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ODOL IRRIOAK ETA ODOLEZKO ERREKAK. 

BERT SO BERRIAK, EUROPAKO GERRATE 

HANDIARI JARRIAK

Elixabete Perez Gaztelu

Et sai gaiztuak parte artuta

dabilt zalako mediyo,

Europa triste ontan ixurt zen

da zenbat odol irriyo. (Juan eta Pello Zabaleta).

Mediko batengandik

ala det aditu:

odolezko errekak

dutela korritu. (A. jarriyak)

(A. Zavala, 1958, “Bert solariak eta Europako lenengo gerratea (1914-1918)”. Letra lodia gurea).

O
dolezko errekak eta irrioak sortu zituen 

1914ko uztailaren 28an hasi eta 1918ko 

azaroaren 11n amaitu zen gerrate lat zak. 

Gerrate horrek, beste hainbatek bezalaxe, euskal-

dunen bizit zan ez ezik euskal literaturan ere bere 

hat za ut zi zuen. Horri begiratuko diogu orain, 

batik bat gerrate hura bizi izan zuten Errenteriako 

eta inguruko bert solariengandik irit si zaizkigun 

bert soak kontuan hartuta. Bidelagun eta makulu 

ezin ut zizkoak ditugu jaso berri dugun Antonio 

Zavalaren 1958ko hit zaldia eta Patri Urkizuren 

1997ko bi artikulu.

Urkizuk bi lan horietan1 dioen bezala, XX. 

mende hasierako hainbat euskal idazlek era batera 

edo bestera ispilatu zuten “Gerrate handia” bere 

lanetan. Besteak beste, Frant ziako armadako sol-

dadu euskaldunekin2 gerratea sufritu behar izan 

zuen Jean Elizalde “Zerbit zari” apaiz azkainda-

rrak Eskualduna astekarira3 kronika gogorrak (eta 

bert soak) bidali zituen4. Borrokaldian ez zen ibili, 

baina haren berri ematen zien Hegoaldeko irakur-

leei Ebaristo Bustint za “Kirikiño” mañariarrak: 

1. Ik. Bibliografi an 1997a eta 1997b lanak.

2. Gerrate horretan ikusten dute hainbatek, hain justu, 
Iparraldeko euskaldunak frant sesteko gilt za. Eneko Bide-
gainek doktore tesi argitaratu berrian horixe erakut si du.

3. Orain Interneten kont sulta daiteke: www.hemeroketa.
com.

4. Patri Urkizuk editatu zituen kronikak 1995ean Alberdania 
argitalet xean. Bibliografi an aipatu dugu.
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iristen ziren gerratearen gaineko berriak egokitu 

eta euskaratuta argitarat zen zituen Euzkadin5.

Poesian ere ispilatu zen gerratea. Gure ingu-

ruko adibide bat ekart zearren, aipa dezagun Jose 

Elzo Azpiazu astigarragar olerkaria (1893-1916), 

Errenterian eskolak euskaraz ematen zituen mai-

sua eta “Errenteriko xoxua” izengoitia zerabilena. 

1915ean Euskal-Erria. Revista euskara aldizkarian 

“Europa’ri” olerkia6 argitaratu zuen. Hona bukaera:

Ara or nola guda gogorrez puskaturikan

Arkit zen diran su ta garretan kixkaldurikan…

…………… 

¡Egizu negar, odol malkoaz, Europa zarra!

¡Egizu negar! ¡negar samiña! ¡damu negarra!

¡Auzpeztu zaite! zure Jaunaren aurrean «umill»

Beti-betiko, errukarriya, et zaitezen ill!

Lekuko horien ondoan, bert solariak ere kon-

tuan hartu beharrak dira, izan ere, bert soa bitar-

teko aukerakoa da herri xeheak gertaera gogor 

hura nola bizi izan zuen jakiteko; beste gisa batera 

esanda, bert soa ez da historialarient zat muzin egi-

teko moduko iturria.

Gerrak bert soetan

Gerrek bert sogint zan ere lekuko asko ut zi dituzte. 

