
Madridin värikkäimmät kaupungin osat 
Chueca, Malasaña ja Lavapiés hengittävät 
väkevästi niin tätä päivää kuin eilistäkin. 

Pitkä viikon  loppu kuluu ravintoloista, pikku
puodeista ja katujen tunnelmasta nauttien.

 SANNA PÖYRY, KUVAT TIMO SANTALA

Madridin kiehtova 
kolmikko

Matkalla

Madridia halkova 
valtaväylä 
Gran Vía sykkii 
elämää ympäri 
vuorokauden.
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Yösydännä meno tavernassa on 
taatusti äänekästä ja istuinpaikka 

voi jäädä haaveeksi. Chueca ei 
nuku ennen aamua. 

Värikkäässä ja 
mutkattomassa 

Chuecassa on 
helppo viihtyä.
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Matkalla

Vintage-
ostoksille
Malasaña on yksilöllis-
ten ja lompakkoystävällis-
ten vintagelöytöjen mek-
ka. Esimerkiksi Calle Velar-
de -kadulta hankittu vaate 
tai laukku ei taatusti käve-
le heti vastaan. Aloita kier-
ros naisellisen värikkäästä 
Magpiesta ja ihastu pikku-
kadun putiikkien tarjontaan. 
Myös vintagesisustusmyy-
mälät tekevät tuloaan alu-
eelle. Kolmen nuoren pyö-
rittämä, hauskasti sisustet-
tu Lakari Kala myy retro-
huonekaluja ja -esineitä.

Bilehile Chueca
Aamu Chuecassa käynnistyy verkkaisesti. Kaupunginosan 
sydämessä Plaza Chuecalla vallitsee raukean unelias tun
nelma. Kahvilat availevat hiljakseen, ja aukiolla istuskelee 
vain muutama ihminen.

Kiireetön tunnelma jatkuu jo 100 vuoden ajan janoisia 
madridilaisia ilahduttaneessa Taberna del Ángel Sierra 
baarissa. Kattomaalausten, peilien ja azulejoslaattojen 
sekä vallattomien yksityiskohtien täyttämässä tavernassa 
aika tuntuu pysähtyneen. Chuecan charmi perustuukin 
vanhan ja uuden rinnakkaiseloon. 

Ulkoseinän espumosos y champagnes kyltitys johtaa 
harhaan, sillä kuohujuomia ei täällä tarjoilla. Mutta siideri 
ja olutvalikoima on oiva, ja viinejä saa laseittain niin Riojan 
kuin Ribera del Dueron klassikkoalueilta. 

Tunnelmallisesta hämärästä on mukava tarkkailla eloon 
heräävää aukiota, joka pimeän laskeuduttua muuttuu gay
väestön suosiman alueen kohtaamispaikaksi. Yösydännä 
tämänkin tavernan meno on taatun äänekästä ja istuin
paikka voi jäädä haaveeksi. Chueca ei nuku ennen aamua.

Mutta palataanpa vielä hetkeksi päiväsaikaan. Jos siide
rin jälkeen mielii makeaa, taivas löytyy läheltä. Askel py
sähtyy Cacao Sampakan valtavien ikkunoiden kohdalle. 
Trendikästä myymälää voisi äkkiseltään luulla tyyriiksi, 
mutta hintataso ilahduttaa. 

Käsintehtyjä tryffeleitä, suklaalevyjä, koreita kaakao ja 
kahvipakkauksia. Keksejä, hilloja ja leivonnaisia.  
Suklaakakku, jonka koostumus vetää mykäksi. Puhekyky 
palautuu lasillisella cavatalojen kärkikolmikkoon lukeutu
van Agustí Torelló Matan kuplivaa, jota myös saa Sampa
kasta.
Taberna Ángel Sierra, Calle Gravina 11. Metro: Chueca.
Cacao Sampaka, Calle Orellana 4. Metro: Alonso Martínez.

 Magpie 
kuuluu 
putiikkien 
parhaim- 
mistoon.

 Lakari Kala 
myy myös 
veikeitä pikku-
tavaroita.

Raikkaita 
välimerellisiä 

annoksia 
tarjoilevan Le 
Cocón keittiö 

on avoinna joka 
päivä aamusta 

iltaan.

Madrid tarjoaa 
hyvät puitteet 

flamencosta 
nauttimiseen.

Cacao Sampaka on 
makean ystävän taivas, 

josta löytyvät myös 
samppanjat, vermutit, 

portviinit ja rommit 
moneen makuun.

Angel Sierra 
on vanhan ajan 
charmia tulviva 
kohtaamispaikka 
Chuecan 
sydämessä.

Viihtyisästi 
sisustetussa 
Gorila-baarissa 
saa ottaa 
rennosti.

Chueca on 
kiehtova 
yhdistelmä 
rosoa ja 
kauneutta.
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Näe flamencoa
Lavapiés on oiva paikka nähdä liveflamencoa. Korkeatasoisten 
esitysten Casa Patas on oma suosikkini. Jos ilta on myyty täy-
teen, aivan likeltä löytyy upeasti kaakeloitu flamencoravintola 
Villa Rosa. Muista silti, että flamencoilloissa ei kannata syödä: 
ruoka on kallista ja mautonta. Tilaa esitykseen viinilasi ja illasta 
muualla. Jos vielä pikkutunneilla haluat kokea ex tempore -fla-
mencobileet baarissa, El Candelassa yleensä lykästää.
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Boheemi Malasaña 
Aikoinaan vaarallinen, sittemmin siistiytynyt, muttei kos
kaan liian puleerattu. Entinen työläiskaupunginosa Mala
saña poimii viimeisimmät virtaukset ja suodattaa ne it
seensä menettämättä omaleimaisuuttaan. Täällä elävät ri
tirinnan trendikahvilat ja rokkikuppilat, designkaupat ja 
vaatteita painon perusteella hinnoittelevat kilomyymälät, 
azulejoslaattaseinät ja graffitit. 

