hamarkada asko heda
tu zen. Ezkonberriak argazkilari baten estu
dioara joaten ziren argazki ofiziala egitera. 
Gero, argazkiari markoa jartzen zir.zaion eta 
etxeko gela garranLZitsuenean esekitzen zen. 
Etxetik urrun bizi ziren senideei kopia bana 
bialtzen zitzaien. lpar Euskal Herrian, ezkon
tzara joandako guztien argazkia egitea ezkon
tzako zcremoniaren atal berezia zen. 

Joan-c lorriak oinez egiten zirenean,jaraigoa 
clizatik etxera edo eztei-hazkaria egingo zen 
jatetxera abiatzen zen. Batzuetan, segidari 
ezLai-gur<lia batzen zitzaion, arreoarekin eta 
hatukarekin. Dena dela, normalean, gauza 
horiek guztiak ezkont.7.a baino egun batzuk 
arinago edo geroago eramaten ziren. 
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Fig. 4. Boda en Bego1ia. Oleo de Francisco de Mendieta, 1607. Diputación Foral de Bizkaia. 

Garai batean, arreoko gauzak ikusgai uzte
ko ohitura zegoen. Emakume batek, batzue
tan jostunak berak, arreoko janzteko eta tres
nak aipatzen zituen bertaratutako guztiek en
tzuteko moduan, eta horrek gu7.t.ien baiezpe
na eta esamcsa barregarriak eragiten zituen. 
Zeremonia hori , eztei-bazkariarekin edo 
kotraczteiarekin hatera, et.xe berrian sartzeko 
(etxcan sartzea) egiten zen ohikuneen arteko 
bat zen. 

Jazoera garrantzitsu guztiekin gertatzen ze n 
bczala bazkaria atontzen zuten, eztei-bazkaria, 
ctxean egiten zena. Batzuetan, ezkontza cgu
nean bertan egin beharrean, eztei-bazkaria 
hurrengo igandean egiten zen , eztci-bidaia 
labur baten ondoren. Egun horretan cmazte
ak familia berriaren eliz hilerria cdo jarlekua
ren jahetza hartzen zuen, cliz hartzea, eta 
aurrerantzean, etxe berriko hildakoei eskein-
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tzak egiteko ardura hartzen zuen etxekoandre 
gazteak. 

Ezteiak egun batcz edota bi edo hiru egunez 
luza zitezkecn, beti ere, sendiaren mailaren 
eta diru-baliapideen arabera. Bezperan anima
liak hil tzcn ziren eztei-bazkari rako jakiak 
atontzcko. Auzokoen eta sukaldari profesiona
lcn laguntzarekin, etxeko emakumeek presta
tzcn zituzten jakiak eta jantokia. 

Berrogeita hamarreko hamarkadatik aurre
ra eztei-bazkaria et.xetik kanpo egin izan da, 
jatetxeetan hain zuzen. 

Ezkontzaz gain, apaizgoa eta eliz bizitza ere 
gizarte talde-mailatzat hartu izan <lira mundu 
tradizionalean. Eliz jantziak hartzean eta lehc
nengo mezak ematean ere ezkontzeLan cgitcn 
ziren ospakizun berberak an tolatzen zituzten 
horregatik. 

Ezkontzaren bidea aukerat1.IZ gero, seme-ala-



RITOS DEL NACIMIENTO AL MATRIMONIO EN VASCONIA 

bak izatea etxearen eta leinuaren jarraipena ziur
tatzen zuen bedeinkapen gisa hartu izaten zen. 
Ezkondu gabe geratzen zena (mutilzaharra edo 
neskazaharra), etxera lo tu ta geratzen ohi zen eta 
etxekoen artekoa zen. Mutilzahar eclo neska
zaharrek orokorrean beti izan dute abegi ona 
senideen partetik, <lena dela, familiatik kanpo 
adarrajotzen zaie ere be hin baino gehiagotan. 
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Garai baten, iseka eta barre ugari egitcn zi
tzaien zahar samarrak izanik ezkontzen zirc
nei, baita bigarrenez senar-emazte egiten 
ziren alargunei ere. Azkenean , herri e ta eliz 
agintariek arauak ezarri behar izan zituzten 
ohitura gordin horien ondorioak murrizteko, 
eta gau r egun era honetako gehiegikeriak ia 
erabat galduta daudela esan liteke. 