Antonio Zavalaren Auspoa saila begiztatu beste-

rik ez dago horretaz ohart zeko. Izenburu hut sek 

erakusten dute gut xienez hamalau liburutako7 

bert soek zerikusia dutela euskaldunek bizi izan 

duten gerraren batekin: Frant ziako Irault za, 

Konbent zio gerra, Frant sestea, Kubakoa, Afrikako 

gerrateak, Karlistaldiak, 1936koa… eta, jakina, 

baita 1914koa ere.

5. Horren bilduma ere gerora argitaratua dago. Ik. Bibliografi a.

6. Euskal-Erria 1915, 72, 163. or. (1915.01.01).
 http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/2813

7. (1961): F. Apalategi. Euskal mutillak armetan I, (1964, 
1994): S. Salaberria. Neronek tirako nizkin, (1977): Afrikako 
gerra (1859-1860), (1979): Soldaduzkako bert soak, 
(1981): I. Alkain. Gerrateko ibillerak I, (1983): Kubako 
gerra, (1983): P. Lazkano. Tiro tartean bert sotan, (1984): S. 
Zapirain “Ataño”. Espet xeko negarrak, (1985): S. Zapirain 
“Ataño”. Zigorpean, (1989): Frant ziako irault za eta kon-
bent zio gerra bert sotan, (1991): Frant zesteko bert soak 
I, (1992): Karlisten leenengo gerrateko bert soak, (1997): 
Karlisten bigarren gerrateko bert soak, (2005): F. Apalategi. 
Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak.

Gai horixe jo zuen begiz, hain justu, Antonio 

Zavalak lan baterako, orain dela 56 urte. 1958. 

urteko abenduaren 14an “Bert solariak eta 

Europako lenengo gerratea (1914-1918). (Gure 

erriaren literaturaren erakusbide)” izeneko hit zal-

dia egin zuen Bilbon, Euskalt zaleen II. Bilt zarrean. 

Beste errenteriar bat tartean dela eta, esan deza-

gun bilt zar horretan Zavalaren bert solarien gaineko 

hit  za ldiaren ondoren, Koldo Mit  xelenak 

“Euskal-it zak zein diren”, euskal hit zen jatortasu-

naren gaineko t xosten aipagarri eta erabakigarria 

aurkeztu zuela8. Honela jaso zuen idazkari lanean 

aritu zen Alfont so Irigoyen zenak aktan (Euskera 4 

(1959) 206):

Aita Zavalak hit zaldi horretan 1914ko gerra 

hizpidean izan zuten bert solariok aipatu zituen: 

Jose Manuel Lujanbio Retegi “Txirrita” (Ereñozu, 

1860-Alt za, 1936), I. R.T. (Joxe Ramon Taberna 

(Oiart zun, 1886-Errenteria, 1942)), Jose Garmendia 

Zabala (Alt za, 1885-Alt za, 1924), Kepa Enbeita 

“Urret xindorra” (Muxika, 1878-Areat za, 1942), 

Juan Jose Sarasola “Lexo” (Lezo, 1867-Donostia, 

1952), Juan Zabaleta Lekuona (Errenteria, 

1894-Errenteria, 1950), Pello Zabaleta Lekuona 

(Errenteria, 1896-Errenteria, 1967), Fermin Imaz 

8. Labur-labur esan dezagun t xosten hori guztiz funt sezkoa 
izan zela euskal lexikoaren aurrerabiderako eta euskaldun 
bat zuek lexikoaz zuten ikuspegi garbizale muturrekoaren 
(garbizalekeriaren?) kalteak agerian jart zeko. 1959ko 
apirilaren 2an Euskalt zaindiak agiria plazaratu zuen eus-
kal hit zei buruz aldarrikat zeko eliza, arima, baliatu, soka, 
fi nkatu…(eta, eransten dut, errenta, errentero eta errente-
ria) bezalako hit zak euskal hit zak direla, eta kultur hizke-
ratik geureganatutako literatura, gramatika, kilometro, 
politika… bezalakoak ere bai.
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(Donostia, 1879-Donostia, 1929). Era berean, nor 

den ez dakigun Pedro Tolosa izeneko bert sola-

ria eta egilea nor duten ez dakigun “A. jarriyak” 

bert so sortak ere ahotan hartu zituen Zavalak.

