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AR JENTILEZ
gant BENEAD
I
Bizied skedus an tour-tan
O kribañ tasmantoù an noz.
Dassked da Zremm, c'hoari da C'hras,
Em zeñvalijenn, a zic'hortoz, ur sklerijenn
O skubañ kuit diouzhin skerboù du an anken.
II
War skramm gwenn-erc'h an dremmwel,
O sentiñ ouzh galvadenn ar gorventenn,
Gwazi gouezh a vagadoù.
War skramm ruz-tan an dremmwel,
Inizi gouezh a vagadoù,
O tibradañ diouzh an douar bras
Da vont gant al lano davet pok an donvor.
War skramm teñval an dremmwel,
Va soñjoù gouezh a vagadoù,
O diwaskell torret dezho gant an avel...
Ha me, n' hellfen biken, a Gariad,
Skeiñ a lazh-korf war-du ennout ?
1) Ano a vez roet d' ar Seizh Enez e bro-Berroz.
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An Delioù gentañ
gant ANJELA DUVAL
Disul edo c'hoazh louet
Ha noazh o skourroù,
Ar regennad gwez pupli
Hir-hir ha moan-moan,
War vevenn ar prad,
Oc'h arvestiñ ouzh o skeud,
E dour du al Leger.
- Hiziv o deus cheñchet liv.
Ne dint na raz na melen,
Na kennebeut liv gwer.
Un arliv eo, anavezet hepken

Gant Al Livour Meur...
Tener, blizidik ha bresk,
Evel ur menoz o tiwan
E spered ur bugel.
20 a viz Mac 1962.

5

Ar Laer en Ti-post
gant Yeun AR GOW
War zigarez evañ bep a vanne e oamp troet, va c'heneil Gwregor
ar Gall ha me, e tavarn pe ostaleri Yann-Louj 'n Arvor a zo e korn
al leurgêr vras, tost d' an ti-post. P' en em gavjomp eno, edo an
ostiz, e-ser rannañ kaoz gant un daou pe dri gwaz en o sav dirak
ar c'hontouer, o skuilhañ dezho da evañ. Demata a rejomp an holl
hag ez ajomp da azezañ ouzh un daol vihan, e korn ar sal, goude
bezañ pedet ar mestr da servijañ deomp bep a vanne. Hag e teuas
Yann-Louj, en ur jilgammat evel boaz, rak kamm e oa an den, da
zegas deomp ar pezh hor boa goulennet.
En ur zistreiñ d' e gontouer, e taolas ur sell ouzh al
leurgêr, dre doull an nor digor frank. « Sell 'ta ! » emezañ. «
emañ an istrogell-mañ adarre o vont d' an ti-post. Set' aze un
aplikant ha ne fizfen ket ennañ va merc'h, ne vern pegen klañv a
c'hellfe bezañ, Doue d' he miro yac'h. »
Yann an Hegarat, ur medisin yaouank nevez echu e studi gantañ
hag en em lakaet war e gont abaoe nebeud amzer, am boa anavezet p'
edo o vont e-biou. Anaoudegezh am boa anezhañ abaoe e vugaleaj hag
e ouien e laboure war an hanter gant e dad, medisin eveltañ. Ar
vrud en devoa da vezañ ur paotr skañv ha merc'hetaer ha, war a
lavared, e klaske e dad e lakaat da zimeziñ rak, daoust d' e nav
bloaz warn-ugent echu, e oa c'hoazh paotr yaouank.
« Perak droukkomz eus an den-se, Yann-Louj ? » eme Wregor. «
Ur paotr a-zoare eo d' am meno ha kontet eo da vezañ gouiziek-tre
war e vicher. »
« Ya, » a lavaras unan eus an everien a oa e-tal ar
c'hontouer. « Va gwreg a zo bet pareet gantañ padal e oa echu
dezhi, hervez ar vedisined all. »
« N' em eus ket lavaret na oar ket e vicher, » a droc'has
Yann-Louj, primik dezhañ. « Ma karfe bezañ fur ha ren ur vuhez
onest, ne vefe ket abeg da gavout ennañ a dra sur. Met, allas !
pell da reiñ skouer vat, ne ra nemet desev merc'hed yaouank ' zo
hag ober ganto buhez fall. Sell ! n' eus ket c'hoazh pemzek deiz
on bet test ma-unan eus e falloni divezh... »
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« Petra ken dizoare-se en deus graet 'ta ? » a c'houlennas an
everien all a-unvouezh.
« Mezh am befe diskuilh ur seurt tra, » a respontas YannLouj. « Ne blij ket din brudañ ar skouerioù fall na kas ar gaoz
eus an traoù dizoare. »

« Ni n' omp ket bugale ken, » eme Wregor hag unan all bennak,
broudet gant ar c'hoant da c'houzout hiroc'h, « hag a-bred pe
ziwezhat e klevimp an doare, rak
Pig pe vran
a gan .
Kerkoulz eo deoc'h eta diskargañ ho sac'h e-lec'h flepañ diwar
hanter-c'her. Da c'hortoz, lakait deomp bep a vanne all, mar
plij ! »
Yann-Louj a oa bet re hir e deot ha, daoust d' e vezh-natur, a
rankas sentiñ. Marteze, ivez, ar birvilher a oa anezhañ ne
c'houlenne ket gwelloc'h evit hen ober. A-viskoazh e oa bet troet
d' en em emellout ouzh ar pezh na selle ket outañ hag a ouie
displegañ en un doare plijus ha fentus. Ha setu penaos, goude
bezañ tarlasket un nebeudig, e kontas d' e ostizidi troioù
dizereat Yann an Hegarat, ar medisin yaouank.
*
Disul all, emezañ, n' eus ket pemzek deiz c'hoazh, e voen
dihunet, e-kreiz an noz, gant an trouz a oa gant ur c'harr-tan
deuet da herpel dirak va zi. Div eur a sone d' an ampoent e tour
an iliz ha sklaer dispar e oa an noz gant al loar en he c'hann.
Div vouezh a gleven, unan gwaz hag unan maouez, war a seblante
din. O vezañ ma pade ganto o diviz, em boe c'hoant da c'houzout
piv a oa ar rederien-noz-se ken diaviz da zont da drouc'hañ din va
c'housk. Sevel a ris eus va gwele hag ez is, war lost va roched,
betek ar prenestr hag, a-dreuz ur werenn, e sellis dirazon war al
leurgêr.
War-bouez nebeud diouzh dor va zi, e oa ur c'harr-tan bihan a
bemp loen-kezek, daou zen er penn-araok anezhañ : ur gwaz hag ur
plac'h, ur vrec'h da bep hini en-dro da c'houzoug egile. Anavezet
em boa an Hegarat, ar medisin yaouank, ha Virginie Piedevache,
unan eus hor plac'hed-post. un Normanez war a gredan. Pokoù tomm a
oa ganto hag e raent allazig an eil d' egile, kement pe vuioc'h ha
ma vez gant. daou bried nevez euredet. Mennet da glevout fraez
komzoù an daou garedig, e c'hourzigoris didrouz ar prenestr hag e
selaouis, a-dreñv ar ridoch.
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Ne voen ket pell o tont da gompren e oa bet ar paotr faro hag
ar flestrennig o kemerout amzer vat e Brest hag e tistroent d' ar
gêr mezv-mat hag hanter-abaf.
« Bremañ, » a lavaras an Hegarat, « e rankoc'h diskenn amañ,
te ha Muzik, da vont d' hoc'h hôtel da gousket, rak n' on ket evit
ho kas ganin da di va zad, rak, te ' oar, ne c'houzañvfe ket va re
gozh ur seurt tra. ! »
« O ! Yannig ker, » a glemmuske ar plac'h, « pe zegemer a vo
graet deomp en hôtel er poent-mañ eus an noz ? Mestrez an ti-se a

zo ur vaouez na blij ket dezhi an dizurzh, evel ma lavar, ha
warc'hoazh, moarvat, e roy deomp an digouvi. Gwelloc'h e vije bet
deomp, a dra sur, chom da gousket e Brest, neketa Muzik ? »
Hag e troas he fenn da sellout a-dreñv he c'hein. Ne oa den er
spider, pe blas a-dreñv ar wetur ha, spouronet holl war an taol, e
c'harmas glac'haret : « Oi ! va Doue, n' emañ ket Muzik ganeomp !
Pignet e oa er c'harr-tan, koulskoude, p' edomp o kuitaat Brest !
Ha kouezhet e vije war an hent hep gouzout deomp ? »
« Gast an ampez ! » a bec'has ar medisin, « ken oazus eo hag
an tign ha ne vefen ket souezhet e vije bet en em daolet er-maez
p' he deus gwelet e raen bravoc'h dit eget dezhi ! Set' aze, avat
ur c'hoari all ha ret eo deomp distreiñ war hor c'hiz d' he
c'hlask ! »
Ret eo din lavarout deoc'h eo ar Muzik-se ar plac'h-post all.
Dindan an anv iskis-se eo anavezet er vourc'h, o vezañ ma 'z eo he
lesanv tost a-walc'h da Vutzig, an anv gwirion a zeue dezhi aberzh he zad, un Alzasiad anezhañ.
Raktal e lammas an Hegarat d' an douar, en ur horjellañ war e
zivesker. Tapout a reas an dornell da lakaat tro er c'heflusker,
met hemañ, kaer en devoa treiñ ha distreiñ e venveg, ne rae nemet
toc'hellat hep ober e venoz da gerzhout. Ha setu ar medisin da
sakreal gwashañ ma c'helle ha d' ober an diaoul hag e bevar en dro
d' ar c'heflusker daonet-se na venne kregiñ a briz ebet. « Alo !
Virginie, d' an traoñ ! » emezañ, « da vuntañ war ar c'hast karrmañ ma welimp hag heñ e tivouzo ! » Gant skoazell ar plac'h e
ruilhas ar wetur skañv war ar pouez traoñ hag e krogas ar
c'heflusker da vrammat endra ' c'helle. Ha raktal goude bezañ
sammet ar plac'h-post a-nevez, e kemeras ar c'harr-tan e lañs war
an hent da Vrest, ken gwas ha ma vije bet an diaoul war e lerc'h.
E-keit-se, o vlejal evel un diskiant, e kleven an Hegarat o kanañ
dizoare :
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Be' po, be' po ket
Ur Vigoudenn da gousket...
hag:
An hini gozh eus Kastellin
Pa eve dour a staote gwin.
N' ouzon ket petra en em gavas da c'houde hag, e-pad daou pe
dri devezh, ne welis nep liv eus an dimezelled Piede-vache ha
Muzik, hon div strakell. War-dro dibenn ar sizhun, e treuze houmañ
al leurgêr da vont d' he fred, ur stelenn ganti en-dro d' he fenn.
Ne oa ket marv eta, ar pezh a vije bet gouezet, hep mar, ma vije
bet kavet divuhez war an hent bras. Eben, avat, kalz koantoc'h
plac'h eget Muzik, a oa bet anvet da bosterez e lec'h all, rak dre
amañ, n' edo ken nemet evel deskardez. Hogen tri devezh 'zo, wardro serr-noz ha teñval-sac'h an amzer anezhi, rak diougan glav a
oa ganti, e klevis daou zen o komz war dreujoù dor an ti-post,
tost da voest al lizheroù e-lec'h ma oan bet o lakaat ur poz evit

ma mab a zo war ar studi e Roazhon. Sioul an tamm ac'hanon, e
c'hellit krediñ, ec'h astennis ar skouarn da glevout pe gaoz a oa
ganto.
Fuc'het e oa ar bompinell hag, endra ma klaske ar c'hanfard
pokat dezhi, e !avare dezhañ, trenk ha kalet he mouezh : « Un
trubard digalon out bet em c'heñver ha, bremañ, p' ac'h eus kollet
Virginie, e klaskez va c'haout adarre ! Mezh a dlefes kaout en
abeg d' ar viloni ac'h eus graet din, me ar plac'h az kare kement.
Kollet em boa va fenn gant ar rann-galon ouzh da welout oc'h ober
noilh dirazon d' an Normanez hag ec'h en em stlapis war an hent
gant ar soñj d' en em zistrujañ. Hailhon ' zo ac'hanout, morse ne
bardonin dit da fallentez ! »
Hogen ur mestr lubaner eo an Hegarat hag, e-ser flourañ dezhi
he blev hag ober allazig d' he div chot, e tiskoueze bezañ keuziet
ha glac'haret : « Karedig, » emezañ, « te eo hag a vo bepred va
muiañ-karet ! N' eo ket bet fellet din ober divalo dit na broudañ
da warizi. C'hoant am boa hepken da vezañ dereat ha karadek ekeñver Virginie hepmuiken. Anzav e oa deuet he zro da azezañ em
c'hichen er c'harr-tan rak te, betek neuze, a veze dalc'hmat an
tostañ din. He dismegansiñ am bije graet o kenderc'hel da ziskouez
yenïenn dezhi. Bez asur e vi atav va brasañ preder hag em eus
keuz bras d' ar pezh a zo c'hoarvezet. »
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Kement e voumounas ar plac'h ma sederaas houmañ dizale ha m'
her briatas gant fouge. « Pe da vare, mignon ker, » a c'houlennas
hi, « e c'hellimp adarre en em welout d' en em gaout a-nevez ? » « O ! » emezañ, « bez dienkrez war se ! Me ' oar an tu da gas an
itron Keruzore diwar da dro e-pad un nebeud devezhioù. E-keit ha
ma vo aet ac'hann, e chomi da gousket en ti-post hag ez in neuze
d' az kavout di. »
Distreiñ a reas Muzik d' he labour ha, nebeud goude war he
lerc'h, ez eas ar medisin en ti-post. An itron Keruzore, ar
vestrez-post, ur vaouez aet war an oad, hag ur fetisenn anezhi, a
oa, a-dreñv he drafig, o skrivañ ouzh un daol. An Hegarat, seven
meurbet dezhañ, he saludas gant doujañs hag a c'houlennas outi ur
c'harnedad timbroù. Servijet e voe gant ur mousc'hoarzh plijus ha,
goude bezañ paeet ar pezh a dlee e tennas an den yaouank eus e
c'hodell ur voestig vrav laset gant ur seizenn c'hlas. « An aotre
a gemeran, itron ger, » emezañ, « da ginnig deoc'h ur voestadig
madigoù chokolad. Ur prof dister n' eo ken evit ho trugarekaat eus
hoc'h hegarated em c'heñver bewech m' am bez tro da c'houlenn ur
servij diganeoc'h. »
« C'hwi 'zo mil gwech re vat, doktor ker, » a estlammas an
itron Keruzore, a oa ran gant ar chokolad, « ha n' ouzon ket
penaos diskouez deoc'h va anaoudegezh-vat ! Gortozit ma tañvoc'h
ar madigou-se ! » Hag e tiskoulmas ar seizenn da zigeriñ ar voest.
« Bennozh Doue deoc'h, itron, » eme an Hegarat en eur
gimiadiñ, « n' on ket troet gant al lipigoù. »

Antronoz, war am eus klevet gant he devezhourez, e oa chomet
klañv ar vestrez-post. He zroaz, sklaer an derc'hent, a oa glas
teñval, ar pezh a reas dezhi krediñ he devoa tapet ur gwall
gleñved. Raktal e lakaas gelver ar medisin war he zro, hag hemañ,
goude bezañ sellet ouzh ar pezh a oa er pod-kambr, a zisklerias
dezhi e oa en he dour Pulvis purethron pe un dra bennak evel-se.
Va mab hag a zo o studiañ evit bezañ apotiker, en dije distaget an
anv-se deoc'h difazi ma vije bet er gêr, ha roet deomp da
c'houzout an dalvoudegezh anezhañ. Me ' gred, avat, e oa un tamm
louzoù dinoaz bennak, bet lakaet gant an Hegarat e-kreiz ar
madigoù chokolad roet gantañ d' ar vestrez-post, eo a roas liv
glas d' he zroaz.
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« Chê ! paour-kaezh doktor, » a c'harmas an itron Keruzore, «
ar pulvis purethon a zo ganin, siwazh din ? Biskoazh ne glevis anv
eus ur seurt droug. Ha grevus eo ar c'hleñved-se ? »
« Grevus-grevus n' eo ket, dre eurvad evidoc'h, » eme ar
medisin. « Hogen ret e vo deoc'h cheñch aer ha mont da dremen ur
pemzek deiz bennak tost d' ar mor. An avelioù dre amañ ne
dalvezont seurt d'ar yec'hed. Gortozit ma skrivin un testeni da
gas da bennadurezhioù ar postoù da gemenn dezho e tleont reiñ
deoc'h un nebeud devezhioù diskuizh. »
« Ho trugarekaat a ran, doktor, ha va dinec'hiñ a rit pa
ziskleriit din n'eo ket re c'hrevus va c'hleñved. Met, siwazh !
penaos kuitaat va burev ha leuskel al labour d' ober gant an
dimezell Mutzig hec'h-unan ? »
« Ma fell deoc'h pareañ, » a c'hourc'hemennas an Hegarat, « e
rankit kuitaat ar gêr diouzhtu ha mont, da skouer, da Zouarnenez e
ti ho c'hoar. A-hend-all, ne respontan eus netra. Lakait pellgomz
d' ho rener, e Kemper, da lavarout ez oc'h dihet bras ha ne
vezoc'h ket evit kenderc'hel gant ho servij e-pad div sizhunvezh.
Un dra c'hoazh, arabat deoc'h debriñ chokolad e-keit ha ma vezoc'h
klañv. Droug a ra d' an avu, c'hwi ' oar. »
Graet e voe hervez gourc'hemenn ar medisin ha, diouzh an
abardaezh, e kemere ar vestrez-post an tren da vont da Zouarnenez.
An noz-se, hervez ma kontas din bremaik ma mignon Herve an Treut,
ar baraer, e voe reuz war an archerien. E-kreiz e gousk, war teir
eur diouzh ar mintin, e voe dihunet ar brigadier a-daol-trumm gant
trouz sklintin ar c'hloc'hig a zo e penn e wele ouzh an orjalenn
dredanek lakaet etre an ti-post hag an archerdi da c'houlenn
skoazell ar polis pa vez ezhomm. Ul lamm a reas war ar solier eus
a gichen e wreg, tennet ive eus hec'h huñvreoù, ha, goude bezañ
gwisket e vragoù, e redas da c'helver e archerien. « Al laer en
ti-post ! Al laer en ti-post ! » a c'harmas-heñ strafuilhet. «
Buan war-sav ha kemerit ho fuzuilhoù ! »

Kerkent e tilammas paotred an urzh vat, pevar en holl anezho,
war-lerc'h ar mestr archer a oa o tiskenn an diri d' ar pevar
lamm. Hag int-i da begañ en o fuzuilhoù ha da bignat gant ar
straed herrañ ma c'hellent, o botoù koad o storlokat ouzh mein an
hent, rak n' o devoa ket kemeret amzer da wiskañ o botoù ler.
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D' an ampoent edo Herve en e di-forn o lakaat toaz e go, ebarzh e neo dredanek. Gant trouz ar c'heflusker o treiñ da vat, ne
glevas ket an archerien o tont tre. « Treut, » eme ar brigadier, o
lakaat dezhañ e zorn war e skoaz, « emañ al laer en ti-post ha d'
hon heul e rankez dont da ziarbenn ha da glozañ an torfetour ! »
Skodeget holl e voe ar baraer hag e selle dilavar ouzh an
archerien hanter wisket hag ouzh o fuzuilhoù. « Hast afo ! » a
c'harmas ar penn-archer, « ha tap da fuzuilh-chase da zont ganeomp
! »
« Daoust ha ma n' eo ket va micher redek war-lerc'h al laeron,
» eme ar baraer o tialvaoniñ, « ez afen ganeoc'h a youl vat,
paneve d' an toaz emaon o lakaat e go. Ne fell ket din koll va
forniad, c'hwi ' oar, war zigarez ho skoazellañ, rak n' eo ket
c'hwi am digollfe, moarvat. »
« En anv al lezenn, » a zistagas groñs ar brigadier, « e roan
dit an urzh strizh d' hor skorañ da seveniñ hor c'hefridi! Ma
tisentez, e kousto ker dit ober fae war va gourc'hemenn ! »
« Fae war ho kourc'hemenn ne ran ket ! » a respontas Herve,
dichek an tamm anezhañ, « met ac'hann, avat ne din ket ken am bo
graet va labour a c'houlenno c'hoazh ur pemp munut bennak. »
« Ne c'hellomp ket daleañ keit-se, rak amzer o devo al laeron
da dec'hout kuit gant an arc'hant goude bezañ graet o zaol ! »
« Perak, neuze, » eme an Treut, « chom amañ da yariñ p' ho
pije gellet bezañ bremañ en ti-post ma karjec'h bezañ redet di
war-eeun ? Pemp den armet mat evel ma 'z oc'h ha tud a vicher
eveldoc'h ne dlefent ket, d' am meno, bezañ war gren ouzh kozh
lamponidi, ne vern pegen dispont e vefent ! »
Da heul ar c'homzoù disprizus-se e oa aet droug ruz er penn
archer. « Na glask ket hon dismegansiñ, Treut, » emezañ brouezet,
« pe da ler a zamanto ! Ma c'houlennan da skoazell eo o vezañ ma
kredan eo niverus al laeron a zo oc'h ober ar peilh en ti-post. Ha
pa vez madoù pe vuhez unan bennak en arvar, o devez an nerzhioù
polis ar gwir da rediañ nep piv bennak d' o sikour da ziarbenn an
droug. Ur wech c'hoazh, diskoach da fuzuilh-chase he deus d'hon
heul ! »
E-keit-se e oa bouzarus an trouz a rae ar c'heflusker o treiñ
hag e tlee an daou zen krial a-bouez-penn evit en em intent. Pa
voe tremenet ar pemp munut, e tistignas ar baraer e venveg, padal

e soñje outañ e-unan na oa an archerien-se nemet krenerien en o
bragoù pa ne grede ket ar pemp mell labaskenn a oa anezho mont da
glask penn eus ur ribler pe zaou a gemerje hed o gar p' o gweljent
o tostaat.
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« Bremañ, » eme Herve, « on dare d' ho skoaziañ pa 'z eo
lakaet va zoaz ganin e go. Va fuzuilh, avat, a chomo war va lerc'h
pa n' on ket goubet da ziskarañ den ha pa vefe, zoken, ar gwashañ
laer a zo bet biskoazh. Ur geuneudenn hepken a gemerin d' en em
zifenn ma vez ret. » Kerkent e tapas peg en devañ hini a oa er
c'heuneudeg hag ez eas er-maez gant paotred an urzh.
War-hed daou-ugent kammed diouzh an ti-post, e chomjont bodet
war al leurgêr, gant aon da dapout tennoù ma 'z ajent re dost
dezhañ, ha kement-se, evel just, war ali ar penn-archer, re
brizius e groc'henn evit e lakaat war var da vezañ toullet. Hag
heñ da c'hourc'hemenn d' e dud ar pezh o dije d' ober. « A-raok
pep tra, » emezañ, « kargit ho fuzuilhoù ! C'hwi, Seveno, ha
c'hwi, Abarnou, savit dreist ar c'harzh spern el liorzh a zo adreñv an ti-post ! Eno e reoc'h ged kenkas e falvezfe gant an
astud-se en em ripañ kuit diouzh an tu-se. Ma klaskont tec'hout,
tennit warno hep truez ! »
Trouz sec'h ar fuzuilhoù digoret da vezañ armet a voe klevet
en noz yen ha Seveno hag Abarnou a redas da liorzh an ti-post. Ha
mouezh ar brigadier a savas a-nevez da lavarout d' an daou archer
all, Gwichaoua ha Kervella, e tleent chom da c'hedal e-lec'h m' en
em gavent, o biz-youd war bluenn o armoù. « Te, Herve an Treut, »
emezañ, « kae, mar plij, da skeiñ ouzh dor an ti, ma vo gwelet
petra a ray al laeron skodeget o welout e vint bet diskoachet agreiz ober o gwall-daol. »
« N' ouzon ket perak e vefen-me dibabet evit ur gefridi a sell
ouzhoc'h pe ouzh hoc'h archerien, » a respontas Herve. « Ha chwi,
petra a reoc'h e-keit-se ? Hag aon hoc'h eus da vezañ kemeret evit
ur c'had gant ar re oc'h deuet da glask penn anezho ? »
« Mil gurun ! » a sakreas Beg-e-dok, feuket ha brouezet, «
aon, me hag a zo bet medalennet evel ur soudard dispont ma 'z on,
e-kerz brezel ar Rif, gant ar Marichal Pétain e unan ? Dalc'h war
da deot, paotr, ha bez sevenoc'h em c'heñver ! Va menoz a zo chom
amañ da eveshaat evit ren an arsailh ma tle bezañ graet ! »
« Evel ma plijo ganeoc'h, brigadier. Me, kennebeut, n' on ket
spontik, met n' on ket goubet da vezañ lakaet ganeoc'h e renk ar
c'henaoueien ! Hogen ma vennit dont ganin, ez in betek an nor a
galon vat ! »
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Ret e voe d' ar penn-archer asantiñ ha setu hon daou zen war
dreuzoù an ti-post. Gant e geuneudenn e lopas Herve un nebeud
gwechoù war an nor. En aner, avat, e voe da gentañ hag heñ da

skeiñ adarre ken pounner ma tregerne al leurgêr gant an trouz. Ha
neuze, e voe gwelet sklerijenn o parañ en ur gambr hag ur prenestr
o tigeriñ a-us d' an nor.
« Piv an den dizoare a zo aze o c'houlenn digor er poent-mañ
eus an noz ? » a c'houlennas ur vouezh maouez, skiltr ha trenk. «
Ha n'oc'h ket evit leuskel an dud da gousket didrabas ? Ar burev a
vez digor war an deiz hag adalek eizh eur diouzh ar mintin
hepken ! »
« Dimezell, » a c'harmas Beg-e-dok, « ha n' eo ket c'hwi hoc'h
eus hor galvet d' ho skoazellañ ? Al laer a zo en ti-post !
Diskennit diouzhtu da zigeriñ deomp ma vo gwelet e pe lec'h emañ !
»
Ne zaleas ket ar plac'h da ziskenn, ur vantell kambr hir endro dezhi, ha da reiñ dor zigor d' an daou zen. Kement tra a oa en
urzh er burev post ha ne seblante ket e vije bet ennañ an disterañ
laer, ar pezh a zienkrezas ar brigadier, nec'het betek neuze gant
ar soñj e c'hellje koll e vuhez e-kerz ur pegad ouzh enebourien al
lezenn.
« Perak, » emezañ, groñs ha dichek, « va zrubuilhañ e-kreiz va
c'housk, da c'houlenn skoazell gant ho sonerez-tredanek, pa ne oa
laer ebet war ho tro ? »
« Hag ho kalvet em eus e gwirionez, aotrou brigadier ? a reas
ar plac'h gant ar vrasañ souezh. « Va digarez a c'houlennan neuze
hag ho pedan d' am fardoniñ !... Soñj a zeu din bremañ em eus bet
ezhomm da sevel eus va gwele... Pa zistrois dezhañ e faziis,
moarvat, en ur lazhañ ar gouloù hag, e-lec'h pouezañ war an
enaouer, ez eas ma dorn war vonton ar sonerez... Ur wech c'hoazh,
bezit madelezhus a-walc'h da ankouaat va dievezhted. »
« Grevus, grevus-kenañ eo ar pezh hoc'h eus graet ha ret e vo
din her reiñ da c'houzout da bennadurezhioù ar postoù ha da
goronal an archerien, ar pezh a vo kiriek deoc'h da zamantiñ. »
« En an' Doue, aotrou, na rouestlit ket muioc'h ar gudenn, m'
hoc'h asped ! N' eo ket a-ratozh, evit ho pourdañ, am eus graet ur
fazi ken diamzere. Ar vrud a gasfec'h anezhañ a noazfe ouzhin er
vicher a zo va hini. Fiziañs am eus, eta, e plijo ganeoc'h, dre
druez ouzhin, ankouaat an darvoudig-se ha chom hep ober meneg
anezhañ. »
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Strafuilhet holl e oa ar plac'h hag e komze izelek meurbet, an
daeroù o redek eus he daougalad. « Mat, mat, » a lavaras ar pennarcher, didaeret dezhañ ha diegus, moarvat, da gregiñ gant ar
skrid prederius a vije bet da sevel, « distroit da gousket e-keit
ma raimp eveldoc'h. Hogen na gomzit ouzh den eus ar pezh a zo
c'hoarvezet e-kreiz an noz-mañ ! »

« Bennozh deoc'h, aotrou brigadier, » a zistagas ar plac'h d'
e drugarekaat. « Mut e vin evel un toull-bez ha den ne glevo
seurt, bezit asur ! »
P' edo an daou zen o tont da guitaat ar burev, e taoljont
evezh ouzh ur re vanegoù ler hag un tok gwaz chomet warlerc'h unan
bennak, a-is d' an drafig, war ar plankenn a dalvez da daolskrivañ d' an dud o devez ezhomm da zaremprediñ an ti-post. «
Petra an traouerez-mañ ? » eme disfizius ar mestr-archer. Muzik,
pinous dezhi hag o ruziañ, a anzavas e oant bet disoñjet eno an
derc'hent gant un aotrou deuet d' ar burev da lakaat kas ur
pellizher, hogen dalc'het da zerc'hel sekred kement a selle ouzh
he micher, ne oa ket evit diskuilhañ anv an aotrou-se.
..

..

..

..

..

Evel-se, a lavaras deomp Yann-Louj 'n Arvor, ec'h echuas e-giz
ur farsadenn droch taol fentus al laer na oa ket anezhañ. Dihunet
gant pilpasadeg an archerien ha trouz keuneudenn Herve o lopañ war
zor an ti-post, em boa digoret va frenestr ha klasket gouzout
petra a oa a-nevez war al leurgêr. A-barzh pell, e welis Herve hag
ar pemp archer o tistreiñ d' ar gêr. Met e-lec'h mont va-unan d'
am gwele, e chomis e toull ar prenestr, war ziskred eus un dra
iskis all bennak. Ha piv a welis, nebeud goude, o tont er-maez eus
an ti-post ? Ne zivunoc'h morse, moarvat, ma n' her lavaran ket
deoc'h : an doktor Hegarat, kig ha kroc'hen, va zudoù !
« Ma, » eme an everien a oa ouzh ar c'houtouer, « mantrus eo,
evelato ! Set' aze ul louz, avat, ha n' emañ ket gant seurt
taolioù o sachañ dour war e brad. »
*
Diwezhatoc'h, pa ouezas an itron Keruzore penaos e oa bet
bourdet, e kounnaras ouzh he medisin hag he flac'h-post hag e
lakaas reiñ an digouvi da houmañ ouzh he c'has da lec'h all da
glask medisined ken ran hag an Hegarat gant an dimezelled-post.
Neuze ne gavas hemañ netra gwelloc'h nemet dimeziñ d' ur plac'h
yaouank a zoare hag a reas anezhañ ur pried karantezus hag a vuhez
onest, oc'h e lakaat da zileuskel ar strakelled da viken.
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AR GEBEN DONVAET
(The Taming of the Shrew)
pezh-c'hoari gant W. SHAKESPEARE
lakaet e brezhoneg gant J. L. EMILY
prientet evit an embann gant Alan Toravel hag ur strollad brezhonegerien
Rakskrid gant P. Denez
(KENDALC'H)
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ARVEST III
Diviz 1
Padova. Ti Baptista. Lusensio hag Hortensio, treuzwisket o-daou, a
zeu tre. D' o heul Bianka.
LUSENSIO
Diwall, diwall va faotr ; gwelloc'h eo dit chom sioul.
Ankounac'haet ac'h eus dija pegen kivioul
Eo bet Katarina ouzhit ?
HORTENSIO
Kozh randonenn !
Houmañ a oar re vat petra ' dalv un delenn
E skoaz da holl latin ha da « alfa beta »
Rak-se lez ac'hanon da gomañs da gentañ.
Pa vezimp bet un eur o studiañ ar muzik,
E c'hellit deskiñ dezhi lenn en da leorig.
LUSENSIO
Genaoueg bras !
Penaos na perak
Daoust ha n' eo
Diouzh ar studi
Gedal ken n' am

Na anavezez ket zoken
e voe krouet an delenn !
ket evit diskuizhañ hor spered
? Rak-se, gant gwir abeg, me ' gred.
bezo echu.

