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Zazpi urterekin bota zuen bere
aitak lehen aldiz uretara. Asma-
tu berriak ziren aire botilak lotu
zizkion bizkarrean urpean igeri
egin ahal izateko. Orduz geroztik
itsasoko erresumarekin maite-
minduta bizi da Jean Michel
Cousteau (1938, Toulon, Fran-
tzia). Haren aita Jacques bezala,
itsasoko esploratzaile nekaezina
bihurtu da. Itsasoarekiko maita-
sun izan baitzen haren aitak utzi-
tako ondare preziatuena.

TolosaNaturaldia jardunal-
diek ingurumenaren alde egin-
dako lana aitortu nahi izan dio,
eta hitzaldi bat ematera gonbida-
tu du Aquariumen. Ostiralean
izango da, 19:30ean. Cousteauk
frantsesez egingo du hitzaldia,
baina publikoak euskaraz eta

gaztelaniaz entzun ahal izango
ditu bere hitzak, aldi bereko
itzulpen zerbitzua izango baita.
Ozeanoetako abentura handia
izenburupean haurtzarotik gaur
arte urpean bizitakoa eta ikasita-
koa kontatuko du. 

Calypso eta Alcyone izeneko
itsasontzietan munduko itsasoe-
tan barrena ibili da, ikerketa la-
netan. 1999an Ocean Futures So-
ciety erakundea sortu zuen bere
familiaren ondarea omentzeko
asmoz. Itsasoak zaintzeko eta
hura babesteko beharraren in-
guruan hainbat kanpaina jarri
ditu abian. Lurreko bizitzarekin
hain harreman estua duen itsa-
soetako ekosistemaren hauskor-
tasunaz ohartarazi ditu mundu
osoko herritarrak. Arkitektura
berritzailea eta ingurumenare-
kiko jarrera arduratsuagoaren
alde egiten du Cousteauk. 

60 urtez urpean
Gizakia eta naturaren arteko lo-
tura dokumentatu, eta gizakia-
ren biziraupenerako itsasoek du-
ten garrantzia azpimarratzen
du. Besteak beste, «Babes ezazu

ozeanoa, eta zeure burua babes-
tuko duzu» leloa zabaldu zuen
hainbat estatuburu eta enpresa-
buruen artean.

Itsasoa esploratzen, ikertzen
eta ezagutzen eman dituen 60 urte
hauetan guztietan bildutako espe-
rientziatik abiatuta hitzaldiak
eman ohi ditu Cousteauk. Ozeano-
grafo gisa soilik ez, ur gaineko irla
artifizialen, eskolen eta turismo
zentroen diseinugintzan ere es-
karmentu handia du. Itsasoaren
gaineko zinemagintza lanetan ere
aritu da, ekoizle gisa. Marrazoei
buruzko bi lan egin ditu, besteren
artean: «Marrazoek arrazoi gehia-
go dituzte geure beldur izateko.
Haiek hiltzen jarraitzen badugu
gure planetako espezie ederrene-
tako bat galduko dugu».

Sarrera doan izango da. Anto-
latzaileek, ordea, sarrerak aldez
aurretik erreserbatu daitezkeela
plazaratu dute. Aquariumera,
943 440099 telefonora deitu behar
dute ikusleek.
1nlizarralde@hitza.info

Jean Michel Cousteauk
hitzaldia emango du
Aquariumen
TolosaNaturaldia
jardunaldien barruan
antolatu dute Jacques
Cousteauren semearen
saioa 
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Gaztetxok ‘Mamma mia’
antzeztuko du azken aldiz

EMANALDIA ›Intxaurrondoko
Gaztetxo antzerki eskolak
Mamma mia musikala taulara-
tuko du larunbatean; obra
«erromantikoa, dibertigarria
eta ahaztezina». Greziako irla
batean, emakume batek, bere
ezkontzaren bezperan, bere
aita nor den ezagutzea erabaki-
ko du. Iragan apirilean estreina-
tu zuten, eta aste honetan
azken emanaldia egingo dute
eskolaren egoitzan, luistarren
kalean. Sarreren erreserba Gaz-
tetxo.com webgunean egin
daiteke.

