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Suitzako lokomotorra da, erosteko ahalmen eta jarduera
kultural handiena duen hiria. Hiriak serio antzekoa eta
gatzik gabekoa dirudien arren, sortzailea, gaztea eta
dinamikoa da. Garbi ikusten da erosteko ahalmen handia
dagoela, baina Zurichen benetako balioak, paradoxikoki,
gauza askoz sinpleagoak dira; esaterako, naturak
emandakoa indartzen jakitea.
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urichko bide guztiak izen berdineko lakuan
amaitzen dira edo, bestela, laku horretan isurtzen den Limmat ibaian. Hiria erdibituta dago,
osagarriak diren bi zatitan: Limmat ibaiaren
mendebaldean, Bahnhofstrasse dago eta, bertan, aseguratzaileak, bankuak eta munduko luxuzko dendarik
garestienak dauden etorbidea. Ibaiaren beste aldean,
kale estuek osatutako eta antzinako kutsuko labirinto
batean, Niederdorf dago. Hiriaren zati hau, aldiz, aisiaren gunea da, baita denda txiki, taberna, jatetxe eta
gaueko bizitzarena ere. Lakuaren ur gezazko eremu
handi honen ingurura jotzen du jendeak, udaberritik
hasita, lakuaren ertzetan edozein motatako aisialdiekintzak egiteko.
Zurichen urarekin zerikusia duten berrogei instalazio daude, esaterako, igerilekuak, spak, hamman-ak

Z

edo hiri-hondartzak, eta horietako ia hogei aire librean
daude. Suitzarrek baliabideak ondo aprobetxatzen dakitenez, zurichtarrek hiri honetan oso ohikoa den lokal mota bat izendatzeko terminoa asmatu zuten:
badi-bar. Leku horietan, eguneko bainuak, gauean, zerbait hartzeko lokal bihurtzen dituzte. Lokal horietako
batzuk oso ederrak dira, adibidez, Fraunbadi-Barfussbar. Lokal honek 125 urte ditu eta art nouveau estilo
atseginez dekoratuta dago; egunez, emakumezkoak
soilik sartzen dira. Asteko hiru gauetan, ordea, zubidun
igerileku baten ondoan zerbait hartu nahi duenarentzat irekita dago. Rimini izeneko lokala ere aipatzekoa
da. Schanzengraben kanalaren eta antzinako lorategi
botanikoaren ondoan dago eta, egunez, gizonezkoak
soilik sartzen dira. Gauez, Zurichko eszenatoki sortzaileenetako kideak bertan topa daitezke. Beste batzuek,

Jules Verne taberna panoramikoaren
irudia eta, goian, Limmat ibaiaren ertzeko
hondartza. Hiriak irudi serioa duen arren,
zurichtarrek badakite bizitzaz gozatzen.
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aldiz, esaterako, Oberer Letten ezagunean eta jendetsuan, bertako 400 metroko kanalean eguzkia hartzeko edo igeri egiteko aukera dagoenez, bete-beteta
egoten dira.
Zurichen nonahi dauden bestelako toki handi batzuk parkeak dira. Erdigunean tranbia (hau oso puntuala da, Suitzako garraiobideek ezin dute bestelakoak
izan) hartu eta minutu eskas batzuk pasa ostean, erabateko isiltasuna dagoen eta airea are garbiagoa den
leku batean jaitsiko gara. Izan ere, Zurich hiri garbia
izateaz harro egon daiteke, hirian barrena tranbiak
20

eta ehunka bizikleta ibiltzen baitira. Gainera, hirian
ibiltzea erraza da, zeren oinezkoentzako kale ugari eta
espaloi garbiak daude eta distantziak ez dira oso luzeak. Parke bakarra gomendatu beharko bagenu, gertutasunagatik eta duen edertasunagatik Zürichhorn
izango litzateke, Zuricheko ekialdeko ibaiertzean dagoena. Oasi berde eta zabal honetan, Chinagarten dago.
Estilo txinatarreko lorategi polit eta berezi bat da eta
hesi gorri batekin inguratuta dago. Lorategi hori Kunming hiri senidetuaren opari bat da, iraganean drainatzeen eta edateko uraren sistemak garatzeko Zuri-

chek emandako laguntza eskertzeko. Berezitasunekin
jarraituta, Zürichhornen iparralderantz jotzen badugu,
Le Corbusier arkitektoaren eraikin bitxi bat ikusiko
dugu. Eraiki hori altzairuz, beiraz eta koloretako plaka
distiratsuez eta deigarriez eraikita dago, ohiko hormigoiarekin eraiki beharrean. Eraikinaren barneko aldean, Heidi Weber museoa dago eta arkitekto frankosuitzarraren bizitzari zein obrari buruzko ibilbide bat
ikus dezakegu.
Parkeko ibilbidea amaitu baino lehen, komeni da bi
eskultura bilatzea. Lehenengoa, Henry Mooren “Sheep