HORTENSIO
He ! Ul lakez
A garfe derc'hel penn din-me ?
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BIANKA
Mar plij, tavit
Rak en aner, e gwir, ec'h en em chikanit.
Din-me, n' eo ket deoc'h-hu, eo da varn an afer.
Mes evidon, klevit, n' emañ mui an amzer
Ma vezo merket din, evel d' ur c'hozh bugel
An eur da vont d' ar skol nag hirder pep kentel.
Me a intent bezañ libr da zeskiñ d' am giz
Hag evit lakaat un termen d' ho tiviz

Azezomp holl amañ. Kemerit ho telenn,
C'hwi. A-benn ma vezo stignet mat pep kordenn
Hemañ en dezo bet amzer da zeskiñ din
Ar c'hozh tammoùigoù kentañ eus al latin.
HORTENSIO
Pa vin prest, e chomfot a-sav gant ho kentel ?
LUSENSIO
Stign atav da gerdin da c'hedal, kozh ranell !
(Hortensio a ya pelloc'hik.)
BIANKA
En dro all e pelec'h n omp bet ehanet ?
LUSENSIO
Amañ, sellit, itron : ar pajenn ' zo merket.
(Lenn a ra.)
« Hac ibat Simois ; hic est sigeia tellus ;
« Hic steterat Priami regia cessa senis. »
BIANKA
Displegit da gentañ an holl c'herioù-se din.
LUSENSIO
« Hac ibat » evel am eus lavaret deoc'h diaraok, « Simois » me eo
Lusensio - « Hic est » mab da Visensio, ganet e Piza - « Sigeia tellus »
hag em eus cheñchet dilhad evit dont da ober deoc'h al lez - « Hic
steterat » Lusensio all a vez war ho tro - « Priami » eo va mevel Tranio
- « regia » gwisket gantañ va dilhad-me - « celsa senis » evit gellout
aesoc'h a se desev ar paotr kozh.
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HORTENSIO
Dalit ! Setu me prest, Itron.
BIANKA
Ho selaou ' rin :
N' hoc'h eus nemet kregiñ.., o pegen difeson !
Va skouarn, va skouarn ! Bouzarañ a rit ac'hanon !
LUSENSIO
Krañch en toull, va faotr, ha stard da gerdin a-nevez.
BIANKA
Ya, ya. Ni, da c'hedal, gwelomp peseurt evezh
Em eus taolet ouzh ho kentel.
« Hac ibat Simois » - me n' hoc'h anavezan ket - « Hic est sigeria tellus
» - n' am eus fiziañs ebet ennoc'h - « Hic steterat Priami » - Diwallit
mat na glevfe ac'hanomp - « regia » - n' ho pezet fiziañs ebet - « celso
senis » - nag arabat eo deoc'h disfiziout kennebeut.
HORTENSIO
Mont a ra mat
Bremañ. Nemet al « la » a zo rust ur begad.

LUSENSIO
He ! Rustoc'h eo al « la » en da gorzailhenn-te !
HORTENSIO (evitañ e-unan)
Pebezh divergontiz n'en deus ket an den-se !
Daoust ha n' en defe ket c'hoant da ober al lez
D' ar plac'h yaouank ? Mat e ve din teurel evezh !
BIANKA
Da c'hedal ho klevout me a chom diskredik.
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HORTENSIO
Ha mat a rit, Itron : n' eo ket ur seurt eostig
Ha ken sur ha m' en deus stignet mat e delenn
Esides hag Ajaks, ne raent nemet un den.
BIANKA
Ret mat eo din krediñ va mestr ; rak a-hend-all
Emaon atav war var pe ez eo stignet fall
Pe stignet mat... Mes krogit eta, ma welin.
HORTENSIO
Paotr, kae da ober un dro dre ar jardin
Da c'hedal. Va c'hentel a zo graet evit daou
Ha n' eo ket mat e ve un trede o selaou.
LUSENSIO
Me a chomo sioul amañ da azezañ
(Evitañ e-unan.)
Un diaoul a dostenner eo savet
Me ' soñj din, ha krediñ ' ran
Emañ ouzhpenn soñj ar muzik en
Ret mat eo din gwelout peseurt

da vezañ
ne fazian ket
e spered.
ardoù a ra.

HORTENSIO
Itron, n' emaoc'h ket hep gouzout, an hent berrañ
Evit ober pep tra eo kregiñ en ur penn.
A-raok gellout eta c'hoari gant un delenn
Eo ret bezañ barrek diouzh an holl notennoù,
Hag eus ac'hano goude-se, a bazennoù,
E saver uheloc'h-uhelañ, kompren a rit ?
Evit hiziv, Itron, ni ' welo, ma karit,
An doare (bet inventet ganin va unan,
Mes un doare verr, ar wellañ, a intentan)
Da welout mat, da welout sklaer ar c'hemm a zo
Etre pep div notenn, etre 'r si hag an do,
Etre 'r fa hag al la, tre 'r mi hag ar re.
BIANKA
Pell a zo abaoe ma ouzon an dra-se.
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HORTENSIO
Ha, mes me 'm eus un doare nevez da zeskiñ

Ar gamut. Ya, ha setu amañ anezhi.
BIANKA
Gamut ? Me 'zo prest da selaou pep tra.
HORTENSIO
Ut re, me a gar karantez evel bara
Re mi, rak-se diskouezit din un tamm
Mi fa, rak me ho kar muioc'h eget va mamm
Fa sol la, me ho ped, bezit truez ouzhin
La si ut, rak anez me ' zo sur e varvin.
BIANKA
Hag an dra-se, aotrou, eo a c'halvit gamut ?
Kalz e karan hiroc'h an do eget hoc'h ut
Ha ne blij din tamm ebet ho toare nevez
Heuliomp ar gizioù kozh : eno 'mañ ar furnezh.
(ur mevel a zeu tre.)
Petra 'zo 'ta ?
AR MEVEL
Ho tad a c'houlenn ma lezfot
Ho kental a-gostez diouzhtu, ha ma teufot
Da sikour stignañ kambr ho c'hoar a-benn warc'hoazh
Pa 'z eo gwir emañ 'n deiz ma yelo gant ur gwaz.
BIANKA
Kenavo ur wech all. Mont a rankan diouzhtu.
LUSENSIO
Koulz eo deomp mont ivez; ha n' eo ket, emeit-hu ?
HORTENSIO (mont a ra kuit)
Evidon-me ne 'z in ket kuit a-raok gouzout
Peseurt a zo e soñj hemañ. Diouzh e welout
E kar ar plac'h yaouank. Deus atav, Bianka,
Ma ne blij dit nemet tud chomet da restañ
Evel hemañ. Kae, kae gantañ ! Me a gavo
En un tu all ur plac'h all hag am digollo !
(Mont a ra kuit.)
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Divis 2
Padova. Dirak ti Baptita. Baptista. Gremio, Tranio, Katarina, Bianka,
Lusensio, ha mevelien a zeu tre.
BAPTISTA (da Dranio)
Ha n' eo ket ? E feiz, ya, an deiz a zo hizio
Ma tle Katarina mont gant Petruchio,
Ha n' eus keal ebet c'hoazh dezhañ da zegouezhout.
Petra ' vo lavaret ? Ur vezh eo, goude tout,
Lezel en doare-se ar beleg da c'hedal
Ur wech sonet an eur.

KATARINA
Ur vezh ? Ya, mes padal
An holl vezh a zo din, va zad, pa rankan me
Reiñ va dorn en despet din d' an divezhet-se
A oa pres bras warnañ d' ar poent ma rae e lez
Hag a c'hoanta bremañ gortoz pemzek devezh.
Lavaret em boa deoc'h n'oa nemet ur bourder,
Hag e oa da ziwall eus ur seurt marvailher.
Gwelout a reot e kemero e blijadur
Oc'h ober al lez da ugent, o larout sur
E timezo ganto, o lakaat zoken
Kas an embann, ober ar fest, pediñ pep den
Hag o chom goude kement-se, hep dont war dro.
Ah ! Ya ! C'hoarzhin a dle bremañ 'leizh e varo,
Evit an taol en deus graet din ! Ha gant ar biz
Pep amezeg bremañ a raio din : « Kibiz ! »
En ul lavarout « sell, houmañ eo ar sodenn
A zo kroget da vat an tan en he lostenn,
Hag a vije bremañ euredet evit mat
Ma teurvezfe gant he fichon dont d' he c'herc'hat ! »
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TRANIO
Amzer, amzer, Itron ! Ha c'hwi ivez Baptist,
N' eo ket deoc'h bezañ ken chalet, na dont ken trist,
Petra bennak a zo bet degouezhet gantañ
Petruchio n'eo ket un den fall anezhañ
Daoust ma vez rok, da ober vat eo atav prest,
Ha pa deurvez farsal, goût a ra chom onest.
KATARINA
Sal ma vefen me bet chomet hep e welout !
(Tec'hout a ra kuit en ur zifroñkañ, heuliet gant Bianka hag
ar re all.)
BAPTISTA
Ya, ouel, va merc'h, ne c'hellan ket dianzavout
An daeroù a skuilhez bremañ. Ur sant zoken
Ne harzfe ket ouzh hevelep difiadenn.
(Biondello a zeu tre.)
BIONDELLO
Mestr ! mestr ! Ur c'heloù kozh, mes ur c'heloù hag a dalv keit ha pep
nevezinti !
BAPTISTA
Petra ' zo 'ta ?
BIONDELLO
Petruchio a zo aze !
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BAPTISTA
Deuet eo ?

BIONDELLO
N' eo ket !
BAPTISTA (hegaset)
Petra 'ta ?
BIONDELLO
Erru eo !
BAPTISTA
Ha peur e tegouezho ?
BIONDELLO
Pa weloc'h anezhañ amañ, e lec'h m' emaon, o sellout ouzhoc'h.
BAPTISTA
Ha goude ?
BIONDELLO
E feiz, Petruchio a zo erru, un tog nevez-flamm war e benn, hag ul
levitenn beñseliet war e gerc'henn. Ur bragez zo gantañ hag a zo bet
cheñchet tu dezhañ teir gwech, ur re votoù hag a ve lavaret archedoù,
unan bouklet, unan laset. Ouzh e gostez e toug ur c'hleze hag a zo bet
kavet moarvat e-touez an hernaj kozh a zo dalc'het en ti-kêr e-giz
relegoù : tri mil gwaget eo ha torret eo e dourgenn. War gein e varc'h un
dibr debret gant ar preñved, gant stleugoù eus a bep foar. Hag ouzhpenn
m' eo morvous ar marc'h, ez eo gwak en e livenn-gein. Taget eo gant ar
c'hoeñv-bouzelloù, brein gant ar strakouilhon, kubezenn mezh, ha leun a
gignadennoù. An derzhienn velen ne ya ket dioutañ ha pase-poent eo hen
pareañ diouzh an aviez. Izel eo en e gein. Re verr emañ e dreid a-raok,
hag an houarn en e c'henou n' emañ nemet eus ur gostezenn. Ar rañjenn a
zo graet eus ler un dañvad, bet torret meur a dro dija gant ar bec'h a
roe dezhi pa venne pukañ, ha dreset gant skoulmoù. Ur senklenn c'hwec'h
gwech peñseliet gant ur c'hulier maouez e boulouz, gant div lizherennig
koant treset brav gant tachoù kouevr, ha takonet amañ hag ahont gant
neudoù.
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BAPTISTA
Ha piv ' zo ouzh e heul ?
BIONDELIA
E vevel, Aotrou, akoutret pok evel ar marc'h, un heuzoù lien war ur
c'har, hag ur votez mezer en troad all, gargen ruz hag un all wenn, un
tog kwaget, hag The Humour of Forty Fancies piket ennañ e-giz pluenn. N'
en deus tres den ebet, met tres ur monstr. Den ne lavarfe eo hennezh
mevel ur c'hristen.
TRANIO
Un taol farserezh bennak en deus c'hoant ober ma 'z eo gwisket evel-se.
BAPTISTA
Mat, mat. Forzh penaos eo gwisket, kontant on ouzh e welout o tont.
BIONDELLO
Ma, setu eñ amañ !
PETRUCHIO

Ac'hanta 'ta ? Penaos e ya an dud en ti ?
BAPTISTA
Deiz mat dit !
PETRUCHIO
Nann ! Ne ya ket kaer ar stal ganti ?
BAPTISTA
N' out ket kamm, koulskoude ! Bez ez out ?
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TRANIO
N'ouzon ket,
Mes ar pezh a zo sur, dizoare eo gwisket.
PETRUCHIO
N' eo ket gant va dilhad eo am eus-me preder !
Mes e pelec'h emañ Katell ? Daoust ha seder
Eo hi ? ha boujantik ? Ha c'hwi, va zad, yac'h oc'h ?
Mes perak ur seurt dremm... Hag an holl en-dro deoc'h,
Perak e chomont-i sebezet er giz-se,
Er memes mod ma welfent dirazo, aze,
Ur steredenn lostek prest da gouezhañ warno ?
BAPTISTA
Gouzout a rit emañ hiziv deiz ar friko.
Doaniet oamp da gentañ gant aon na teufes ket.
Ha doanietoc'h bremañ pa ez out degouezhet.
En anv' Doue, taol diwarnout ur seurt dilhad
A zo ur gwir doñjer evit hon daoulagad,
Hag a zo ur vezh evidout.
TRANIO
Ya, diwiskit
An urupailhoù mezhus-se, ha lavarit
Perak goude bezañ chomet keit all hep dont,
E tegouezhit bremañ ken balc'h, ken divergont ?
PETRUCHIO
Kement-se holl a ve diaes-bras da lavarout
Ha ken kasaus all evidoc'h her c'hlevout.
A-walc'h eo deoc'h gouzout am eus c'hoant seveniñ
Ar ger a rois dirazoc'h. Meur a hini
En ho touez, marteze, n' am c'havint ket fidel
Mes arabat e ve barn un den diouzh ur gwel
Ken nebeut ha diouzh un ober. Ha pa welfoc'h
Sklaer a-walc'h en afer, c'hwi am barno gwelloc'h.
Mes e pelec'h emañ Katell ? N' on bet chomet
Nemet re hir da selaou. Na welit ket
An heol a zo digas o tiskenn war e c'hiz :
Lod e oa deomp bezañ bet pell ' zo en iliz.
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TRANIO
Gant a reot, na 'z it ket ken brizh dirak ho kwreg
It d' am c'hambr da gentañ, ha cheñchit ho lavreg.

PETRUCHIO
Me d' ho kambr ? Tra ! Evel-se ez in dirazi !
BAPTISTA
Lavarit neuze kenavo d' an dimeziñ.
PETRUCHIO
En doare-se ez in ha peoc'h gant kement-se !
N' eo ket d' am dilhad e timez, he ! mes din-me !
Mes perak chom keit all amañ da ranellat ?
Pa 'z eo ken bras mall mont da reketiñ deiz mat
Da Gatarina, ha da gaout diganti ur pok.
(Petruchio ha Gremio a ya kuit.)
TRANIO
Ur farserezh bennak a verv dindan e dog
Re mat e vezo deomp, avat, ma 'z eus moien,
A-raok mont kuit ober dezhañ cheñch levitenn.
(Baptista ha Gremio a ya kuit. - Da Lusensio.)
...N' eo ket a-walc'h deomp gounit kalon ar verc'h,
Konsantamant an tad a ranko dont war-lerc'h,
Hag evit-se, evel ma her gouzoc'h dija,
E rankomp kaout un den kontant d' hor skoazellañ.
N' eus forzh piv a zo mat da se, rak ni ' ouezo
Hen teurkiñ diouzh hon dorn. An den-se a vezo
Evit ur pennadig Visensio ho tad.
N' en dezo da ober 'met teurel evezh mat,
Da brometiñ hiroc'h eget n' on me bet aet
Baptista ' responto : evelse bezet graet,
Hag ar verc'h Bianka a zo deoc'h distlabez.
LUSENSIO
Ya, n' eus forzh penaos, ha pa rankfemp he laerezh
Ur wech ma vezo graet ar skoulm, lez ar bed holl
Da ragachat, va labous ne yel ket da goll
Rak em c'haoued me a ouezo mat he derc'hel,
Nemet ar skolaer daonet all a zalc'h e sell
Dalc'hmat warni hag e vo diaes en em dennañ.
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TRANIO
Mann, nann, bezit fiziañs, ni a ouezo krennañ
O beg d' ar re-se holl, ha tennañ hor spilhenn.
Ni ' lezo Gremio gant e bennad blev gwenn
A daolo poultr d' an tad e toull e zaoulagad,
Hag a zesko un doare all da vuzikat
D' ar bouroueller-se a anver Lisio.
Dav dezhi 'ta : evidoc'h eo, Lusensio !
(Gremio a zeu tre.)
Gremio, daoust ha c'hwi a deu eus an iliz ?
GREMIO
Ya da ! Ha laouenoc'h eus ar skol na deuis
Biskoazh !

TRANIO
Ha neuze ?... Hag an daou bried nevez ?
GREMIO
Priedoù ? Feiz ! Priedoù int, e gwirionez.
Gouzout a rit peseurt soroc'herez eo hi ?
Un oan eo c'hoazh e-skoaz an den a ya ganti !
TRANIO
Un oan ? Nann, n' eo ket posupl. Ne gredan ket
Rak e pelec'h e kav dit e vezo kavet
Ur par d' ar plac'h-se ?
GREMIO
Un diaoul eo eus an ifern !
TRANIO
Mes hi ' zo un diaoulez dibabet eus ar bern.
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GREMIO
Nann, nann, un durzhunell eo hi e-skoaz dezhañ.
Pa deuas ar beleg da c'houlenn digantañ
Ha konsantiñ a rae kemer Katell da wreg :
« Ya ya, trible daonet, » emezañ, ken dichek
Ma lezas ar beleg e levrig da gouezhañ,
Sebezet holl - peadra a oa d' her bezañ Hemañ na soublas ket diouzhtu da zisevel
E levr. Pa soublas (mes nann, n' eo ket gwirheñvel)
Ar sod a zistagas gantañ un atoudenn
Ma 'z a levr ha beleg da ruilh war al leurenn.
« Ha deuit bremañ d' o zisevel neb a garo ! »
Emezañ !
TRANIO
Hag ar wreg n' eo ket kouezhet maro
O welout kement-se ?
GREMIO
Nemet krenañ a rea
Hag en ur he gwelout, egile a daera
En ur stekiñ e dreid, en ur bec'hiñ ive
Gwashoc'h eget biskoazh... Ur pennadig goude,
E c'houlenn gwin. « D' ho yec'hed, » emezañ ken kreñv
Evel ur martolod yaouank, pa wel an neñv
O skarzhañ war-lerc'h ur gorventenn. Ur berad
Ne evas ken. Neuze, e toull e zaoulagad
E taolas ar peurz d' ar sakrist war zigarez
E varv, emezañ, a seblante diskouez
Kaout ezhomm eus un nebeut dour evit astenn
Ha d' e wreg e laka e zorn en-dro d' he fenn,
Hag e ro dezhi ur pok ken start, ken heglev,
Ma voe klevet goude an iliz oc'h heklev.
O welout kement-se, gant ar vezh e redjon
Hag an holl war va lerc'h a denn kuit eveldon.
Nann, eured ken diboell na voe biskoazh gwelet...
Mes klevit !... ar muzik !... Setu i degouezhet !

Petruchio, Katarina, Bianka, Baptista, Hortensio, Gremio a zeu tre.
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PETRUCHIO
Va mignoned, c'hwi holl a zo amañ, bennozh.
Prejañ ganen hirio a zo en ho mennozh,
Ha n' eo ket gwir ? Moarvat ez eus friko da gaout
Gwin kozh leizh ar werenn, kig ejen ha kig maout,
Mes c'hoarvezout a ra ma rankan mont ac'han,
Rak-se deoc'h holl ur c'henavo a lavaran !
BAPTISTA
N' eo ket posupl ?... E rankfec'h hu mont kuit fenozh ?
PETRUCHIO
N' eo ket fenozh : diouzhtu. Ne c'hellan ket gortoz
Na vezit ket souezhet : ma oufec'h nag a draoù
A zo war va spered, e lavarfec'h ho taou,
Ha c'hwi ivez « Ya, kae, rak gwelloc'h eo dit mont »
Bennozh deoc'h da vezañ ho kwelet o respont
Niverus d' am fedenn ; ha va bennozh ive
Da vezañ diredet gant ken bras aked-se
Da zousaat evidomp anken an disparti.
O Katell venniget ! Ya, truezit outi.
Leinit holl gant va zad, hag evit d' ho yec'hed.
Rak ne c'hellomp ket chom : Hep kenavo, gwazed !
TRANIO
Chomit da vihanañ ken ha goude ar fest.
PETRUCHIO
Ne c'hellan ket !
GREMIO
Chomit, rak pep tra a zo prest.
PETRUCHIO
Nann, n' eus moien ebet.
KATARINA
En an' Doue 'ta chomit !
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PETRUCHIO
E feiz ya, kontant on.
KATARINA
E gwir e lavarit ?
PETRUCHIO
Kontant on d' az kwelout oc'h her goulenn ouzhin,
Met kaer az po goulenn, nann biken ne chomin.
KATARINA
Ma karit ac'hanon, chomit !
PETRUCHIO

Grumio, hop !
Va marc'h !
GREMIO
Kement a vall en deus da loc'h, ma lop
War e speurenn, ha ne baouez da bavata.
KATARINA
Grit a garfot. Ne 'z in ket d' hoc'h heul !
PETRUCHIO
Ac'hanta !
KATARINA
Nag hiziv, na warc'hoazh, ken a blijo ganen.
An hent a zo digor, it, it gant ho roudenn !
Ur pabor kaer, 'm eus aon, a vezo ac'hanoc'h
A-benn ar fin, pa 'z oc'h ken dichek en ul loc'h !
PETRUCHIO
Arabat eo ez afe droug ennout, Katell !
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KATARINA
Eo ! Droug a yel ennon ! Peseurt afer a c'hell
Ho kedal er giz-se ? N' ho pezet ket enkrez,
Va zad, me raio dezhañ chom, e gwirionez.
GREMIO
Ac'ha !... Emañ ar bik prest da lemmañ he beg !
KATARINA
Aotroned, chom a reomp amañ hep gwir abeg.
Savit d' an nec'h, hag it ouzh taol ! Gwelout a ran
N' am eus seurt ebet ken da c'hedal digantañ
Hag e vezo graet trumm ac'hanon ur sodenn,
Me n' am eus ket an nerzh da stourm ouzh e froudenn !
PETRUCHIO
Sevel a raint, rak gouzout a rez komandiñ !
Ya, mignoned ! Savit d' an nec'h, sentit outi !
It ouzh taol, it, debrit leizh ho c'hoant, hag evit
D' am yec'hed, da yec'hed Katellig. Kemerit
Ho plijadur evel ma tere. Bezit ge,
Mes Katellig amañ a rank dont d' am heul me !
Béh ! Bêh ! Ne dalv ket dit ober selloù a-gorn,
Na derc'hel da c'henou digor evel ur forn.
Nann, na stekiñ da dreid, na bezañ droug ennout.
Me eo ar mestr, hag a ziskouezo va galloud.
Katellig a zo din, hi eo va holl zanvez,
Va itron ha va flac'h, va dousig, va ziegezh.
Setu hi em c'hichen ; touchet outi bremañ,
Neb a zo hardizh d' hen ober. Siwazh dezhañ,
Ma c'hoantafe mirout ouzhomp da vont en hent,
Me roio tu dezhañ da vuzuliañ e vent !
He, Grumio ! Amañ va faotr ! Tenn da gleze,
Ha skoomp dizamant war an holl laeron-se !
Deus ! Sikour da vestrez ! Diskouez ez out ur gwaz !

Na gren ket Katellig n' out ket aet ganto c'hoazh,
Rak me d' az tiwallo a-enep dek dousenn.
(Petruchio, Katarina ha Grumio a ya kuit.)
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BAPTISTA
Ra yelint kuit e peoc'h. ha lavaromp Amen !
GREMIO
Ya, rak ma ne yeont ket, me ' varvo gant c'hoarzhin !
TRANIO
Dreist an holl istorioù a zo bet kontet din
Emañ an eured-mañ.
LUSENSIO (da Vianka)
Ha c'hwi petra soñjit
Eus ho c'hoar !
BIANKA
Me ! Peseurt a soñjfen, a gredit ?
Nemet feulz hec'h unan, he deus kavet he far.
GREMIO
E feiz, Petruchio, Katellet out, hep mar !
BAPTISTA
Va mignoned, daoust ma 'z a kuit ar verc'h henañ
Arabat e chomfe ar friko da yenañ.
Gwasteltoù zo, hag a c'houlenn bezañ debret,
Ha goulennet o deus ma 'z evimp d' o yec'hed !
Lusensio, kemerit c'hwi plas an ozhac'h.
Ha te, va merc'hig Bianka, te ' zo diwrac'h
Hag a ouezo bravik kargañ plas da c'hoar all.
LUSENSIO
Se a zo eviti evel c'hoari da fall
A-benn gedal disul !
RAPTISTA
Lavarout mat a rit.
He zro a zo bremañ. Allo, ouzh taol, deuit !
(Mont a reont kuit.)
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E Koun Hervé Maze
Gant A. GWILHOU hag A. DANIEL
Ar wir vrezhonegerien, ar re da vihanañ a chom peg atav ouzh an
emsav brezhon, o deus klevet, sur a-walc'h, anv eus Herve Maze ; klevet o
deus ivez moarvat ne oa ken siwazh, e oa aet d' an Anaon kazi a-daoltrumm e dibenn miz Gwengolo.
Bez' e oan unan eus e geneiled wellañ. Dre an darempredoù
pemdeziek, koulz lavarout, em eus bet gantañ e-pad bloavezhioù, ouzhpenn
al liammoù familh a oa etrezomp, e oan deuet da anavezout e demz-spered,
e zoareoù ober, e venozioù gwelloc'h moarvat pe koulz da vihanañ hag e
vignoned all.
N' eo ket amañ din da gomz eus ar glac'har mantrus, eus an
dristidigezh a lez war e lerc'h e-touez e familh evel just hag ivez etouez e geneiled a zo ken niverus, met un dlead eo reiñ da gentañ da
c'houzout d' ar re yaouank n' o deus ket e anavezet nemet dre vrud an
diouer bras ha marteze dianat da galz eo e varv evit an emsav brezhon avremañ, dreist-holl dre ar skouer en deus roet atav hag a zalc'h da reiñ
o lakaat ar brezhoneg er plas kentañ en e diegezh hag en divizadennoù pe
er breutadennoù gant e geneiled vrezhoneger, ivez dre e zoare efedus da
vrudañ ar brezhoneg. Nag a bet en deus lakaet da dommañ ouzh hor yezh (me
en o zouez), goude meur a ziviz, gant abegoù reizh displeget eeun ha
plaen gant e spered lemm. N' en doa ket e bar da reiñ brall d' ar
c'hredennoù treuzwisket skignet e Breizh gant gouarnamantoù Bro-C'hall
dre vruderezh a bep seurt mod (kentelioù skol, kelaouennoù,
fiñvskeudennoù, skingomzerezh, hag all...).
Ouzhpenn ur Brezhon emskiantek, birvidik hag oberiant, ouzhpenn un
den eeun, dalc'hus, hegarat, ez eo bet ivez ur mestr war e vicher a
strilhour. Graet en deus evit e gevredigezh Shell Berre meur a gavadenn
doare ober anavezet bremañ ganti dindan e anv.
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Bremañ m' em eus c'hoant komz eus va darempredoù gant va faour
kaezh mignon eo ret din ober ur gwall gammed war a-dreñv.
Ar c'houn kentañ em eus eus Herve a zo e blas er bloavezh 1913. E
oan o kregiñ gant va eilvet bloavezh skol e Kastell-Paol, « Skol Kreisker
» hec'h anv, e soñj tommañ e-pad ar bloavezh-se bankoù ar pempvet klas
renet gant ur beleg a zoare a-walc'h « Tintin » e lesanv. D' ar c'houlzse, koulz ha bremañ ivez a gav din, ar c'helenner, e derou ar bloavezh
skol, a lakae e skolidi d' ober un doare kenstrivadeg, e latin, e galleg
hag all, cvit gouzout talvoudegezh pep hini eus e skolidi. Setu ar pezh a
reas Tintin ; ha me o welout adrekon ur paotr mistr ha bihan (peogwir e
oa bihanoc'h egedon) ha n' anavezen ket. En e vloavezh kentañ a skolaje
oa, se oa anat. Amañ eo ret din reiñ ur diskleriadenn : d' ar c'houlz-se,
e Breizh da vihanañ, pa zeued en ur skol eil derez e kroged peurvuiañ er
c'hwec'hvet klas ha c'hoazh hepken ar re o dije tremenet o « santifikad
», a-hend-all e vezed lakaet er seizhvet klas pe c'hoazh izeloc'h.

« Setu amañ, emezon, unan en deus faziet moarvat, » ha me o
lavarout dezhañ : « amañ ez out er pempvet klas, selaou. » « Gouzout a
ran, » a respontas din Herve, rak Herve an hini oa, gant ur mousc'hoarzh
damhegarat, damc'hoapaus, an doare mousc'hoarzh didennus am eus gwelet
ken alies war e vuzelloù goude-se, ur mousc'hoarzh ha n' ankounac'hain
kammed. Deiz war-lerc'h ar strivadeg e oa roet an notennoù hag e oa Herve
e-touez an dek kentañ war bemp ha tregont pe ouzhpenn ma oamp. Met bez' e
oa e-touez ar re vihanañ hag an hini yaouankañ. Setu Tintin moarvat en
doa urzhioù a-ratozh ; mont a reas da vihanañ da gaout Herve, ha dezhañ :
« Te, va faotr, a zo yaouank c'hoazh, gwell eo dit diskenn er c'hwec'hvet
klas, ne golli ket da amzer ha sur e vi ar c'hentañ eus da glas ». Setu
Herve, daoust d' e zeskamant, da ziskenn er c'hlas izeloc'h dre ma oa
bihan a vent ha yaouank e oa.
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Ne gomprenen ket an doare ober-se, na oa ket reizh..., ha me
dedennet gant ar paotr-se, daou vloaz yaouankoc'h egedon. Ouzhpenn ne oa
ket reizh, an urzh-se a oa noazus evit Herve, rak dre ma oa kalz
desketoc'h eget e gamaladed ar c'hwec'hvet klas n' en doa ket kalz a dra
d' ober evit bezañ e-touez ar re gentañ. Moarvat war alioù person Lopereg
en doa dibabet ar gevrenn latin ha gregaj ; mont a reas evel-se betek
hanterenn gentañ ar « bac », a dremenas aes a-walc'h. Er bloaz war-lerc'h
e krogas gant ar brederouriezh. N' ouzon ket hag e plije kalz dezhañ an
danvez-se, da vihanañ en doare ma veze kenteliet e Kastell-Paol, pe
marteze ivez ar menozioù en doa displeget er boelladenn taol-arnod an eil
« bac » ne glotent ket gant re ar c'helenner difazier, da vihanañ
c'hwitet en doa war e daol evel m' en doa lavaret din. Setu eñ da
adkregiñ gant ur bloavezh all met a-dreuz an tammoù kentelioù jederezh en
doa bet e oa deuet anat dezhañ e oa kalz muioc'h troet e spered war ar
jedoniezh hag ar skiantoù resisoc'h eget ar brederouriezh klasel hag un
tammig ivez marteze, gwan e veze desket e skolaj Kastell d' ar c'houlzse, hag eñ d' ober war-dro an eil hag egile. Setu er bloaz war-lerc'h e
tremenas gant berzh an daou daol arnod, jedoniezh hag ivez filozofiezh.
Echu gantañ e Kastell-Paol e kendalc'has evel just war ar studioù
jedoniezh hag all, ma oa e spered ampart warno. Ober a reas ivez war-dro
skiant an nerzhioù natur ha war-dro ar strilhouriezh ma voe un nebeut
goude degemeret en ur skol vras a Bariz lec'h ma teuas gantañ e ziplom a
ijiner war ar strilhouriezh.
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Setu ar pezh a glevis gant keneiled, hag ar pezh a lavaras e-unan
din ur pennad mat goude. Rak evel ma tegouezh alies, echu ar skolioù pep
hini a zibab e hent, laoskaat a ra buan al liamm ha koll a reer tamm-hatamm darempred gant hor gwellañ keneiled skol. Setu aze moarvat reolenn
voas ar vuhez ! Met ne vez ket reolenn hep mank hag Herve a vo bet ur
mank. Herve, daoust d' ar bloavezhioù, n' en doa ket ankounac'haet
ac'hanon. Moarvat e oa war-dro trizek pe bemzek vloaz n' em boa ket bet
keloù dioutañ pa welis anezhañ dirak dor vras va zi labour e straed
Messin e Pariz. Ouzh va gortoz e oa... Penaos en doa kavet chomlec'h va
zi-labour ? n'em eus ken a soñj. Marteze dre gannadig Skol Kreisker a
resevemp an eil hag egile hag a glaske en aner peurliesañ derc'hel
darempred gant ar re gozh - pezh a oa mat-tre - met ar re gozh deuet da
vezañ bourc'hizien pe get a chome peurliesañ mut ha diseblant... Kuitaet
em boa Herve krennard hag e oa dirazon bremañ un den yaouank c'hoazh met
dija en e vrud, reut en e sav, levrioù ha kelc'hgelaouennoù gantañ dindan
e gazel. N' en doa ket kemmet kemeht-se koulskoude hag en em anavezout a
raimp mat hon daou diouzhtu. Met bremañ e oa deuet da vezañ brasoc'h

egedon (se ne oa ket diaes avat !). Na pegen laouen e oan oc'h adober,
koulz lavarout, anaoudegezh gant ur c'hamalad skol kollet ganin pell a oa
hag evel just, kalz a draoù hor boa da gontañ an eil d' egile : da gentañ
diwar an amzer dremenet, ha petra oa deuet da vezañ hor c'heneiled kozh
eus Kastell, penaos hor boa pep hini ac'hanomp renet hor buhez abaoe ar
skolaj, diwar hol labour ivez, eñ ijinour e ti Shell en e labouradeg
enklask eus Sant-Denez. Ya, hon diviz en deiz-se en doa padet meur a
eurvezh rak dalc'het em eus soñj, daoust d' an amzer dremenet abaoe, hor
boa koaniet asamblez, e oan aet d' e ambroug betek e gambr ostel e-kichen
plasenn Klichi ha n' en em guitaimp nemet war-dro hanter-noz... Ouzhpenn,
divizet hor boa en em welout da vihanañ ur wech ar sizhun daoust ma oamp
ur pennadig an eil diouzh egile, rak me oa o chom e Montparnas. Derc'hel
a raimp d' hor ger ha bep sadorn e tebremp asamblez da greisteiz hag
alies da noz. Me 'yae da glask anezhañ peurliesañ d' e gambr ; eno etouez levrioù strilhouriezh, kelc'hgelaouennoù gallek ha saoznek e-leizh
oc'h ober war-dro an hevelep danvez, e kaved mesk-ha-mesk levrioù
brezhonek pe kelaouennoù broadel brezhon, pezh a rae dimp komz diwar-benn
hor yezh c'henidik hag a oa un dra nevez evidon avat rak ma komzen
brezhoneg er gêr, ma tistagen a-wechoù ur ger bennak e Pariz gant
keneiled eus va bro war zigarez farsal, n' anavezen tra war istor Breizh,
an emsav brezhon, ar vuhez lennegel vrezhon.
Herve ne oa ket ur prezeger (gwell a se !) : ne glaskas ket pouezañ
war ar menozioù em boa d' ar c'houlz-se, menozioù sanket ennon ez-vihanik
ha n' am boa ket klasket prederiañ warno tamm ebet, met eñ a gavas an tu
d' o brallañ hep komz anezho. Alies, a-raok diskenn eus e gambr, hep
goulenn tra, e preste din da lenn unan pe unan eus e levrioù brezhonek.
Met, evel kalz a re all, ha din gouzout mat ar brezhoneg, ne ouien ket e
lenn, pe gentoc'h e kaven diaes e lenn daoust d' an esae em boa graet vaunan, bloavezhioù a-raok war « Buhez ar Sent » e-pad va c'hoñje e Siri.
Setu a-wechoù e tistroen al levrioù dezhañ hep bezañ o digoret. Met Herve
a oa pennek ha pa c'houlenne diganin petra a soñjen eus ai levr pe an
istor, e tape ac'hanon diaes kement ha ken bihan m' en em lakais da lenn
war va fouez pennadoù eus al levr, un niverenn eus Gwalarn an darn vuiañ
a-raok e restaol... ha me dedennet evel-se tamm-ha-tamm d' ar brezhoneg.
Ouzhpenn-se, d' ar c'houlz-se, da vare 1932 ha 33, Herve a zaremprede ar
c'helc'h keltiek renet neuze gant unan eus Plouganou, ur brezhoneger
ampart n' emañ ken e anv em fenn ; ha pep pemzekdeiz pe deir sizhun, d'
ar sadorn goude lein brezhonegerien ar c'helc'h a en em vode en ur sal a
oa en estaj kentañ ur c'hafedi a skoe war blasenn Sant-Sulpis. Aet e oan
di gant Herve ur sadorn abardaez hag eno e ris anaoudegezh gant Ar Menn,
Roparzh Aodig, Bachellery a oa eno en e vleud, an Dimezell Doarin hag un
nebeut re all n' emañ ket bremañ o anv dindan va fluenn. Komzet e veze
brezhoneg hepken, hag alies unan bennak a rae ur brezegenn war danvezmañ-danvez. Soñj em eus e oan bet me ivez lakaet d' ober unan, met lakaet
em boa an holl da zistrinkañ da c'hoarzhin gant va zrefoedach na oa mui
galleg na mui brezhoneg. An danvez em boa dibabet a oa ar gizelladurezh e
Breizh en amzer an Azganidigezh... ha n' anavezen e brezhoneg nemet ar
gerioù boutin, ar brezhoneg saout evel ma vez lavaret.
Lod marteze a gavo dezho e pellaan amañ eus ar gudenn. Tamm ebet !
Levezon Herve Maze war an emsav sevenadurel brezhon e Pariz he deus bet
kement a bouez ma n' heller ket dispartiañ dioutañ e vuhez e Paris.
Ouzhpenn ar bodadennoù brezhonek e Sant-Sulpis en doa staliet en
hevelep sal keltiek, a gav din da vihanañ ut armel levraoueg renet gant

