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HISTORIA IRAKASGAI 
ERROTIKO NORABIDE ALDAKETA



Z
eltek “Lentos” izenarekin bataiatu zuten Danu-
bio ibaiak norabidez aldatzen duen meandro-
aren ingurumarietan jaiotako Linz hiria. Eta,
hain zuzen ere, errotiko norabide aldaketa ja-

san du Linzek azken hamarkadetan. Izan ere, orain dela
gutxira arte giza instintuen alderik ilunenarekin lotzen
zen hiria nazismoarekin izandako harreman estua dela-
eta. Iragan ilun horretatik ihes egitetik urrun, baina,
Linzek bere iraganari aurrez aurre begiratzeko ausardia
izan du ezjakintasunak desio ez dena errepikatzera bes-
terik eraman ez dezakeela jakitun. Horregatik, nazismo
garaiarekin lotutako ibilbide interesgarri eta zirraraga-
rriak antolatzen dituzte egun hirian barna. 
Inork ez du ahaztu Linz izan zela Adolf Hitler beraren

hiri fetitxeetako bat Berlin, Munich, Hanburgo eta Nu-
renbergekin batera. Izan ere, 18 urte bete arte Linzen
egin zituen ikasketak buruzagi naziak, bertatik aldarri-
katu zuen Austria Alemaniarekin batzeko erabakia eta
hiriarentzat hainbat plan megalomano ere bazituen
buruan, besteak beste Hitler izeneko hotel bat, dorre-
mausoleo bat, Europa guztiko bilduma publiko eta pri-
batuetatik lapurtutako artelanentzat Führer Museum
bat, gerrako industriara bideratutako fabrikak... Zortez,
burutazio horiek guztiak ia ezerezean geratu ziren: es-
kulturarik gabeko nibelungoen zubi bat, eraikin insti-
tuzional eta etxebizitza sozial gutxi batzuk, eta, hori
bai, gerra industriara bideratutako fabrika ugari. 
Behin gerra amaituta, Linz izan zen, Berlinekin ba-
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Hiri honetako eguneroko bizitzako irudiak: bigarren
eskuko merkatu bat goian; behean, Ars Electronica

Center-en inguruko terraza koloretsu bat. Eskuinean, tren
zahar bat Pöstlingerberg Bahn Museum-ean.



abangoardia kanporatu beharrean eraldaketaren pro-
tagonista zuzen bihurtuz. Horrela jaio zen Linz berria,
iraganeko fantasmetatik urrundutako orainaldiaz ha-
rro, museo, zentro kultural eta jaialdi ugari sorrarazi
dituzten ideia berrien eskutik. 

Altzairu eta kristalezko hiria
Zalantzarik gabe, Linzen eraldaketan funtsezkoak izan
diren elementuek izen propioa dute: Lentos, Ars Elec-
tronica Center, Schlossmuseum, Design Center Linz,
Donaupark… Lentos Kuntsmuseum arte galeria, adibi-
dez, 2003an Danubio ibaiaren ertzean bertan ateak
ireki zituen arte moderno eta garaikideko museo be-
rritzailea da. Eraikinak forma soilak ditu, eta, gauez, ar-
giak fatxadan bertan islatzen direnean, espektakulua
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benetan ikusgarria da. Eraikinetik aparte, baina, edukia
bera ere kontuan hartzeko modukoa da: etengabe be-
rritzen diren erakusketez gain, gaur egungo diseinu
grafikoaren aitetako bat den Herbert Bayer margolari,
argazkilari eta arkitektoaren 135 lan aurkituko ditugu
bertan. 
Linzen berrikuntza estilistikoaren ikur den museotik

gertu, Donaupark parkea aurkituko dugu, betiere ibaia-
ren ertzetik aldendu gabe. 1977tik, Austria bertako zein
nazioarteko 11 eskultoreren lanak aurki daitezke par-
kean (Bayer, Paolozzi, Kowalski...), guztiak ere kokapen
honetarako espresuki sortutakoak material berbera era-
biliz: metala. Egitasmoaren bultzatzaileen asmoa artea
hiriaren motor ekonomiko izandako metalgintzarekin
batzea izan zen, Linzek zentro industrial gisa historikoki

tera, bi zatitan banatuta geratu zen hiri bakarra. Hala,
hamar urtez, ibai batek baino askoz gehiagok banatu-
tako bi munduren arteko muga izan zen Danubio.
2009an, Europako Kultura Hiriburu izan zela baliatuz,
Linzek egindako «psikoanalisi publiko kolektiboaren»
berri eman zion munduari, hiriaren iragan iluna itzu-
lingururik gabe azaleratuz. Hori horrela, beste ekitaldi
batzuen artean, hiriak nazismoarekin izandako lotu-
raren inguruko erakusketa polemiko baino beharrezkoa
antolatu zuten Linzen, Austria Garaiko hiriburuko biz-
tanleek nazismoaren ideia totalitarioekin izandako el-
kar aditzea ageriaz utziz. Hori bai, gaur egun ideia ho-
rietatik beraietatik zer urrun dauden eta ideiok nola
mespretxatzen dituzten argi utzi zuten Linz bertako
herritarrek. 