Zerrendak erakusten digu ez duela Zavalak 

Iparraldeko bert solaririk jaso. Aitort zen du ezin 

izan duela. Hut s handi samarra da, Hegoaldera 

eragina irit si bazen ere, Iparraldean sufritu 

bait zuten, gogor sufritu ere, gerratea.

Patri Urkizuk aipatutako bi lanetan Iparral deko 

bi koplari izendat zen ditu: Jean Baptiste Borthiri 

atharraztarra9 eta Louis Ligueix larrañetarra10. 

Urkizuren iturria Txomin Peillenek eta Jon Mirandek 

argitarat zen zuten Igela aldizkari “heterodoxoa” da; 

1962ko 3. alea. Zavalaren hit zaldia lau urte lehe-

nago izan zen, ordea; 1958an. Litekeena da, hortaz, 

Zavalak bert so horien berri ez izatea.

Beste hut s bat ere sumat zen dugu 1958ko 

Zavalaren bilduman: 1917an “Gerra europeari” 

bert so berriak egin zituen Joxepa Antoni Aranberri 

Petriarena xenpelartarrarena.

Guk dakigula, Joxepa Antoni “Xenpelar” 

bert solariaren gaineko lehen berri idat zia Zavalak 

eman zuen, hain justu, 1968an argitaratu zuen 

Errenteria’ko bert solari zaarrak izeneko liburuan11. 

Hit zaldia egin eta hamar urtera. Beharbada, hit zal-

dia prestatu zuenean ez zuen artean Joxepa Antoni 

Aranberriren berri. Baina Zavalak hit zaldia bi aldiz 

argitaratu zuen: lehen aldaera l959an, Euskalt zain-

diaren Euskera aldizkarian, eta lan bera, baina 

moldatua, 1996an, Auspoaren auspoa izeneko bil-

duman. Bilduma horretan, hain zuzen ere, lehen 

edizioari oin-ohar bat zuk erant si zizkion. Honen 

modukoak, adibidez. Ikus bi edizioak elkarren 

ondoan:

9. Igelako editoreen arabera, “Jean-Baptiste Borthiri, Atha-
rrat ze Sala-ko seme Ziberuko koblakari handi bat dizügü. 
Mente huntako lehen gerlan blesatürik, gerlari ohi hao 
Atharrat zen erretiratürik bizi düzü. Ligueix-en gisa gizun ixil 
horrek eztü sekülan bere breseten püblikat zeko arrenküra-
rik izan, nahiz franko hunik egin dian”. 

10. Urkizuren hit zetan: “Eta hona Luis Ligueixen, koblakari 
larrañetarraren bert so elebidun eta umorez beteak, non 
bilt zen diren alde batetik, gerra kontrako izpiritua (nous 
n´avons plus de guerre ez eta beharrik) eta bestetik, 
euskaldun-frant sesen gerra harrotasuna”. (Urkizu 1997a:44). 

11. 1969ko Xenpelar bert solaria eta 1993ko Xenpelar eta bere 
ingurua izeneko liburuetan ere aipatu zuen.

Bañan Txirritaren kontra azaldu zen ale-

man zale bat. Paperak onela dio: BERT SO BERRIYAK 

I. R. T’EK JARRIYAK. Ezin degu sumatu nor izan dite-

kean egillea. (Zavala 1959: 185).

Bañan Txirritaren kontra azaldu zen ale-

man-zale bat. Paperak onela dio: Bert so berri-

yak J. R. T’ek jarriyak. Ezin degu somatu egillea 

nor izan ditekean [OIN-OHARRA: Jose Ramon 

Taberna, Errenteriarra12. Aren argibideak eta 

bert soak: Errenteria’ko bert solari zaarrak, Auspoa 

74-75. 1968]. (Zavala 1996: 71).