Ar Menn a rae war-dro ar prestañ levrioù. Roparzh Aodig ha Bachellery eo,
m' em eus soñj, a roe buhez d' ar bodadegoù brezhonek, a atize anezho, a
c'hellfen lavarout ; koulskoude tamm-ha-tamm e seblantent mont da get ;
nebeutoc'h-nebeutañ a dud a gemere perzh enno, moarvat dre ma ne oant ket
urzhiet e gwirionez : eur ebet da zegouezhout, eur ebet da echuiñ, hag
all. « Met perak, a lavaras unan bennak, skuizh o c'hortoz e geneiled
evit ar vodadenn, ha hep meizañ re e soñj, perak ne vefe ket aozet e
diabarzh ar c'helc'h ur rann vrezhonegerien evel ma kav dezhañ moarvat
bezañ graet, met dezhañ avat a-ratozh un nebeut reolennoù eeun, resis ha
sklaer. » Ar menoz distaget evel-se, kentoc'h dre zigalon, a reas e hent
n'eo ket er sal ostaliri Sant-Sulpis, met e-pad ar baleadennoù a rae en
hañv d' ar sadorn ha d' ar sul tro-war-dro da Bariz, an dornad
vrezhonegerien ma oamp, Herve en hor penn : baleadennoù plijus e koadoù
Verrières, Meudon, Chaville, Châtillon, Châtenay-Malabry (n' eus ken
anezhañ, drastet ar gwez ha savet en o lec'h tiez uhel). Diaes e vefe din
ankounac'haat ar pourmenadennoù-se leun a ganiri laouen hag a zivizoù
brezhonek, distaget mat pe fall. Un tec'herezh hoalus ha dibreder a oa
evidomp diouzh al labour pemdeziek. Hag ouzhpenn ouzh en em zaremprediñ
evel-se e teuemp d' en em anavezout gwelloc'h. Evel-se e c'horas tamm-hatamm ar menoz stlapet hep soñjal gant ur brezhoneger skuizh o c'hortoz e
geneiled e sal Sant-Sulpis. E-pad hor baleadennoù pep hini a roe e soñj,
hag en ur dreiñ ha distreiñ ar gudenn hor boa divizet evit aozañ ezwirion ur strollad brezhonegerien, ober ur vodadenn war ar sizhun er
c'hafedi ar « Bel Air », bali ar Maine, lec'h ma en em vode dija strollad
an embregerien gorf brezhon, strollad Breiz Atao, hag all...
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Setu ar pezh a voe graet ha Herve a vlenias eno ar vodadenn gentañ
ma oa divizet enni kement-mañ, er bloavezh 1934 (m' em eus soñj !) :
- krouet e vo e diabarzh ar c'helc'h keltiek ur strollad
brezhonegerien rik ;
- tud ar strollad-se a lakaio en o fenn bep bloaz ur rener, un isrener hag ur sekretour ;
- ar strollad a en em vodo div wech ar miz bep eil yaou goude koan
da eizh eur hanter er « Bel Air » pe en un tu bennak all da selaou ur
brezegenn vrezhonek war ur gudenn dibabet gant ar prezeger e-unan. Goudese e vo un diviz etre an holl diwar ar pezh a vo bet klevet
- difennet e vo krenn komz galleg e-pad ar vodadenn ;
- ar bodadennoù a vo bleniet gant rener ar strollad pe an is-rener,
dezho da glask ar brezegerien ha da virout na vo komzet galleg e-pad ar
vodadenn ;
- ar sekretour a vo dezhañ e garg evel just kas ar c'houviadennoù
d' ar vrezhonegerien a c'hellfe bezañ dedennet gant ar bodadennoù. Da
reiñ e vo dezhañ anv an dud a anavezer hag a blij dezho ar brezhoneg
- ne vo netra da baeañ evit bezañ ezel, met e dibenn pep bodadenn e
vo graet ur gest ar sekretour evit sikour paeañ ar frejoù kas lizhiri hag
all
- bep bloaz, da viz Here, ar renerien a zleo reiñ o dilez ha lezel o
c'harg gant ar re a vo dilennet gant ar strollad evit ar bloaz goude.
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Ar reolennoù-se, daoust na oant bet kammed skrivet, a zo bet
heuliet strizh 'pad m'eo bet padet bodadegoù strollad strollad ar
vrezhonegerien da lavarout eo adalek 1934 betek 1944, gant un harp a
c'hwec'h miz pe war-dro e derou ar brezel, dre ma oa bet serret KêrVreizh gant ar polis, rak dilojet hor boa eus ar « Bel Air » da vont da
sal gêr-Vreizh. er bloavezh 1938 pa oa bet krouet ar gevredigezh nevezse.
N' emaon ket o vont da gomz eus ar prezegennoù a zo bet graet e-pad
an eizh vloaz-se ; n'eus nemet lenn niverennoù « SAV » evit gwelout pegen
disheñvel e veze an danvezioù pleustret warno.
Evit reiñ lusk d' hor strollad, e virvidikaat ha stardañ al liammoù
etre ar vrezhonegerien harluet, hor boa soñjet, er bloavezh 1935, goude
an hañv, sevel ur c'hannadig e brezhoneg penn-da-benn evel just hag hor
boa graet er « Bel Air » ur vodadenn a-ratozh evit ingaliñ an traoù.
Evit-se e oa savet ur c'huzul paeroniezh ma oamp seizh ennañ, m' em eus
soñj : Herve Maze, Herve ar Menn, Jermen Breton, Jafrez, an Dimezell
Dassibat, an aotrou Korneg, un den en e oad dija, ha me.
Gant ma ouiemp ne raje ket he frejoù ar gelc'hgelaouenn e oa en hor
soñj krouiñ, er bloavezhioù kentañ da vihanañ, setu e oa divizet e roje
ar c'huzul kred betek ur c'hementad arc'hant (n' ouzon mui pegement ! ),
d' ar mizoù a rankjod ober evit mirout na vije ur c'hwitadenn, dre ziouer
arc'hant, hor c'hrouidigezh nevez. Goude-se e voe klasket dibab anv ar
gelaouenn. Diwar menoz Gab Jefraz e voe kemeret lizherennoù kentañ anv
hor strollad : S.trollad A.r V.rezhonegerien, S. A. V., un anv sonus hag
a skoe mat d'ar skouarn. Erfin e voe dilennet ar vlenierien : Herve Maze
a voe lakaet da verour, an Dimezell Dassibat da deñzorierez ha me (m' em
eus soñj !) da sekretour. An Dimezell Dassibat, re a labour dezhi a-hendall, a roas he dilez goude ar bloavezh kentañ hag Andrev Daniel goude
bezañ he skoazellet en a-raok, a grogas en he lec'h adalek ar bempvet
niverenn, « Goañv 1937 ». Herve avat a chomas atav e penn SAV adalek he
c'hrouidigezh betek an difenn a oa graet dezhi da zont er-maez goude
1944, da lavarout eo e-pad eizh vloaz. Skoazellet mat e oa ivez gant
Andrev Daniel, a reas kalz war he zro (teñzorierezh ha sekretouriezh).
E-pad eizh vloaz e savas Herve, da gentañ hep anv, goude dindan anv «
Bod-Spern », goude se c'hoazh dindan anv « Ar Sperneier » ar penn-skrid e
anv « d'al lennerien », a gaver e derou pep niverenn SAV. Hervez menoz ar
grouerien ar pennad-se a zlee bezañ aozet evit reiñ da c'houzout d'al
lennerien pal gwirion ar gelc'hgelaouenn, daoust d' ar spered farsus a
gaved e kalz a bennadoù.
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Den, gwelloc'h eget Maze, na vije deuet a-benn en un nebeut
frazennoù sklaer, poellek ha ken reizh, da lakaat anat dlead pep
brezhoneger emskiantek e-keñver Breizh hag hor yezh. Ha sur a-walc'h e
vefe talvoudus evit ar re yaouank adembann ul lodenn eus e bennadoù-skrid
« d' al lennerien », a zo en deiz a hiziv ken gwirion en amzer a-vremañ
ha ma oant pemp bloaz warn-ugent 'zo. N' o deus koshaet tamm ebet.
Evel pa lavar e SAV, Nevez-Amzer 1936 (niverenn 2) :
«
diehan.

...Ne zeuer ket a-benn da dreiñ penn d'ar vazh hep ur stourm

Stourm an diabarzh : enebiñ ennomp hon-unan ouzh ar perzh en deus
ar galleg en hor buhez ; reiñ d'ar brezhoneg ur pennadig amzer bemdez,
ha, tamm-ha-tamm, lakaat anezhañ da ren hor buhez.
Ne dalvez ket kalz deoc'h lavarout e galleg : « Ret eo deskiñ ar
brezhoneg d' ar vugale », ma ne glaskit ket hen ober c'hwi hoc'h-unan...
»
Pe c'hoazh en niverenn 3 (Hañv 1936), a-zivout an doare d' ober
abostolerezh :
« ...Daou zoare euz eus da ober abostolerezh : da gentañ, unan hag
unan, dre ar skouer, an diskleriadennoù, breutaennoù ; efedus kenañ gant
an dud a breder hag a oar barn diouto o-unan, an doare-se ne dalvez ket
kalz war dro an niver bras hag a ra diouzh ma welont Per ha Paol oc'h
ober.
Evit tizhout ar re-mañ eo ret mont dezho dre vras : embann war ar
c'hazetennoù, ober bodadegoù da ganañ, da zisplegañ pezhioù-c'hoari, da
brezeg... »
Hag en niverenn 8 (Diskar-Amzer 1937) :
« Alies e klever klemm o lavarout : « N' ez eus ket a-walc'h a dud
en emsav ». Gwir eo. Met nerzh un emsav n'eo ket graet hepken gant niver
e harperin, met gant nerzh ar re-mañ...
. . . . . .
Mat eo lavarout emeur a-du gant ar brezhoneg, eo ret e ... d' ar
vugale ; met nebeut a dra eo c'hoazh, rak n' eo nemet komzoù. Hag evit ma
vo selaouet ha heuliet hoc'h alioù, eo ret reiñ ar skouer, deskiñ ar
brezhoneg hag ober gantañ bemdez un tamm bennak... »
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Ha setu amañ ar pezh a skrive e-pad ar brezel diwezhañ war SAV,
niverenn 20 (Hañv 1941, p. 4) :
« ...Da ziwall hon eus en amzer vremañ da vezañ adarre trellet,
bazh-yevet ha gennet gant mestr ebet ; da ziwall hon eus da vezañ
implijet gant hini pe hini eus ar galloudezhioù o deus dalc'h warnomp
evit mad ar galloudezhioù-se hepken ha n' ankounac'haomp ket hon eus ur
vad da glask a-raok pep tra : mad ar brezhoneg ha, gant se, mad Breizh...
»
Sed aze e weler anat ur spered distag hag a-enep pep mac'homerezh
daoust a belec'h e teue, diskouez a ra ivez un den kalonek n' en deus ket
bet aon da lavarout e soñj pa oa risklus hen ober : pell emaint eus
komzoù ur « c'henlabourer », ur bazh-yevet evel ma oa koulz lavarout
doare an holl C'hallaoued d' ar c'houlz-se.
Da azlenn ez int e niverennoù SAV, e holl bennadoù « d' al
lennerien » ha neuze e komprener aes temz-spered Herve, e venozioù aziwar bep seurt kudennoù hag e santer ivez a-dreuz ar frazennoù eeun,
resis ha diwidre an den leal, youlus ha kendalc'hus o lakaat atav e
oberoù da glotañ gant e venozioù daoust d' an diaesterioù a bep seurt, ar
pezh en deus graet, hag eñ gant e familh peurvuiañ en diavaez a Vreizh.

Ouzhpenn m' en deus pledet en un doare efedus e-pad bloavezhioù war
ar brezhoneg ha war meur a gudenn vreizhak all,
holl,

- dre ar vuhez vreizhat en deus renet hag a oa ur skouer evit an

- dre an abostolerezh en deus graet evit hor yezh penn-da-benn e vuhez o
tedennañ da Vreizh ha d' ar brezhoneg « goustad ha goustad » evel ma
lavare, e geneiled vrezhon, da gentañ diseblant met atizet tamm-ha-tamm
e-ser divizoù berr met niverus bepred, e-ser burutelladennoù ma oa ur
mestr warno da lakaat anat e venozioù brezhon,
- dre al levezon vat en deus bet e meur a-zoare war ar Vrezhoned niverus
en deus darempredet,
e kav din e c'heller lavarout ez eo bet e-pad hon amzer unan eus ar re o
deus graet ar muiañ evit mad Breizh.
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Ha se n' eo ket hepken menoz ar c'heneil mat a oa din met, sur on
ivez, hini holl ar re o deus e anavezet.
Alberz GWILHOU.
*
N'em eus ket bet an eurvad, evel Alberz Gwilhou, da anavezout hor
mignon Herve Maze e Skol Kastell-Paol ! Ret eo bet din gortoz betek 1924
evit en em gaout gantañ e Skol Veur Strilhouriezh Pariz. Eno eo e rejomp
anaoudegezh hag e teujomp da vezañ mignoned evel daou Vreton pell diouzh
o bro.
D' ar c'houlz-se avat ne oa ket e gwirionez a emsav breton e Pariz,
ha pa raemp etrezomp e brezhoneg ne oa nemet evit chom hep bezañ
komprenet gant ar re all.
Echu hor studioù, ez eas pep hini ac'hanomp da labourat diouzh e du
ha n' eo nemet dek vloaz goude ec'h en em ... adarre e Pariz... D' ar
mare-se edo Maze o paouez krouiñ gant skoazell un nebeut Bretoned all,
evel ma kont Gwilhou an traoù, strollad brezhonegerien Bariz ha war un
dro ar gelaouenn SAV. N' en doe ket kalz a boan o tegas ac'hanon e kelc'h
ar Saverien rak, evit lavarout ar wirionez, klotañ a rae rik va menozioù
gant e re, ha setu penaos en em lakajomp da genlabourat.
Petra nevez a lavarfen diwar e benn war-lerc'h pennadoù Yeun ar Gow
ha Gwilhou ? Neb en deus anavezet anezhañ a oar na c'helled ket kavout
gwelloc'h Breizhad egetañ : holl berzhioù mat ar ouenn a en em gave ennañ
: mont a rae didrouz gant e erv, hep treiñ e benn ha dalc'het en deus
krog betek e dalarenn diwezhañ.
E holl vuhez a zo bet ur skouer evit Breizhiz ha dre m' en doa en
em roet da Vreizh ha d' ar brezhoneg, ne lakae netra a-us. En e di e veze
graet bemdez gant ar brezhoneg hag ar brezhoneg a zo bet evit e vugale o
yezh c'henidik. Pet a Vretoned all o deus graet disheñvel ! ! !
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Daoust d' an diaesterioù a bep seurt a gavemp war hon hent ne oa

ket Maze koulskoude den da goll kalon ; setu pezh a lavare un deiz : «
Daoust da c'hwerventez an dic'hoanag sevel a-wechoù d' am c'halon pa
welan hor pobl o tilezel yezh ar vro evit kemer hini an estren, ne
lavaran ger, rak deut eo en dibenn strolladoù kloer ha tud desket, stad
enno gant ar brezhoneg. Setu aze ar renerien gortozet abaoe kantvedoù.
Daoust ha deut int abred a-walc'h da herzel ouzh steuzidigezh ar
brezhoneg hag ar vrezhonegerien, da addastum, da strollañ da vat Breizhiz
dihunet ha d' o bleniañ war hent an Trec'h ? »
...Me hag a anaveze mat va mignon kozh, ec'h ouzon ervat e
respontas e wad e don e galon « ya ! ».
Andrev DANIEL.
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VA ZROIAD DRE EUROPA 1962
Gant Alan AR BERR
« God help us ! it is a world to see !... but God is to be
worshipped : all men are not alike... »
SHAKESPEARE :
« Kalz a reuz a-benn netra ». III. 5.
E-PAD ar veaj-se, n' eus fellet din nemet bezañ ul lagad, santout
an traoù hag an dud muioc'h gant va c'halon eget gant va empenn.
E-keñver ar pezh a zeu da heul, e c'houlennan digant pep lenner, da
gentañ, kaout bepred bezant en e spered kudennoù breizhat a-vremañ hag a
bep seurt ; d' an eil, digareziñ stumm digempenn notennoù kemeret a zeiz
da zeiz.
Ra vo trugarekaet amañ an Dr Noelle Davies eus Iwerzhon. Dezhi
dreist-holl, hag he deus aotreet ur gantreadenn ken plijus, e tleomp an
danevell-mañ.
*
19 a viz Gouere. Aachen (Bro-Alamagn).
Amañ, war bep savadur stadel, e vez gwelet daou vanniel : hini ar
vro hag hini ar rannvro.
Un tammig re hegarat, ha koulskoude gwirion, e vez an dud em
c'heñver pa c'houlennan va hent diganto. Daoust din, pe gentoc'h,
abalamour din mont dezho en alamaneg, e tivizont raktal e teuan eus ar
c'hwec'h kogn hag anat eo en deus an emglev divizet nebeut 'zo etre
gouarnerien an div vro heuliadoù politikel ha denel war un dro.
20 a viz Gouere. Hamburg.
«C'est à Hambourg, c'est à Frisco... » a lavar ar ganaouenn c'hall,
en amzer ma oa c'hoazh ar c'hêrioù-se penn ar bed evit kalz a dud. E 1962
e kejer amañ gant n' eus forzh pe Yann Seitek eus n' eus forzh pe vro,
gant m'en deus un ijin bennak da zougen e doull-kil. En tramgarr,
Alamaniz ne lavaront groñs e-doug ma voubou en-dro din hiboudeg ar
Saozon. Hogen neket evit ar blijadur eo deut d' en em goll en Hanternoz
an daou Vuzulmad yaouank a brezeg em c'hichen en ur galleg disi gant un
duardez goant.
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E Sankt-Pauli, aloubet gant c'hwez ar silzig o virviñ, brasoc'h n'
am eus gwelet biskoazh, gant martoloded war jel, gisti ha ouilherien, e
kounan pezh a lavare n' em eus mui soñj piv : « N' eus tra muioc'h
etrevroadel eget an didalvoud ». Evelkent, en tren dindan douar hor c'has
davet ur c'harter all, pesketaerien gant o c'hasketennoù bountet a-rez an
daoulagad, o divabrant fonnus, o liv rous, o c'hornioù-butun, o

jiletennoù-gloan glas troñset war o gouzoug, tresadurioù diziverkus kein
o daouarn, o bragoù ledan, o zu d' en em zerc'hel war o solioù-koad ha da
farsal kenetrezo a denn krenn da besketaerien Vreizh. Ha koulskoude den
ne gredfe lavarout eo al labourerien-vor tud didalvoud.
E korn ur straed, e teuomp a-benn gant un iliz kouezhet en he
foull, distrujet a-rez an douar gant bombezadegoù ar brezel. Pa
c'houlennan digant va mignoned alaman anv an iliz-se, ne chom diouti
nemet ar saezh, savadur gotek eus ar c'hentañ sonnet en noz guñv ha
digoc'henn, e reont ur c'hruz d' o divskoaz, rak e gwirionez ne reont
tanfoeltr forzh ebet gant aspadennoù.
E kentañ porzh Europa goude Rotterdam al labour a ya en-dro noz ha
deiz ; atav eo entanus an arvest roet gant an nerzh denel. Antronoz, da
strink-an-deiz, un Alaman, dezhañ da vezañ gwisket endeo penn-kil-hatroad, a ra embregerezh-korf war savenn herberc'h ar yaouankiz a valir azioc'h an oglennoù. E vouezh a zeu betek ennon a-us d' an todilhon : «
Frische Luft ! nicht war ? » (1)
(1) « Aer fresk ! neket 'ta »
21 a viz Gouere. Bro-Danmark.
Treizh ar Belt Bras etre Nyborg ha Kosor. Mennad Daniz a zo sevel
ur pont war ar strizh-mor evel m' o deus graet endeo evit ar Belt Bihan.
Un trevell ramzel a vo kroget ennañ a-benn tri bloaz hag a c'houlenno
eizh vloaz labour. Hogen Daniz n' int ket tud da chom abaf dirak ugent
kilometrad a vor.
22 a viz Gouere. Davet Bro-Sveden.
Treizh ar Sund etre Kobenhavn ha Landskrona war ur gozh vag leun a
diegezhioù svedat deut da dremen ar sulvezh e Bro-Danmark. Un darvoud
farsus a ziskouez pegen digas eo Daniz pa fell dezho. Marnaoniet, ez an
da davarn ar bourzh da c'houlenn pezh a vez anvet dre-holl gant ur ger
etrevroadel : ur « sandwich ». Un nebeut tud ouzh taol, o tebriñ warbouez. « Diouzhtu ! » a respontas ar paotr, hag e c'hortozis aspledet
ouzh ar bar, o sellout outañ o leuniañ gwerennoù ; bewech ma chome un
dakenn en ur voutailh, hen klape en ur barañ eeun warnon e sell vak
dispourbellet gant e lunedoù tev. E-giz-se e teuas an «diouzhtu » da
vezañ un hanter-eur. Etre daou, ar paotr a welas fraez e oa darbet din
fuc'hañ hag a skaras da lakaat mani e darbarer ar gegin. Raktal e pradas
dindan va fri daou vell damm bara du gant letuz, morzhed-hoc'h, vioù,
tomatez ha genou-kamm. Ha ken troet e vez Daniz gant ar boued ma lavaront
emañ Odense, kêr c'henidik Andersen, e-kreiz hec'h enezenn evel un tamm
amanenn e-kreiz ur pladad yod kerc'h.
46

Arabat koulskoude krediñ ez eo Daniz tud a gof nemetken. Tud a
spered ez int ivez. Da skouer, gant ar gwir pred a oa pourchaset din, e
kemeris bier « Carlsberg ». Dek dre gant eus pep gounid war bep boutailh
eus ar merk-se a ya d' ur c'hef a vez implijet da skorañ ar skiantoù hag
an arzoù. Dre se en deus gallet Niels Bohr, naturoniour brudet dre ar bed
a-bezh ha kelenner e Skol-Veur Princeton er Stadoù-Unanet, kas e
labourioù da vat, ne lavaran ket da benn, rak n' eus penn ebet d' an
enklaskoù skiantel ; a-hend-all, ez eus bet roet yalc'hadoù puilh da
arzourien yaouank o kas o hent war bep tachenn. Gant ar peadra dastumet

er mod dibar-se, en em gav Mirdi Kobenhavn gouest da brenañ er marc'hadoù
etrevroadel taolennoù brudet, hag engroezioù karerien eus pep bro a
zec'haloup d' ar gêrbenn da arvestiñ ouzh un dastumadeg Gauguin, an hini
nemeti er bed, war a lavare din un Danad, lorc'h ennañ ha gant gwir abeg.
Dilestret e Landskrona dindan un oabl o chlazañ hag o tregerniñ
gant yudadeg ar morskouled a blav e takadoù a-zioc'h givri ar c'hae.
Delioù, rous endeo, a nij a bep tu d' ar gwez-bezv stouet gant ar
reklomoù gouyen a rizenn gorre an dour en-dro d' ur c'hreñvlec'h souchet
a-dreñv e zouvezioù, enno adskeud pikolioù kanolioù buket war ar mor evel
da herzel ouzh Daniz treizhañ ar Sund. Seblant a ra din ar wech-mañ avat
bezañ e penn ar bed hag a-daol-trumm ez on taget gant soñjoù du. Neket
hepken dre m' emañ ar sul abardaez ganeomp, met ivez dre m' eo Svediz tud
leun a velkoni. Biskoazh n' em eus gwelet hiniennoù ken kaer, ken seven
ha ken damani hag annezidi ar vro-mañ. Evito da gaout an uhelañ livebuhez er bed goude ar Stadoù-Unanet, emañ ar maout gant Svediz evit niver
an emlazhoù ha torfedoù graet war an douar-mañ, en ur vro vrudet da vezañ
ken peoc'hgar ; ha dres e Gouere eo e c'hoarvez an niverusañ emlazhoù.
Eneberezh etre tud ar maezioù chomet feal da relijion Calvin ha tud ar
c'hêrioù stag en un doare stadel-tre da hini Luther a rouestl ar gudenn
muioc'h c'hoazh, rak ar re-mañ e gwirionez a vev dizouj-groñs ; ur skouer
arouezius ar c'heñver-se e oa ar film : « Un hañvad a levenez ». (1)
(1) Bannet war skrammoù Breizh, pe da nebeutañ er c'helc'hioùfiñskeudennoù, un nebeut bloavezhioù 'zo, gant an titl : « N' he deus
korollet nemet un hañvezh ».
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Herberc'htiez ar Yaouankiz e Sveden ne bourchasont pred ebet, hag e
liorzh un davarn da serr-noz, dindan tramaduilh an avelig er gwez-pin hag
aezennoù ar bezhin, setu me, plaouiet gant konchoù pikerezed o choukañ
adarre gant ilboued ur « sandwich » all mod Loc'hlann. Etaldon, ur gaer a
blac'h lank ha gaoliek e-giz ma vez ar pep brasañ eus merc'hed ar vromañ, war-dro triwec'h vloaz, ken melegan hag he c'haredig kreouichennek
aspledet ouzh taol, hi gourvezet kentoc'h eget azezet war he c'hador, a
zoug a-istribilh ouzh he skoaz ur sac'h marc'hadour-gwin. Tennañ a ra azevri-kaer war ur mell korn-butun stumm « Dulenn » hag a blijfe d' ur
zouav. N' ouzon dare petore foenn emañ o vutuniñ, met digas betek dichek,
e c'hwezh par ma c'hell bommoù moged gwer a ya da zroidellañ dindan
fronelloù tud Armead ar Silvidigezh o latennañ a-us d' o zasennoù kafe.
Sevel a ran kuit d' am gwele pa welan he brageer diskramailh tortet tammha-tamm gant ar c'hoant kousket.
Kae da sutal, va faotr ! An tren a gas da Oslo hag a zeu eus
Kobenhavn a loc'h diouzh ar porzh-houarn da deir eur diouzh ar beure. Ret
gortoz eurvezhioù-pad. Hogen va gopr am boe war-dro div eur hanter pa
spurmantis tarzh an deiz o c'hlazañ a-nebeudoù an ebr betek ma 'z eas ar
Werelaouen diwar wel.
23 a viz Gouere. Honefoss (Bro-Norge).
Erruet e Oslo war-dro unnek eur, n' em eus nemet div vunutenn da
dapout va zren evit Honefoss. Servijet eo din gant va lein un amanenn egiz n' em eus tañvaet biskoazh nemet e Breizh ; ha daoust d' an heol
skedus dameuc'het gant an doubier wenn-kann, melre d' ar vro adarre
avat ! E Honefoss evelkent, en em santan evel er gêr pa gejan gant
Colette Ni Mhoithleigh, eus Dulenn, a zo deut eveldon da dremen ur

pemzektez amañ e Skol Uhel ar Bobl. An ensavadurioù-se a zo bet diazezet
en XIXvet kantved gant an eskob danat N. F. S. Grundtvig (1783-1872) hag
en deus o skignet e Loc'hlann a-bezh. Eus miz Here betek miz Mezheven ez
int loc'hlannek hag etrevroadel e-doug an hañv. Da lavarout eo ez eus
amañ ganin tud a bep oad, eus triwec'h an dri-ugent ha muioc'h, a bep
renk, kelennerien evel just met ivez micherourien, tud war o leve,
kouerien ha studierien, hag a bep bro : Norge, Sveden, Danmark, Indez,
Etiopia, Kenya, ar Stadoù-Unanet, Bro Saoz, Alamagn hag Iwerzhon (1). N'
eus gounid-arc'hant evit gour nemet ar c'hoskor evel just, rak an holl a
loj hag a zebr er skol. An enor bras am bo da rannañ an hevelep kambr
gant an Ao. Peter Manniche, Kadoriad Kevredigezh Etrevroadel Skolioù-Uhel
ar Bobl, un Danad a ya drant war e bevar-ugent, war-sav araozon bep
mintin, ur gouizieg bet goret gant skolioù-meur Danmark hag hini Oxford,
un den bagol o kontañ ingal farsadennoù (1). Eñ eo a ya din da gentañ
diwar-benn an Emsav : « Soñj a ra din eo un dra vat, » emezañ. Kelted all
a zo tremenet amañ a-raozon, a welan !
(1) Iwerzhonidi deut da Gendalc'h Etrekeltiek Landreger o deus lavaret
din penaos e venner sevel seurt tra en Iwerzhon.
(1) Skrivet en deus din an Dr Manniche nebeut 'zo. Reiñ a ra da c'houzout
e vo roet, 'benn ar bloaz 'zeu, kentelioù, e saozneg evel boaz, e BroDanmark e miz Gouere, hag e Bro-Norge eus an 23 a viz Gouere betek an
trede a viz Eost.
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24 a viz Gouere.
Mall 'zo warnomp, Colette ha me, da gejañ gant an Dr Tom Hughes
Griffiths, eus Skol-Veur Gembre, a zo da zont c'hoazh. Padal, pebezh
ranngalon gouzout ne zeuio en e blas nemet ur c'helenner eus New-York, ur
c'h«quaker » a gomz saozneg, evel an holl Amerikaned, e-giz m' en dije ur
begad berv en e c'henou.
Tud ar vro-mañ o deus gouezet en em serriñ, e sell da grouiñ
kevredigezhioù evit prenañ koulz hag evit gwerzhañ. 90% eus al listrikenwerzh hag ar bigi-pesketa, eus an atantoù, eus al labouradegoù a zo
perc'hennet gant ar c'henoberiataerezhioù, enno 312.000 tiegezh bodet e
11.000 kevredigezh o ren 22.000 stal, ha se evit ur boblañs a dri milion
hanter. Er mod-se ez a an hanterourien da get gant o heuliadoù. Ar
reolennoù kenetre da vezañ miret gant pep kenoberiataer a ro tu da lod da
glemm, evel just, hag ur vreutaenn seven a gavas etre ar prezegenner,
Peter Soyland, eus Oslo, ha Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg, ur c'houer
yaouank eus ar vro, gant gwad noblañs Danmark en e wazhied : en em gavout
a ra hemañ diaes pa fell dezhañ stagañ gant arnodoù ne vezont ket aotreet
gant ar c'henoberiataerezh, evel esaeañ ur seurt had nevez, lakaomp. Met,
evel ma eilger dezhañ Peter Soyland, gounidusoc'h eo kavout pratikoù
diogel dre vezañ kenoberiataer eget mont en arvar gant ar re, nebeut-tre,
n' int ket. Jorgen Sandberg, ur c'houer all, hemañ war e oad avat, a
zispleg din en ur saozneg difazi an doare ma werzh, lavaromp, un hanterkant dañvad. Kemenn a ra dre bellgomz ar c'henoberiataerezh hag antronoz
eo paeet dezhañ ha sammet e dropell. Evel-se ne goll ket e amzer da
vreutaat gant implijidi ar voserez ha ne wel morse liv ur c'higer (2),
Evit an ergerzhadeg da Gleivstua (Savenn ar Roue) eo ret deomp
pignat gant un tarroz uhel, hag erruet d' al lein ez eo disec'het da bep
hini. Norgiz, tud eeun ha prim, a zaoulin hep orbidoù war ur roc'h da
glukañ a-vozadoù dour-sav ur froud. Pezh a feuk anat an Amerikaned ken