Linzek emandako errotiko norabide aldaketa horre-
tan bestelako urratsak ere badaude: argitalpen zienti-
fikoak kaleratzea, oroitzapen guneak adieraztea, sin-
posio eta proiektu kulturalak antolatzea, eta, gerra
ahalbidetzeko gune garrantzitsu izan ostean, «bakearen
hiri» izendatzea. Kontuan izan behar da, ildo horretan,
II. Mundu Gerra bukatu bezain laster, aliatuek bonbar-
datu ez zituzten eta biziraun zuten armagintzako fa-
brikak eraldatu eta erabilpen zibileko burdingintzako
eta altzairugintzako fabrika bilakatu zirela, herritarren
aberastasun motor bihurtuz. XX. mendeko 80ko ha-
markadan industria astuna krisian sartu zenean, gai-
nera, Linz gai izan zen bere burua berrasmatzeko. Fun-
tsean, hiria kultur zentro bihurtzeko Hitler beraren
ideia berreskuratu zuen Linzek, baina, oraingoan, kultur

Hamahiru museo inguru daude Linzen, eta esan
daiteke Lentos Kuntsmuseum dela arte galeria
interesgarrienetarikoa. Arte moderno eta garaikideko
museo berritzaile honen eraikina hiriaren
berrikuntza estilistikoaren ikurra da.
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izandako garrantzia eta egun arte garaikideko gune ke-
mentsu gisa duena lotuz. 
Donaupark parke eskultorikotik metro gutxi batzue-

tara, Tabakfabrik tabako lantegi zaharra dago. Buhaus
eskolako aitzindarietako bat izandako Peter Behrens
arkitektoak diseinatu zuen, eta, egun, hiriak kultur eki-
taldietara bideratzen duen eraikinetako bat da. Ibaiaren
beste ertzean, Lentos museoaren parean, etorkizunera
begira lan egiten duen beste zentro bat aurkituko dugu:
Ars Electronica Center. Zentroak hainbat genero modu
naturalean uztartzen ditu –artistikoa, zientifikoa eta
teknologikoa–, etorkizun hurbilenarekin eta bere on-
dorioekin lotutako sorkuntzak ahalik eta modurik in-
teraktiboenean erakutsi asmoz. Bioteknologia, neuro-
logia, ingeniaritza genetikoa, robotika eta arte digitala
bezalako arloak lantzen dira museoan, betiere askota-
riko ikuspegiak erabiliz eta eguneratze etengabea
akuilu. Zentroa hartzen duen eraikina bera, ezin zite-
keen bestela izan, bere diseinu abangoardista txundi-
garriagatik nabarmentzen da. 
Linz Austriako industria zentro gisa ezaguna izatea-

ren «erantzule» nagusienetakoa Voestalpine fabrika
da, II. Mundu Gerran zehar Alemaniako burdin eta al-
tzairu ekoizle nagusia izan zena. Egun multinazional
bihurtutako Linzeko enpresa ezagunaren fabrikak bi-
sitariei harro-harro irekitzen dizkie ateak fabrikazio
prozesuan baliatzen dituen teknologia modernoak era-
kusteko; ibilbidean zehar, altzairu ekoizpenean erabi-
litako ontziaren erreplika den arragoa erraldoia ikus
daiteke besteak beste.

Hiri berdea
Linzek, baina, altzairua, arkitektura eta industria baino
askoz gehiago du bisitariari eskaintzeko: 51 parkerekin,
Austriako hiririk berdeenetako bat da. Hori horrela, er-
digune historikotik ordu erdi eskasera kokatutako lo-
rategi botanikora oinez hurbiltzea aukera ederra izan
daiteke. Danubio ibaiaren ertzetik doan Donauradweg
bidegorri arrakastatsutik barna txangoa egitea ere au-
kera paregabea da, ibilbide motzak egin zein Alemania
edo Hungariara heldu arte pedalei eraginez joateko au-
kera ematen baitu. Izan ere, zalantzarik gabe, Linzek
asko sor dio babesten duen Danubio ibaiari.
“Errege eta enperadoreen bide” izandako ibaiak, abe-

rastasun ekonomiko handia eman dio hiriari erroma-
tarren garaitik. Linzen iragana eta orainaldia, zuzen-
zuzenean daude lotuta uron ibiliari. Danubio ibaiaren
ekarpena ez da, baina, ekonomikoa bakarrik. Azken fi-
nean, herritarren aisialdirako ezinbesteko gune ere
bada Danubio bera: ibaiertzetan kokatutako oinezko
eta txirrindularientzako bideez gain, ezin ahaztu ingu-
runea hartzen duten basoak ere –600 hektarea baino
gehiago orotara–, ezta Linz eta inguruko beste hiri ba-
tzuk lotzen dituzten ontziak ere. Hala, Linzetik bertatik
abiatuta, Krems, Passau edo Viena bertarainoko txan-
goak egin ditzakegu. 1912tik Danubioko urak zeharka-