Alegia, bazuen Joxepa Antoni Aranberriren 

berria, irakurlea igort zen duen liburu horretant xe 

aipat zen du eta bert solaria. Zergatik ez zuen biga-

rren edizioan Aranberriren gaineko oharrik erant si 

jakitea ez dago gure esku.

Hut suneak hut sune, gerra piztu zela mende 

bat igarota ere mami franko du Zavalaren lanak, 

hainbat aiekatatik, gainera. Errepara gaitezen, lehe-

nik eta behin, ia bert solari guztiak errenteriarrak edo 

ingurukoak direla. Litekeena da hemengo jendeak 

gertuagotik bizi izatea gerra. Gainera, frant ses jato-

rriko jende mult zoa bizi zen Errenterian13.

Bert soen mamian sartuta, berriz, ohart zekoa 

da bert solari bat zuek ez dutela alderdi hart zen 

borrokan ari diren herrialdeen artean, baina 

hart zen dutenen artean ez dago irit zi bakarra.

Ozen egin zuen Txirritak Frant ziaren (Foch, 

Petain jeneralen), Amerikaren (Wilson presidentea-

ren) alde (“biba gerra ontan gure fabore ibilli diran 

guziyak”), eta Alemaniaren (kaiserraren) kontra. 

Areago, bere burua frant sesen artean kokat zen du; 

beharbada, Frant zian lanean urteak emateak era-

mango zuen horretara. Baina atent zioa ematekoa 

da ez Txirritak ez Hegoaldeko gainerako bert solariek 

ez dituztela Iparraldeko euskaldunak aipat zen.

Ildo beretik, nahiago du Ingalaterra Alemania 

baino Garmendia alt zatarrak. Enbeita bizkaita-

rrak inoren alde egiten ez badu ere, alemanek 

12. Berez Oiart zunen jaioa zen, nahiz Errenterian bizi izan eta 
hil zen.

13. Mikel Zabaletaren hemengo “1914” artikulura jo daiteke 
gerrak frant ses jatorriko errenteriarrengan izan zuen 
ondorioen berri izateko.
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mendean hartu zuten Belgika du begiko (Txirritak 

ere aipat zen du “naziyo t xiki gaxua”).

Alemaniaren aldekoen artean J. R. Taberna 

eta Joxepa Antoni Aranberri (karlistak, integristak?) 

aipat zekoak dira. Tabernak Txirritari erant zun zion 

Alemaniaren alde eginez, eta erant sita frant sesek 

inozente jokatu dutela amerikanoei bidea horrela 

zabalduta, konturat zerako Bordeletik Hendaia 

bitarte dena amerikanoa izango dela. Areago, 

Alemaniak gerratea galdu izanaren errua, bes-

teak beste, kontrario asko izateari, amerikanoen 

lagunt zari eta Alemaniako sozialistei ematen 

die. Aranberri Petriarenak Alemania goratu eta 

Ingalaterra harroxkot zat jot zen du. Alemania iraba-

ziko zuelakoan zegoen 1917an.

Alegia, bert solarion lekukotasun hut sa hizpi-

dean hartuta, Berriak aurtengo ot sailaren 23an 

argitaratu zuen gerraren gaineko eranskineko atal 

bateko tituluak dioena pixka batean ñabart zeko 

modukoa bide da.

Horren gaurkoa dirudien europazaletasu-

naren gaiak ere ispilua du bert sootan. Esate bate-

rako, Juan eta Pello Zabaleta europazale agert zen 

dira: “Gora Europa maitagarriya, / gora europatar 

guziyak”. J. R. Tabernaren ikuspegiak ere badu 

interesik. Alemaniaren alde agert zen da, baina 

Europa eta Amerika (yankiak) elkarren pare jarri eta 

Europaren alde egiten du: “Berak eziñ ta yankiak 

diruz / egiñ diyote borroka, / oiek amerikanuen 

mendian / jarri digute Europa”.

