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XVI. mendera bidaiatzeko aukera
ematen du Legazpik (Gipuzkoa).
Izan ere, Urola ibaiaren ertzean
dago Mirandaola: duela bost
mendeko burdinola. Gipuzkoako
ondare garrantzitsuenetakoa da,
eta hara joaten den edonork XVI.
mendean dagoela sentituko du:
orduko jantziekin, olagizonek
makineria martxan jartzen dute,
urak hauspo erraldoiak mugitzen
ditu, eta mailuak gori-gori dago-
en burdina mugitzen du. Ondo-
ren, Mirandaolako kapera bisita-
tzeko aukera dago.
Ikuskizun hori gozatzeko au-

kera aldez aurretik erreserbatuta
izango dute bisitariek, Lenbur
fundaziora deituz edo Mirandao-
lako turismo bulegoan izena
emanez. Hala ere, burdinola mar-
txan ez dagoenean ere bisitatu
daiteke, eta ikus-entzunezkoen
bidez jasotzen ditu azalpenak bi-
sitariak.

XVI. mendeko burdinola mar-
txan ikusteaz gain, Euskal Burdi-
naren Museoa ezagutzeko aukera
ere eskaintzen du Mirandaolak.
Museo horretan, burdinak Euskal
Herrian izan duen garrantzia
azaltzen dute, eta antzinako lan-
bideak ezagutzeko aukera ere
ematen du: olagizonak, meatza-
riak eta ikazkinak, hain zuzen.
Egunero irekitzen dute, 10:00eta-
tik 14:00etara, baina erreserba-
tzea komeni da, Lenbur funda-
ziora deituz.

Legazpin, askoz gehiago
Burdinola eta Euskal Burdinaren
Museoa ikusi eta gero, atseden
hartzeko, esku pilotan jokatzeko
edota otordu on bat egiteko
aukera ere ematen du Mirandao-
lako parkeak.
Mirandaola bisitatzea ezinbes-

tekoa da burdinak historian Eus-
kal Herrian izan duen garrantzia
ulertzeko, baina Legazpik bisita-
rientzako beste hainbat proposa-

men ere baditu. Horietako bat
Txillida Lantokia da. Industriali-
zazioaren ondorioz, burdinolek
lantegi handiei utzi zieten lekua,
eta artea egiteko leku ere bihurtu
ziren. Eduardo Txillidak Legazpi-
ko fabrika handi batean egin
zuen Haizearen orrazia, esatera-
ko. Txillida Lantokian eskultore-
aren paper eta forja tailerrak era-
kusten dira. Bisitak aldez aurretik
adosten dira, baina COVID-
19agatik behin-behinean itxita
dago.
Hainbat hamarkada atzera

bidaiatzeko modua ere badago
Legazpin, industriako langileen
etxebizitza bat ikusteko aukera
baitago, baita 1950eko hamarka-
dako eskolako gela bat ere.
Erraizabal Artzaintzaren eko-

museoan Idiazabal gaztaren pro-
zesua erakusten dute; eta Igaral-
de baserrian, berriz, ogia egiten.
Hala ere, osasun egoeraren ondo-
rioz, behin-behinean eten egin
dituzte bisitak.

Burdinaren herria
Legazpiko Mirandaolan, burdinak Euskal Herrian izan duen garrantzia
ikus eta ikas daiteke bXVI. mendeko burdinola bat martxan jartzen dute

da, eta aretoan, edukiera murriz-
tuta, 70 pertsonarentzako lekua
izango da. Gonbidapenak egune-
an bertan eskuratu ahalko dira,
Viktoria Eugenian. 17an, berriz,
Fernando Golvanoren hitzaldia,
Eli Tolaretxipi eta Luis Garderen
errezitala eta Haritan musika tal-
dearen emanaldia izango dira
Hernaniko Txillida Leku museo-
an. Bigarren ekitaldi horretarako
sarrerak 10 euroan egongo dira
salgai, Txillida Lekuren webgu-
nean. Zabalaga baserrian egingo
da saioa, eta 50 lagunentzako le-
kua izango da.

‘Haizearen egia’
film laburra
estreinatuko dute

ZINEMA bEkain Albiteren Haize-
aren egiafilm laburra Zumaiako
(Gipuzkoa) Aita Mari antzokian
estreinatuko dute gaur. Tahar 20
urteko sahararraren istorioa
kontatzen du. Euskal Herrian bizi
da, baina haren familiak Tindufe-
ko errefuxiatuen eremuan jarrai-
tzen du. Filma Maluta Filmsek
ekoitzi du, eta, besteak beste, Da-
rahli eta Wanda elkarteen lagun-
tza izan du.

Poesia eta
Pentsamendua
saioak Donostian

LITERATURA bHamahirugarren
urtez, Poesia eta Pentsamendua
jardunaldiak egingo dira, hilaren
16an eta 17an, Donostian eta Her-
nanin (Gipuzkoa).  16an errezital
musikatu bat egingo dute, Vikto-
ria Eugenia antzokiko Club are-
toan, Iñigo Astizek, Lizar Be-
goñak, Elena Olabek, Jesus Ro-
driguezek eta Julieta Valerok. Jon
Makusok biolin emanaldia egin-
go du. Ekitaldia 19:30ean hasiko Luis Garde izango da jardunaldietan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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