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2019ko maiatzaren 30eko alean argitaratzekoa den idazkia ontsalaz.

La piscine museoa

Duela bi urte pasa, Frantzia iparraldean eta Belgikan oporretan geunden emaztea eta 

biok, bi astez.  Leku eta eraikuntza asko bisitatu genituen: Lille, Dunkerque, Arraz, Lens, 

Bruges eta Gan (Belgikan). «Notre Dame de Lorette» deitzen da 14ko gerlaren gunea, eta 

« Vilmy » gerla handiko bataileen leku historikoa. Lewarde-ko ikatz mehategi museoa 

ohargarria da, baina, oroz gainetik, «La piscine» erakustokia da loriatu gintuena, Roubaix 

hirian. Zer berezitasun du museo horrek?

Lehenik, erran behar da, sartzen zarelarik iduritzen zaizula ehuna lantegi handi batean 

barneratzen zarela. Bistan da badaude bi mende Roubaix famatua dela ohial ekoizpenagatik, 

eta «La piscine» horretan badirudi tela pezak  ikusiko dituzula, aska batzuetan tindutan  

kolorea hartzen ari.  

           20. mendearen hastapenean, ohialaren fabrikatzeko teknikak aldatu ziren; lantegi hori 

itxuraldatu zuten, eta tinta askak bainontzi edo igerileku bilakatu ziren, art-déco estiloan. 

Hango auzapezak herritarrei beren burua garbitzeko gunea eskaini nahi izan zien, eta bide 

beretik aisialdi gunea ere. Pentsa, garai hartan, ez zen errex nork bere burua ikuztea etxean; 

garbigela gutxi zegoen bereziki langileen egoitzetan! Garaian jendeek zerabiltzaten bainontziak

ikus daitezke gaur egun ere.

20. mendearen hondarrean «La piscine» aldatu zuten, berritu eta handitu art-déco 

estiloa atxikiz. Industria eta arte erakustokia antolatu zuten, bainontzi ohiak beiratuz eta 

erdiko igerilekua urez beterik atxikiz. Hala nola kanpotik datorren argiak -egoitzaren berinazko 

teilatua eta lehioak zeharkatuz- izpi miresgarriak sortzen dituen, pizinaren urera doazenak. 

Eragin distira horiek, inguruko arte-obreetan islatzen dira, besteak beste, Rodin eta Claudel-en

estatuetan, Picasso eta Chagall-en zeramiketan. 

Gaineko solairuan dauden geletan, Roubaix-ko ondare industriala erakusten digute, 

mendeetan zehar ekoiztutako ohial estilo guztiak. Bestalde, behereko aretoetan eta bainu 

geletan, XIX. eta XX. mendeetako De Niro, Bonnard, Mondrian, Marquet artisten obrak mirets 

ditzakegu.

«La piscine» bisitatzera joango bazara, ez ezazu bainu-jantzirik har, ezta xukakaderarik 

ere; memento goxo bat han iragateko gutizia, ordea, bai!
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