Gerrarekin eta hizkunt zarekin zerikusia 

duen beste alderdi baten berri ere ematen digute 

bert sook; erakusten digute arma-bitartekoei eta 

aurrerapen teknologikoei nola erreparat zen zie-

ten eta euskaraz nola izendat zen zituzten: kanoia, 

metraila, urpekoa, zepelina, aeroplanoa, submarinoa 

aipat zen ditu Joxepa Antoni Aranberrik. Txirritak ere 

zepelina, sumarinua, bonbak, it sasoko minak…

Gerrateak Hegoaldean zein ondorio eka-

rri zituen ere hizketa gai dute bert solari bat zuek. 

Esate baterako, Zabaletatarrek dena garestitu dela 

diote eta bizit za aurrera aterat zeko aski lan dutela: 

“gauza guziya garesti, / len erdi ipurdi bizi giñanak 

/ gaur nola zenbat fameli [… ] / lenago amar baliyo 

zuen / gauza oraiñ hogei kendu, / tamaña onetan 

gu bezelako pobria nola mantendu?”.

Bert soetan adierazi gabe ere, bert solari 

bat zuengan arrunt ondorio larriak ekarri zituen 

zorigait zeko gerrateak. Juan Krut z eta Joxe 

Zapirain bert solariek emazteak galdu zituzten 14ko 

gerratea izan zela medio:

Europa’ko gerra (1914-1918) bukatu ta 

laster, gripe-izurrite ikaragarri gaizto bat zabaldu 

zan. Arent zako mugarik et zan, eta Bidasoaz 

onuzko aldean ere gallendu ta kristau asko il 

zituan.

Telleria’n, Mikaela, Juan Krut zen 

emaztea eraman zuan; 1918.XII.4’an il zan, 

gaueko zort ziretan.

[…]

Juan Krut zen emaztea il da andik bi ille-

betera, Joxeren andrea il zan; gripez au ere.

Et xeko danak kut satu omen ziran, gura-

soak eta seme guziak alegia, bat izan ezik: 

Saturnino.

Danak, gait zaren mendetik atera ta sen-

datu ziran; bañan ama ez. Aur egin berria 

bait zegoan, aul xamar arrapatu zuan. Gripe ez-

ezik pulmonia ere izan zuan: «pulmonía doble 

gripal», eriot z-agiriak dionez. Arek eraman zuan, 

1919.II.28’an, ogei ta hemeret zi urteko ama gaz-

tea zala. (Zavala 1975: 24, 26). Letra lodia gurea.
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Ikuspegi labur honen bitartez osatu nahi 

izan dugu, hein batean bederen, Zavalak eta 

Urkizuk aztertua. Era berean, balioet si nahi izan 

ditugu bert soak garai bateko informazio-iturri 

moduan. XX. mende hasierako bert solarien hit zok 

aukera eman digute “odolezko errekak” eta “odol 

irrioak” sortu zituen gerrate lat z haren it zala urte-

kari honetara ekart zeko.

* * *

Las guerras en las que se han visto implica-

das Francia y España han tenido una presencia 

importante en la literatura (popular) vasca. Buena 

muestra de ello es la lista de libros de versos edi-

tados por Antonio Zavala en la colección Auspoa 

que tomamos aquí como fuente de información 

histórica. En nuestro artículo se recogen referen-

cias de versolaris de Errenteria y alrededores a la 1º 

Guerra europea o Guerra mundial (la “Gran gue-

rra”), guerra que creó, en palabras de los herma-

nos Zabaleta, “ríos de sangre”. Tomamos como 

punto de partida la conferencia “Bert solariak eta 

Europako lehengo geratea (1914)”, impartida por 

Antonio Zavala el 14 de diciembre de 1958 en 

Bilbao. Destacamos algunos temas que se traslucen 

en los versos recopilados por Zavala –entre otros, la 

fi liación de los versolaris– y añadimos la aportación 

de Joxepa Antoni Aranberri Petriarena, versolari 

renteriana germanófi la, que dedicó una serie de 

versos a la guerra en 1917.
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