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GAZTELUPEKO HOTSAK diskoetxeak
duela urte batzuk martxan jarritako
taberna dugu Gaztelupe. Hala ere, eta
denbora tarte batez itxita egon eta
gero, berriro ere heldu diote proiek-
tuari: udaberriaz geroztik hainbat eki-
taldi antolatzen dihardute, batez ere
musikari eta literaturari lotuak.

Martin eta Gaizka Azkarate Uzin ari
dira buru-belarri Gaztelupen. “Gurea
taberna da, bai, baina bere eguneroko-
aren ardatzean musika eta kultura oro-
korrean gertu eduki nahi dituena”,
esan digute. Gaztelupera hurbiltzen
denak zerbait berezia aurkitzen du
askotan. “Domeketako Bermouth
Musikalak ez badira, astearteetako
solasaldiak, pintxo bereziren bat,
Errioxakoa ez den ardoa edo garagar-
do heavya”. Bestela, argazki erakusketa
iraunkorrak ere eskegitzen dituzte lokaleko
hormetan, eta telebistako pantailan kontzertu
bereziak jartzea ere gustatzen zaie. Gainera,
eguneroko prentsaz gain, Jakin, Ruta 66 edo
ARGIA moduko aldizkariak daude irakurgai.

Historia luzea gordetzen du tabernak.
Duela 20 bat urte jazz, blues eta kantarien
musika kontzertuak egiten ziren, poesia iraku-
rraldiak, antzerkia eta beste hainbat makinazio.
Tabernako arduradunak aldatu egin ziren gero,
eta zenbait urteko geldiunearen ostean, “beste
bide bat hartu zuen Gaztelupek”, bi gazteek
azaldu digutenez; “Garai bateko espiritua
berreskuratu nahi dugu, baina egungo taldea-
ren nahi eta interesetara bideratuta. Garaia ez
baita orduko hura, eta jendea ere ez”. 

Astearteetan Billie Gunean –horixe du
izena bigarren solairuak, Billie Holiday-ren
omenez– hitzaldi eta aurkezpenak egiten dira,
“baina ez kasualitatez, hilez hileko plantea-

mendu baten fruitu da programazioa.
Kartelean artisten konbinazio erakar-
garria osatzen saiatzen gara”.

Billie Guneaz eta barrakoaz gaine-
ra, beste espazio bat ere badu Gazte-
lupe tabernak. Kanpoaldean, terra-
zan, kontzertuak eskaintzen dira
igandeetan. “Programa iraunkor eta
heterogeneoa bideratzen saiatzen
gara. Ez dugu halere herriko kultura
dinamizatzeko ardurarik. Gureak eta
besteak, denak, osagarriak dira herri-
ko kultur panoraman”, diote Gazte-
lupeko arduradunek.

Garai batean Gaztelupe tabernan
egiten ziren kontzertuetatik sortu
zen diskoetxea, orain alderantziz
sortu da aukera. Baina bi proiektu
dira, ez dabilelako jende bera batean
eta bestean. “Tabernan jotzen duten

talde askok ez du diskoetxearekin zerikusirik,
eta alderantziz. Eta hala behar du”.

Tabernariak hasi dira tunelaren amaiera
ikusten, eta horren harira, asko dira Gazte-
lupekoen moduan formatu txikiko ekital-
diak antolatzen dituztenak: “Garbi geneu-
kan bide horri ekinez gero gogotik egin
beharko genuela lan, baina halaber gure gus-
tuko taberna sortuko genuela. Literatura,
musika eta kontzertuak maite ditugu, zerga-
tik ez besteekin partekatu?”, arrazoitu digu-
te azkaratetarrek. Lan taldeari gustatzen
zaizkion ekimenak eramaten dituzte taber-
nara, “eta beti bada, espresuki horretara eto-
rri denik, Soraluzekoak izan edo inguruko
herrietakoak izan, adin guztieta-
koak, gainera”. Kontzertuetako
estiloak ere anitzak dira: kantau-
toreak, jazz, blues, boleroak, kla-
sikoa... Orori heltzen zaio. n

Kultur ekarpena,
freskagarriekin batera

GAZTELUPE TABERNA

Tabernak topaketarako, elkartrukerako, egonean egoteko edo, besterik gabe, harreman soziala
estutzeko tokiak dira. Hala ere, eta ostalaritzak bizi dituen garai latzak kontuan hartuta,

miresgarria da zenbait taberna jabek kulturaren alde egindako apustua. Soraluzeko
Gaztelupe taberna, etsenplu.
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