Piece” da eta, bestea, Jean Tinguelyren lehenengo obra
publikoa, “Heureka”. Obra hau motorren, gurpil metalikoen eta altzairuzko hodien nahaspila kaotiko
handi bat da, bere estilo zinetikoaren isla garbia, zinez,
dada mugimenduaren arauei zintzo jarraiki.
Dadaismoaren sehaska
Dadaismoa mugimendu kultural eta artistikoa izan
zen, batik bat, probokatzailea. Zurichen jaio zen, hain
zuzen, mugimendu hau, Lehenengo Mundu Gerra
amaitu eta handik gutxira. Aldi horretan, Europako

Handian, Pulse 5
merkataritza-gunea.
Antzinako galdategi
bat da. Ondoan, goitik
behera, alde zaharreko
taberna bat eta tren
geltoki nagusian ikus
daitekeen artelana.
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Zurichsee edo Zurich lakua. Urte guztian
bisita daiteke, lakua garraio publikoko
sarearen barnean baitago.

artista askok herrialderik neutralenean topatu zuten
babesa. Aurreko abangoardismoaren aurka zeuden
eta bat-batekotasunaren zein iskanbilaren aldekoak
ziren. Artista horien abiapuntua eta korronte horren
ikurra Cabaret Voltaire izan zen. Izan ere, lokal horretan, 1916ko otsailaren 5etik aurrera, dadaismoko ideia
probokatzaileak gauzatzen saiatu ziren. Ondoren, surrealisten (dadaren oinordekoen) topagunea ere izan
zen. Jarduera-aldaketen eta gainbeherako aldi luze baten ostean, 2004. urtetik, kabaret mitikoak artisten
eta artea maite dutenen topaleku gisa funtzionatzen
du berriz ere. Zeren, kabaret horretan, museo bat,
denda bat, kafetegi/taberna bat eta liburutegi bat
daude.
Industria-zantzuen birmoldaketa
Inoiz pentsatu izan dugu Suitzako hiriburuek gainerako hiriburuak bezain dibertigarriak ezin zutela izan,
bada, nahasita geunden. Kontzeptu hori aldatzeko
prest dauden gazteak bizi dira Zurichen. Eta helburu
hori lortzeko obretarako dirua ere badago. Has gaitezen mendebaldeko auzoarekin, West-Zúrich izenekoarekin, auzo industrial eta goibel antzeko bat batere
arrunta ez den abangoardiako kulturaren, sormenaren eta diseinuko erosketen gune transformatu den
paradigma suitzarra da. Tailer zaharrak eta Löwenbräu
garagardo-fabrika edo Schiffbau izeneko antzinako
ontziola berritu egin dira eta, egun, ekintza asko egiten diren kulturako guneak daude. Lowebrauk 1897.
urtean eraiki zuen eraikina erabat aldatu da, baina
izan duen iragan industriala oraindik ere ageri da altzairuzko silo baten bidez. Eraikin hau orain Migros
eta Kunsthalle museoak eta hainbat arte-galeria dauden gunearen atzeko aldean modu bikainean ageri
da. Gazte artista eta ekintzaileen bat-bateko ekimena
izan zen sua piztu zuen garra. Artista horiek XX. mendeko 90eko hamarkadan, 1986. urtean itxi eta ordutik
abandonatuta zegoen fabrikan jarri ziren. Horren ondorioz, udalak sonako bi arkitekto kontratatu zituen
zentro kultural berriari forma emateko. Hala, Kunsthalle museoa herrialdeko museorik garrantzitsuena
da. Bertan, Erdi Aroan hasi eta gaur egun artekoa den
arte europarreko bilduma garrantzitsu bat dago;
baina, batik bat, Giacometti, Chagall, Munch, Man Ray
artisten obrak daude eta, jakina, dadaismokoak.
Schiffbau eraikinari dagokionez, ontziak fabrikatzen ziren antzinako pabiloiak bere fabrika-estetika
mantendu du bistako adreiluzko paretekin; baina,
bertan, Mooods dago, Zurichko jazzeko klubik bisita23