troet gant ar yec'hedouriezh.
Kleivstua ! maeziadoù ec'hon a zerefe ouzh harozed Wagner ! Kirsten
Flagstad, brasañ kanourez a-viskoazh oberoù ar Bayreuthad, a wele, d' am
soñj, bewech m' edo war al leurenn, gweledvaoù meurdezus he bro : lennoù
divent ha diniver astennet hir etre aradennadoù serz goloet gant koadoù
saprennoù ramzel.
(2) An Ao. Soyland en deus roet din un dornadig levrigoù, embannet e
saozneg evit ar re a garfe kaout fonnusoc'h diskleriadurioù
war ar c'henoberiataerezhioù e Norge. Skrivañ d' Al Liamm.
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Difraostet e vez un devalenn e tor ar c'hoad d' ar c'hefioù da
ruilhal war an diribin betek an dour. Setu ma vez spurmantet, penn-dabenn da ribl al lenn, strinkadoù gwenn o wintañ hag o soublañ goustad.
Ken pell ac'han, e seblant ar c'hefioù bezañ alumetez. Mont a reont aheuliadoù difin a-hed ar red gorrek, bleniet gant keuneutaerien a lamm
ouesk, gant o goafioù, eus an eil d' egile, betek al labouradeg lec'h ma
vezont puzuilhet d' ober paper. Gortoz a ranker ur vuhez-pad, dek vloaz
ha tri-ugent, a-barzh diskarañ ur saprenn. Ar prenn, ken fonnus, bepred
implijet da sevel tier kran, a vez gwerzhet ar pep brasañ anezhañ d' an
estren. Kement-se a dalv ivez evit ar c'heuneud, lakaet a-gostez e sell
d' an ermaeziadur, hag a zeu evel-se da ger a-walc'h er vro end-eeun. Ken
ez eus, tra iskis, marc'hadourien-goad a gav gwell prenañ mazout da
dommañ an ti. Tu am eus bet meur a wech d' asoupañ war an treuzoù-koad a
zo da bep kambr. D' en em zifenn ouzh ar goañv, eo ret rollañ en-dro
deoc'h un doare golc'hed dañv, gwir chidhouarn mod Norge evit ar c'horf.
Hogen buan e teuer d' en em ober outo.
25 a viz Gouere.
Diwar ur brezegenn roet gant Fred Mac Dowell, studier morian
amerikan, war kudennoù an dud a liv er Stadoù-Unanet, em eus graet ar
merzadur-mañ : an « Indianed » evit bezañ klasket derc'hel penn d' ar re
wenn, a yeas da get ; ar Vorianed, evit bezañ gouezet plegañ d' o mistri
en un doare speredek, a c'hounezas tamm-ha-tamm gwirioù niverusoc'hniverusañ (1).
26 a viz Gouere.
Colette a ra d' an holl, bodet er sal vras evit ar veilhadeg,
klevout pladennoù iwerzhonek : kanaouennoù-pobl evel just, gant Maire O
Hara (2), met ivez prezegennoù ha barzhonegoù dispac'hel gant Yeats ha
Padraig Mac Piarais, ha pa savas mouezh Michael Mac Liammoir o tibunañ «
Mise Eire » er yezh orin, e tammwelis ar saoz a ro deomp alies
prezegennoù bourrus-kenañ war ar gevredadouriezh, o fifilañ war e gador.
Evit d' e wreg, azezet em c'hichen, bezañ iwerzhonat-klok, anat eo an
dismegañs en deus ouzh yezh e dud-kaer.
(1) Un tu gin a zo d' an dalc'h dre vras. N' eus ket pell em eus lennet
(e Le Monde », 24 Eost 1962) penaos ur vorianez a seitek vloaz, tamallet
da vezañ «kenvreudeuriet » gant gwenn tud a voe lakaet d' ar marv gant
daou baotr eus « Kevrennad ar Vusulmiz Du ». « Alles ist relativ », evel
ma lavar an Alamaned.

(2) Nann da gammgemer evit he c'henvroadez c'hoarierez he blev tan,
Maureen O'Hara. Maire O Hara, war a lavare din e Landreger hon telennerez
iwerzhonat Mairin Ni Sheaghdha, hag he doe ar ganerez vrudet da skoliadez
gentañ, a gejas gant un Indezad e Din-Edin e-pad ur C'hendalc'h
Etrekeltiek. Intañvez re yaouank, emañ da antren er gouent.
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28 a viz Gouere.
O tistreiñ eus ur valeadenn gant Colette, e kavomp, erruet eus
Bergen, div Iwerzhonadez all, Delma hag Ethna Kelly, eus kontelezh
Roscommon. Skolaerezed. Colette a zo ur plac'h diwar ar maez, o labourat
er burevioù e Dulenn, anien gizidik, sot gant ar c'horoll hag ar
varzhoniezh, hini Plunkett dreist-holl. Diwar vremañ avat, em bo un
trikon a-zoare hag a-oad ganin evit an «Olsokfest », un doare fest-noz ma
kemer perzh enni tud ar skol, Honefoss hag an trowardroioù. Holl Norgiz
gwitibunan a zoug ar gwiskamant broadel, gwenn, du ha ruz-tan, levezonet
gant hini Lapiz. O tont er-maez eus ar sal lec'h m' hon eus bet un arvest
dispar, ar yaouankiz a bed an estrenien da vont da zañsal ganto war ribl
ar stêr ; hag an heuliadeg a widil war an tarroz aloubet gant frondoù
sabr ar sapr, betek ul letonenn gompez ha krenn ; ha koroll dezhi en-dro
d' un tantad a froum hag a strak ! N' echuo an abadenn nemet da deir eur,
pezh ne viro ket ouzh ar Gelted da vezañ en oferenn da eizh eur antronoz.
29 a viz Gouere.
Goude-se e kemeromp holl an hent betek ur gêriadenn soublet er
menezioù. E-pad m' emañ ar re all en templ, e tiskennomp betek al lenn da
gouronkañ. Un dudi neuial en un dour ken boull, dindan luc'h un heol ken
berv, dameuc'het gant erc'h krec'hioù ken uhel.
30 a viz Gouere.
Kaozeadenn gant Lizza Monrad Johansen, gwreg brasañ sonaozour
Norge a-vremañ, hag a gomz, ouzhpenn yezh ar vro, rusianeg, saozneg ha
galleg. Un eston he c'hlevout o lavarout pegen dipitus e voe eviti kejañ
gant Maurice Ravel e Oslo, dirukel an tamm anezhañ ha klañv endeo sur-mat
d' ar mare ma teuas er vro-mañ. Siwazh ! n' eo ket par atav an oberour d'
e oberoù.
31 a viz Gouere. Oslo.
Dindan ar glav-bil, gweladenn d' an Ti-Kêr nevez-flamm, daou dour
brik ruz gwintet war ar c'haeoù, d' ar C'hon-Tiki, da Virdi ar Bob1, da
Vigi ar Vikinged ha da Froguerparken lec'h ma 'z eus, kizellet dindan
tregont bloavezh gant Gustav Vigelaud, kant hanter-kant skultadur
gouestlet d' ar vuhez ha d' ar struj.
Distroet e Honefoss, gleb-par-teil hag o tarzhañ gant an anoued, en
em vodjomp evit ar filaj, gant pep a dasenn te berv, en-dro d' ur gwelead
o flammañ en oaled ec'hon. Bez' e vo ar glav-se an hini nemetañ e-doug va
holl chomadenn, ha ret eo flatrañ ar vojenn a red diwar-benn amzer vrein
Norge. Sed aman unan dibunet din gant Delma Kelly ; lavaret e vez e
kouezh kemend-all a zour e Bergen ma 'z a ar chas sot bewech ma welont un
den hep disglavier.
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Kentañ a viz Eost. Honefoss.
En desped d' ar pezh a vez kredet alies, disheñvelderioù a zo etre
ar yezhoù loc'hlannek, hogen nebeut ha dister e gwirionez, rak gwelet ha
klevet em eus Norgiz, Svediz ha Daniz o tivizout kenetrezo, ha daoust ma
oa anat e komze pep hini en e yezh, ez en em intentent mat-tre. E Norge
hec'h-unan ez eus div yezh.
Hogen a-raok mont hiroc'h gant seurt kudenn, eo ret d' am soñj
kaout un tamm anaoudegezh eus istor ar vro, seul vui ma vez kavet ar
memes eneberien war dachenn ar yezh hag an hini politikel.
Dieub a-viskoazh betek 1936, e kouezhas neuze Rouantelezh ar
Vikinged, ha Sveden da heul, dindan beli Bro-Danmark, dre feur Kalmar,
rediet warno gant Marc'harid a Valdemar, un Danadez a zimezas a-ziagent
gant Haakon Norge a-neuze. Tra ma adc'houneze Sveden he frankiz gant
Gustav Vasa e 1523, e vane Norge stag ouzh Danmark pe ouzh Sveden e-pad
ouzhpenn tri c'hantved. Gant feur Kiel aozet e 1814 gant Bernadotte, ur
Gall deut da vezañ roue Bro-Sveden, hag a vodas holl stadoù Loc'hlann aenep da Napoléon, « ez en em unanas » Sveden gant Norge, pep unan o
virout ur c'henreizhadur disheñvel. Hogen e 1905, ha diouzh he c'hostez,
Norge a zisklerias dre vouezh he farlamant, ar Storting, e oa torret an «
emglev ». Ur priñs danat a voe dilennet da vezañ roue gant an anv Haakon
VII a Norge. Neptu e-pad ar brezel 1914-1918, e voe aloubet Norge e 1940
gant armeoù Hitler hag e c'houzañvas diwar neuze emgannoù taer (Narvik).
Evel ma weler, padus eo bet levezon Danmark e Norge (1396-1814).
Betek feur Kalmar, Norgiz a gomze hag a skrive ar yezh vroadel, yezh ar
Vikinged, an « Norsk ». Goude e renas er vro ur stad fall degaset war bep
tachenn, gant Norgiz o-unan. Mann ne voe skrivet e « Norsk » eus 1350
betek ar 17vet kantved, e-pad ma lonke diouzh un tu, Daniz ur bern
termenadurioù norgek, diouzh an tu all, Norgiz ur vordilh gerioù danek. E
1840 avat, un den eus kostezioù ar mervent, M. B. Landstad, a grogas da
vale bro da zastum kanaouennoù ha danevelloù poblel a zispleg peurgetket
troioù-kamm arc'houereed anvet « troll »-ed. Diwar e labour ec'h adsavas
war un dro yezh ar vro ha tabutoù a lakaas hag a laka bepred, birvilh er
vuhez sevenadurel. Diwar-se div yezh Norge, pe gentoc'h daou zoareskrivañ, am eus aon : ar « Roykjarar » pe yezh kozh, komzet gant an tri
c'hard eus ar boblañs a-vremañ, hag ar « Rokere », pe c'hoazh « Nyworsk
», da lavarout eo, norgeg nevez, komzet gant ar c'hard all. Tamallet e
vez da houmad bezañ re levezonet gant an daneg. E 1885, goude ma 'z eas
ar Storting er jeu, e voe divizet adreizhadurioù stank : 1907, 1917,
1938, 1959. Evel ma lavare deomp ar prezegenner, Einar Lundeby, eus SkolVeur Oslo, ez eus bet evit an norgeg muioc'h a gemm e 60 vloaz eget e 500
evit ar saozneg. N' eo ali an dabuterien nemet evit enebiñ ouzh ar yezh
etre, ar « Rigmals », ha brasoc'h eneberezh a zo etre unanerien ar yezh
hag ar re a fell dezho derc'hel d' an disheñvelderioù, eget etre ar remañ o-unan. Ne c'hell gour evit ar mare diouganiñ pehini eus tri stumm ar
yezh a drec'ho. Marteze ar yezh etre, rak arouezius eo gouzout eo bet
skrivet e « Rigmals » al levr ar muiañ gwerzhet e 1959.
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Diviz gant Colette hag an ao. Lundeby a-zivout an dianzavegezh
gouzañvet gant ar yezhoù keltiek ; n' eo ket er c'hwec'h kogn e vez kavet
tud ken frank o spered e-keñver ar gudenn (1).

2 a viz Eost.
Souezhus d' an estren, kentañ gwech ma 'z a tre en tier, gwelout,
e-kreiz an deiz, ar gouloù war enaou e meur a gambr. Rak kement a froudoù
hag a fardelloù a zo er vro, ma ne goust, koulz lavaret, tra an tredan :
5 pe 6 « ore » ar c'hilowatt-eur (2). Azeulerezh ar gouloù a ya betek
lezel ur gleuzeur da zeviñ noz ha deiz a-us d' ar fornigell, a ya en-dro
gant tredan ivez evel just, ne vern pet na pegen bras int. Ha Norge o
werzhañ he elektregezh da Sveden a ziskouez pegen buan e oa cheñchet penn
d' ar vazh e derou ar c'hantved-mañ. Gwir eo e vez kavet hiziv-an-deiz
ijinourien norgat e Rusia, e Zeland-Nevez, en Aostralia, hag an daou
studier etiopat a zo amañ ganeomp hag a c'hlabous norgeg muioc'h eget
Norgiz o-unan, a zo war o studioù mezegezh er Skol-Veur hag e klañvdi
Ulleval, en Oslo. A-hend-all, evit ur boblañs par war-bouez nebeut da
hini Breizh, e vez embannet bemdeiz eizh kelaouenn vroadel, ha Norge he
deus roet d' ar bed - e kenfeur niver an annezidi - brasañ niver a
ijinourien.
3 a viz Eost. Norefjell.
Ar c'harr hon doug betek hanter-hent. Ha dav neuze d' an tarroz
gant ur wenodenn leun a skoaselloù hag a reier gwintet a-bik. War-lerc'h
seurt krapadenn, torret din va sec'hed gant flac'hadoù dour-sav a zisac'h
diouzh ur gwelead erc'h gwenn-kann a drell ar sell. An heol padal a
skoach a-dreñv e vargedennoù ; bagadoù koabr douget gant ur gorventenn
dic'hortoz a c'hwitell hag a c'hwist en-dro din war beg ar menez. Ne
gouezho takenn ebet, hogen ret kemer penn an hent da ziskenn betek ar re
all, n' eus ket fellet dezho pignat uheloc'h.
Koan distinget hon eus en un ostaleri lec'h ma adkavomp kustum
ar vro d' en em servijañ : pep hini a ya gant e asied d' an daol vras
staliet warni un dousennad meuzioù, hag a ra e zilenn hervez e naon hag e
stultenn. Chom a ra traoù war-lerc'h ingal, daoust da Loc'hlanniz bezañ
riklerien a-zoare. Evel ma lavare din un Danad : Norgiz a zebr hag a ev
evit derc'hel d' ar vuhez, Svediz a zebr e-sell da evañ, ha Daniz a zebr
hag a ev evit ar blljadur hepken. N' eo ket ken nebeut a dra a c'hell
lakaat ar soubenn da drenkañ etrezomp «koulskoude, » a silas e pleg va
skouarn, gant mousfent, « hel lavarout deoc'h a c'hellan bremañ, ne
garomp ket kalz Svediz abalamour int bet trec'h deomp war ar vell-droad.
»
(1) Gwelout : « L'Avenir de la Bretagne », niv. 59, 15 Eost 1962,
p. 2, hag Al Liamm, niv. 93, p. 312 : « Skolioù Meur Skandinavia o tifenn
ar yezhoù bihan ».
(2) Kurunenn Norge, pe « krouer », a zo enni 100 « ou » ; 1 krouer =
0,685 lur gall 1962.
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4 a viz Eost.
Echu an abadenn diwezhan a-raok kimiadiñ ; aet an holl da gousket,
nemet ar yaouankizoù chomet d' ober an oriaved er porzh. Goude
kanaouennoù sioul Skandinaviz, e stagan gant gavotenn Pont-Aven, am eus
bet amzer da gelenn d' ur vignonez norgat, ur wir Izold, e-pad m' emañ
hon Dulennadez azezet war bazennoù ar menk-ti o tibunañ goustad « Kanenn

Red Haharan a-zivout Iwerzhon ». Ar c'harrez diwezhañ, Ethna ha Delma
Kelly, Colette hag ho servijer a skaro d' al loch en ur zañsal ar c'h «
conga ». Ne vo tu biken da voustrañ war temz-spered ar Gelted 'ta ?
5 a viz Bost.
Diaes dispartiañ. Ne vez ket stardet alies an daouarn amañ, met pa
vez graet, an abadenn a bad. Goude bezañ tremenet ar sulvezh en Oslo, n'
em boe nemet amzer da vountañ Delma hag Ethna en tren evit Kobenhavn dres
p' edo o loc'hañ diouzh porzh, hag ambroug a ris neuze Colette d' an
aerborzh, lec'h ma tibradas gant karr-nij « Aer Lingus » davet Dulenn.
Distroet da Oslo war-dro hanternoz, e kavis an ostalerioù klozet.
Implijad ar « Scandinavian Airlines System », savet gant teir bro
Loc'hlann, a bellgomzas da Herberc'h ar Yaouankiz da gaout din ur gwele.
Edo d' an diaoul, ha ret din kemer un taxi. Erruet, ar blenier a nac'has
krenn ar gwerzh-butun a ginnigis dezhañ dre voaz. Tud eeun eo Norgiz,
daoust d' al lavagnoned blev du, druz ha hir a stran er straedoù,
skoueriet diwar Elvis Presley. Hogen n' eo ket al levezon amerikan nemeti
a vez merzet amañ ; kalz Norgiz, kerent dezho divroet dreist d' an
Atlantel da vare beli Danmark pe Sveden, a zistag saozneg gant ur pouezmouez amerikan. Ar c'helc'h sevenadurel amerikan a berc'henn unan eus
brasañ levraouegoù ar gêrbenn. Arabat disoñjal emañ U. R. K. S. nemet ur
frapad ac'han dre garr-nij. A-hend-all, ez eus un nebeut komunourien er
vro.
6 a viz Bost.
Tri devezh war domani Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg. Daou vloaz
'zo en deus prenet ar glad-mañ, a zegas dezhañ 40.000 kurunenn ar bloaz.
An eost ne vo graet nemet a-benn hanter viz Gwengolo hag emañ c'hoazh ar
foenn o krazañ war perc'hennoù hir lakaet penn ouzh troad war gaolioù
sanket don en douar geuniek. Evel-se e spurmanter, e tres un dachenn bri
nevez-aret, ervennoù melegan o rizennañ a-ziwar wel ar pradeier
torosennek. Va amzer a dremenin eta, darn da sikour, ma c'hellan
lavarout, e varkol a vevel da zibradañ ha charreat kefioù, ha darn da
varc'hegañ d'an daoulamm-ruz gant ar c'hoadoù digenvez goloet a lus.
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7 a viz Eost.
Kalz a zarempredoù o devez ar goueriaded gant tud an diavaez, Ezel
eus kelc'h ar gêriadenn nesañ, Gustav am c'has gantañ d' ur vodadeg e ti
ar mezeg. Eno e kavis, en o sav en-dro d' un daol o tebriñ, morzhed-hoc'h
ha tamouezadoù krampouezh kraz a strak etre ar bizied, ur barner a
beoc'h, ur skolaer, ur breutaour, un ti-savour... An eil a c'hell evel-se
kaout ali egile war ur gudenn a denn muioc'h war dachenn hemañ.
8 a viz Eost.
Deut da welout Gustav, e vreur ha gwreg hemañ am doug tost d' an
harzoù. Herzel a reomp, a-barzh kimiadiñ, d' arvestiñ ouzh ur fardelldredan. Bez' e rankomp choual a-bouez penn evit en em intent a-zioc'h
tousmac'h an doureier galloudek a zifaragoell a dolpadoù meurdezus diouzh
rizenn ar voger ramzel war ar reier dispennet, 1ec'h ma flistr hag a
strink ar spoum gant ur strap spontus. Ur ganevedenn, o c'haoliañ ar

stankenn diwar ar fru o sevel goustad da blavañ a-live gant an
orjalennoù, a gren el latar lusk-dilusk, evel hiriset gant ograoù an
ifern-se. Hogen, moustret war hon anal, e welomp, pell en traoñ, war ur
vardell darzhet-naet ha lipet gant poulloù-tro eonek, ur wezenn o krapañ
ar roc'h gant he gwriziennoù a sank er frailhoù, pe a red da splujañ en
turmud. Atav e vez ar vuhez trec'h da ijinoù mab-den.
11 a viz Eost. Helsingor (Bro-Danmark).
Kastell Kronborg, lec'h ma lec'hias Shakespeare « Hamlet », n' eo
nemet ur savadur a-rez ar mor, kant metr diouzh listri o tisammañ.
Sebezus gwelout, ur wech muioc'h, penaos e c'hell ijin ur barzh bravaat
hag uhelaat traoù boutin. An teodoù fall a lavar zoken eo bet savet ar
c'hastell goude m' en doa graet berzh ar pezh-c'hoari, daoust m'eo
gwiriek e vogerioù krag ruz hag e doennoù gwer gant mergl, ha talbennet e
stumm disi sellet a-gostez, e-giz ma vez gwelet gant kalz a zier e
Danmark.
12 a viz Eost.
War an harzoù, ur studier alaman, abalamour n' en deus ket, hervez
al lezenn, peadra da vont larkoc'h, d' e vro, a glev trouz digant ar
valtouterien, atav ken pismigus.
13 a viz Eost. Oenkerk.
An Izelvroioù, ken kompez ha Bro-Danmark, a denn da houmañ e meur a
feur. Ken aloubet an hentoù hag ar straedoù gant bagadoù kezeg-houarn :
ken boazet eo Hollandiz ouzh ar re-mañ ma pok an amourouzien an eil d'
agile endra ma talc'h o ijinoù da vont a-raok kichen-ha-kichen.
Ar skeudennoù diwezhañ a virin eus an Izelvroioù a vo ur boutaouer
o loeniñ war e brenn e-giz an hini a welen a-vihanik a-dreñv iliz Ploare,
hag aet da get hiziv-an-deiz, hag ur pezh mell batimant o treuzañ an hent
dirazomp war ur c'hanol.
« C'HWEC'H BRO, UN ENE. »
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18-22 a viz Eost. Landreger.
Ur blijadur, diouzh un tu, mont war ar maez da welout an dornerien
a zeu din e brezhoneg da zivizout war stad an ed nevez, diouzh an tu all,
merzout pegen buan en em geit doareoù ar Gelted ; ha war startaat e yelo
c'hoazh al liammoù skoulmet, e re nebeut amzer, gant Iwerzhoniz, kan ha
telenn ganto a lak ar vagoniad da vammañ ha da stlakañ o daouarn par ma
c'hellont. Karr-nij « Aer Lingus » hon dispartio e Roazhon.
Ur frealz gouzout bezañ klasket ha karet, div wech brasoc'h c'hoazh
e yezh ar vro ; rak, daoust ma skriver, kaner, prezeger ha zoken dibuner
e brezhoneg e buhez sevenadurel Breizh a-vremañ, ne vez ket soñjet ha
santet e brezhoneg. Da skouer, pa glask yaouankizoù 'zo en em deal
chomont hep en em skrivañ. Sed aze koulskoude an tu nemetañ da vestroniañ
ar yezh traoñ ha krec'h. « Scripta manent. » Kae da sutal ya ! Ne vano
nemet ar skridoù a zo hag a vo bet bevet don - e brezhoneg - gant hor

penn, hor c'halon, hor gwad hag hor c'hig...
Oulan
'Vit ar bed ;
E yezh va bro,
Frank dezhi ur glad dreist d' hor meiz,
Kasaat, karout, kanañ, hiboudiñ ha flatrañ
Dre 'r vouezh e zisac'h brouez an engrouezioù tortet gant falsvezh,
Hag o skor da skarzhañ kuit ar skoilhoù skignet war o hent,
Kened ha struj va mammvro, ha pegen kran he merc'hed lank.
Melre an emzivad maget re vat, droug leizh e galon,
Ha luc'h ar goanag dihesk a bar taer en e sell dir,
Reklomoù trumm ar spered, ha luskoù ar galon a gar,
Pegen en bourrus an oaled hag hoalus ar bed a-bezh,
Blejadenn skrijus an donn a dro goustad war he genou,
Ha toumpi spontus ar strinkadoù a zispenn tor an tir,
Strap ar bagadoù didruez sodet gant frond an distruj,
Ha tramaduilh ar bannieloù a beoc'h dibradet a-bik,
Alfo ar brezelour tizhet a wint war e dalaroù,
Hag ar from goret er bugel blin gant bole ar c'hleier,
Pezh a spurmant an aerouant aspledet war ar garidoù,
Ha pezh a glev an ael o seniñ sonn d' ar stergann brezilh,
Klozet e valvennoù war un arvest skoachet d' ar vordilh.
Roazhon, 23 a viz Eost 1962.

NOTENNOU A STURYEZHOURIEZH
Gant ABANNA
Ar pennad da heul, gant hor mignon Abanna, n' eo ket savet evit ar
re a zesk brezhoneg nag evit an holl re all kennebeut. Diaes eo e keñver
ar geriadur hag ar mennoz. Reiñ a ra avat un alberzh eus al labour a vez
kaset da benn er mare-mañ war an dachenn skiantel ha prederouriel en-dro
d' ar brezhoneg evit ober anezhañ ur yezh klok a-vremañ.
R. H.
CONDITIO
STUMMET e voe ar ger Sturyezhouriezh gant Roparz Hemon ; anat eo e
ster : kalvezerezh leviañ emdroadur ar yezh. E gwir n' eus tra nevez e
mennozh ar sturiañ yezh. An holl vroadoù en o mareoù a lorc'h o deus
strivet da haelaat ha da c'hlanaat o yezh ; pep dispac'h a zeu dre m' en
deus ul lavariad kemmet stur da c'herioù 'zo ; hag hep mont pelloc'h, den
ar pemdez, bep ma tibun ha ma nevesa e vuhez, a rank dizehan diuz stummoù
nevez d' e yezh. Hevelep strivadennoù avat, ur wech teket ouzh o falioù
buhezel, a steuz, ha den ne lak e boan d' o studiañ, d' o reizhiadekaat,
d' o c'has pelloc'h. Mestroniañ ar yezh a zo bet bepred mestroniañ ar
yezh deut, ha nepred ar yezh da zont na reolennoù he donedigezh.
Koulskoude, Breizhiz 'zo, anat dezho ar c'hudennoù stignet gant lamm
faraon ar brezhoneg dreist dek kantvedad e zizeriadur, a zeu da soñjal,
eo poent kemer preder gant reolennoù emdroadur o yezh, ha lakaat en e
blom ur studi-hag-ober da sturiañ e pep anaoudegezh he c'hreskidigezh. Va
meno eo e stagomp amañ gant ur gefridi a vo a-raok pell hini an holl
yezhoù ; rak emdreiñ a ra ar bed kalvezel buan, ha buan e ranko ar yezhoù
mont gantañ en em stummañ, en em azasaat outañ. N' eo ket mont en tu all
d' ar gwirvoud lavarout e vo kalvezerezh leviañ emdroadur ar yezhoù, ar
Sturyezhouriezh, pennañ kalvezerezh Douariz derou an 21vet kantved.
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*
E-keñver yezh ar mennozhioù eo chomet ar brezhoneg war-lerc'h
yezhoù ar bobloù trec'h. Ur wech tennet diganti ar preder da leviañ he
zonkadur, e kollas hor pobl ar preder da leviañ he yezh, hag he yezh a
preder da gentañ a voe aloubet gant yezh ar preder estren ; ken ma
rankomp-ni bremañ kemer harp alies war yezh an alouber evit adsevel
brezhoneg ar preder. Setu perak ez eus ur ger latin da dalbenn war an
notennoù-mañ.
Ar ger CONDITIO, pe, mar dilezer an doare-skrivañ skolastikel evit
an hini klasel, CONDICIO, a zo arouezius evidomp e emdroadur istorel.
CON- DICERE, ken- lavarout, a zo « lakaat un diviz », « divizout », «
feuriañ ». Ouzhpenn «diviz », « feur » avat, e wiske ar ger CONDICIO ken
abred ha gre Roma gozh ar ster « dere », « stad kevredigezhel », a
hanvoud ». Krediñ a ran tennañ an evezh war seurt yezhadur-sterioù, atav
bev er yezhoù latin, evit reiñ da glevout pegen amgelt ez eo : stad vabden er bed sellet evel heuliad un diviz. Ar gall Rousseau pa skrivas Le
Contrat Social, kenkoulz hag an Alamaned Hegel ha Marx, ha war o lerc'h
un darnvat eus prederourien Gornog a-vremañ n' o deus morse paouezet ober

eus bezoud mall-den un dra divizet, un dra e diviz ar Stad, e diviz Doue,
pe en e ziviz e-unan (1).
(1) « Ce dernier terme (condition) devrait, je pense, dans le domaine de
l'anthropologie philosophique, être de plus en plus couramment substitué
à celui de nature. » GABRIEL MARCEL.
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Un emdroadur all, pe gentoc'h ur riskladur-ster all a c'hoarvezas
gant diwanidigezh Skiantoù an Natur. Treuzlakaet e oa bet mennozh an
diviz o verkañ da bep hini e zere e-barzh ar Stad, war domani an
Doueoniezh : pep krouadur, ken er bev ken en divev, a zo bet divizet e
stad vedel a-holl-viskoazh gant ar C'hrouer ; pa stadas avat ar Skiantoù
emañ anadennoù an Natur e dalc'h lezennoù rediek, ne voe ket argaset evit
keloù keal ar conditiones, nemet e-lec'h bezañ graet divizoù a-berzh ur
Ragevezh, e teujont da vezañ ar stummoù degouezhel-rik o ren bezañs pe
ezvezañs an anadennoù, anezho divizoù hep divizour ebet ken (1) : ar pleg
da welout ar gwirvoud evel tra divizet ne voe ket dilezet muioc'h gant ar
Skiantoù Natur eget na oa bet gant an Doueoniezh, ar Rediegezh a gemeras
plas ar C'hrouer hepmuiken. Moarvat, pa lavar ur gall : « les conditions
physiques », n' eus evitañ enepster ebet, pa steuz eus e spered neuze ar
sterioù all en deus ar ger pa lavar da skouer « les conditions du
contrat » pe « les conditions sociales ». Koulskoude, plegoù ar yezh ha
plegoù ar spered ne vezont ket daou dra, ha m'emañ preder Kornog en un
enkadenn biskoazh tennoc'h, ez eo splann an arouezioù anezhi war e
yezhoù, ha ken splann-all heñvelder an nammoù dikouezet gant ar gerioù,
gant an emzalc'hioù ha gant ar Stadoù. Ha n' eo ket bev atav warnomp
CONDITIO yevus Roma gozh gant ar Stadoù a-c'hiz roman a gas o reuz er bed
atav ? Mennet da zivizout betek rannbarzhoù emdennetañ buhez an dud ? Ha
pe c'halloud o deus a-dal dezho, ar brederourien-hont, intret a
latinelezh, dic'halloud da ziframmañ o spered eus an daouad divizerdivizoud, - evel pa ne vije da veizañ pep tra nemet ar muzul-se, - hag a
nac'h ouzh ar Stad ar gwir da zivizout evit mont da gerc'hat ken buan-all
un Divizour all, pa ve Emstourm ar Renkadoù pe Doue e anv ? N' omp ket
hêred da Roma, n' hon eus ket da vezañ hêred da blegoù he yezh leun atav
eus ar binim a gontamm Europa, ur vezh e vefe dimp Kelted derc'hel da
stummañ hor bugale diwar weladur ar bobl vazhyever, na c'helle meizañ
mab-den nemet e termenoù a zivizerezh.
(1) « L'observation et le raisonnement ont transformé graduellement le
dogme des causes finales en un principe fondamental : celui des
conditions d'existence. (...) Quand les conditions favorables à un
dessein se rencontrent, le dessein se produit ; quand ce sont les
conditions favorables à un contre-dessein, le contre-dessein s'opère
avec la même régularité. » (E. LITTRE)
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Arvarus eo degemerout e brezhoneg meizadoù estren, estren e-keñver
hor yezh, estrenoc'h c'hoazh e-keñver hor spered. Bez' ez eus er yezhoù
riskladurioù-ster a zo koulz hag o fec'hed Adam, pa chomont da viken evel
trapoù marvus dindan spered ar yezherien. Daoust ha mezhet o deus an
dañjer ar re en hon touez a sav a-du evit degemerout forzh peseurt ger
war an digarez maz eo etrevroadel war un dachenn eus boull an Douar ?
Degemeromp gerioù estren mar ne c'hellomp ket ober a-hend-all, ha troioù
'zo ne c'hellomp ket ober a-hend-all, met dre c'hras Doue taolomp evezh
ouzh ar binim a zo kuzhet enno ; dielfennomp anezho gant ar brasañ aked
ha ne zalc'homp nemet an tammoù yac'h, mar ne fell ket dimp treiñ e
linkradurezh ivez. Dilezomp ar muiañ gwellañ eus ar gerioù estren o

tennañ da emzalc'h mab-den ha dre vras da vuhez ar spered ; diverkomp ar
roudoù amgelt hag enepkelt a saotr, a zisgra dremm hor yezh. Adkavomp e
plegoù don ar yezhoù keltiek plegoù bagol hor boud, ha savomp dizaon ur
yezh c'hlan ha lorc'hek.
*
Karout a rafen, e-ser burutellañ al latin CONDITIO, kas studi
gallusterioù hor yezh-ni war an dachenn-ster a zo dindan ar ger-se.
Ezhomm am bo menegiñ ur ger latin all, CAUSA, a vo da studiañ ivez un
deiz e emdroadur istorel.
Ur ger a-raok kregiñ, war an doare-labourat am eus degemeret. Pa 'n
em gavan war un dachenn ergerzhet mat, evel amañ hini CAUSA hag hini
CONDITIO, e klaskan da gentañ ur ger-arnod brezhonek a implijin goude ebarzh frazennoù o tennañ d' ar sterva studiet ; en ur ober se, e kasan an
imbourc'h ken e-keñver perzhioù ar ger-arnod, ken e-keñver doareoù an
dachenn-ster ergerzhet dre e hantererezh.
CAUSA. Ne rin anv amañ nemet eus ster modern ar ger evel en klever
er frazenn : Causa ar marv eo astal ar galon.
Pe c'herioù brezhonek zo e-keñver seurt sterad ? Daou a welan
implijet : abeg, kaoz.
Abeg, evitañ da vezañ bet gwisket a-wechoù ster causa, en deus ur
ster disheñvel. Komz a ran eus an abegoù am eus d' ober an dra-mañ-dra,
met diaes e vije ober anv eus an abeg en deus ur maen da gouezhañ. Abegoù
en deus ar muntrer d' ober e lazh, met causa ar marv eo ar gouli marvus
en deus roet.
Kaoz a vije ar ger reishañ. Ar gudenn a zo neuze : ha mat eo
stummañ ar sterva brezhonek war ar sterva latin, hag eñ hilgennet a-hed
tri mil bloavezhiad istor ?
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Techet on da glask evit ar ster modern ur ger all, eeun hag
arouezius. Ar frazenn a-us a c'heller treiñ evel-hen : Astal ar galon a
zegas ar marv ; diwar-goust ar resister avat. Kement a zegas un dra n' eo
ket dre ret causa an dra-se. Causa un anadenn, mar degas anezhi, d' ar
boud an hini eo. Ar verb a sav neuze d' hor spered a zo : devoudañ. Dont
a ra hor frazenn da vezañ :
Astal ar galon a zevoud ar marv, pe
Devoudet e vez ar marv gant astal ar galon.
A-se, causa hag effectus o devefe da gevatal en hor yezh devouder
ha devoudad.
Evezhiomp ez eo an ere etre devouder ha devoudad, etre astal ar
galon hag ar marv, un ere etre traoù er bed, hag ez eo arvezet evel o
vezañ er bed ar gwered meneget gant ar verb devoudañ.
CONDITIO. Kemeromp preder gant ar frazenn : Conditio ar marv eo
astal ar galon.

