


 

AURKEZPENA 
 

 

 Iritxi dira 2020eko gabonak. Zalantzarik gabe jai desberdinak izango dira 

aurtengoak, ohiturazko jarduera asko faltako zaizkigu eta okerragoak, tristeagoak 

izango direla pentsatzeko tentazioa ere izan genezake.  

 Astigarragako Herri Eskolako Guraso Elkarteak Astigarragako Herri Eskolarekin 

batera urtero prestatzen dugun San Tomas jaia antolatu ezin genuela jakin genuenean 

ere izan genuen aurtengo egoerak festak okertuko zizkigula pentsatzeko tentazioa. 

Baina horren ordez, baikortasunez jantzi eta alternatiba bila hastea erabaki genuen. 

 Soinean jarri genuen baikortasunak ordea, ez zuen inola ere pentsatzen 

proposatu genuen ipuin bildumak halako erantzunik izango zuenik. Idazle artista 

guztiei: Zoratzeko modukoa da egin duzuen lana, duzuen sormena eta gaitasuna. Sasi 

guztien azpitik eta hodei guztien gainetik bada ere, ikusitakoa ikusirik, ez da 

koronabirusik, ez eta beste edozerrik, Astigarragako Herri Eskolako ikasleak makurtuko 

dituenik. Aupa zuek!!! 

 Beraz, mila milioika esker ipuin bilduma honetan parte hartu duzuen guztioi. 

Hasi irakasleetatik, gurasoak, aiton-amonak noski eta nola ez: Iñaki, Manex, Hodei, 

Amets, Alberto, Nerea, June, Manex, Elene, Nairobi, Aimar, Bidane, Maitane, Irati, 

Alain, Enai, Peru, Oier, Aratz, Manex, Eneko, Jakes, Unax, Aiur, Maddi, Nerea, Enara, 

Ariadne, Enara, Ainhoa, Tania, Ariane, Eneko, Karina, Nora, Aaron, Peru, Urko, Xare, 

Izak, Enaitz, Zuriñe, Maddi, Lide, Unax, Ander, Urko, Mateo, Haritz, Markel, Andres, 

Danel, Manex, Alain, Mara, Andres, Aiur, Aimar, Odei, Maier, Garazi, Oier, Intza, Nora, 

Igone, Irati, June, Jon Ander, Maddi, Nisrin, Marcos, Ekhi, Renata, Eneritz, Ilargi, Anne, 

Peru, Xabat, Paule, Kattalin, Jon Ander, Irei, Uxue, Aitor, Unai, Josu, Oier, Abene, Paul, 

June, Laiene eta Noa. 



Iñaki eta Manex Illarramendi 

 

- Amama, aurten ezingo dugu Santo Tomas azoka ospatu Astigarragan, ezta? 

- Ez ohi dugun bezala… 

- Koronabirus ergel hau! Horren gogoko dut eskolan prestatzen ditugun ikuskizun eta txorimaloa, txistorra jatea, baserritar 

jantzi eta pelutxezko txerritxoa zozketatzen deneko urduritasuna… Amama, zuek ere ospatzen al zenuten Santo Tomas eguna? 

- Noski, baita nire amamak ere. Garai hartan, nire amama baserritik jaisten zen urteko errentak ordaintzera euren 

baserriko jabeei. Gabonak gertu zeudenez, beraien ortu eta oilategietako produktu onenetako batzuk oparitzen zizkieten 

etxeko-jabeei, txerrikiak ahaztu gabe. 

- Amamak eta beste baserritarrek, barazkiak, arrautzak, kapoiak, oilarrak… saltzen zituzten eta irabaziekin bakailao 

lehorra erosi ohi zuten, diru apur bat geratzen bazen, turroi eta mazapanen bat ere bai, etxeko umeentzat. 

- Alaaaaa amama… Horregatik janzten gara gu ere orain baserritarrez? Horregatik egin ohi da azoka? Orduan ere gazteek 

parranda itzelik egiten al zuten? 

- Parranda, parranda… Zuk irudikatzen duzun eran ez behintzat. Badakizu zer abesten zuten? 

Tienen muchos baserris, emanak errentan 

que cobran con regalos, Santo Tomasetan. 

Hacen un bacalao, bi kapoiren truke 

si no son muy gordos, gehiagoren eske 

son tan usureros, ezin ase leizke. 

 



Iñaki eta Manex Illarramendi 

GARAI BATEKO 

SANTO TOMAS 
 

GAUR EGUNGO 

SANTO TOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 








































































































































































































































































































