tuena, hain justu. La Salle jatetxea beirazko kubo baten
barnean dago eta pabiloiko gainerako guneak ikus daitezke bertatik. Esaterako, Nietturm taberna, erakusketak eta askotariko antzerki-obrak.
Ibaira pixka bat gehiago hurbiltzen bagara, bi toki
hartuko ditugu kontuan. Batetik, Puls 5 gunea, merkataritza-gune eta aisiako gune bihurtutako antzinako
galdategi bat. Eta, bestetik, Sphéres liburutegia zein
taberna. Hasiera-hasieratik atsegina den gune horietako bat da hau, bai egunez atxikitako beirazko negutegian edo, gauez, ontza irredentistentzat.
Non jan, edan eta erosi
Biaduktura joateko gune honetatik urrundu baino lehen, gomendio kartsu bat: Les Halles taberna zein jatetxea. Biltegi baten barnean dago Les Halles eta azoka
txiki batekin batera dago, gune berean. Toki horretako
estiloa garaje-tankerakoa dela esan genezake; izan ere,
vintage erako trasteek eta objektuek apaintzen dute
lokala, baita rockola, mahai-futbol eta Almodóvarren
pelikula baten poster batek ere. Bertako berezitasuna
Mediterraneoko janaria da. Hauxe da herri-izaerako
ezin ahaztuzko toki horietako bat.
Biadukturako bidean edo, gauza bera dena, trenbiderantz goazenean, ikusi gabe utzi ezin den beste toki
bat topatuko dugu: Freitag. Nahitaez ikusi beharrekoa
da, ez soilik olanazko poltsetan moda, diseinua eta

Auzo juduko luthier bat. Ondoko orrialdean, goitik behera,
Zürichhorn parke ederrean dagoen «Heureka» eskultura eta
Lindenhof plazako xake jokoa.

birziklapena arrakastarekin batzen dituen Suitzako
markarik ezagunena delako, baita Freitagen establezimendu izarraren arkitektura ausarta delako ere. Pintatu ere egin ez diren bederatzi ontzi-edukiontzik osatzen duten dorre bat da establezimendu hori.
Abangoardia arkitektoniko hutsa da eta, berriz ere,
birziklapena oso presente dago. Freitag dorrearen
atzean, hain justu, beste horrenbeste edukiontzi metalikoren artean dagoen beste leku bitxi bat dago. Bertako sabaietan terrazak jarri dituzte eta erosketa batzuk egin ondoren edo ekitaldiren batean parte hartu
ostean, jan, edan eta dibertitu daitekeen plaza moduko
bat egin dute. Toki hori Frau Gerolds Garten da, eta
udan bakarrik irekitzen den arren, Zurichko asmamenaren eta sormenaren beste adibide bat da. Baita biaduktua ere. Bertan, 2010. urtean, hiriko lehen merkatu
estalia instalatu zen, arkuez osatutako zubi eder bati
eusten dioten ehunka urteko harrien artean. Nahiz
eta biaduktuko bihotza merkatu koloretsua izan, ingurune honetan 80 denda deigarri eta bitxi baino
gehiago daude eta gehien-gehienak diseinatzaile eta
sortzaile gazteek ireki dituzte. Trenak horien gainetik
pasatzen jarraitzen du.
Hala ere, erosketarik eskuragarrienak egiteko, ez
dago kaleko azoka txiki bat baino toki hoberik eta Zurichko arkakusoen merkatuak, 1971. urteaz geroztik,
bertako 500 postutan baino gehiagotan zerbait aurkitu nahi duenaren grina oso ondo asebetetzen du.
Klimak azoka txiki hau noiz ireki ere baldintzatzen
du eta maiatzaren hasieratik urriaren amaierara arte
egoten da irekita, Bürkliplatzen. Plaza hori lakuaren
ertzean eta Quai zubiaren ondoan dago, hiriaren erdierdian.
Ausartentzat
Azken aholkua ausartenentzat da. West Zurich gustatu
bazaizue, baina pixka bat eztitsua iruditu bazaizue
joan zaitezte Langstrasse guneko antzinako Auzo Gorrira. Etorkin gehien dauden hiriko auzo bat da eta
bertako Helvetia plazan, maiatzaren 1a ospatzen da,
zeren auzo hori borrokalaria eta ezkerrekoa da. Bere
sona txarra erabat gainditu gabe duela dirudien arren
(auzoaren aldekoek auzo arriskutsu bat denik ukatzen
dute), badirudi bere aldi berrian erraza dela munduko
txoko askotako gastronomia topatzea, baita gaueko
giro bizia ere. Arriskatu nahi ez duten horiek auzoko
antzinako bizitzako kutsua darien lokaletara jo, esaterako, Mata Harira. Izan ere, lokal horretako estetikak
Pazifikoko hitzorduen taberna bat imitatzen du eta
lokala blaitzen duten argi gorriak daude. Edo Long
Street Barrera jo dezakezue, klub bihurtutako antzinako kabaretera. Eta, jakina, Porny Days Sexfilm Festival ibaitik gertu dagoen Riffraff izeneko zineman
proiektatzen da.
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