Kent stagañ da glask ur ger-arnod, merzomp diouzhtu hon eus amañ
kemmet rummveiz. An ere etre an div anadenn veneget a zo bepred un ere
etre traoù ar bed, met ne lak ket mui e penn-kont gwered bedel ebet ; un
ere lakaet er meiz ez eo : o vezañ an div anadenn, astal ar galon (A),
ar marv ( M), e laka da wir n' eus ket M hep ma ve A, alese eo A
conditio M.
Pe c'her bennak zo e-keñver seurt sterad ? Diviz ? Ne c'heller ket
ober gant diviz amañ, o vezañ m' emañ gant ar ger-se ster kentañ-holl
CONDITIO hag hini ebet eus e eilsterioù. E gwir, n' eus e brezhoneg ger
ebet a gement a vije en e blas amañ. Kelc'hioù-denesaat hon eus d' ober
neuze.
Taolomp evezh, en ur dremen, ouzh ar c'hembraeg amod, kevatal dre
vras da diviz, ha da CONDICIO er ster kentañ, ha merzomp stummadur ar ger
: am- boud.
Sellomp ivez ouzh ur ger latin all boaziet en un niver a yezhoù
modern : implicare, aet da ymhlygu e kembraeg (emplegañ e brezhoneg).
Meizvezhel (1) nemetken eo ster modern ar ger : un meizad a empleg un
all, pa vez hemañ endalc'het ennañ e-galloud, pe pa vez tennet dre ret
dioutañ. Da skouer, meizad an dra bev a empleg meizad ar vuhez. Ar
frazenn-mañ, mar he studiomp, e kavomp enni un ere, hag un ere etre
meizadoù ar wech-mañ. Didennet ez eo meizad ar vuhez eus meizad an dra
bev, pe e gerioù all, endalc'het emañ meizad ar vuhez gant meizad un dra
bev, pezh a dalvez n' eus ket lec'h da veizad ar vuhez er-maez eus meizad
an dra bev.
(1) E-keñver obererezh ar meiz.
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Anat e teu an heñvelidigezh a zo etre CONDITIO hag emplegadur.
Astal ar galon hag ar marv a zo etrezo evel m' emañ meizad an dra bev ha
meizad ar vuhez : n'eus ket marv hep ma ve astal ar galon ; n' eus ket
meizad ar vuhez e-maez meizad an dra bev. Meizad astal ar galon ha meizad
ar marv a zo ereet avat n' eo ket gant un ere etre meizadoù, diabarzh,
met gant un ere etre traoù, diavaez. Setu perak e kavan spletus
degemerout da c'her-arnod ar ger amplegañ, stummet diwar emplegañ, nemet
e-lec'h en(m)- o verkañ un ere diabarzh, lakaet am- da venegiñ an ere
diavaez.
Kemerout a ra enta hon eil frazenn ar stummoù-mañ :
Ar marv a ampleg astal ar galon,
pe

Ampleget e vez astal ar galon gant ar marv,

pe c'hoazh

Amplegad d' ar marv eo astal ar galon.

CONDITIO hag amplegad zo kevatal amañ.
Arnodomp treiñ un nebeut frazennoù diwar ar galleg :
« Les phénomènes physiques n'engendrent pas la vie, quoiqu'ils en
soient une condition de manifestation. » (Claude Bernard)
« An anadennoù fizikel ne c'hanont ket ar vuhez, evito da vezañ
ampleget ganti. »

« Il ne faut pas confondre les causes et les conditions. tout est
là. La matière n'est jamais cause de rien. » (Claude Bernard).
« Arabat meskañ devouderioù hag amplegadoù. Eno emañ an dalc'h. An
danvez ne zevoud morse netra. »
« Un phénomène est produit par des causes sous certaines
conditions. » (Lachelier).
« Devoudet e vez un anadenn e-keñver amplegadoù 'zo. »
Ne vo ket fall evit echuiñ klask sevel taolenn ar c'hevatalderioù
gallek-brezhonek a-zivout ar ger CONDITIO hag e zeveradoù (1) :
(1) Heuliet em eus urzh ar melladoù evel m' o c'haver dindan an termen
Condition e-barzh « Dictionnaire de la Langue Philosophique », gant Paul
Foulquié - Raymond Saint-Jean, PUF, Paris 1982.
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Condition :
A. - Dre vras : doare-bezañ, doareoù, stummoù. Stummoù an amzer ;
stummañ a ra an traoù da fall.
B. - A-zivout mab-den : stad, stuz.
Ar stad er gevredigezh : dere.
Ar stad evel boud er bed : hanvoud.
K. - Doare na c'hoarvezfe ket un dra bennak heptañ (Skiantoù an
Natur) : amplegad.
D. - Lakadur diwar emglev : diviz, divizadur.
Troioù-lavar : Condition sine qua non : Diviz ket-heptañ ; amplegad (ketheptañ) hervez ar ster. Conditions d'existence : amplegadur ar bezoud.
Conditionnel : diwar ziviz, divizel, divizadurel ; divizoud ; doaredivizoud.
Conditionner :
A. - Bezañ pe lakaat amplegadur d' un dra : amplegañ. Ho respont a
amplego va hini.
B. - Bastañ pezh a zere d' un dra evit e implij : aozañ, kempenn
(*).
Conditionnement :
A. - Pezh a vez ampleget gant un dra, seurt na vije ket diouzh an
dra heptañ : amplegadur, amplegadoù.
B. - Ar bastañ pezh a zere, pe ar pezh a zere d' un dra evit e
implij : aozerezh, kempennadur. An aeraozerezh (ABK, 1-62) (*).
K. - Bredgalvezerezh. Lakaat ur c'hentrig, ur blegenn, da zegas ur
moneadur na zegasont ket er vuhez reol. Amplegadur ; amplegerezh ;
amplegata. Ren amplegerezh ur boblañs. Un den ampleget, amplegataet gant
ar skinwel.

NOTENN. - N' eo ket ur gwariañ-ster da 'm meno tremen eus ster
condition K da ster conditionnement K. Gwered meizvezhel eo amplegañ er
c'hentañ degouezh, ha gwered bedvezhel en eil. Ar ster neuze a zo gronnañ
(am-), ha dre seurt kelc'hwask, lakaat ar speredoù hag ar moneadurioù da
blegañ.
MAEN AR YA, GENVER 1963.
(*) A venegomp da vezañ klok. Deveradoù eus ar verb latin CONDIRE, «
aozañ », «temzañ », « materiañ » a zo aze avat.
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KENELYEZHOURIEZH HAG ALL...
Gant MAODEZ GLANNDOUR
NE nac'han ket on bet souezhet gant pennad Goulven Pennaod en
niverenn diwezhañ « Al Liamm ». N' eo ket ne vefen ket a-du gant seurt
studiadennoù, pa 'm eus implijet me va-unan hentennoù heñvel em fennad
kozh dija : Dremm ar Speredegezh vrezhon (« Studi hag Ober », niv. 18,
1942). Danvez evit enklaskoù frouezhus-meurbet ez eus aze, ha gant e
ouiziegezh vras war ar yezhoniezh keltiek eo G. Pennaod unan eus ar re
varrekañ da gas anezho da benn.
Me n' on ket ur yezhoniour, ha ne fell ket din mont re war un
dachenn n' eo ket va hini. Koulskoude, ne gav ket din e vefe awalc'h
sellout ouzh gwrizienn ur ger, ouzh talvoudegezh ar wrizienn-se en indezeuropeg, evit ma vefe sklaer pep tra. Goude orin ur ger ez eo ken ret all
d' am meno, sellout ouzh an implij pe kentoc'h an implijoù a zo bet graet
anezhañ. En abeg da se, o vezañ lennet gwechall gresianeg a-walc'h ha
kalz latin, em eus kavet taolennet un tammig re brim ar gerioù Logos ha
Verbum. Addigoret em eus va geriadurioù da c'houzout hag-eñ n' em boa ket
faziet o reiñ em eñvor d' ar gerioù-se, sterioù ledanoc'h ha soutiloc'h.
Ha setu : Logos a dalv ivez da skouer, keal, brud, mojenn, mennad, menoz,
lavar doueel, meiz, hag all...
Ouzhpenn-se an holl dud a vicher a oar ez eus da ziwall pa gemerer
an testennoù kristen pe e gresianeg pe e latin. Rak ar re-mañ a implij ur
yezh tostoc'h da yezh ar bobl, ha dreist-holl e kemer ar gerioù enno
sterioù ispisial diwar-bouez gerioù hebreek an Testamant kozh a glaskont
adskeudenniñ, pe c'hoazh, aes eo hen kompren, diwar-bouez menozioù nevez
an Aviel e-unan.
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Setu perak en divije graet gwelloc'h Goulven Pennaod o chom hep
ober jubennerezh war penn-kentañ Aviel Sant Yann. Treiñ ar frazenn
anavezet : Er penn kentañ edo al Logos, gant : « Er penn kentañ e oa ar
Genurzh », a zo hep mar ebet, faziañ. Ar viblourion a oar n' heller ket
lenn an Testamant nevez hep kounaat pennvenozioù an Testamant kozh ; hag
amañ dres, en Aviel Sant Yann, ez eus da gemer ar gerioù Logos ha Sarks
diouzh ar pouez o deus ar gerioù hebreek a vennont eñvoriñ. Hag evit an
Testamant kozh, Lavar Doue a zo speredelezh, boudelezh, nerzhelezh
oberiant, e-keñver ar c'hig a zo an den e gwander e natur hag e bec'hed,
gant kement a zo ennañ divoudelezh, dinerzhelezh. Ouzhpenn-se evit
resisaat ster ar ger Logos e pennad kentañ Sant Yann ez eus e aviel eunan : ha pa lenner, o tistreiñ evel ul leit-motiv diwar-benn ar C'hrist,
ar ger testeni, testeni roet betek ar marv, e weler mat neuze e c'hell
Logos bezañ troet e brezhoneg gant Ger, dres er ster a zo roet dezhañ
gant Pennaod, da lavarout eo youc'h, lavar gant holl bouez hag holl
voudelezh ur bersonelezh en em ziskouez evit Sant Yann, hervez ma tiskler
ar C'hrist e-unan diwar e benn, dre ar burzhudoù sevenet gantañ, evel
kreskidigezh ar bara, pare an den ganet dall, dasorc'hidigezh Lazar...
Ha koulskoude, em zroidigezh eus Aviel Sant Yann, em eus kavet

gwell implijout ar ger Verb. Anzav a ran on chomet pell etre daou soñj.
Ger a oa mat ivez. Miret em eus Verb a-benn ar fin, o vezañ ma kaven
ennañ muioc'h eus ar pouez boudel-se a oa da verkañ evit respont da
vennad an avieler.
Didroüs eo pep skrid en un doare bennak : eus ur yezh d' eben n' o
deus ket ar gerioù an hevelep kementad na meizel na trivliadel.
Troidigezhioù ' zo koulskoude a c'hell bezañ fall, ha reoù all bezañ
gwelloc'h.
Met anat e oa n' en devoa ket G. Pennaod komprenet kalz a dra e
menozioù Aviel Sant Yann, pa lennen dindan e bluenn hec'h-unan : «
...peogwir n' end eo ket ur garm a sav diouzh Doue ar Gristenion... ».
Dres ar c'hontrol eo an hini a lavarfen-me : ur garm eo an hini a sav eus
Doue ar Gristenion, ur c'hemenn, ur c'h-«kerugma » evel ma lavar ar
gresianeg, ur griadenn hervez ar barabolenn E-kreiz an noz, setu ur
garm, ur griadenn, emañ ar pried o tont, « clamor » eme al latin (Mazhev
25, 6). N' an ket pelloc'h gant an hent-se a vefe hir mont gantañ betek
ar penn, met an Testamant nevez a-bezh, eus Sant Mazhev betek an
Diskuliadur, a c'harm a-enep da frazenn G. Pennaod.
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Souezhet on bet kenkoulz all gant ar roll a ginnig dimp an Ao. G.
Pennaod eus ar brederourion hag ar veizourion vrezhon ha kelt. Lakomp hor
bije aze anvioù tost d' e galon. E talvezfe avat an arridennad-se en un
doare rakvoudel, ne gredan ket.
Kemmesk eston ! Lenn anv Roparzh Arbrisel, a zo bet merket gant an
Iliz e-touez an dud evurus, e-kichen Eon de l'Etoile, La Mettrie... N' on
ket sur e plijfe zoken da Renan azezañ e-kichen ar re-mañ, na da
Lamennais a oa figusoc'h c'hoazh. Penaos sellout evel an dud taolennusañ
eus ar spered kelt, reoù all a zo bet fellet dezho nac'hañ, disammañ
diouto ar spered-se, evel Abelar ha Renan zoken : ne lavaran ket aze
traoù dianav. Hag ar re bet dislonket gant Keltia hec'h-unan evel Pelagos
(Morien e pennad Pennaod) (1)
Evel just ez eus er roll, tud a ziskouez talvoudegezhioù gwirion ekichen gwanderioù anat. Da skouer, mar ne zougan ket kalz a bri da Abelar
am eus kavet bepred bezañ lorc'hus ha digempouez, e kemeran Skot Erigen
evit ur meizour a dalvoudegezh wirion.
Ha peogwir eo bet degaset va anv e penn ar frazenn (in cauda
venenum) e rankan lavarout ez on-me diskibl d' ar C'hrist ha d' an Aviel
da gentañ, na petra 'ta ! met ivez d' ur bern-tud, prederourion ha
meizourion kelt ha brezhon, ken uhel o c'heltelezh hag o c'hristeniezh,
evel ar Fransezad Yann Duns Skot, ur Skosad anezhañ, unan eus
teologourion veur ar bed kristen, unan eus meizourion galloudusañ ar bed,
ken bras d' am soñj ha sant Thomas Akwino, ha war un dro sellet evel den
evurus gant an Iliz, ar pezh n' eo ket ur si. Kemend-all pe dost a
lavarfen eus Richard a Sant Viktor, ur Skosad all, a zo evit ar
gevrinelezh er Grenn-amzer ar pezh a vo diwezhatoc'h santez Tereza Avila
ha sant Yann ar Groaz e derou an amzer vodern. Duns Skot ha Richard a zo
kelt-rik en o doug boudoniel, kevrinourion ha youlegourion (2) evel maz
int. Hag e c'hellfen menegiñ tud disteroc'h, met ken dudius evidon, evel
ar C'hembread Dom Baker, evel an Iwerzhonad Dom Marmion...
(1) Ne welan ket kaer perak e rankfemp distresañ e brezhoneg an anvioù
bet douget gant an dud istorek, Pelagos da skouer. Hemañ ne oa ket ur

Breizhad, perak neuze ober Morien anezhañ. Ha Skot Erigen, perak e lakaat
da vezañ Skos Erien, ne oa ket Skosad, peogwir e oa eus Eire evel ma
lavar ar ger Erigen : perak distresañ Erigen en doare na vo ken komprenet
nemet gant ar yezhourion war evezh ? Skoti a veze graet er Grenn-amzer
eus an holl C'houezeled, pe eus Iwerzhon, pe eus Bro-Skos e vefent.
(2) youlegour : volontariste.
Evit Breizh, hen anzav a ran, ez eus tud en em gavan kar-nes dezho,
evel skrivagnerion Kustum kozh-meurbet Breizh (La très ancienne Coutume),
hag hi levezonet gant skouer veur Sant Erwan, evel Bertrand D'Argentré,
Dom Morice, an holl re-se o vezañ bet gwir saverion hor broadelezh.
Met n' em eus ket c'hoant da ginnig ul lostennad-anvioù. A-benn ar
fin, ne blij ket din an traoù diwar-c'horre... (1)
(1) Ne gomzin ket eus pennad Glemarec meneget gant G. Pennaod, nemet evit
lavarout ne ra ket seurt pennadoù enor na da skiant na da skiant-vat o
saverion.
E TI AL LIAMM
M. Abgrall - X. Haas
GWINIZH HEPKEN
40 engravadenn war goad e 2 liv
- 7 lur Roparz Hemon
MARI VORGAN
Romant : 8,50 lur
P. BODENAN - Verger St-Yves - QUIMPER
C. C. P. 212-23 Rennes
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AL LEVRIOU
Embannet gant « Al Liamm », 168 p. 8,50 lur
MARI VORGAN, romant gant Roparz Hemon.
Ur wech e oa, ur wech ne oa ken, hag ur wech e oa bepred... ur
plac'hig a selaoue he zad o kontañ dezhi, a vouezh damizel, eñvorennoù e
yaouankiz-eñ, kaer ha kevrinus evel gwir varzhonegoù. Ano a veze alies
gantañ eus ul lenn dudius poblet stank gant evned a bep seurt ha pesked
alaouret. Deut war an oad, ar plac'h-se e oa chomet koulskoude, e strad
don he c'halon, skeudenn al lenn vras achantet. Ha ne oa bet den abaoe
evit dilojañ ar c'hrakhouidi mibin en em sile gwechall etre korzennoù ar
ribloù, den evit lakaat ar melezour moredet da zaskediñ adarre dindan
lagad an heol. Bennozh Doue da Roparz Hemon, en deus lakaet Lenn al Lec'h
Meur da zihuniñ ennon diouzh he c'housk burzhudus !
Kement-se evit ho lakaat da gompren n' on ket evit barn romant «
Mari Vorgan » nemet gant kalz a deneridigezh. N' eus forzh penaos ne vin
ket va unan-penn da vezañ dedennet gant oberenn Roparz Hemon : « Ur stumm
a blij dimp... ar romant a faltazi ha n"eo ket koulskoude faltazi pennda-benn... ar romant dreistgwirvoudel... ». Evel-se e komze Maodez
Glanndour e Kendalc'h Keltiek Landreger diwar-benn : « ar re wellañ eus
romantoù Roparz Hemon adalek « an Aotrou Bimbochet e Breizh » betek «
Alanig an Tri Roue » hag « An Tri Boulomig kalon aour ». Hevelep tra e
c'hellfe bezañ lavaret eus romant nevez Roparz Hemon « Mari Vorgan ».
Arabat klask ennañ un heuliad darvoudoù skrijus evel en « Teirgwern
Pembroke » gant Jarl Priel, nag atiz gwidilus ur garantez diroll.
Drevezañ a ra R. H. gant ampartiz an doare-soñjal ha skrivañ a c'helle
implijout un den a feson eus kreiz ar c'hantved diwezhañ. Ret eo teurel
kont eus kement-se evit tañva da vat an arlivioù mibin skignet gant an
daneveller, a chom seven hag elevezek bepred, hep sevel e vouezh, o
tremen buan war an traoù a c'hell bezañ damveneget hepken...
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Gortoz a rit moarvat e komzfen deoc'h eus tud al levr eus ar mezeg
yaouank, a goll e beoc'h, eurvad un oaled karet ; e skiant-vat hag e
vuhez a-benn ar fin, o redek war-lerc'h ur stultenn... eus ar Mari
Vorgan, plac'h dedennus ha truezus he stad, pe sorserez digalon, penaos
gouzout ?
Rak betek ar ger diwezhañ e chomimp en entremar, war dreuzoù ur bed
dianav, hep diforc'hañ mat ar gwirvoud diouzh ar faltazi. Met pelec'h
emañ ar wirionez evit buhez an den ? Hag-eñ n' eo ket gwelloc'h
seblantout koll evit gallout seveniñ uheloc'h huñvre ? Hag-eñ n' eo ket
a-benn ar fin, Mari Vorgan hec'h-unan, an hini birvidikañ, an hini
gwirionañ eus tud al Levr ?
Hogen, ez eus e romant R. H. un dra o strinkañ evidon nerzhusoc'h
ha kaeroc'h eget bravañ kanenn Mab-den : an Dour an hini eo. Dour al Lenn
veurdezus, a c'holo diseblant keoded rivinet pobl ar Vorganed. Dour
laouen ar gwazh redennoù bihan o richanañ dousik er brizh-heol. Dour
galloudus ha kemmus ar mor. Dour ar glav, dour ar vrumenn... An Dour, na

vefe heptañ na red ar vuhez en hor c'horf, na Mari-Vorganed o neuial e «
stêr vras hon soñjoù ». An Dour a zo pinvidigezh ha kaerder evit Breizh
hag a zo bet moarvat azeulet gant ar Gelted kozh...
Digorit levr Roparz Hemon ; me 'zo sur, n' hellot ket disterniañ araok m' he devo Mari Vorgan diflipet da vat diouzhoc'h gant ar bajenn
diwezhañ...
BENEAD.
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PAJENN AR RE YAOUANK
KAVY - Renerezh : E. EVENOU, rue Trebuil, Guéméné-sur-Scorff
BARZHONEGOU
gant Gwennole Ar Menn
Ul lamm un tamm pelloc'h
Ur bamm sellout ouzhoc'h
Digamm-kamm-digamm war ar roc'h.
Liamm ho torn em dorn zo startoc'h
O vont hag o tont buanoc'h...
Met a-dak dirakomp digor
Un toull hag ar chadenn a dort.
Ul lamm un tamm pelloc'h
Setu treuzet an troc'h.
Ha va dorn a ro c'hoazh goudor
D' ho torn davedon me digor...
*
Da zigor-noz pa blav ar gwennili
'Us d' al lenn lor a dav dindan kri
Al laboused o nijal 'n avel
Ken tost d' an dour 'tremen o eskell
Na ouezer ket hag eo un af
A roont pe ur rezad abaf...
Evel-se ' voe pok va muiañ-karet
Prof habask-kaer he c'halon dener,
Ha va diweuz a chom estlammet
O c'houlenn c'hoazh maz eo bet spin
Diweuz va dous pe hec'h alan sin...
*
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Kloz va malvenn
En noz didermen
Hap a dak e strak hap e tarzh
Kounioù da, ur marzh,
Ludu faezh ur vuhez vurzhudus,
Skeud ha luc'h gwenn ha du, ha livioù,
Livioù an divent hag an neñvoù,
Koroll foll an deizioù c'hoazh bev
Alan berv em c'halon mezv...
Ur sell digor, liv gell un nor,
Dor ur porzh mor.
Serriñ an daoulagad,
Pignat 'barzh ar vag
Ha dao trema ar c'heinvor
Gor ar peurvad lor.

Koun ha koun e kouezh
Glav va soñjoù drev,
An tremenet bev,
Ha dirazon e sav ur skeud a blav
'Kreiz an noz a dav :
Div sterenn a red war c'horre va huñvre,
Daoulagad a dag va c'halon devet don don...
Pa gouezh ar steredenn er stêr pe el lenn
E lufr hag e lugern mil maenig argant.
Mil steredenn hag unan zo kouezhet
Hag an tammoù anezho a neu dizehan
E tanvor va eñvor...
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NOTENNOù
HOR MIGNONED.
An Aotrou hag an Itron PLANTEC a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o mab
Gwenael, e Foujera, d' ar 4 a viz Du.
Gaid PRIGENT ha Loeiz BOTHOREL a zo laouen o kemenn deoc'h o dimezi lidet d' ar
merc'her 2 a viz Genver, en iliz Sant-Severin a Bariz.
Yann KEMERE, an Doktor Yann REUN KEMERE ha Marivon JAOUEN e bried, a zo laouen o
kemenn deoc'h eured o mibien bihan ha mibien Erwan gant Daniela MARICHAL, d' ar
27 a viz Kerzu 1962, en iliz Sant-Marzhin e Lyon, ha Ronan gant Marivôn MEGRET,
d' ar 25 a viz C'hwevrer, er Mans.
Lidet eo bet eured Annig POUPINOT ha Jilberzh HEURTEL en
Genver.

Oriant, d' ar 26 a viz

Gaid FERRY ha Goulven PENNAOD a zo laouen da gas keloù deoc'h eus ganedigezh
Riwal Siegfried, e Pariz, d' ar 7 a viz C'hwevrer.
Hor gwellañ gourc'hemennoù d'an holl.

KAÑV. Klevet hon eus keloù marv an Ao. LE HYARIC, tad hor c'houmananterez Annig Le
Hyaric. Hor gourc'hemennoù a gengañv.
Galvet gant an Aotrou eo aet davetañ Gwennael AL LOUARN. D' an 12 a viz Genver
ez eo bet lidet oferenn an Interamant, en iliz Sant-Stefan a Roazhon.
Da Alan Al Louarn ha da Noela Olier - an tad hag ar vamm - ha d' o familh e
kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.
PROFOU. Degemeret hon eus ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ.
KERZU 1962 :
F. ar Bleiz, 5 lur nevez ; Langleiz, 2 ; Herri ar Floc'h, 3 ; Jakez Gwegen,
500 ; Bartrig Basclet, 10 ; Marsel Klerg, 20 ; F. Nedeleg, 10 ; K. ar Brazideg,
1 ; Herri Gilgarzh, 2 ; Herri Dorion, 5 ; Dr K. Delalande, 10 ; Job Penneg, 15 ;
Rojer Moride, 30 ; E. ar C'harrer, 5 ; E. ar Barzh, 5. War un dro, 623 lur nevez.
Sifrenn ar profoù evit 1962 : 2.785 lur nevez.
GENVER 1963 :
J. Auffret, 5 lur ; Yann Thomas, 10 ; Per Losquin, 3 ; Fañch Elies, 20 ; Ewan
Gonan, 5 ; F. Tourmen, 10 ; Dll M. Gourlaouen, 10 ; Loeiz Bodivit, 2 ; Alan ar
Berr, Brest, 20 ; R. H., 2 ; Herri Kalvez, 5 ; Josef Gwiomar, en enor da
Varc'harid Gourlaouen, mestrez-skol dispar hag emroüs, 10 ; B. Assicot, 10 ;
Andrev Cloitre, 5. - War un dro, 117 lur.
Bennozh Doue d' an holl !
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PROFOU D' AN EMBANNADURIOU. F. Nedeleg, 15 lur ; V. de Bellaing, 18 lur.
HOR C'HEF EVIT 1962 :
FREJOU
Moulañ
Mizoù-post
Frejoù burev
War un dro

8.552,52
291
15
8.858,52

ENKEFIADURIOU
Koumanantoù
Niverennoù gwerzhet
Profoù
Bruderezh
War un dro

6.470,28
455,40
2.785
100
9.813,68

STAD AR C'HEF
Koll ar bloavezhioù all
Gounid 1962
An Toull er c'hef

3.221,67
955,16
2.266,51

Brokus eo bet hor profourien warlene : 2.785 lur nevez o deus roet d'Al Liamm.
Biskoazh n' hor boa bet kemend-all. A drugarez dezho ez eo gwelloc'h stad ar
c'hef : 3.637,75 lur nevez a vanke ennañ e diwezh 1960, 3.221,67 lur nevez e
diwezh 1961 ha bremañ 2.266,51 lur nevez « hepken ». Un tamm striv c'hoazh, hag
e vo stanket an toull.
Anat eo ne c'hellfe ket Al Llamm bevan hep profoù. N' eus nemet keñveriañ
sifrenn an arc'hant dastumet gant ar c'houmanantoù ha gwerzh niverennoù
(6.928,68 lur) ha priz ar moulañ (8.552,52 lur), uheloc'h a 1.623,84 lur.
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478 KOUMANANTER. E dibenn miz Genver 1963, e konte Al Liamm 478 koumananter, rannet evel-hen :
Aodoù an Hanternez, 78 ; Penn ar Bed, 91 ; Il ha Gwinum, 53 ; Loar Atlantel,
21 : Mor Bihan, 39 ; Rannvro Bariz, 102 ; departamantoù all, 50 ; Afrika an
Hanternoz, 3 ; Afrika Du, 2 ; Iwerzhon, 10 ; Kembre, 9 ; Skos 1 ; Bro-Saoz, 2 ;
Bro-Alamagn, 5 ; Helvetia, 1 ; Monako, 1 ; Izelvroioù, 2 ; Stadoù Unanet, 1 ;
Kanada, 5 ; Arc'hentina, 1 ; Aostralia, 1.
Nebeut a gemm abaoe miz Genver 1962 : 478 koumananter e-lec'h 474. Ha koulskoude
43 c'houmananter nevez a zo deuet e 1962 ; da lavarout eo hon eus kollet 39 all.
Ha bep bloaz memestra. Ouzhpenn 1.000 koumananter e kontfe Al Liamm ma vije
chomet an holl stag outi. Notomp en deus kresket niver hol lennerien e BreizhIzel ; un toullad a Emsaverien a zo distroet d' ar Vro.
LIZHIRI.
Digant M. S. P. :
« Lennet am eus gant evezh ar pezh oc'h eus skrivet e traoñ ar bajenn 457. A-du
krenn ganeoc'h war ar poent-se. Na zilezit ket al lennegezh, el Liamm, en anv
Doue ! Ha n' embannit ket re a droidigezhioù diwar traoù skrivet gant Kelted hag
a chom re nebeut anavezet...
Evit ar studiadennoù istorel, se 'zo un afer all : diouer a reont sur-mat d' hor
c'helaouennoù, ha ret-kaer e vefent koulskoude da stummañ ar vroadelourien
yaouank. Piv 'zo kablus, nemet leziregezh reoù 'zo ? »
Digant unan eus hor c'henlabourerien ul lizher kaset din ur pennad 'zo ha manet
diembann :
« Kas a ran deoc'h, da heul ar ger-mañ, un nebeut kontadennoù. Ma kavit dezho un

talvoudegezh bennak grit outo pezh a garit. Embannet pe get se ne ra forzh.
N' eo ket va skridoùigoù a roio d' ho kelaouenn an « ton bras » a c'houlenn meur
a hini, hervez am eus lennet en notennoù.
Al Liamm a blij din atav kenañ-kenañ. Aveliñ a ra din va spered ha n' eus nemeti
o liammañ ac'hanon ouzh ar vro. »
R. M. K.
Digant A. C. unan yaouank :
« Adkoumanantiñ a ran... met karout a rafen muioc'h a varzhonegoù, romantoù hag
ul lec'h ledanoc'h da Bajenn ar re Yaouank. »
« Daoust hag-eñ emañ en ho soñj kenderc'hel gant Pajenn ar re Yaouank, » a skriv
ur mignon all o lavarout n' emañ ket mui ar re a skriv krennarded.
PAJENN AR RE YAOUANK a zo digor dezho, ne reomp nemet gortoz ar skridoù.
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Setu ul lizher digant M. Glanndour :
Eveldout on diaezet abaoe ur pennad gant politikerezh ar M. O. B. Hag-eñ n' hon
eus ket gwelet an Avenir, da goulz ar votadeg, o harpañ mevelion De Gaulle, evel
pa ne vije ket hemañ evit an diabarzh, ar Jakobin taerañ hag ar c'hreizennour
gredusañ ?
Diaezet c'hoazh gant ar c'halanna en deus kinniget dimp Yann Poilvet en e bennad
: Le temps des réalistes. A drugarez Doue n' hon eus ket gortozet anezhañ evit
stourm evit anavezout hor bro, kenkoulz hag al lec'h a c'hellfemp kaout en
Europa da zont. Met sklaer eo : an europa-se ne anzavo ac'hanomp nemet diouzh ar
pezh en em ziskouezimp bezañ. Ha mar deo evit lezel ar Vretoned da vezañ
Gallaoued eil derez, perak dispign c'hoazh arc'hant hag amzer gant an « Avenir »
? Hag-eñ ez aio Poilvet da sikour an « Ouest-France » hag an « Télégramme » evit
berniañ war choug an emrenerion ar seizh pec'hed kapital ha lavarout sotonioù
diwar o fenn ?
Ha mennad ar M. O. B. diwar-benn ar yezh ? Réaliste, gwirvoudel ? Skuizh on gant
politikerezh an dud a fell dezho chom hep gwelout ar fedoù.
« Considérant que les deux tendances du mouvement breton sont complémentaires...
»
Biskoazh kemend-all ! Ya, evel ar gwenn hag an du, ar ruz hag ar gwer, da
lavarout eo evel traoù peurgontrol. Eus un tu, ar re a zo Gallaoued da gentañ ha
breton mar ne goust netra dezho, hag eus an tu all ar re a zo breton da gentañ
ha daoust da bep tra. Eus un tu ar re a rask arc'hant ar Vretoned, war zigarez
saveteiñ ar yezh, hag eus an tu all, ar re a rank chom hep netra. Eus un tu, ar
re a embann kunujennoù diwar-benn ar re all eus lein o c'hadorioù, hag ar re a
dlefe kaout se mat-kenañ.
Ar fedoù ? Anavezout a reomp anezho. Hag-eñ n' eo ket bet nac'het nevez 'zo,
gant ar Falz hag ar Bleun-Brug, kenvevañ ganimp e diabarzh Kendalc'h. N' eo ket
ni hon eus nac'het ar genvuhez peoc'hus. Neuze ra 'n devezo ar M. O. B.
kalonegezh a-walc'h evit lavarout ar pezh a zo, ha n' eo ket kemerout troioù
pilpous evit kuzhat ar wirionez.
Ne c'houlennan ket gwelloc'h eget ar peoc'h. Ne vo peoc'h ebet avat nemet gant
justis ha lealded. Ha gant mennad ar M. O. B. n' eus nag an eil nag eben. »
PRIZ AR BRUDEREZH WAR « LIAMM
1 niverenn
1 linenn
0,50 lur
5 linenn
2
1/4 pajenn
4
1/2 bajenn
7
1 bajenn
12

» :
3 niverenn
1,20 lur
5
10
16
28

6 niveren
2,20 lur
10
20
32
50
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AN TRIBANN. - Kelaouenn ar varzhed niverenn 29. Moulet eo kalz bravoc'h. Ar
pennad digeriñ e brezhoneg gant Aldrig an Naoned a zo diwar-benn ar
c'hendalc'hioù keltiek. Keleier a zo ivez e brezhoneg.
GORSEDD, 70, avenue du Plessis-Tison, Nantes.

