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Arratsalde on eta eskerrik asko Lander, Iñaki, Miren Josune hemendik 

antolatzaile lanetan ere tokatu zaizulako zuen gonbidapenagatik.  

 

Es verdad, Iñaki, que en Ajuria Enea, un edificio que data del año 1924, y que 

en su lateral que da a la fachada del colegio Corazonistas, hay también en 

cerámica grabado en la misma fachada, un Sagrado Corazón que dice 

bendeciré esta casa. En la parte interna de esa cerámica está la capilla antigua 

de la casa que como muchas casas solariegas contaba con una capilla. Y es 

verdad que donde está esa capilla, que es preciosa por cierto, muy pequeñita… 

pero donde estaba el altar de esa capilla, dicen que alguien en su momento 

aquello lo reconvirtió en una sauna. Y después de una sauna, instalaron allí un 

ascensor, y es cierto que está el ascensor. No sé si para ascender al cielo 

quienes allí habitan o moran o para qué, pero en su caso pues… destruyeron 

desgraciadamente lo que era la capilla para la que podrías haber sido capellán, 

Iñaki. 

 

Eskerrik asko liburu honen egileei, Iñaki eta Rosa Mari eta omenaldi honetan 

parte hartu duzuen guztioi eta ez pentsa hemen ikusten zaituztet hainbat eta 

hainbat irakasle izandakoak, beraz, eta Juan Mari-ren handik hasita, ez pentsa 

niretzat hau erreza da, nik lotsa pila bat ematen dit gaur zuen aurrean agertzea. 

 

Eta zorionak eta eskerrik asko batez ere, gaurkoan eta liburuaz esandakoaz bat 

egiten dut guztiz Carlos-ek esandako guztiarekin bat egiten dut eta nireak 

egiten ditut bere hitzak. Baina gaurkoan bereziki eta liburuaz gain, zeuri Jesus 

eta Rosa Mari-ren eskutik, Jesus Oleaga Undabarrena jauna eta laguna. Esan 

diren hitz guztiak bai Iñaki-k esandakoak, baita Rosa Mari-k esandako hitz 

guztiak partekatzen ditut eta nik zerbait gehitzearren ideia bat gehituko nuke. 

Jesus-i esker gelaz kanpoko irakaskuntza zer den ikasi egin genuen 

Magisteritza Eskolan ikasi egin genuenok. Ez bakarrik klaseetan ikasten zena, 
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baizik eta, baita Jesus-en ereduari esker eta bere bizipenari esker edo bizipen 

egia esker ere, ikasi egin genuen eta hiru hitz nabarmenduko ditut.  

 

-Bat: irudimena edo imaginazioa 

Jesus-ek gure irudimena pizten zuen, gure imaginazioa pizten zuen. Berarekin 

hitz egitean imaginazioa pizten zuen. Aipatu du Iñakik, Gernikaren 

bonbardaketa ezagutu egin zenduen eta guk, orduan bere bonbardaketari 

buruz bagenekien, ordurako, baina zuri esker irudikatu eta sufritu egin genuen 

hura, zuk sufritu egin zenuena, guk ere irudikatu egin genuen eta hala ere 

sufritu egin genuen. Hain urruti zegoen herrialde bateri, Amerika hain zuzen eta 

lehengo egunean egon nintzen Nevadako gobernadorearekin, gaur egungo 

Nevadako gobernadorearekin, eta bestetik diodana hain urruti zegoen edo 

dagoen herrialde bat –Amerika, hain zuzen– ezagutu egin zenuen Jesus eta 

guk behin orduan gaur errezagoa da, baina orduan oraindik behin, ez hain 

erreza gaur den bezela, orduan ere irudikatu egiten genuen Amerika zurekin 

batera zure bizipenak entzuteaz batera irudikatu dugu egiten genuen. Nevadan 

artzain, eta bestetik ere Wolframio meatzetan langile, eta justu-justu ezagutzen 

genituen elhuyartarrak hemen, eta Jesus-ek Wolframioaren meatzetan lan 

egindakoa. Nueva York ere ezagutu egin zenuen. Beraz, guztiori entzutean 

gure imajinazio eta gure irudimena piztu egiten zen eta horri esker lagundu egin 

zenigun gure imaginazioa hori gaurkotu egiten momentu hartan eta zure 

bizipenekin. 

 

-Bi: praktikotasuna. 

Hau ere nolabait Eskolarekin lotuta dago, Magisteritzako Eskolarekin lotuta 

dago. 

 

Irakaskuntzan teoria eta praktika uztartu egin behar dira eta hori esan ohi da 

irakaskuntzan eta Jesus-i esker praktikatzen maisua izan zinelako edo izan 

zelako praktikotasuna ere, guk ere ikasi egin genuen. Azken batean, Jesus-ek 

dena konpontzen zuen, denetarako irtenbide bat bilatzen zuen. Eskola baten 

denok dakigu hainbat arazo sortzen dira, hainbat betebeharrekoak direlarik 

konpondu beharrekoak egunean-egunean eta eta Jesus-i esker hori ere ikasi 

egin genuen konponbide praktiko bat bilatzen, berak konponbide praktikoak 

eskaintzen zituelako eta gainera, maitasunez egiten zuen. 

 

-Hiru: alaitasuna. 

 

Hemen aipatu egin da bere irribarrea eta horma-irudian bere horma-irudi 

horretan edo argazkian edo erretratuan hobeto esanda, alaitasuna 

nabarmentzen da bere irribarrearekin. Eta hori dena gainera, praktikotasuna, 

irudimena, bizipenak guzti hori irribarre zabal batekin egiten zuen Jesus-ek. Beti 
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alai, beti alaitasuna zabaltzen guztiongan bizi poza zer den ere erakutsi egin 

zigun, Jesusen. Beraz, esan diren gauza guzti Carlosek, Iñakik, Rosa Marik, 

bere alabak esandako guzti hori kontutan hartuz eta bat eginik, nik hiru ideiak, 

irudimena, imaginazioa, praktikotasuna eta maitasunarekin batera, alaitasuna 

gehitu nahi dizkiet.  

 

Horregatik guztiagatik, gaurko honetan eta lehendakari naizen heinean, eskerrik 

asko Jesus. Eskerrik asko eskolaren filosofiarekin eskolarekin eskolaren 

ideiarekin bat egin zenuelako eta guk eskolaren filosofia hori zure 

pertsonarengan ere irudikatu egiten genuelako.  

 

Eskerrik asko eta zorionak. 