Irudion gainean, Botanischer Garten, erdigune
historikotik ordu erdi eskasera kokatutako

lorategi botanikoa. Eskuinean, Ars Electronica
Center museoa, Nibelungen zubitik ikusita.  
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Thuneko kondearen jauregian bere emaztearekin ba-
tera ostatu hartuta zela. Mozarthaus bihurtuta dago
egun jauregia, barnealdea publikoarentzat itxita baldin
badago ere; hori bai, patioan kokatutako kafetegia bi-
sitatzeko ez dago inolako eragozpenik. 
Beethoven berak ere Zortzigarren sinfonia Linzen

amaitu zuela esaten da. Beethovenen anaiak farmazia
bat zuen Linzen, eta, konpositore ezagunaren atseka-
berako, bere etxekoandrearekin bizi zen bertan, ez-
kondu gabe. Kontatzen denez, anaiari bere jokabidea
aurpegiratzeko bertaratu zen Beethoven, eta ez zuen
Linz utzi Johann anaia ezkontzera konbentzitu zuen
arte –batzuek mehatxu bidez derrigortu zuela ere esa-
ten dute–. Kontuak kontu, Beethoven maisuak Zortzi-
garren sinfonia ospetsua amaitzeko baliatu zuen pia-
noa Schlossmuseum museoko areto batean dago egun
ikusgai. Hori bai, Linzekin lotutako musikaririk baldin
bada, zalantzarik gabe Anton Bruckner konpositore

erromantikoa dugu hori. Hiritik oso gertu jaio zen or-
ganista ezaguna eta bere aztarnak leku guztietan aurki
daitezke Linzen. 
Gaur egun, musikak ere garrantzitsu izaten jarraitzen

du Linzen. Musika klasikoaren zaleak Terry Pawson ar-
kitektoak diseinatutako Musiktheater berritzailean bil-
tzen dira, askorentzat Europako antzokirik moderno-
ena. Gainontzeko musika emankizunak, berriz,
Brucknerhaus eta Posthof Linz aretoetan egin ohi dira.
Viena eta Salzburgo artean kokatuta, Linzek bere bide
propioa aukeratu du, egungo garaietara egokituz, Mo-
zarten jaioterriak tradiziori egiten dizkion kontzesiorik
gabe, herrialde bateko hiriburu izateak ezarritako lo-
turarik gabe, espiritu geldiezin, gazte, ezberdin batekin.
Eta hori nabarmen-nabarmena da hirian. Pentsa, Bil-
borekin alderatzea ere gustuko du Linzek. Argi dago
zergatik. 

tzen dituen Schönbrunn baporezko ontzi zaharkitura
igotzeko aukera ere izango dugu denboran atzera egin
nahi izanez gero. 
Austriako hirugarren hirigune handiena osatuagatik,

Linzeko metropoli eremuko biztanle kopurua ez da
300.000 lagunera iristen. Hain tamaina gizatiarra iza-
tearen abantailarekin, Linzek zentro historiko txiki
baina eder eta pintoreskoa du, hiriak gozatzen dituzten
pastel-koloreekin margotutako eraikin barroko ugari-
rekin. Hauptplatz enparantza erraldoia da, zalantzarik
gabe, Linzeko alde zaharreko erdigunea. Europako en-
parantzarik handienetakoa izanik, ez da harritzekoa hi-
riko merkatu zein ekitaldi garrantzitsuenen agertoki
izan izana XIII. mendetik. Nibelungoen zubitik bi urrats
eskasetara dago, eta ehun urtetik gora dituzten hainbat
merkataritza establezimendu aurkituko ditugu bertan. 
Ez oso urruti, Danubio ibaiaren ertzean bertan, hiriko

ikuspegi apartak eskaintzen dituen Schlossmuseum

museoaren terraza aurkituko dugu. Are eta ikuspegi
ederragoak izan nahi baditugu, ibaia zeharkatu eta Pös-
tlingberg muinoraino eramango gaituen funikularra
har dezakegu. Gainaldean, hiriaren ikur den eta bisitari
ugari jaso ohi dituen XVIII. mendeko eliza bat aurkituko
dugu. Hori bai, Linzeko eraikin erlijioso garrantzitsuena
Mariendom katedrala da inolako zalantzarik gabe.
20.000 pertsona hartzeko gai izanik, Linzeko katedral
berria Austriako handiena da, baita arte neogotikoaren
erakusgarri aparta ere: katedralaren dorrea Vienakoa
baino metro gutxi batzuk baxuagoa besterik ez da, eta,
katedraleko beirateetan, Linzeko historia aurkituko
dugu irudikatuta. 
Musikari dagokionean ere, ezin ahaztu Linz hiri aus-

triarra denik. Hala, musikaren bi jeniorekin izandako
zeharkako harremana aipatu beharra dago ezinbestean.
Esaten dutenez, Mozartek hiru egun eskasetan konpo-
satu zituen Linzeko sonata eta Linzeko sinfonia, 1783an,

Historiaz betetako
hiri honen
ikuspegia. Aurten
bi gertaera
historiko handi
ospatzen ditu
Linzek; 1914an,
Lehen Mundu
Gerrarekin,
Danubioko
monarkiaren
desagerpenaren
hasiera eta 1989ko
Altzairu Oihalaren
irekiera.