KENDALC'H KELTIEK ETREVROADEL, Ar C'hendalc'h keltiek etrevroadel a vo dalc'het hevlene e Kernev-Veur. Kregiñ a
raio d' ar 16 a viz Ebrel evit echuiñ d'an 20. Al lec'h a vo : Carbis Bay, St.
IVES, Cornwall. Kalz berzh a raio ar c'hendalc'h, a gemenner deomp.
Ar Vretoned o defe c'hoant da vont di a zo pedet da skrivañ ar c'hentañ ar
gwellañ da sekretour Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek : Youenn OLIER, 23,
boulouard Burloud, Roazhon.
AN EMBANNADURIOU RONEOSKRIVET NEVEZ. - Advoulet eo bet nevez 'zo gant BARR-HEOL div oberenn : - Otello pe Maour
Venezio gant William Shakespeare. Troidigezh gant Klerg (4 lur } 0,90 timbroù).
An advouladur-mañ a zo bet bravaet gant titl ar pezh aozet gant an Timeur,
poltred Shakespeare e-unan, ha neuze titloù nevez a-raok pep arvest ;
- Seurez Kerwenan gant Ronan Kermene, troidigezh Klerg eus « La Bonne Soeur des
Avettes », eil mouladur kresket ha skeudennet (3 lur + 0,45).
- Hor Yezh, niv. 36.
- Geriadurig gallek-brezhonek an troioù-lavar poblel R. Hemon. Embannet gant «
Hor Yezh » (10 lur, Dll Queillé, 47, ru an Itron Varia, Gwengamp - K. R. P.
1240-22 Roazhon). Adembannadur.
- Evezhiadennoù war c'heriadur Roparz Hemon gant F. Kervella a zo bet embannet
gant « Skol ».
- Geriadur Istoret ar brezhoneg gant R. Hemon, eus divizout betek al lizherenn
E. Embannet gant « Preder ». Dr Etienne, Châteaulin - K. R. P. 16093-13 Paris.
- Barr-Heol, niv. 33.
- Gwerin (Gwelout an notenn).
- Ar Bed Keltiek (Keleier bep miz), 27, ru Dixmude, Brest. Kt : 10 lur, K. R. P.
1907-07 Rennes.
KENTELIOU BREZHONEK. Kemenn a reer deomp ez eus bet digoret ur skol vrezhonek e Sarcelles, e Ti ar
Yaouankiz hag ar Sevenadur, 6 ru Taillepied.
Ma vefe ur c'houmananter bennak o chom eno pe tro-war-dro e vefe laouen an
aozerien ouzh e welout o tont d' o sikour. Bep yaou da eizh eur e vez roet ar
c'hentelioù.
GWERIN - Trede niverenn - 102 pajenn. An trede niverenn-mañ a ginnig dimp lodenn diwezhañ ar c'hanaouennoù bet
dastumet pe eilskrivet gant Milin, ha tizhout a reomp bremañ betek 99 pezh
rimet. Anatoc'h c'hoazh e teu da vezañ gant ar strobad-mañ talvoudegezh seurt
testennoù evit studi ar yezh. N'hello ken ar re a fello dezho studiañ brezhoneg
ar XVIIVet - XVIIIVet kantved tremen hep digeriñ « Gwerin ». O skrivañ kementmañ e soñjan er c'hantikoù bet diskrivet gant Milin diwar dornskrid an aotrou
Botmeur. Met ken talvoudus all eo an hevelep kantikoù evit ar werinoniezh, pa
roont dimp mojennoù kristen o deus servijet ivez evit ar c'hoariva poblek.
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Hep kontañ rimadelloù tostoc'h dimp, evel Meuleudi ar c'hi, a zo ur bennoberenn
eus hol lennegezh-pobl. Ha kemend-all a c'hellfemp lavarout eus ar pezh diwezhañ
: Skeud ar Vuez, mar ne vefe ket stambouc'het un tammig. Koulskoude, pegen
pinvidik ar brezhoneg-se !
Evel kustum, hon eus e penn kentañ an niverenn, notennoù resis diwar-benn an
dornskridoù bet implijet, diskleriadurioù a bep seurt e-kerz an destenn, ha da
echuiñ 2 daolenn, dre niverennoù ha dre lizherennoù, eus kanaouennoù dornskridoù
Milin.
Ar c'houmanant evit 2 niverenn a zo 12 lur, da gas d' an Dimezell QUEILLE,
GUINGAMP, kont-post 1240-22 Rennes. Taolit pled e krogo gant an niverenn gentañ
da zont embannadur Dastumad Pennwern.
LEVRIOU. -

Deut eo er-maez ul levrig barzhonegoù « Perc'hindour » gant YELLEN. Al levrig a
zo ker evit e vent (5 lur). Moulet eo kaer avat ha gwasket gant an dorn gant an
oberour. Hemañ a blij dezhañ son ar gerioù hep teurel trawalc'h a bled marteze
ouzh o ster. Ur sonour dreist eo avat hag an tamm sonerezh a gaver war an
niverenn hen diskouez anat.
Hor mignon flandrezat Valère DEPAUW en deus kaset deomp ivez e romant nevez «
Breiz Atao ». Ul levr kaer eo hag a ra enor da Vro Flandrez ha brud d' hon
Emsav.
ARC'HANT KEST AR BREZHONEG. Diwar gest ar brezhoneg ez eus bet kaset 1.000 lur da Embannadurioù Al Liamm
gant Emglev Breiz.
Trugarekaet hon eus sekretour ar Gevredigezh-se evit ar gasadenn.
Deut mat eo pep prof, hor mizoù o vezañ bras-tre er bloaz-mañ : 5.000 lur evit
adembann ar yezhadur hag ouzhpenn 10.000 lur evit adembann ur geriadur. War-dro
2 vilion kozh, evit al levrioù kelenn hepken, en ur bloaz !
AR C'HELAOUENNOU E GALLEG. Trugarekaat a reomp ar c'helaouennoù a ra bruderezh evidomp. Da gentañ «
L'Avenir », en desped d' ar pennadoù souezhus hon eus lennet nevez 'zo.
Bruderezh a zo bet graet dreist-holl evit « Mari-Vorgan ». War « Côtes d'Armor
» eus Sant Brieg e vez ivez roet taolenn « Al Liamm » bep gwech ma teu un
niverenn er-maez.
Trugarez da v-« Breiz » hag he deus embannet ur varnadenn blijus ha hir diwarbenn an niverenn 94.
« Ar Soner » a gendalc'h evel boaz da embann pennadoù diwar-benn « Al Liamm »
hag hon embannadurioù.
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AR VRO. Niverenn 16 Ar Vro (e galleg dreist-holl) a zo deut er-maez gant ur golo nevez
hon eus kavet brav. An niverenn a zo tev (96 pajenn) ha skeudennet kaer (7
skeudenn) en o zouez ur Gembreadez goant e bikini ! Ur pennad e brezhoneg a
c'heller lenn en niverenn-se ivez : Raklavar da Donkad 62 gant Y. Olier.
Koumanant 15 lur. J. DESBORDES, Bât. H 4, Ker Andon, Concarneau - K. R. P. 149379 Nantes.
Rener : Per Denez.
C'HWEZEK BROADELOUR EUSKARAT TOULLBAC'HET GANT FRANCO. Ar c'helc'hlizher euskarat « Zutik » a gas keloù deomp eus 16 Euskarat yaouank a
zo bet harzet hep digarez ha merzheriet gant Spagnoliz. N' o deus ket ar gwir da
zibab o difenner nemet war ur roll ofiserien spagnat. En anv ar Frankiz hag ar
Justis e ra Euskariz ur Galv d' an holl re o deus c'hoazh ur galon hag a c'hell
o sikour.
AR C'HEVRE KELTIEK. Ur c'hevre a zo bet savet etre broadelourien an holl vroioù keltiek.
PAL : Ar C'hevre a dle talvout d'ar Gelted evit eskemm menozioù gouest d' o
awenañ pe d' o atizañ en o stourm en ur lakaat boutin o skiant-prenet war an
dachenn bolitikel. Se a vo graet dre hanterouriezh ar gelaouenn Celtic News, ar
bloazlevr, ha bodadegoù a vare da vare.
Talvout a ray ivez ken alies ha ma vo tro, da ziskouez kudennoù ar broioù
keltiek d' an urzhiadurioù etrevroadel, evit goulenn ma vo anavezet hor gwirioù
broadel.
DIAZEZ HOR C'HENLABOUR : Daoust d' hor broioù bout dalc'het e plegennoù
disheñvel e-keñver o stad bolitikel (Iwerzhon emren evit an darn vuiañ, gwirioù
Kembre hag Alba anzavet un tammig, re Vreizh nac'het-krenn outi), bez e rankont

talañ ouzh kudennoù heñvel a-walc'h, e-keñver arboellerezh ha sevenadurezh.
O kevreañ hon nerzhioù emaomp a-du gant an emsav evit kenlabour ar broadoù (ar
c'henelioù), er feur ma 'z int diforc'h diouzh ar Stadoù, war an dachenn europat
ha dre ar bed a-bezh.
Gant emled an ensavadurioù etrevroadel e tigor hentoù nevez d' hor broioù da
dizhout o frankiz. Deomp avat da bleustriñ anezho evit hor mad.
Er c'hevread europat da zont, an holl genelioù, bras ha bihan, a glasko diwall o
merkoù diforc'h hag o gwirioù-diazez. Ni a c'houlenn evit hor broioù keltiek,
evit ar c'henelioù kelt, gwirioù par da re ar broioù all na mui na mez.
War du an diavaez e vo ac'hanomp ur strollad kenstag, ec'hon e dachenn-ober, o
tiskleriañ kreñv dirak ar bed hor feiz en amzer-da-zont ar Gelted, tra ma
klaskimp hentennañ da genober a-gevret war an dachenn etrevroadel ec'hon.
Ar C'hevread a vo diazezet war an urzhiadurioù broadel a zo anezho bremañ, evel
Strollad Broadel Alba, Strollad Broadel Kembre, Mebyon Kernow, h.a. Ar re-se o
devo dileuridi e Kuzul-Kreiz ar C'hevread, e-lec'h ma vo divizet diwar-benn an
doareoù da genober. Kinnigoù ha mennadoù a vo lakaet da dalvout pa vo an darn
vuiañ eus dileuridi pep bro a-du ganto, met e degouezhioù 'zo e vo ret bezañ aunvouezh.
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«CELTIC NEWS » TRIMIZIEK ha LEVR BLOAZIEK :
Keleier eus an holl vroioù keltiek a vo embannet e « Celtic News » bep tri miz.
An niverenn gentañ, evit Genver 1963, a vo er-maez a-raok Nedeleg. Danevellañ a
ray diwar-benn an darvoudoù pouezusañ e buhez ar broioù keltiek ha diwar-benn
buhez ar C'hevread. En niv. 1 e vo rentañ-kont diwar-benn bodadeg Kaerdiz, d' an
30-9-62.
Ar « bloazlevr », moulet, a vo ennañ war-dro 100 pajenn. Embannet e vo bep bloaz
a-benn derou an nevez-amzer. Bez' e vo ennañ pennadoù digant renerien an
emsavioù broadel, o teskrivañ al labour graet ganto, ar mennadoù da seveniñ, an
emdroadur en o broioù diouzh ar sellboent broadel. Pennadoù all a dalvoudegezh a
vo embannet ivez evit lec'hiañ hor stourm war an dachenn etrevroadel.
An embannadurioù-se a vo e saozneg. N' hor befe ket a-walc'h a lennerien ma
vefent er yezhoù keltiek : ar pezh a dleer kavout enno eo keleier ha
disklêriadurioù diwar-benn emsav ar broioù keltiek all, neket diwar-benn hini e
vro kement-se. Embannet e vo avat burutelladennoù diwar-benn levrioù pe bennadoù
a-bouez er yezhoù keltiek, e doare ma ouezo ar re a c'hell lenn ar yezhoù-se
peseurt embannadurioù a dalvez ar boan dezho prenañ. Bruderezh e vo evel-se evit
an embannadurioù brezhonek, kembraek, iwerzhonek, h.a.
Evit ma vo taolennet ken pervezh ha ma 'z eus tu ar pezh a reer e pep bro
geltiek ez eus bet anvet kelaouaerien, unan evit pep bro, da skoazellañ ar
bennskrivagnerez, Dr Ceinwen Thomas : evit Breizh ez eo Y. Noac'h. Goulenn a
reomp ma vo kaset dezhañ troc'hennoù kelaouenn, pe keleier, danevelloù a-zivout
obererezh stourmerien Vreizh. E chomlec'h evit ar mare :
f/ch. 9, Br Cnoc Sion, Dromchonnrach, BAILE ATHA CLIATH 9, EIRE
GALV : Emeur o skignañ ur galv dre skrid dre ar broioù keltiek ha lec'h all, o
c'houlenn ouzh ar re a zo a-du gant mennadoù ar C'hevread Keltiek harpañ anezhañ
ha dont da izili dezhañ. Setu an disklêriadurioù a zo er Galv-se :
Ar C'hevread a zo bet krouet gant dileuridi eus Breizh, Iwerzhon, Kembre hag
Alba, evit harpañ an holl Gelted da c'hounit o gwirioù broadel war bep tachenn sevenadurel, arboellerezhel, ha politikel, da lavarout eo o gwir da verat o
aferioù o-unan. Ar C'hevre n' emañ ket e soñj kevezata gant ar C'hendalc'h
Keltiek hag a labour war an dachenn sevenadurel hepken.

Ar skodenn-ezel zo 7,50 lur ar-bloaz. Evit an arc'hant-se e resevo pep ezel ar
gelaouenn drimiziek hag al levr bloaziek. Renerezh an daou embannadur zo Dr
Ceinwen THOMAS, Kaerdiz.
E penn ar C'hevread emañ Gwynfor EVANS, levier : eñ eo levier Strollad Broadel
Kembre ivez. Da ves-levierien ez eo bet anvet Yann FOURRE, rener en Emsav
Urzhiañ Breizh, ha Dr R. MAC INTYRE, hemañ levier Strollad Broadel Alba.
Dr Noelle DAVIES, intañvez unan eus krouerien ar Strollad Broadel Kembreat, zo
teñzorierez.
Sekretour ar C'hevread, A. HEUSSAF, a vo harpet gant un ad-sekretour e pep bro :
hemañ a vo anezhañ an ere etre e genvroiz-izili hag ar C'henvroad. Dezhañ e
rankor skrivañ, ha kas ar skodennoù.
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Evit Breizh, ar garg-se a vo gant Per DENEZ, met en abeg d' e gefridioù all, e
vo skoazellet gant Charles LE GOFF, 6, rue de la France Combattante, Brest.
Pediñ a reer an danvez-izili da skrivañ d' an Ao. ar Gov. Erbediñ a reer paeañ
ar 7,50 lur diouzhtu, evit harpañ paeañ an embannadurioù. Tu a zo evelato da
c'hortoz betek miz Meurzh pe miz Ebrel evit paeañ, d. l. e ken a vo bet embannet
ar bloazlevr, ha niverenn gentañ Celtic News : ret eo neuze avat gouestlañ
bremañ paeañ ar skodenn d' ar mare-se, evit bezañ ezel adalek derou ar bloaz
nevez.
D' ar re a fell dezho e rafe Ar C'hevread e labour soñjal ivez e rankimp paeañ
evit an embannadurioù diwar ar pezh a zastumimp digant an izili.
Anvioù renerien ha kargidi ar C'hevread a dlefe reiñ fiziañs d' an danvez-izili,
na gollint ket o arc'hant. Goulenn follennoù-emezelañ digant Ch. ar Gov.
GWERZH « MARI VORGAN » An holl skouerennoù war baper kaer eus romant dudius Roparz Hermon, « Mari
Vorgan », a zo diviet. Setu amañ ar pezh a zo bet embannet diwar e benn war
L'Avenir :
« Daoust m' edo echu e 1948, n' eo degouezhet « Mari Vorgan » etre daouarn an
embanner, Ronan Huon, nemet e 1962. Ur seurt deizlevr eo e stumm lizhiri.
Skrivet int gant medisin ar vag « Agenor » d' e wreg. Kregiñ a ra war vorlenn
Brest p' emañ ar medisin o vont da guitaat Breizh ur bloaz goude e eured. Ar
garantez eürus, din da c'houzout, n' eus ket anezhi en oberenn R. Hemon ha
souezhet e c'heller bezañ o lenn al lizhiri karantezus-se ma komz ar medisin
enno eus e verc'hig, eus an doare ma rank o zi nevez bezañ kempennet, pa gomz
eus an arz, eus ar from a zo bet o hini dirak un daolenn-vro a gouna pa liv d' e
wreg Bro-Spagn pe ilizoù Portugal.
Ne fell ket din diskuliañ istor souezhus ha strobinellus ar vorganez, ar plac'h
yaouank Levenez m' emañ ar skeudenn anezhi oc'h ober kastell-adreñv al lestr. Ur
vaouez douarel hag huñvre war un dro hag a seblant bezañ strobinellet ar vag hag
he zud.
« Mouez ar faltazi, Adela, hen gwelet am eus alies a zo gwiroc'h eget ar skiant
» sed aze menoz Roparz Hemon hag hini an ofisour hag en deus muioc'h-mui a boan
o tiforc'hañ ar wirionez diouzh an huñvre : « pegement a wirionez a lakaomp en
hor c'homzoù hag hon oberoù ? Penaos distagañ an den gwirion diouzh ar c'hoarier
? Ha n' eo ket hor buhez ur pezh-c'hoari penn-da-benn ? »
En oberenn gaer-se ec'h adkavomp ar c'hevrin hag an hud ma vez dedennet Roparz
Hemon ganto. Adkavout a reomp ivez ar freskter, ar varzhoniezh, glanded ar yezh
hag ar frazenn sklaer ha berr a gaver en e romantoù hag en e zanevelloù. »
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LEVRIOU AR VUGALE. Setu amañ roll al levrioù bugale diwezhañ deut er-maez :

1. Ar Roue ha Meudig e vab
4 lur
2. Istor ar Mabiz Jezuz
2 lur
3. Rozenn wenn hag rozenn ruz
2 lur
Perig hag ar Briñsez
2 lur
5. Bleiz Noz Nedeleg
2 lur
6. An Eostig
2 lur
7. An tri borc'hell roz
2 lur
20-vet DEIZ-HA-BLOAZ MARV AN AOTROU PERROT. Da geñver 20-vet deiz-ha-bloaz marv an Ao. Yann-Vari Perrot hag en eñvor an holl
re a zo marv eveltañ evit ar Vro e vezo lavaret un oferenn, da Lun Fask, 15 a
viz Ebrel, er Groaz-Ruz, el lec'h end-eeun m' eo kouezhet Y. V. Perrot. Pred agevret e Skrignag, da 1 eur. Pirc'hirinaj e Koad-Keo, war vez Y.-V. Perrot da 3
eur. « Unvaniezh Koad-Keo » a c'halv an holl vrogarourien da zont niverus da
birc'hirinaj an eñvor,
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Meurzh - Ebrel 1965
19 vet Bloavezh
TAOLENN
Gouel an Hollsent, gant Ajela Duval
Pizhoni, gant Sten Kidna
Gerioù an Emsav, gant Yann-Ber Piriou
Taol kentañ peder eur, gant R. Menez-Keldreg
Poanioù Spered an Tad Gwazdoue, gant Youenn Olier
Ar Geben Donvaet (kendalc'h), gant W. Shakespeare (tr. J. L. Emily)
Filhorez Du Gweskin, gant Maodez Glanndour
Floc'h an Aotrou, gant Yellen
Notennoù diwar lennadurioù, gant Y. Olier
Notennoù.
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GOUEL AN HOLLSENT
gant ANJELA DUVAL
Teñval an oabl... Un aergelc'h a gañv !
Kleier Tregrom o tintal glaz an anaon...
O tremen ar Pont-Kozh e choman a-sav
Dirak un daolenn ankenius 'vel Skeudenn an Dispi !
Du an dour hag izel ha marv ;
Rak serret eo du-hont, a-dreñv an dosenn
Stankell vras Kernanskireg.
O tont, eus pleg koad Keravel,
War-eeun da vilin gozh Kernoterioù
Emañ al Leger o tiskenn war he flaen
Evel ur seizenn voulouz du ledan,
Etre an daou brad hir touzet berr
Dindan gward ar pupli uhel hanter noazh
Hag o charreat goustad, goustad,
Strolladoù delioù rous ha melen.
. . . .
E tu traoñ d' ar Pont emañ ar biez
Ken sioul, ken difiñv !
Warnañ dastumet ar bagoùigoù delioù
'Vel ur morad eneoù !...
O c'hortoz an noz da dremen ar skluz
Gant hirvoudoù klemmus,
'Vel boud an avel bremaik,
e noz Gouel an Hollsent.
1-11-1962.
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PIZHONI
Gant STEN KIDNA
Petra glaskez
Begek,
O tastum bilhedoù
A viloù, bern-war-vern ?
D' ober ur c'holc'hed
Evit da arched plankoù moen
Pas memb.
Ha pa vreini 'barzh da vez yen,
Blazus,
Spontus,
O soñjal ennous,
Da heriterion en deveransoù

A vousc'hoarzho goapaus
O larout :
Paour kaezh den !
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GERIOU AN EMSAV
gant YANN-BER PIRIOU
Da Ronan Huon,
da Ber Denez, ha d' an holl re o deus graet barzhonegoù
gant o buhez.
Gant an Emsav eo bet diboultrennet ar gerioù
A welemp ken lorc'hus war vannieloù ar Gall.
Gant an Emsav ez int bet sanket e kalonoù
Ar re a oa aet skuizh gant klodoù ar re all.
Frankiz,
Frankiz,
Frankiz,
Frankiz,
Dispac'h,
Dispac'h,
Dispac'h,
Dispac'h,

ur
ur
ur
un

ger a luc'h e lagad ar re wasket ;
ger a gan e divskouarn ar sklav ;
ger a spont an dudigoù pennasket ;
advuhez a goueldrec'h an Emsav.

ur ger a groz e bruched ar re zaonet ;
ur ger a sko war dor an dizesper ;
luc'hedenn feuls e noz ar pobloù doaniet ;
ur ger a darzh e peoc'h ar mac'homer.

Gant an Emsav eo bet digoret hor c'halonoù
war boanioù kement bro a zo war he dalar.
Gant an Emsav eo bet diskouezet d' hor sperejoù
na kaer e c'hallfe bout mouezh pobloù an douar.
Kened, sklerijenn kann war roufennoù ar poaniour ;
Kened, lagad an heol war ar vleunienn dister ;
Kened, gliz ar heure war geot ar gerioù loudour
Kened, strobinell c'hlan ha yac'h an Dasprener.
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Re a c'herioù bremañ en-dro d' hor pennoù gwaket,
gerioù trubardet gant hol loskentez-ni,
gerioù ruz, gerioù glas, gerioù tiern dilignezet,
evel diamantoù sklaer bet ruilhet 'barzh ar pri.
N' eo ket gant gerioù toull e savimp ur bed nevez.
N' eo ket gant gerioù kleuz e c'hellimp bevañ frank.
Pa varv ene mab-den dre ziouer a garantez
skuilhomp war ar bed kozh karantez Breizh yaouank.
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TAOL KENTAÑ PEDER EUR
Gant REUN MENEZ-KELDREG
SAMMET eo bet va buhez gant an Tonkadur evel un azvlevenn er
gorventenn, ha hej-dihej ez an hep gallout enebiñ ouzh an dorn am stlej.
Va youl ne dalv mann. Par on da veajour un tren diroll o tiskenn war e
lañs ar sebezusañ traonienn ha ne harzo ken na zeuio ar gwall-daol a
vrevo pep tra. Na koulz nag amzer ne gont mui evidon. Trouzioù ar pemdeiz
o voudal en-dro din en toull-bac'h a zo heñvel ouzh c'hoari an avel war
gwerennoù ur vagon ; ha stlakadoù va c'halon a selaouan a-wechoù o talmañ
don em c'hreiz, a zo par da stroñs pistigus ha pennfollet ar rodoù war
zisrann ar c'henlinennoù. Ken ingal. Ken pouezus. Ha ken morvitellet e
choman hag ar beajour luskellet en e gombod. Par eo va digenvezder d' e
hini. Ken dianavez, ken dizarempred e chom evidon an estrenien a dremen
en trepas, em c'hichen, hag evitañ e genveajourien o tremen e banell e
garr.
Ne chom mui ganin na goanag na keuz. N' hellen nemet gortoz. Ha
gortoz a ran, hiziv, evel bemdeiz da c'houloù-deiz.
Teir munutenn a wall-enkrez am eus da c'houzañv a-raok ma vo
sklerijennet va spered ha sioulaet va ene evit an devezh. Ma c'hellan
kaout unan all c'hoazh. Da c'houzañv ! Rak e-pad an teir munutenn-se,
pouez mantrus ar vuhez a vac'h war va choug evel ur bec'h dianv. Nikun ne
c'hellfe e vuzuliañ ma n' eo ket bet en arvar d' he c'holl, evel m'emaon.
Da beder eur e teuent, d' an nevez-amzer ha d' an hañv.
Re sevender o deus lakaet ar re all da zaveiñ ac'hanon, a-boan
degouezhet, d' am c'hellig. Daoust din bezañ dalc'het e karter distroll
ar re gondaonet d' ar marv, ez eo bet kavet an tu d' am zizhout. Dre be
abeg ? Daoust hag an druez eo a ra dezho en em ren evel-se em c'heñver ?
Gwelloc'h am bije kavet chom en antremar. Peoc'husoc'h e vije bet va
nozvezhioù ha siouloc'h va gouloùioù-deiz. Rak, abaoe ma ouzon, n' eus
tremenet devezh ebet, n' eus degouezhet mintinvezh ebet hep na ven
dihunet gant an anken, da beder eur.
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Tintal a ra un orolaj er pellder, en ur gouent bennak pe en tour an
Iliz Veur. Lezet eo bet ganin va eurier. Reizhañ a ran e nadozioù bep
abardaez-noz, war daol dek eur. Deraouet am eus hen ober an devezh kentañ
ma tegouezhis, ha kendalc'het am eus abaoe, bep noz, rak seitek eilenn a
amoug a gemer. Enkrezet on bet pell amzer gant ar gudenn-se a zo deuet da
vezañ evidon, un darvoud, kement a aon am eus rak gwelout an evezhierion
ouzh va hejañ kent bezañ ermaeziet eus ar c'housk. Ha bep mintin e
tihunan teir munutenn a-raok tint an orolaj. Morse abretoc'h, morse
diwezhatoc'h. Evel un dorn eus ar bed divarvel en em astenn hag am
c'hrap.
Emaon hiziv c'hoazh war-c'hed.
Arboellet em eus va fenn, betek-hen, met pegeit e pado ? Gouzout a
ran : dont a raio un devezh, ur mintinvezh, hag a zegaso betek ennon, dre

an trepas, trouz botoù an evezhierien oc'h ambroug ar bourev. Gouzout a
rin en a-raok da betra e talvezo. Ha va dor a zigoro, dres pa skoio
orolaj kêr taol kentañ peder eur.
Roc'hellañ a ra
va-unan em c'harter.
c'hortozan ? Marteze
ennon ar mintin-mañ.

unan bennak en un tu bennak. Soñjal a rae din bezañ
Daoust hag ez eus unan all o c'hortoz evel ma
eo bet toullbac'het en noz-mañ. Keloù a zeuio betek
Nemet ne vije mui mintinvezh ebet evidon.

Perak ez on ken heskinet er beure-mañ ? Daoust hag ez eus un tu
bennak em empenn ur skiant-kuzh o kemenn din eo deuet ar mare ?
War enaou emañ ar gouloù. E sklerijenn a dreuz ar pallenn am eus
troñset war va daoulagad evit gallout kousket. N' hen distroñsin ket ;
fellout a ra din kemerout va amzer ha menel evel-se da c'hedal, va holl
skiantoù war evezh o prizañ pep trouz. Daoust hag e c'harmin p' am bo
divunet e vo evidon ? Ma ouzon c'hoazh hen ober ; rak abaoe emaon amañ
n'em eus ket lavaret ur ger. Morse n' o deus an evezhierien klevet va
mouezh. An hini mut on lesanvet ganto. Ne ran forzh. N' int ket dishegar
em c'heñver. Prederiañ a c'hellan e-pad an deiz, hag alies e-pad an noz
pa 'z a an hun diwar va zro. Diskenn a ran em ene. Ne fell din mui
divoriñ eus donder va amzer dremenet.
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Teir munutenn ! N' eo ket se kalz tra evit meur a hini. Hiroc'h int
evidon eget an devezh a-bezh. Ur mor a anken am eus da dreuziñ bep mintin
e-pad an teir munutenn-se. Ha bep tro ma tizhan ar ribl all e choman
diviet, brevet. Ar c'housk am c'hemer, raktal, gant tint an eur, hag am
spluj en un hevoud boemus. Adalek neuze e vevan : un devezh a c'hoursez.
Betek ar memes mare antronoz. Ur c'halvar !
War gement tra en deus da welout gant va c'hondaonedigezh e
pleustran. Atav e troan em spered an hevelep menoz : gant piv ha perak eo
bet kaset ar c'horf marv d' am c'harrdi...
*
Ul lamm spontus a ran war va gwele. Strafuilhet eo va c'horf, ha va
ene a zo mantret. Ur skrij dianav a red war va c'hroc'hen. Klask a ran
enebiñ outañ, met n' hellan ket en em zifenn ; stlakañ a ra va dent em
genou evel re un den taget gant an derzhienn. En em c'hronnañ a ra donañ
ma c'hellan dindan va liñserioù. Soñjal a raen em boa doñvaet va skiantoù
en ur reiñ dezho boued va sorc'hennoù d' o magañ. En aner. Un nerzh
dreist-natur en em sank em izili, hag am bount em c'hoazez, va daoulagad,
difiñv, riñvedet war an nor, va genou digor gant ar spont. Dianalañ a
ran. Ar sec'hor a stag va zeod ouzh va staon ; va ivinoù a zo krog el
liñser. Droug a ra din va daoulagad dre forzh sellout. Aeseañ a ran
lonkañ, met ne gavan netra em genou. Evel stoup emañ va zeod ; ken rust e
gavan hag ur rasklerez. Ar c'hwezenn a c'hleb va izili. He santout a ran
o ruilhal a-hed livenn va c'hein. Mouest eo al liñser dindanon. C'hoant
am eus sankañ va fenn er goubenner ha menel evel pa vijen kousket. Daoust
hag o devo truez ouzh un den morvitellet ?
Resisaat a ra an trouz. N' eo ket paz kustum an daou evezhier. Ur
bagad eo kentoc'h. Ha piv int ma n' eo ket ar re-se gant o c'heloù
didorrus, en o zouez ar bourev ?