Kortxoenean hasiko dira
lehian, ostiralean

PIRATEN LEHIAKETA ›Ex-
Pañolak, Gaueko Itzalak, Hau-
teskundead, Oreindik, Skakei-
tan eta Yelow Page. Sei talde
hauek hautatu dituzte Donos-
tiako Piraten Musika Lehiake-
tan parte hartzeko. Kortxoene-
an egingo dituzte finalerdiak.
Lehen saioa ostiralean egingo
dute, 20:00etan. Donostiako
Skakeitan eta Oreindik, eta
Oiartzungo Ex-Pañolak taldeek
joko dute. Bigarren finalerdia
ekainaren 18an, larunbata,
izango da. Donostiako Hautes-
kundead, Pasaiako Yellow Page
eta Lasarte-Oriako Gaueko
Itzala ariko dira zuzenean. Saria
Piratek Trinitate plazan antola-
tu ohi duten kontzertuan parte
hartzea izango da. Ikusleek
emango dute botoa.

Orfeoiak Iesu elizan
abestuko du

KONTZERTUA ›Gaur Getariako
Balentziaga museoaren inau-
gurazio ekitaldian izango da
Donostiako Orfeoia. Larunba-
tean, berriz, Loiolako Erriberan
abestuko dute, lehen aldiz, Iesu
elizan. Gerardo Gifon organo
jotzaileak ere parte hartuko du
emanaldian. 19:30ean hasiko
da kontzertua.

DLaburrak

Oreindik taldea. MAKOKI

Erredakzioa 

Gipuzkoako Bertsolari Txapelke-
taren lehen faseko azken bi saio-
ak jokatu zituzten igandean,
Urretxu-Zumarragan. Maiatza-
ren 8an hasi zen Gpuntua, eta 60
bertsolari aritu dira bertsotan,
hogei saiotan. Puntuazio altuena
lortu duten lehen 32 bertsolariek
gainditu dute lehen fasea. Hiru
donostiarrek eskuratu dute hu-
rrengo saiorako txartela. Añorga-
ko Unai Gaztelumendik lortu du
puntu gehien, 611’5 puntu. Zubie-
tako Asier Azpirozek, 598’5; eta
Amara Zaharreko Manex Muji-
kak, 589. Txapelketatik kanpo ge-
ratu dira, ordea, Loiolako Gorka
Etxeberria eta Igeldoko Imanol
Lizarazu. Final zortzirenetarako
sailkatuen artean Agin Rezolak
(656), Nahikari Gabilondok lortu
dute puntu gehien. 

Gpuntuak irailean izango du
jarraipena. Lehen saioa Andoain-
go Bastero kulturgunean egingo
dute, irailaren 17an. Oroitz Azur-
mendi koordinatzaileak lehen fa-
seak «aho gozoz» utzi diela nabar-
mendu du: «Batez beste 100 lagu-
netik gora izan dira saio
bakoitzean, eta aurreikuspen
guztiak bete dira». Bertsolariek
ere maila ona erakutsi dutela
azaldu du: «Gazte askok lehen al-
diz kantatu dute txapelketan, eta
bikain aritu dira».

Añorgako Beñat Gaztelumendi
bertsolaria urriaren 23an hasiko
da lehian, Villabonan. Izan ere,
duela lau urteko finalistak zuzene-
an final laurdenetan hasi ohi dira,
eta Gaztelumendik bigarren pos-
tua eskuratu zuen 2007an. Aurten-
go txapelketa Donostian bukatu-
ko da, abenduaren 18an, Illunben.

Hiru
donostiarrek
gainditu dute
Gpuntuaren
lehen fasea

Unai Gaztelumendik,
Asier Azpirozek 
eta Manex Mujikak
irailean jarraituko dute
lehian

Unai Gaztelumendi. N. L.
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