Boheeminoloisten ihmisten kansoittama Plaza de San Il
defonso on näköispainos Malasañasta. Aukiolla toimii 
Madridin ensimmäinen pyöräkahvila La Bicicleta, filla
rointiin hurahtaneiden kohtaamispaikka, joka on vuodessa 
vakiinnuttanut asemansa koko kulmakunnan asujaimis
ton lempiolohuoneena. Täällä viihtyy, vaikkei pyöräily kiin
nostaisikaan. Hyvän kahvin ja luomuraakaaineista val
mistetun ruoan parissa viihtyykin päivisin nuorehko läp
pärikansa – tai Malasañan hipsterit, tulkinnasta riippuen.

Iltaa kohden pöydät täyttyvät drinkkejä ja olutta siemai
levista paikallisista. Hyvännäköisiä miehiä on silmiinpis
tävän paljon. Viihtyisyyttä lisäävät kahvilan sympaattiset 
koirat, joista toinen on hanakampi tekemään tuttavuutta. 
Ujomman hurmaan ensi kerralla.

Kulman takana sijaitsevassa La Ardosassa asiakaskunta 
kattaa koko elämän kirjon parikymppisestä punkkaripo
jasta elegantisti ehostettuihin eläkeläisdaameihin. Samas
sa paikassa vuodesta 1892 toimineessa kuppilassa vanho
jen viinitynnyreiden ääressä on täyttä. Vermutin ja anjovis
ten yhdistelmä tekee kauppansa, ja tarjoilijoiden koreogra
fiat äityvät yhä näyttävämmiksi. La Ardosassa riittää elä
mää ja tarinoita pikkutunneille.
La Bicicleta Cycling Café, Pza de San Ildefonso 9. Metro: 
Tribunal. Bodega La Ardosa, Calle Colón 13. Metro:  
Tribunal / Chueca.

Värikäs Lavapiés
Näillä kulmilla viihtyvät taiteilijat ja elämäntaiteilijat, ta
valliset työläisperheet, opiskelijat sekä muualta muutta
neet. Nyt ollaan rosoisen värikkään Lavapiésin sydämessä. 

Badilaravintolassa tuntuu kuin olisi tullut kotiin. Omis
taja kättelee ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi. Eloisa 
puheensorina täyttää tilan. Moni myöhässä saapunut näl
käinen kääntyy pettyneenä ovelta.

Täällä osataan lihaisat klassikot: kanaa calvadoskastik
keessa, potaufeupataa, osso buccoa. Kalan ja kasvisten 
ystäviäkään ei ole unohdettu. Konstailemattomat annokset 
ovat täyttäviä mutta raikkaita. Kompaktilta viinilistalta 
löytyy pullotteita eri puolilta Espanjaa käypään hintaan. 
Taiteenrakastajaa säväyttää myös tieto, että Picasso asui 
hetken ajan ravintolaa vastapäätä Madridissa opiskelles
saan. 

Auringon painuessa mailleen Lavapiés herää toden teol
la eloon. Lämmin ilta pursuaa energiaa, kun satapäinen lap
silauma ilakoi pallon perässä pitkin jalkakäytäviä ravinto
loiden ulkopöytien täyttyessä vilkkaasti pulputtavista ai
kuisista.

Sykehtivää Calle de Embajadores katua elävöittää enti
sestään vanhaan tupakkatehtaaseen avattu La Tabacalera 
kulttuurikeskus. Näyttely ja treenitilaa sekä työpajatoi
mintaa tarjoava kompleksi tuo pikantin lisän alueen taide 
ja harrasteskeneen. Labyrinttimaisessa alakerrassa ihas
tuttavat näyttävät seinämaalaukset. Taiteenystävä katsas
taa myös Muros de Tabacaleran eli kymmenien taiteilijoi
den kädenjäljen läheisessä liikenneympyrässä sekä Calle 
del Doctor Fourquet galleriakadun. 
Taberna Badila, Calle Cabeza 7. Metro: Tirso de Molina.
La Tabacalera, Calle Embajadores 51. Metro: Embajadores / 
Lavapiés.

Miten 
matkaan
Madrid on parhaimmil-
laan keväällä ja syksyl-
lä. Keskikesällä lämpö-
tila kohoaa 35–40 as-
teeseen, ja talvikuukau-
sina aamut ja illat voivat 
olla hyisiä. Kätevimmin 
pääsee perille Finnairin 
tai Norwegianin suoral-
la lennolla. Metromatka 
Barajasin kentältä Mad-
ridin keskustaan taittuu 
yhdellä vaihdolla run-
saassa puolessa tunnis-
sa ja RENFE-junamatka 
20 minuutissa. Taksi kes-
kustaan maksaa 20–30 
euroa (ennakkoon tilattu-
na enemmän).

 Badilaa viihtyisämpää 
lounaspaikkaa saa 
Lavapiésistä hakea.

Leppoisalla Plaza 
de San Ildefonso 
-aukiolla kiire 
unohtuu hetkessä.

Rento pyöräkahvila 
La Bicicleta 

on Malasañan 
suosituin olohuone.

 Lavapiésin oman 
kulttuuri keskuksen La 
Tabacaleran näyttelyt 
kannattaa katsastaa.

Calle de San 
Andrés -kadulla 
apteekin 
seinätkin 
kertovat 
elämästä.