Bras ec'h empentan hennezh gant divrec'h sec'h ha blevek, milginoù
e roched troñset betek e ilnoù ; e daouarn a dle kaout bizied kaledet
gant ar boaz skoulmañ kerdin.
War an taol e soñjan em gouzoug. Tremen a ran va dorn warnañ hep
gouzout din. Sec'hoc'h-sec'hañ eo va gourlañchenn.
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Va ene, va spered, va holl skiantoù a zo war evezh ken lemm, ma
verzan pep tra en-dro din betek labour ar preñved e plenk an nor.
Tostaat a ra ar bagad. Hen heuliañ a ran ouzh trouz ar stirlink a
sav bremañ eus an alc'houezioù. Tremen a rafent ? Nann ! Herzel a reont
evel m' am boa diouganet. Ur sioulder bec'hius, par da hini ar peurbad a
gouezh war bep tra, ken tev, ma santan e bouez war va divskoaz. Tarzhañ a
ra koun em memor eus ar ger-se am eus lennet en un tu bennak : « Skarzh
da furegell ! » (1).
Soñjal a ran er sailh e kogn ar gambr, met liammet on gant un nerzh
divent war va gwele. Anavezout a ran an nerzh-se : « An aon ! » Rak aon
am eus da saotrañ va dilhad !
Gouzout a ran bremañ eo deut an eur.
Petra a c'hortozont ? A ! ya ! Taol kentañ peder eur. Ul lid eo se.
Al lezenn zoken ! Arabat lemel diganin un eilenn eus an amzer gopraet din
en aluzen abaoe fin va frosez.
Taolioù spontus a sko em divskouarn, talmoù va c'halon pennfollet.
Evel ul loen kluchet er c'harzh, e selloù difiñv o parañ war ar chaseour
a zo o vont d' e lazhañ, e c'hedan...
Un diskrog a santan em spered...
Dor va c'hellig ma par va selloù warni a servij da skramm da
faltazioù va spered. Herrus evel ul luc'hedenn e tremen dirazon pep
arouez eus an darvoud.
Tamallet on bet ha ne oan ket kablus. Met piv hen gouezo ? A-ouez
d' an holl e oa pep tra a-enep din. Peseurt menoz diot ivez a savas em
empenn da vont da bourmen gant ur c'horf marv en ur garrigell ?
Direnketañ hini eus tiez ar re sot n' en dije ket graet ar pezh a ris.
Tonket ' oa din 'michañs en em strobañ a seurt rouedoù. N' em eus ket
gallet en em zidamall dirak an ofiser am goulennatas. Re abafet e oan. En
em verniet e oa ar prouennoù em enep ha ne chome ganin nemet ar gwir d' o
selaou ouzh o niveriñ. Da betra en dije talvezet enebiñ ? Graet e oa ar
jeu. Ar sac'h a oa bet kavet em c'harrdi, takennoù-gwad o parañ warnañ,
gell, fresk. Splannoc'h c'hoazh, enlouc'had va zroad, gant e viz
troc'het, e lec'hid briell ar stêr a argade ac'hanon hep rikour. Baleañ
diarc'hen eo bet va brasañ fazi. Re nec'het e oa va ene ur wech deraouet
ganin va c'herzhadenn, evit merzout stad distrempet briell ar stêr. Aze
eo, el lec'hid, e chomas enlouc'had va zreid pa lammis eus ar vag. Ken
aes eo bet d' ar boliserion va dizoleiñ ha m' eo kavout ur yarig wenn, en
ur gludeg yer du, peogwir e fazi ar biz troad bras em fav kleiz.
Ouzhpenn, ar sac'h ha n' em eus ket soñjet deviñ e forn va zommerezhkreiz, hag o deus kavet hep furchañ, a gadarnaas o menoz war va
c'hiriegezh. Un andurezh a oa e oan kablus.

Tonket e oa din bezañ ar gouzañvad.
(1) Chwezhegell, c'hwezhigell.
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Er film a ziwan dirazon e welan bremañ ar stêr.
Daou biler en deus ar pont a-dreuz anezhi. Graet int gant postoù
sanket a-rummadoù a bep tu d' an dour ha dalc'het etrezo a-zaou da zaou
gant treuzellennoù lakaet e kroaz. Gouzout a raen e chome etre an
treuzellennoù hag ar vriell ul lec'h goullo goloet a linad, a zrez, a
gorz hag a lastez. Ar menoz bountañ ar c'horf marv a-dreñv ar plenk-se a
lammas diouzhtu em empenn p' hen kavis em c'harrdi. Ken trelatet e oan
gant va c'havadenn m' am eus oberiantet a-raok prederiañ. Hag iskis eo
gwelout unan bennak o pennfolliñ pa zizolo ur seurt lakadur en e garrdi ?
Azezet 'oa en noazh-pilh war bank a-dreñv va gwetur.
Ur giladenn, muioc'h, ul lamm a ris, spontet, p' e welis. En em
harpañ a ris war goloenn ar c'harr, va anal troc'het ha va c'halon o
tarlammat, o chom da sellout outañ. Difiñvder e zaoulagad a zedennas va
spered da habaskaat. Tostaet on bet a-nevez. Damzigor e oa e c'henou,
gant ul ledennad teñval o tiskenn eus korn e ziweuz betek e chink. Ur
gleizenn a verzis ouzhpenn war e ividig, frank a-walc'h da lakaat pevar
biz. Gwad sec'het a saotre e jod. Kentañ menoz en dije dleet lammat em
spered a vije bet pellgomz d' ar polis. Nann ! re abafet oan dindan bouez
ar seurt darvoud da gentañ, ha goude, en un taol, e paras dirazon an
tregas am bije da c'houzañv, e riskl da vezañ tamallet evit un dra na
selle ket ouzhin.
Va c'harigell a oa aze. Astenn a ris va divrec'h en e vetek, hag
hep muioc'h a breder e tennis anezhañ er-maez eus ar c'harr hag hen
astenn war ar benveg. Goude en em ziarc'henañ, loeroù ha botoù, e sailhis
el limon ha kuit d' ar ganol. N' em boa aon nemet dirak un dra : klevout
ar rod o wigourat. Va skiantoù a oa war evezh, stignet evel fun ur wareg.
Pep trouz, betek hini an avel en deil, a lakae va spered da fromañ.
Gleb e oa va roched. A-feur ma 'z aen, e pizenne an dour ken fonnus
war va zal, ma teuas, e nebeut amzer, da ziverañ em gouzoug, em
c'hrubuilh, war va c'hein hag a-hed va divesker. Tost d' an drot ez aen,
an hini marv azezet dirazon o hejañ e benn hervez va c'hammedoù. Spontet
e oan gant aon bezañ gwelet, ha kalz muioc'h gant va bec'h a leze da
barañ warnon e selloù pesk beuzet, a-us d' ur genou bras digor.
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E nebeut amzer e tizhis ar stêr. Ur wech degouezhet, e oa dav din e
gemerout hag e ziskenn em bag. Mod all ebet da guzhat a-dreñv an
treuzellennoù. Ponner e oa kenañ-kenañ. Biskoazh n' em bije kredet e vije
bet ken diaes stlejañ ur c'horf marv.
Ur c'hwez damc'hwek a ziwane dioutañ. Heug am boa ken e oan prest
da zislonkañ. Met an aon rak bezañ tapet oc'h ober seurt labour a
zekkementas va nerzh. Em gwazhied e lamme ar gwad ha droug a rae va
c'halon din ken evel ma talme.
Un diribin am boa da ziskenn evit tizhout ar vag. Diaes-tre e kavis
mont betek an traoñ ; ar vein goloet a c'hrouan a ziruske va zreid ha
darbet e voe din meur a wech koll va c'hempouez gant va samm o

vrañsigellat war va skoaz. Nebeut a dra 'oa koulskoude kement-se e-keñver
ar pezh a chome ganin da c'houzañv.
Da gentañ, e oa dav din lakaat va bec'h er vag. Staget e chome
homañ bepred tost d' ar piler. Re bres a oa warnon en em zisammañ ha re
bennfollet e oan evit kemer va amzer. Gant va zroad eta e sachis war ar
fun evit he degas da dizhout ar vriell. Neuze e lammis, bec'h hag all, en
he c'hreiz.. Ur vrañsigell sot a ris dezhi kemer gant va zizh ha va fouez
daougementet gant ar c'horf marv, ha ma n' em eus ket splujet gant hemañ,
en dour, penn da gentañ, n' eo ket, sur, dre ampartiz an hini a viris d'
hen ober, met dre anien. War va daoulin e kouezhis er strad. Penn an hini
marv a storlokas ouzh ar bourzh. Un trouz spontus am boa graet moarvat,
hag e chomas un heklev marzhus da dregerniñ pell amzer em divskouarn.
Berr e chomis war an taol da dennañ va anal. Spontet. Krenañ a raen korf
hag izili. Ar c'hwezenn a ruilhe a-hed va c'horf. Ha blaz sall a santen
em genou. Ehanañ a ris. Ket pell. Skourjezet gant an drubuilh e sailhis
gant ur roeñv evit pouleñvat da dizhout ar piler 'lec'h m' he stagis.
Adalek neuze, evel p' am bije pleustret a-viskoazh war bep jestr, e teuas
ganin, resis ha buan kemen tra am boa d' ober.
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An hini marv a c'hortoze, daoubleget e strad ar vag. Un troad
harpet ouzh un dreuzellenn, egile skoilhet gwellañ ma c'hellen er strad
hen briatis. Hej-dihej ez ae ar vag dindan va strivadennoù daoust dezhi
bezañ staget berr-tre war he fun. Ne raen nemet ober dezhi treiñ ha
distreiñ, kaer am boa derc'hel bec'h. Ouzhpenn, darbet e voe din kouezhañ
en dour nouspet gwech. A-c'haoliad en em lakais, d' ar fin, etre div
astell e kroaz. Neuze e teuis a-benn d' e frapañ betek ennon. Evel ur
c'hoarier-ouesk e chomas etre daou blanken, amzer din da dennañ va anal.
Ne chomis ket da c'hoari gantañ. Dre ur c'har hen tapis ha gant un hej e
ris dezhañ brañsellat en tu all. Ur plouf pounner a reas en ur gouezhañ
en e vez dourennek. Dour lous kemmesket a lec'hid a strinkas d' am
saotrañ. Un ouf ! tost ken pouezus a lezis da vont, goude ur sell
ankeniet war e lerc'h. Begoù ar raoskl a verzis o fiñval ur momed, ha
netra ken. Echu 'oa !
Ur mouch avel a santis o flourañ va c'hroc'hen. Gleb evel ma oan,
ar yenijenn a dagas ac'hanon. Skrijañ a ris ; ha diouzhtu goude, hep din
bezañ gouest da virout, e sifernis, kreñv evel un tenn. Kluchet e oan
atav war an astellennoù. Aon a gemeris. Ul lamm a ris er vag hag unan all
war ar vriell. C'hwitañ a ris gant hemañ hag el lec'hid eo en em gavis.
Gant al lamm-se re verr, e sinis, hep gouzout, va c'hondaonedigezh
d' ar groug.
Ne savas ket ur skeud a venoz em empenn sellout war va lerc'h ha
diverkañ va roudoù. Re strafuilhet e oan evit prederiañ. An tec'h eno e
oa an dalc'h groñs evidon.
Penaos e tistrois d' am zi ? D' an drot pe d' ar paz ? En ur
stlejañ va c'hravazh pe ouzh her bountañ dirazon ? N' ouzon mui.
Tizhet ganin va lojeiz, ne gemeris amzer nemet da walc'hiñ va
daouarn ha da stlepel e fornigell va zommerezh-kreiz ar mouchouer
kailharet dre forzh sec'hañ va bizaj eus an dourc'hwez, hag en em deurel
em gwele trefuet va ene ha brevet va c'horf.
Menel a ris kousket hir-amzer, flastret evel ul loen kuzhet en e

vougev.
Sklerijenn an deiz a c'holoe va c'hambr pa zihunis a-daol-trumm,
gant tregern hirbadus sonerez va dor. Sevel a ris en ur hastañ afo,
ankeniet muioc'h eget na felle din anzav. Kenderc'hel ar sonadenn gant he
galv endalc'hus dre ma 'z aen davet an nor. Digeriñ a ris homañ, chalet
da vat. Archerien dindan o armoù a c'hortoze. Hep ur goulenn, hep rannañ
ur ger e teuent a-barzh en ur ober din kilañ betek va burev, beg-fuzuilh
unan anezho harpet war va c'hof. Urzh a oa kemennet din d' en em
ziarc'heniñ. Treid noazh-noazh en em lakais eta, hep kompren. Yen e oa al
leur-zi ha debron a santis em biz troc'het. Skrijañ a ris gant ar
yenijenn ha war an taol, siferniañ. Evel un taol-skub em empenn e oa ar
sifern-se : heuliañ a ris selloù an estrenien. Naet e lammas an
anaoudegezh em spered hag e paras dirazon pep tra, pep koun eus an devezh
tremenet.
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N' eo ket dorn ur soudard a bouezas war va skoaz. Hini an tonkadur
ne lavaran ket.
*
Bremaik e lavaro din an evezhier : « Kemerit ho porpant », hag a
vouezh izel e kendalc'ho, « yen eo er-maez ! »
Unan eus ar re en em zalc'h e teñvalijenn an trepas a dostaio ouzh
toull an nor. Aonik e verzin e zaoulagad o lintrañ, glebiek, e don o
foulloù. Hen anavezout a rin. Va breutaer. Un aer a zoare en devo gwisket
war e zremm. Tevel a raio en lakaat e zorn war va skoaz. N' eskemmimp
nemet hor selloù. Ha soñjal a raio kazi sur : « Ur breutaer a zoare en
deus va c'havet ! » pa ne vezin bet nemet hegar e-keñver un den a rank
chom bev. Ur momed enoeüs e vo ret dezhañ gouzañv. Bremaik, pa vo echuet
pep tra e savo evitañ an heol ; ha glaster ar gwez war ribl kentañ
boulouard, kan ar voualc'h en dostañ liorzh, minc'hoarzh ur goantenn a
skubo eus e spered pep koun, pep anken. Unan all a fiñvo davedon o tougen
ur baperenn. He lenn a raio gant ur vouezh izel ha mouget. Ar gerioù en
em silo etre e zent hag a dremeno a-us d' am fenn evel un hiboud
fraoñvus. Ne intentin netra, rak va spered a vo dedennet e lec'h all.
Evit ar wech diwezhañ e welin AL LAGAD. Keñver-ouzh-keñver gant va dor ez
eus un nor all. Warni e paro va selloù. Unan all a vev aze a-dreñv dezhi.
Eveldon emañ o c'hortoz. Marteze eo ken gleb e roched ha va hini, ken
sec'h e staoñ ha va staoñ, ha ken trefuet korf hag ene. Huanadiñ a raio
ponner pa welo va dor o tigeriñ. Piv eo hennezh hag a spio, en ur halpiñ
gant an anken, trivliadoù va ene war va dremm ? Petra a glasko lenn e bev
va daoulagad em mintinvezh diwezhañ ? E ene pe va hini a vezo ar muiañ
esmaeet ? Me oar ez eo evidon. Habask e chom va spered. Pa zeuio e dro,
pa steuzio evitañ pep esper gant e zor o tigeriñ, ra sioulaio pep anken
en e ene. Mervel n'eo netra ; gortoz da c'houzout ar mare eo a zo diaes.
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« ...A zo barnet da vezañ krouget uhel ha krenn ! »
Kreñvaat a raio ar vouezh en ur lenn ar c'homzoù-se. Ne rin forzh.
Taget o deus va c'horf ; e vrevañ a rafen bremaik, met va ene a zo lijer
evel mouch avel heure miz Mae, lijer evel nijadenn ar ouelan o plavañ en
aezhenn domm a sav eus an douar, lijer evel ar ouel o redek en ur riklañ

war-c'horre al lenn skoachet etre ar menezioù.
... Dorn an evezhier o pouezañ war va brec'h a dorro ar boemerezh a
stago va daoulagad ouzh an nor all, ouzh al lagad riñvedet ouzh va lagad.
Sentus ez in, kazel-ha-kazel gant an hini am reno betek ar chafod.
A-dreñv hor c'hein, trouz botoù niverus hon ambrougo. Ergerzhout a raimp
betek penn all an trepas lec'h ma chomimp a-sav dirak an nor houarn tev
ha lenkr. Biz an evezhier a vac'ho war ur beg-bronn. Un tint skiltr a
dregerno, par dres d' an hini am dihunas em gwele-me, ha diouzhtu,
goustad, hep ur gwigour, hep un drask, e steuzio an nor en he garanell er
voger.
Dirazomp e verzin gouloù-deiz ur mintinvezh kaer o tamruzañ an
oabl, en dremmwel, war-du ar reter.
Du, war an oabl damzu, e paro ar chafod, divent, noazh, yen, e
gordenn ganab a-istribilh, difiñv, evel un tres du o faoutañ an neñv. Ur
grenienn a hejo va c'horf. Daoust hag e kilin gant ar spont ?
Ur vountadenn am foulzo betek an dirri. En em grommañ a raio va
divskoaz gant bec'h an anken, ha takennoù dour a berlezenno war va zal.
Treiñ a raio va evezhierion o fenn davet n'oar den petra. Daoust hag e
chom e kalon pep hini ur santidigezh dianav e-keñver talvoudegezh ar
vuhez ?
Mont a rin, pignat war ar solieradur. Gwall uhel he kavin.
Ne faziin ket gant va faz kentañ. Graet am eus va soñj, hag e paro va
daoulagad gant sioulder war gement tra am gronno. War-laez, dreist ar
mogerioù-difenn e verzin begoù ar gwez tener o liv o em zistagañ resis,
war glas-du an oabl. Pelloc'h en em winto en neñv begoù tourioù an ilizveur. Sonnaet e vo va c'horf abaoe pell amzer pa zihuno kêr dindan galv
mouezh veur ar c'hleier. Dichal e krogo pep hini gant e zevezh. Nikun ne
ouezo e fazio unan war an douar ; nikun ne ouezo e vezo aet da get un
ene, e vezo teñvalaet evit un den sklerijenn dibar ar vuhez war-lerc'h ul
lamm spontus er peurbad didermen. Evelto am eus bevet. Re ziwezhat.
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Treiñ a rin va fenn, ur wech tizhet ar solieradur, hag en he fezh e
welin savadenn ar vac'h gant he fenn all kollet en deñvalijenn. A-dreñv
prenistri o barrinier-houarn e tamverzin skeudoù o spiañ. Pegement e
vezint, bet kemennet dezho ar c'heloù n'oar den penaos ?...
N' am bezo ket amzer da c'houzout penaos e tegouezho ar gordenn war
va divskoaz, ken ampart ma tle bezañ ar bourev. Evel ul luc'hedenn he
merzin marteze o skubañ an oabl dirak va daoulagad ha kentañ tra a santin
e vezo he lagadenn o serriñ..
Daoust hag e fello din, dre anien, dieubiñ va daouarn funiet, evit
gwareziñ va gouzoug diouti ?
En hevelep eilenn e tigoro an trap.
Evel-se ec'h echuo pep tra.
Na don ar puñs 'lec'h ma splujin ! Soñjal a ra din ne dizhin biken
ar strad...
. . . . . .

Ur skrijadenn a ran oc'h empentiñ kement-se. Trawalc'h eo evit reiñ
un diskrog all em empenn.
Pegeit on chomet evel-se, o c'hedal, gant daoulagad dispourbellet
riñvedet ouzh dor va c'hombod, o sellout hep gwelout ? En em gavout a ran
a-nevez, damastennet war va golc'hed. Ponner, marzhus, e kouezh e peoc'h
divent an noz taol kentañ peder eur. Heklevus e nij e son war zivaskell
an amzer. Emañ c'hoazh o tregerniñ e toull va divskouarn pa glevan trouz
an alc'houez er botailh. Div wech e tro o tiluziañ an dleizenn. Halo a
strilh em genou. A-vegadoù hel lonkan, sec'h ma oa va zeod ha va staoñ
ken e seblantent din bezañ e paper-stoub. An nor tennet goustadik war-du
an trepas, a dro war he mudurunoù. Gant an nor o tigeriñ e tigor va
skevent ha va spered. Diskenn a ra, sioul, an aer em c'hreiz ; va bruched
a adkemer e fiñvadennoù boutin goude un huanadenn plaen ha ledan. N' eus
mui kevrin evidon. Splann, va daoulagad a gemer ar muzul eus pep tra.
Tec'het an aon ; tec'het ar strafuilh ; tec'het an drubuilh. En dianavez
emañ andon an anken.
Pevar emaint, a-wel, e toull an nor bremañ frank digor, bodet adreñv divskoaz an evezhierion. Kasoni am eus bet muioc'h eget ur wech
ouzh ar re-mañ ; n' eo ket abalamour ma oant dihegar em c'heñver, met
peogwir e oant ar pezh e oant, ur voger etrezon hag ar frankiz,
danvezekadur ar vac'homegezh a boueze war va chouk.
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Bremañ e sellan outo evel ma sell un arvester ouzh kael houarn ar
sirk hen difenn ouzh al loened gouez.
Sioul e chom va spered ouzh o gwelout etrezon hag ar peder vizaj
beuzet e teñvalijenn an trepas, enno eizh lagad difiñv o parañ warnon.
Me, peuliet, hanter-astennet daveto war va dargreiz, pouez va c'horf
harpet war un ili, va dorn dehou krog er pallenn, va daoulagad stabilaet
warno, gortoz a ran. Nikun ne valvenn. Ul livadur e seblantfemp bezañ d'
an hini a welfe ac'hanomp seizet evel m' emaomp par da zelwennoù-koar ur
mirdi.
Brematouchenn, a-raok digoradur an nor, e oant evidon an
enebourien, va heskinerien. Bremañ n' int mui nemet tud nec'het, doaniet.
Pe venoz o deus ruilhet en o fenn bremaik, en ur zont amañ a-dreñv an
evezhierien ? Ha koulskoude, va c'hrougañ a rafent, goude meur a hini
all. Pet en o zouez, a zo gouest da lazhañ laboused-yer o c'hludeg ?
Evel-se emañ mab-den, tener a galon ha kriz a spered. Pe marteze ne ra o
selloù nemet klask ar roudenn a raio bremaik ar gordenn war va gouzoug ?
Sevel a ran va dorn gant ar soñj-se hag e tremenan a-gleiz, a-zehou, palv
war-c'horre, palv dindan, war va gouzoug. En ur ober kement-se em eus
torret an hud. Fiñval a ra an evezhierien ha gourc'hemenn din sevel.
Sentiñ a ran.
Boudal a ra ar mouezhioù en-dro din, met n' intentan netra. En em
zaouhanteret em eus. Gant diseblanted e heuilh va spered kement jestr a
ra va c'horf evel pa vijen un arvester o sellout ouzh un dra iskis. Unan
bennak a verzan oc'h en em wiskañ dirazon.
Gant e loeroù e krog. O rimiañ a ra an eil ouzh eben. Azezet eo war
gostez e wele, o sevel gar war-lerc'h gar. Tres hegaserezh ebet gantañ.
Ne seblant ket bezañ aze. Aketus eo da ziroufennañ e loeroù war gof e

c'har. Mont a ra en e sav bremañ ouzh en em harpañ gant palv e zaouarn
war bennoù e zaoulin. Diwiskañ a ra e bijama. En noazh ec'h en em
ziskouez dirazon betek e zargreiz. Evel antremar a bar bremañ war e
vizaj. Kemerout a ra e roched ledet war gein e gador. He gwiskañ a ra
ouzh he zremen dreist e benn. A-barfeted e teu gantañ pep jestr. Boutoniñ
a ra pep bouton, n' eo ket evit gounit amzer, met peogwir emaint aze evit
bezañ boutonet. Sachañ a ra war ar bastell evit lakaat e roched da
glotañ, resis, war e vruched. Lezel a ra da gouezhañ bragoù e bijama ; e
vragoù a dap, dibres, hep koll e gempouez, ha goude bezañ stardet boukl e
c'houriz e lez e zivrec'h da gouezhañ, hep mui gouzout petra ober gant e
zaouarn. Evel un dra guzh a seblant klask en e benn e-giz ma chomfe un
dra a bouez d' ober evit echuiñ e jestroù pemdez.
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E-pad an amzer-se, e pouez va daoulagad warnañ, o klask dedennañ e
selloù davedon. Gant n' ankounac'haio ket ! a soñjan. En arvar. N' em eus
levezon ebet mui war ar c'horf-se. Ur skleur a skiant a bar en e
zaoulagad goullo. Seblantout a ra dezhañ bezañ kavet pezh a rae dezhañ
fazi. Astenn a ra e zorn davet e gravatenn.
Ur vouezh a sav neuze em c'hichen hag e santan un dorn war va
brec'h o pegañ start : « Deuit » a glevan. War an taol e torr va huñvre
hag en em gavan va-unan gwisket hep gouzout penaos, dirak ar bagad a zo
ouzh va gortoz.
Deuit, a lavar ar vouezh.
Mont a ran.
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POANIOU SPERED AN TAD GWAZDOUE
Gant Youenn OLIER
(LODENN)
Emañ o paouez dont er-maez dindan stumm ul levr roneoskrivet romant
kentañ Youenn Olier. Ur vurutelladenn eus al levr-se a vezo roet amañ
diwezhatoc'h. Ur romant a-vremañ eo ha pleustriñ a ra war un danvez
divoutin ha divoaz en hol lennegezh. Ur c'hammed kalonek war-raok ez eo e
gwirionez oberenn Youenn Olier. E gwerzh emañ e ti an oberour, 23,
Boulouard Burloud, Roazhon.

PENNAD KENTAÑ
AN Tad Bleiz a stagas da renkañ paperioù. Strewet e oant war e
vurev. Bez e oa notennoù sizhuniek ar vugale, rolloù ar skolidi degemeret
er c'hlañva, anvioù ar re a oa dalc'het d' ober un dever kastiz pe ar re
o doa goulennet mont da gavout an dantour, kemer kentelioù war danvezioù
ispisial. Kalz a labour en doa. Keuziañ a reas adarre e vije klañvet ar
sekretour kozh Frañsez : evitañ da vezañ deuet war an oad e oa anezhañ
bepred ur paotr ouesk ha dilu, a anaveze an traoù er skolaj a werso, hag
a rente servijoù e-leizh dezhañ abalamour d' e skiant-prenet.
- Ne vo ket pareet a-barzh fin ar sizhun a zeu, » a soñjas gant kerse.
Tostaat a reas an Tad Bleiz ar gleuzeur-daol ouzh ur c'hlenker
lizhiri.
E eurier a dennas diouzh e chakod. Nav eur nemet kard e oa.
Warc'hoazh vintin ez aje kuit e lizher, d' ar c'hentañ sammadur.
Kregiñ a reas en ur follenn baper glas karget gant un ugent
linennad bennak savet en ur skritur bihan ha tort, diaes a-walc'h da
zigejañ.
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Adlenn a reas. Lec'hiet e oa al lizher e Landivizio ha deiziadet d'
an 9 a viz Ebrel.
« Va zad,
Karout a rafen gouzout hag-eñ ne c'hellfec'h ket degemer en ho
skolaj adal derou an trimizvezh a zeu, va mab-bihan... »
Dal, ar vamm-gozh an hini a skriv a verkas an Tad Bleiz.
« ...Va mab-bihan Perig an Eost, oadet a 11 vloaz. Bez edo e lise
Brest betek-hen er c'hwec'hvet klas ha skoliad mat ez eo bet e-doug ar
bloaz. Speredek ez eo, a gredan. Siwazh, un temz-spered fall a baotr eo
ivez ha darbar a ro d' e vamm... »

- Perak ne skriv ket houmañ ? » en em c'houlennas an Tad Bleiz en ur
skrabañ e benn.
C'hoant a savas dezhañ butuniñ ur c'horniad. Tennañ a reas e bibenn
diouzh un diretenn ha digeriñ ar voest segalennoù a oa lakaet dirazañ ;
kemer a reas ur segalenn. « E pelec'h emañ va c'hontell ? Sac'h-an-dien !
Marteze a-walc'h em eus hel laosket e-barzh va c'hambr el laez... » A
dastorn e klaskas e-mesk ar paperachoù a lastre an daol-skrivañ ; nann,
aze edo : ur mell kontell gourgleze, kuzhet en e c'houhin ler melen. Gant
evezh e vire an traez-se : un eñvorad eus an amzer ma oa skaout er skolaj
St Divi. Dizoleiñ a reas al laonenn ledan a daolas trumm un dameuc'h
trellus. Tremen a reas an Tad Bleiz e viz war zremm ar gontell : un iskis
a zudi en deveze bepred oc'h ober ar jestr-se e-giz pa vije bet ul lid.
Neuze en em lakaas al lean da zidroc'hañ, kalonek, e damm segalenn ; ken
koustiañsus all e choukas e gorn gant ar butun drailhet ; hen tostaat
ouzh e fri a reas, c'hwesha ar butun kriz ;flourañ goustadik forn ar
bibenn hag he flantañ er genou. Ur flamm a darzhas hag a luc'hasdiluc'has e-pad ur pennadig. Bouilhadoù moged a bunellas hag a droiellas
war-du al lein. Al laouenidigezh diwar an dlead sevenet a gargas ene an
Tad Bleiz. Tapout a reas krog en-dro el lizher.
- Memestra, Pol Gwiader a zo ur paotr mat, » a soñjas an Tad Bleiz.
« ...kement a vec'h he deus bet ar vamm baour gant ar bugel-mañ m'
emañ war-nes kleñvel hiziv. Dav e vo dezhi mont da ziskuizhañ en un tiyac'haat bennak. »
- Setu perak, setu... » a vouslavaras ar Prefed en ur grignat korzenn e
gorn.
« ...Va merc'h kaezh, Tad Prefed, he deus bet kalz a drubuilhoù ac'houde daou vloaz siwazh. Dilezet eo bet gant he gwaz, un ofisour a vor
er verdeadurezh kenwerzh. Hemañ en deus kavet fred c'hwec'h miz war ul
lestr-samm saoz a vez o vonedone etre Brest ha Southampton hag abaoe n'
en deus met tamm keloù er gêr... »
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An Tad Bleiz a dennas e gorn butun diouzh e c'henou hag a chomas da
brederiañ en ur vranskellat war e gador.
- E ! Petra ober ? Sac'h-an-dien ! Petra ober ? »
Ur bugel fall e oa Perig an Eost moarvat. Se ne oa netra, er
c'hontrol. Hogen sur a-walc'h ne oa ket kristen tre e gerent. Ha strizh e
oa war ar reolenn se peurvuiañ : bugel ebet ne veze resevet er skolaj
anez bezañ bet diorroet en un tiegezh reizh ha kristen. Prederiañ a-zevri
a rañke a-raok terriñ ar reolenn-se.
- Ret e vije din gwelout ar bugel a-ziaraok, » a zivizas.
Gouest e oa da zivizout d' ar c'hentañ sell hag-eñ e oa danvez pe
get er vugale fall a veze degaset dezhañ da reizhañ gant kerent vat
dic'hoanaget. E levenez vrasañ e oa zoken kaout afer ouzh unan eus ar
pennoù boulienn-se, na zeue den a-benn anezho, ouzh unan eus ar
c'hrouadurioù-se a ra dizesper ar re o deus o lakaet er bed, ne oar nikun
diouto, a vez kaset kuit gant mezh a bep kelenndi, a gantren a skolaj da

skolaj hep deskiñ mann a-zevri, bugale drouk, diboell, diegus, dizoare,
bugale, en ur ger, en em c'houlenner perak o deus degemeret donezon kaer
marzhus ar vuhez peogwir e reont ken fall implij anezhañ. Gant an deñved
kollet-se e lakae an Tad Bleiz e holl breder. O c'heñveriañ a rae ouzh an
ormelloù na gaver nemet da zeiz ar reverzi war draezhennoù goullo Treger
ha na c'heller teneraat nemet dre lopañ warno a-dro-jouiz. Ar vugale
fall-se a oa ormelloù an Aotrou Doue, a zisklerie o kenderc'hel gant e
hañvaladenn, hag eñ, na petra 'ta, a oa keginour an eneoù.
Ya, sur mat, bourrañ a rae kenañ o plediñ gant ar skolidi-se a
lakae da grenañ kelennerion hag eveshaerion a heligenta. Ruziañ a rae
trumm gant ar joa pa veze degaset en e vurev unan eus e dorfetourion
vuiañ karet paket en e wall. Hag eñ, neuze, sartik, da gregiñ e skouarn
an hini kablus en ur leuskel ur c'hoarzhadenn raouliet. « A ! A ! Karout
a reer an Tad Prefed, va mignon, kontant e vezer ouzh e welout, keta ? »
Ha lonket gantañ e halo, sec'h e staon, e c'hede gant gred ar
c'houlz ma tistroe Frañsez en ur zougen benveg ar c'hastiz, ar gelastrenn
ler moc'h, ha ma teue dremm ar bugel fall da vezañ morlivet en un taol.
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N' eo ket ar c hastiz-se, avat, a gave ar gwellañ. Mirout a rae d'
ar re a glaske trubuilhañ repoz an nozioù ur pred ekstra da lipat. Araok
koan, echu gantañ labour an devezh, karget e c'hodelloù a sandwichoù hag
a voutailhoù bier e lakae kerc'hat an hini kablus. A-boan ma veze serret
dor ar burev ma stlake daou flac'had a feson war divoc'h ar bugel fall a
yae neuze en e zaoubleg dindan dorn galloudek an Tad Bleiz krog en e
vlev, dispourbell e zaoulagad, c'hwezhet ha ruz-tan e zremm. « A! A! Re
hir e kaver an nozioù da gousket e doare, paotr, hogen, bez dinec'h, o
berraat a c'heller ! »
An torfetour a ranke neuze mont war bennoù e zaoulin dirak ar
voger, e-tal an nor. An Tad Bleiz a veze braket en ur gador-vrec'h ledan
bourret mat, a-dreñv ar bugel ha tostik mat dezhañ, ar gelastrenn en e
c'haol. Lenn a rae « Matinez » ha « Laodez » en ur chaokat ur varaenn
saourus farset gant fourmaj-kig, hep tennañ evit se, avat, lagad ebet
diwar e jiboez reudet gant ar spont ha peg ouzh ar voger e-giz p'en dije
karet sankañ enni. Gwezh a vez e oa trec'h ar skuizhder d' ar spont ha
gwelout a c'helled neuze ur foñs o tiflakañ a-nebeudoù da live ar
seulioù. Ar mare-se eo e veze an Tad Bleiz o c'hortoz gant pasianted. Aet
bihan e zaoulagad, stardet e vuzelloù gant ul levenez vut e tarc'have ur
gelastrennad trumm penn-da-benn gant pleg ar feskennoù, ma save an
aberzhad e gein pront ha dillo en ur waskañ ur glemmadenn souezhet tra ma
voude en e ziskouarn ar gourc'hemenn diharzus : « Sursum posterius ! »
Da 11 eur, brifet e sandwich diwezhañ gantañ, chiket e ziwezhañ
boutailhad bier, peurlennet e vrevial hag eilskrivet notennoù an devezh e
kroge an Tad Bleiz adarre e blev ar bugel fall, a droe e benn goustadik
war-du ennañ hag a c'houlenne dousik :
?

