
“Begiak zarratu eta kantua entzunez gero, Lekeitioko 
badian bidaiatzen dugu, iragana eta etorkizunarekin 
topo egiten dugu orainari eskua emanda, arrain txiki, 
ertain eta handiek, guztiak beren tokia duten herri eta 
itsasoan”. 
XABIER AMURIZAK izen eta abizenak jarri dizkie 
Euskal Eskola Publikoaren ardatz eta printzipioei 
maisuki eta berak hobekien dakien moduan.

ZAPRAN GAGOZ ABESTIA & BIDEOKLIPA 
ABESTIA | Iraupena: 5´02´´
Abestia 2018ko urtarrilaren 29, 30 eta 31n grabatu zen 
Mutrikuko AME estudioan.

Xabier Amuriza: hitzak.
Unai Egia eta “Iñigito” Txapelpunk: musika.
Teknikaria: Axular Arizmendi.
Kantuan jo duten musikariak:
Unai Egia: gitarra eta ahotsa. 
[www.nabiltaldea.com]
“Iñigito” Txapelpunk: gitarra eta ahotsa. Facebook/-
txapelpunk
Iñaki Alonso: baxua.
Urtzi Iriondo: tronboia. 
Ibone Ibazeta: saxoa. 
Naia Aranzeta: tronpeta.

Leloak eta koruak: Lekeitioko eskola publikoko haur 
hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBHko ikasleak eta 
gurasoak.
Bukaerako koruak: Lekeitioko eskola publikoko HH5 
eta LHko ikasle guztiek hartu dute parte.
Ekoizpen artistikoa eta koordinazioa: Unai Egia.

BIDEOKLIPA Lekeition grabatu zen apirilaren 16tik 
19ra bitartean. Grabaketan parte hartu zuten Lekeitioko 
Haurreskola, Eskola eta Institutuko ikasle eta irakasle 
guztiek eta hainbat gurasok eta herritarrek.

Ekoizpen artistikoa, grabaketa eta muntaia: Xabier 
Villalba eta Traola Produkzioak.
Koordinazio orokorra: 
Lekeitioko Guraso Batzordea eta EHIGE.
Bideoklip honen emaitza, Lekeitioko Herri Eskolako 
ikas-komunitate osoaren, baina batez ere ikasle 
guztien eta gurasoen ahaleginaren fruitua da. Ezinbes-
tekoa izan da baita ere, hainbat herritar eta elkartek 
emandako laguntza: Dzanga piraguisten elkartea, 
Ur-tantak, eta Isuntza Arraun Elkarteak, besteak beste. 

ZAPRAN GAGOZ
Zapran gagoz zapran gabiz

Lekitton zapran goaz!
Gozatu geure eskolaz

Euskal Eskola Publikoaz.

Bitan bat gu bizi gara
herri eta itsaso

gure eskolak batzen ditu
ikasle ta guraso.

Publikoak bardintzen dau
maila ezbardin asko

hemen gitxi daukonak be
guztia leike jaso.

Bits zurien kresalean
dator euskal lurruna
ikasteko grina eta

poza sartzen deuskuna.
Batuz danen ahalegina

eta alaitasuna
lantzen dogu herri baten
mundu baten zentzuna.

Egilea: Xabier Amuriza

“Zapran gagoz” leloaren esanahia

Lekeitioko marinelek arrantza ona egiten dutenean 
erabiltzen duten esamoldea da. Aintzinatik datorren 
esaera izan arren, gaur egun zorteko garela edo 
gustura gaudela adierazteko ere erabiltzen da eta 
horrela hedatu da eguneroko ohiko edozein egoere-
tara ere.
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