- Lavarit din, va mignon, evit petra e krouas Doue peoc'h an nozioù
- Evit kousket, Tad Prefed.
- Sur mat eo ?
- Sur eo, Tad Prefed.

- It ha na bec'hit mui, va bugel kaezh.
Ha mont a rae ar pec'her, koñvertiset dre ret, war-du e hunva ; en
ur frotañ e zaoulin, ambrouget en deñvalijenn gant hetoù kalonek an Tad
Prefed : « Nozvezh vat ! »
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AR GEBEN DOÑVAET
(The Taming of the Shrew)
pezh-c'hoari gant W. SHAKESPEARE
lakaet e brezhoneg gant J. L. EMILY
prientet evit an embann gant Alan Toravel hag ur strollad brezhonegerien
Rakskrid gant P. Denez
(KENDALC'H)
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ARVEST IV
Diviz 1
Un rakkambr e ti-hañv Petruchio.
Petruchio ha Katarina a zeu tre.
PETRUCHIO
Ha pelec'h emañ an holl lakizien-se ?
Pa zegouezhan ne gavan den ebet aze
Da zerc'hel ar stleug evit gellout diskenn
Na da gregiñ e penn ar marc'h. Per, anduilhenn !
Nataniel ha Gregor... hag e pelec'h emaoc'h ?
AR VEVELIEN
Amañ, aotrou, amañ !
PETRUCHIO
Ya da ! Biskoazh bravoc'h
Tri c'hanfard en un ti.
AR VEVELIEN
Amañ, amañ, aotrou !
PETRUCHIO
N' on dare ha me rofe deoc'h taolioù kentroù !
Che ! Den ouzh va gedal ? Ha respont ebet ken
Evit ar mestr ? Hag e pelec'h emañ an den
- An darsod-se - a zegasis gant ar c'heloù ?
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GRUMIO
Amañ emaon, ken darsod hag a-raok, aotrou !
PETRUCHIO
Beulke ma 'z out ! Gouzout a raes ervat, mestouet,
E tlees va gedal e-kichenik ar gaoued
Gant al lakizien all-mañ.
GRUMIO
Ya, gouzout a ran,

Mes n' on ket kaoz ! Gant Liz edo c'hoazh war an tan
Al liv evit livañ e levitenn da Ber ;
Chupenn Gregor, o vezañ bet troc'het re verr
A chome da astenn, ha tri bounton outi
Da stagañ ; Kleze Biel a zo da ziverglañ.
N' oa prest nemet Adam, Filipig ha Charlez
Ar peurz a oa fichet ken drol ma 'z oa ur vezh !
Evel m' emaint setu i deut d' ho tiambroug.
PETRUCHIO
A-walc'h, a-walc'h ! Paouez ! Gant aon na lakfes droug
Ennon... Koan amañ, trumm ! Da zebriñ hon eus mall.
Pelec'h emañ, siwazh, va mevelien wechall,
Ha pelec'h ar vuhez ?
(Ar vevelien a zeu tre en-dro gant ar predoù.)
...Sell, azez 'ta, Katell,
Ha bez evel er gêr... Nag, int-i a zo pell
Hag a-benn warc'hoazh eo ?... Katellig, bez laouen
Hé ! Ha va botoù ?... sach warno 'ta, truilhenn.
(O kanañ.)
Ur manac'h o vont gant e hent
A c'hwitelle etre e zent
Kerzh da fronellañ, strakell, a-dreuz krenn e sachez.
(Skeiñ a ra gantañ.)
Sed aze dit evit gedal... Ha taol evezh
Na sachfes ket gwelloc'h war va botezenn gleiz.
Bez seder, Katellig... Dour ! Dour amañ e-leizh !
Ne welan ket va c'hi !... Kae en ur redadenn
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Da lavarout diouzhtu da Ferdinan diskenn !
Un den, Katell, hag e rankez pokat dezhañ,
Ur mignon... Va chaosonoù n' emaint ket amañ ?
Ac'hanta ! Hag an dour, peur eta e teuio ?
(Ur mevel a zeu tre gant dour hag ur basin.)
Sell, Katellig, tosta aze, te a raio
Evel ma raes er gêr.
(Ar mevel a lez ar basin da gouezhañ. Petruchio a sko gantañ)
...Kozh klapezenn daonet...
Diwall, Katell, daoust ha warnout eo bet skuilhet ?
RATARINA
Paouezit, me ho ped, n'eo ket eñ a zo kaoz.
PETRUCHIO
Un amparfal n' eo ken, pennek, mouzher, ha faos.
Met azez 'ta, Katell, rak naon a dlefes kaout
Petra eo an dra-mañ a zegasez, kig maout ?

Dañvad, n'eo ket fall dit... mes piv a zo e dro
Da lavarout Bennozh Doue ? Va zro-me, moarvat ?
Pe da dro-te ? Piv en deus degaset ar plad ?
PETER
Me.
PETRUCHIO
Te ? Na welez ket pegen pulluc'het eo ?
Kig a seurt-se, n' eus gantañ nemet c'hwezh an deo,
E kredit hen degas dirazomp hep doñjer ?
Dalit, lipit bremañ, ma karit hen ober.
Amparfaled ma 'z oc'h, tud a nebeut a skiant.
Hê ! C'hoant grozmolat a deu deoc'h ? N' hoc'h ket kontant ?
Bremaik me a gavo an tu d' ho kontantiñ !
(Teurel a ra ar c'hig d' o fenn.)
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KATARINA
Me ho ped, va gwaz paour, lezit i, lezit i.
Mat ' oa din-me ar c'hig, m' ho pije hen lezet.
PETRUCHIO
Nann, nann, Katell, rak devet ' oa, tri mil devet.
A-berzh ar medisin, difenn am eus a-grenn
Da douch ouzh ur seurt kig : ar gwad a sav d' am fenn
Hag e kounnar ez an pa debran anezhañ.
Dre natur ni dija a zo ennomp kalz tan
Hag a zo gwelloc'h deomp yun eget debriñ-kig.
Dreist-holl, Katell, en em viromp eus ar grillig.
Ur pezh kaer yun ur wech, warc'hoazh ni e zebro.
Nekwir ? Ne gav ket dit omp skuizh a-walc'h hizio ?
Pa vezer skuizh, na vez ket naon. Deomp d' hor gwele.
(Mont a reont kuit. Nataniel, Peter ha Grumio a zeu en-dro.)
NATANIEL
Ah!Ah!Ah!Ah!
PETER
Perak e c'hoarzhez, egile ?
Pa soñjer mat, n' eus ket kalz a lec'h da c'hoarzhin,
Ha koulskoude, kement-se a zo ouzhpenn din
(Curtis a zeu en-dro.)
CURTIS
Ken farsus eo, e gwir, e glevout oc'h ober
Ur brezegenn d' e wreg diwar-benn he dever !
Grozmol a zo gantañ,, ha kounnariñ a ra.
Katell a dle gwelout ar stered o parañ
Dirak hevelep korventenn.
GRUMIO
War-du pelec'h
Emaint o vont ?
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CURTIS
N' ouzon ket : savet int d' an nec'h
Eus an traoñ e klevan anezhañ o krozal.
Paour kaezh maouez ! N' he deus ket echu da zañsal !
Hep, paotred ! Diwallit ! Emañ erru en-dro !
(Dont a ra tre Petruchio adarre.)
PETRUCHIO
Evel-se 'ta, setu ma 'z on kroget hizio
Da ren e gwirionez. Ha fiziañs bras am eus
E yelo mat an traoù. Katellig a zo kleuz
He c'hreizenn : n' eo ket druz ar pezh he deus debret.
Ur falc'hun n' eo ket mat e vije reut-kofet
Rak anez ne sell mui ouzh an evnedigoù.
Naon ivez 'zo tra gaer da zoñvaat an dudoù
Ha ma n' eo ket a-walc'h, un tu all e gavin
Da ober trumm dezhi bezañ sentus ouzhin.
N' he deus debret griñsenn hiziv. Ne zebro ket.
Ha dihun e chomo, 'vel en noz tremenet
Rak evel bremaik gant ar c'hig, gant ar gwele
Me ' gavo un abeg, en hevelep doare
Ma taolin en un tu liñser ha plueg-penn
Hag un tu all ar c'holc'hed hag an daou ballenn
Kement-se holl, na petra 'ta, dre garantez
Eviti... Da c'hedal, e vo gwenn he nozvezh,
Rak, ma teufe dezhi diskouez c'hoant da gousket,
Am eus aze prest eviti, ur seurt teskad
Rimadelloù a youc'hin dezhi hep repoz
Ma ne c'hello serriñ lagad e-doug an noz.
M' hel lavar deoc'h, e gwir : un doare eo hennezh
Evit ur gwaz, da lazhañ gwreg dre garantez.
En doare-se, me gred e c'hellin dont a-benn
Da ober anezhi estreget ur voulpenn
An nep a anavez un doare dreist hemañ
A dle hen diskleriañ : un dever eo 'vitañ.
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Diviz 2
Padova. Dirak ti Baptista. Tranio hag Hortensio a zeu tre
TRANIO
Lavar din, Lisio, daoust ha kaout a ra dit
E c'hellfe un den all kaout warnon ar gounid ?
Ur garantez divent a zoug din, koulskoude.
HORTENSIO
Eveshañ mat outo, hag e varni goude.
Ha war zigarez ober skol, gwel petra 'ra.
(Mont a reont war ar c'hostez. Bianka ha Lusensio a zeu tre.)
LUSENSIO
Evit c'hoazh am eus aon, n' hoc'h eus desket netra
Eus ar gentel am boa c'hoant ober deoc'h deskiñ.

BIANKA
Nann, va spered a vez pell o klask digeriñ.
Ha n' ouzon ket an den war beseurt e rit skol
Rak marteze em eus hoc'h intentet kontrol.
LUSENSIO
Va skol eo skol ar garantez !
BIANKA
Bezit mestr mat,
Ha deskit d' an holl durzhunelled c'hwibanat.
LUSENSIO
O ! A-walc'h e karfen deskiñ deoc'h-hu hepken !
(Mont a reont kuit.)
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HORTENSIO
Ha c'hoazh e leverez ne c'helle karout den
Nemedout ! Hennezh all a ra dit da varo !
TRANIO
O, kalon ur vaouez, na te a zo hedro.
Mantret holl e choman, Lisio.
HORTENSIO
N' eus ket lec'h.
Ur vaouez ne gar den pa ne c'hell karout c'hwec'h.
Mes mall eo din tennañ ac'hanout eus fazi.
Un dra bennak a rankan da zigareziñ
Evit gellout aesoc'h a se tromplañ Baptist.
Diouzh an ed a samm e ranker kaout ar c'hurist.
Na gemer ac'hanon eta, diwar hizio
Nag evit musiker, nag evit Lisio.
Ar vantell a zougan a zo ur brizh vantell
Ha skuizh ouzh he dougen, ez an d' he dilezel.
Va anv mat a zo Hortensio. Ez eo...
TRANIO
Ah ! Klevet em eus bet meur a dro un heklev
Eus ho karantez vras evit merc'h Baptista
Mes bremañ, pa welomp n' omp mui gouest da c'hwitañ
Prometomp asambles da soñjal ken enni.
Aes e vo hen ober dirak he falloni.
HORTENSIO
Nann, pegement bennak am eus he c'haret
Bete-vremañ, diwar hiziv me a bromet
Na rin ket ken dezhi va lez evel gwechall.
TRANIO
War gement-se me a vo ivez didamall
Ha pa teufe zoken tregont gwech d' am goulenn
Me a chomo digas. Sell outi, ar gailhenn.
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HORTENSIO
Sal e teufe an holl d' he dinac'h nemetañ.

Evidon me a zo mennet mat a-vremañ
Da vont trumm da c'houlenn un intañvez yaouank
He deus bet hed ar wech va c'haret a youl frank
Kement ha me em eus bet karet Bianka.
Gwelloc'h e ve ganin mont da gaoc'h-kezekañ
Eget fiziout pelloc'h war vousc'hoarzh ur vaouez
Ma ne vez ket ur merk all eus he madelezh.
Kenavo 'ta Lusensio.
(Mont a ra kuit. Lusensio ha Bianka a zeu war-raok.)
TRANIO
Ketao ! iKetao !
Evelse eo e rit ? Ho paket em eus brao
Oc'h ober lez e kuzh. Ha dirak ur seurt tra
Hortensio ha me hon eus ranket moustrañ
War hor c'halon. Ho tinac'het hon eus a-grenn
Hor c'harantez e gwir, n' oa nemet ur stultenn.
BIANKA
E gwir hoc'h eus va dinac'het ?
TRANIO
Ya !
LUSENSIO
Gwell a se !
Ur c'heferer nebeutoc'h eo en doare-se,
Pa chomo Lisio hep bale war va seul !
TRANIO
Hortensio a zo anezhañ un ebeul
Rak, pa 'z eo gwir, en deus kavet un intañvez
Zo sot gantañ ouzhpenn n' eo eñ gant he danvez.
BIANKA
Ra vezint eürus asambles !
TRANIO
He c'habestrañ
En deus soñj ober trumm.
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BIANKA
Direizh eo pe betra ?
TRANIO
Ha pa vefe. D' am soñj dougen a ray gwakol
Rak gant ur mestr doñvaer eñ a zo bet er skol.
BIANKA
Skolioù eus ar seurt-se a vez gwelet ivez ?
TRANIO
Ya da, ha tud a zired dezho gwech-a-vez.
Petruchio me soñj eo he c'helenner bras
Kement den a zegouezh gant ur vaouez hegas
A gavo digantañ louzoù diouzh he c'hleñved.

Lesanvet eo kabestrer bras ar gwall-verc'hed.
(Biondello a zeu tre.)
BIONDELLO
Keit all a oa ma edon war-c'hed, ma 'z on skuizh.
Koulskoude a-barzh chom va fri en avel viz
Em eus gellet gwelout o treuziñ ar blasenn
An den gwellañ evit kas da benn ho froudenn.
TRANIO
Petra eo eñ, Biondello ? Un ael manket
Evidomp ni, roue pe artizan ?
BIONDELLO
N' ouzon ket,
Mes pezh a zo sur, tres en deus eus un tad.
LUSENSIO
Ha neuze Tranio ?
TRANIO
D' am c'hemenn ma sent mat,
Evit ho tad e vezo aes dezhañ tremen
Dirak Baptist, ha kousantiñ gantañ zoken
Un argouroù brasoc'h eget na brometis.
Fiziit warnon, va lezit da ober d' am giz
Ha moustrit war ho kalon da c'hedal.
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(Ar Pedant a zeu tre. Lusensio ha Bianka a ya kuit.)
AR PEDANT
Bennozh
Ha deiz mat aotrouned !
TRANIO
Ha deoc'h ivez tad kozh
Ha pell hoc'h eus da vont pe amañ e chomit ?
AR PEDANT
A-raok pemzek devezh ac'hano ne 'z in ket kuit
Mes goude-se avat em eus bro da welout
Rak betek Tripoli am eus soñj da dizhout
Ma choman bev ha yac'h.
TRANIO
Eus peseurt bro, mar plij ?
AR PEDANT
Eus Mantou.
TRANIO
Eus Mantou, paour kaezh !
AR PEDANT
Perak e skrij ?

TRANIO
Klev ! Perak e skrijan ? Ne rit forzh ebet ken
Eus ho puhez a welan.
AR PEDANT
Ha perak 'ta va den ?
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TRANIO
Ha n' ouzoc'h ket eta kement den eus Mantou
Hag a vezo paket amañ e ker Padou :
N' en deus 'met ar marv da c'hedal. N' ouzoc'h ket ?
AR PEDANT
Nann da, e gwir, va c'hentañ tro eo d' her c'hlevet.
TRANIO
Nevez degouezhet oc'h, sur a-walc'h, rak anez
Eus kement-se, ho pije bet anaoudegezh.
Taboulinet a-walc'h eo bet er mintin-mañ.
AR PEDANT
Gwashoc'h a se n' eo ken : kemend-all a arc'hant
Am boa da douch amañ. Na pebezh nec'hamant !
TRANIO
Eürus oc'h da vezañ degouezhet ganin-me.
(Evitañ e-unan.)
- E feiz, ya. Aon en doa dija, ken na vramme ! (D' ar Pedant.)
Me a zo kontant bras d' ho sikour, ma karit.
AR PEDANT
Ne c'hedan ket gwelloc'h.
TRANIO
Da gentañ lavarit
Ha bet oc'h bet e Piz un dro pe dro ?
AR PEDANT
Ya da !
Eno e voe darbet din un dro diwadañ.
TRANIO
Anaout a rit Visensio marteze ?
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AR PEDANT
Nann,
Mes klevet em eus bet anv mat anezhañ
Meur a dro. Ur marc'hadour bras eo, neketa ?
Rak brud zo anezhañ.
TRANIO
Eñ eo va c'har tostañ,
Pa 'z eo gwir eo va zad. Un tammig e kav din

Ez oc'h heñvel outañ (evel bran ouzh kegin).
Hag ablamour da se e karan ac'hanoc'h
Ma karit 'ta netra ne vezo aesoc'h deoc'h
Eget tremen amañ evit va zad. Em zi
Me a roio loj deoc'h. Mes dalc'hit soñj avat
N' eus forzh dirak piv e vezoc'h, ez oc'h va zad.
Me a lavaro deoc'h peur paouez d' her bezañ
Gwentit, bremañ, p' emañ an avel o c'hwezhañ.
AR PEDANT
Trugarez deoc'h, aotrou, evit ho madelezh
Na gollfot tad, rak me n' on ket un divadez
Hag eo e vrasañ mall disoñjal ar skoazell
Bet digant e nesañ.
TRANIO
Deuit d' am heul eta.
Mes a-raok loc'h teurvezit klevout da gentañ
Emaon bemdez war c'hed eus va zad. Dont a dle
Da gement friko ganin-me : hag hepdale
E kredan e teuio. Deomp atav ac'halen
En hent me gonto deoc'h an afer penn-da-benn.
Deomp ha me ho kwisko hervez ho renk nevez
Dindan anv va zad e vezot dienkrez.
116
Diviz 3
Ur gambr e ti Petruchio. Katarina ha Grumio a zeu tre
GRUMIO
Mordandoust, ne yan ket. Mont a-enep dezhañ ?
KATARINA
Gwashoc'h a se n' eo ken, ma 'z out heñvel outañ.
Neuze, o timeziñ ganin, n' en doa, 'm eus aon
Soñj all nemet ober din mervel gant an naon
E ti va zad, n' eus forzh peseurt paour a zired
Ne yelo morse kuit hep bezañ resevet
Un aluzenn. Ha me, n' em eus biskoazh bet tro
Da rankout ober ur goulenn a-raok hizio
A vezo dinac'het ouzhin en taol kentañ
An tamm bara a c'houlennan ? Perak eta
Bezañ ken digalon ha ken kriz em c'heñver ?
Perak goude ma 'z on marv gant ar skuizhder
A ra din chom dihun ? Hag ar pezh am laka
Da hegasiñ gwashoc'h, kement-se holl a ra
War e veno, dre garantez evit e wreg
Daoust ha klevet e voe biskoazh ur seurt abeg ?
Lavarout a ve graet ma teufe din roc'hal
Pe debriñ un tamm boued n' am befe da c'hedal
Nemet ur maro trumm... Me d' az ped, degas din
Un dra bennak, n' eus forzh peseurt gant ma c'hellin
Terriñ va naon !
GRUMIO
Peseurt a zegasin, kig maout ?

KATARINA
N' eus forzh peseurt a zo mat nemet e c'hellin kaout.
GRUMIO
Ya, nemet am eus aon, itron, na gouezhfec'h klañv
Gwelloc'h e vefe, me zo sur, un tamm pred skañv
Evel ur vi pe zaou.
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KATARINA
A zo mat ! A zo mat !
GRUMIO
N' eo ket re fall, nemet eo tanus ur begad.
Distanoc'h e vefe un tammig kig ejen
Gant ur bagad moutard da reiñ dezhañ blazenn.
KATARINA
Gwellañ pred a gavan a ginnigez aze.
GRUMIO
Ya nemet ar moutard a ve kreñv marteze ?
KATARINA
N' eus forzh, lez ar moutard, ha degas din ar c'hig.
GRUMIO
O nann ! Ar c'hig ejen a zegas deoc'h an hig
Pa ne vez ket moutard d' e heul. Moutard ho po,
Pe a-hend-all ar c'hig er gegin a chomo.
KATARINA
Degas int o-daou, pe an eil hep egile
Hervez da c'hoant.
GRUMIO
Ar moutard hep ar c'hig neuze !
KATARINA
Kerzh da bourmen diwar va zro, goapaer daonet
(Skeiñ a ra gantañ.)
A gav dezhañ ez eo a-walc'h e ve lennet
Roll ar pred dirazon evit va c'hontantiñ
Ra gouezho mil mallozh warnout ha war an ti
A zo emañ tud ken kriz ha ken digernez.
Ma n' o deus truez ebet ken ouzh ur vaouez !
Tec'h diouzhin, anduilhenn !
(Petruchio a zeu tre, gant ur pladad kig. D' e heul
Hortensio.)
118
PETRUCHIO
Penaos e ra Katel! ?
Ha va lakonig, gwall zu e kavan da sell !

HORTENSIO
Penaos e rit, Itron ?
KATARINA
Ken fall ha ma karer !
PETRUCHIO
Na vez ken moulpenn, va dousig, bez seder !
Gwel hepken pegen mat ez on en da andred
Pa deurvezan, me va unan, aozañ ar pred
Evidout.
(Lakaat a ra ar plad war an daol.)
Un aked ken bras-se, neketa
Ne chomo ket dibae. Chom a ray ? Ac'hanta
Bennozh ebet ? Neuze 'ta n' her c'havez ket mat ?
Siwazh ! Goude kement a boan ! Ha ken bras stad
E kave din ober ac'hanout ! Taolit-eñ
E lec'h ma ne glevfot anv anezhañ ken !
KATARINA
Nann, me ho ped. Lezit-eñ aze dirazon.
PETRUCHIO
Evit pep trugarez e kaver er galon
Ur bennozh da restaol. Rak-se, a-raok gwelout
Pe vlaz en deus, gouezit peseurt da lavarout.
KATARINA
Bennozh Doue deoc'h !
HORTENSIO
Re hir e yezh, e gwirionez !
Mes azezit ! Me zalc'ho deoc'h kompagnunezh.
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PETRUCHIO (da Hortensio)
Debr ar pladad a-bezh, ha na lez tamm ganti.
(da Gatarina.)
Ra c'hello ar pladad kig-se da gontantiñ
Debr diouzh da naon. Ha goude ni a zistroio
Da di da dad... Hag eno e vezo friko
Me a breno traoù kaer evidout, ma karez :
Ur robenn seiz, ur bizaoued aour gant perlez
Choaz a c'helli kaerañ dilhad a zo er stal.
Debret ec'h eus ? Aze emañ ouzh da c'hedal
Ar c'hemener, evit kemerout ar muzul
Diouzhit ha reiñ dit war un dro e guzul.
(Ar c'hemener a zeu tre.)
Ac'hanta... Hag an tog am eus lakaet pourchas ?
AR C'HEMENER
Setu an tog ; ne vank outañ nemet ul las.
PETRUCHIO

Un tog eo an dra-mañ ? Me soñje ur skudell
Pe ur pladig voulouz. Ha n' eo ket gwir, Katell ?
Lavaret e vefe ur grogenn kraoñ kelvez
Mat evit ur vapaig... Kuzhit eñ gant ar vezh
Ha diskouezit unan ha ne vo ket ken strizh !
KATARINA
Nann. Hemañ a blij din : ar seurt-mañ eo ar c'hiz.
An itronezed vras a zoug holl ar seurt-se.
PETRUCHIO
Pa vezi sentusoc'h, te 'po unan ivez !
HORTENSIO (evitañ e-unan)
Neuze n' eo ket prest da gaout c'hoazh.
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KATARINA
N' eo ket a-walc'h
Chom atav mut, aotrou. Me am bo va gwalc'h
Hag a intent bezañ selaouet pa gomzin.
N' on mui ur c'hrouadur ac'hanon, a soñj din,
Ha gwir a dlefen kaout da lavarout va ger
War gement tra a sell ouzhin, hag un dever
Eo deoc'h selaou. Nouspet a zen ho talveze
Hag o deus teurvezet va selaou. Evel-se
C'hwi a ranko ivez hen ober. A-hend-all
Bontit mat ho tivskouarn, pe ho po da ziwall
Va zeod a flistro deoc'h holl binim va c'halon
Rak n' it ket da soñjal hen dalc'hin evidon
Ha kouezhañ klañv gantañ. Nann, nann, hen disailhañ
A rin warnoc'h.
PETRUCHIO
Da vinim na c'hell ket lazhañ !
Lavarout mat a rez, avat : n' eo nemet ur c'hozh tog
Peseurt tres tog en deus nemet tres ur boutok
Na me d' az kar muioc'h dre ma ne blij ket dit.
KATARINA
Karit pe n' am c'harit, ne ran forzh. Mes gouezit :
An tog-se a blij din, ha hennezh am bezo
Pe n' am bezo hini.
PETRUCHIO
Al lostenn a blijo
A gredan, dispakit anezhi da welout.
Peseurt danvez ? Seiz... seiz ? Ret e oa her gouzout
Hag an dra-mañ : ur mañch ?... Lavarout a ve graet
Ur sac'h fars. Gwelit 'ta pegen difich eo aet
An troc'h-mañ a-vijez hag ar gwri-mañ a-dreuz.
Ur spontailh brav e ve da welout war ur c'hleuz
Peseurt anv an diaoul a c'hellit-hu gervel
Un tamm pilh ken iskis ?
HORTENSIO (evitañ e-unan)
N' emañ ket hi a-wel
Da garout tog na lostenn, a gredfen.

AR C'HEMENER
Diganeoc'h
Am boe an urzh d' hen ober diouzh ar c'hiz.
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PETRUCHIO
Chom peoc'h
D' hen ober diouzh ar c'hiz, ya ! Mes n'eo ket d' he c'holl !
Piv en dije soñjet e vijes bet ken foll ?
Lavar yao ac'halen a-dreuz foz hag ero
Ha bez asur an heol a vezo tomm bero
A-barzh ma 'z in d' az ti da brenañ pezh dilhad.
Allo ! Yao ! Tec'h eus a-zirak va daoulagad !
KATARINA
Biskoazh, aotrou, n' em eus gwelet koantoc'h robenn,
Hag unan er mod-se eo a garfen dougen.
Daoust ha c'hoant ho pe c'hwi d' am gwiskañ e bapaig
AR C'REMENER
Ya, neketa, en deus c'hoant ober goap ?
PETRUCHIO
Bremaik !...
AR C'HEMENER
C'hwi eo aotrou, c'hwi eo : n' eo ket me a damall.
PETRUCHIO
N' eo ket te a damall ? Piv eta, gaouiad fall !
Nadozenn vrein ma 'z out ! Gar bleget ! Pilhaouer !
Dalc'het penn din em zi gant ur c'hozh kemener ?
Tec'h ac'han, marc'hadour tammoù peñselioù kozh,
Ha tec'h prim, pe me d' az broudo gant da nadoz
Rak koll, ha netra ken, ec'h eus graet he robenn.
AR C'HEMENER
Fall e soñjit, her graet em eus diouzh ho koulenn.
Gremio ho mevel eo a zegasas din
An urzh...
GRUMIO
Urzh ebet, ha nemet ar seiz na gasis. Ken.
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AR C'HEMENER
Ya, mes penaos az poa te c'hoant he c'haout ?
GRUMIO
Gwriet gant un nadoz ha gant neud, na petra 'ta.
AR C'HEMENER
A dra sur, mes penaos, diflañch pe gant ur faout ?
GRUMIO
He, paotr ! Ouzh meur a dra, evit doare, ac'h eus ranket sellout pizh.

AR C'HEMENER
Ya da !
GRUMIO
Mes na sellit ket en doare-se ouzhin-me. War veur a zen ac'h eus graet
fae : na rez ket fae warnon-me : ne intentan ket e ve sellet ouzhin en
doare-se na graet fae warnon. Lavarout a ran dit em eus kemennet d' az
mestr troc'hañ ur robenn mes n' em eus ket lavaret dit lakaat anezhi a
dammoù. Rak-se 'ta n' out nemet ur gaouiad.
AR C'HEMENER
Setu amañ skrivet ar gourc'hemenn.
PETRUCHIO
Lenn anezhañ !
GRUMIO
Gaouiad eo ar paper-se ma lavar em eus gourc'hemennet kement-se.
AR C'HEMENER
« Troc'hañ er seiz-mañ ur robenn frank ha ledan... »
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GRUMIO
Mestr, biskoazh n' am eus lavaret frank ha ledan. Nann, gwriit ac'hanon
enni, ha skoit warnon goude-se gant ur bolodennad neud ken a c'houlennin
dour da evañ. Mes ur robenn n' am eus lavaret ken.
PETRUCHIO
Kendalc'h.
AR C'HEMENER
« Gant ur c'holierig strizh... »
GRUMIO
Ya, anzavout a ran ar c'holier.
AR C'HEMENER
« Ur mañch digor... »
GRUMIO
Daou vañch am eus lavaret.
AR C'HEMENER
« Troc'het en un doare iskis. »
PETRUCHIO
Ar pec'hed zo aze.
GRUMIO
Faos, aotrou, faos ! Ar paper a zo faos. Gourc'hemennet em eus troc'hañ
daou vañch en danvez, ha gwriat anezho en o flas goude-se : hag un
testeni a roin dit eus kement-se, ha pa zougfes ur veskenn war da viz
bihan evel ma toug ar c'hilhog e elloù.
AR C'HEMENER
Ar wirionez hepken
A lavaran : ma vijes degouezhet ganen

En un tu bennak all, az pije bet gwelet !
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GRUMIO
Sko pa gari, va faotr, prest on. Ha sko kalet !
PETRUCHIO
Ar robenn n' eo ket graet evidomp goude tout.
GRUMIO
Nann. Evit va mestrez, ma ve bet da blijout.
PETRUCHIO (d' ar c'hemener)
Dal 'ta. Kas anezhi ganez, va faotr, en-dro !
Lavar d' az mestr ober ganti 'r pezh a garo.
GRUMIO
Diwall petra rafes gant robenn va mestrez !
PETRUCHIO
N' en em chal ket gant un afer evel hounnezh !
Hortensio, laka paeañ ar c'hemener,
Heuilh anezhañ, ha klozomp aze an afer.
HORTENSIO
Warc'hoazh me a yelo d' az paeañ va-unan
Intentet eo ? Hag arabat dit ober van
Eus o c'homzoù. Gra va gourc'hemennoù d' az mestr.
(Ar c'hemener a ya kuit.}
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PETRUCHIO
... Kaout aferioù gant ar seurt tud a zo amjestr !
Mes bah ! Katell, evit mont betek ti da dad
An dilhad da bemdez a zougomp a zo mat
Ma 'z int treut da welout, ar godelloù enno
A zo, ha n' eo ket gwir, pell diouzh bezañ goullo.
N' eo ket an dilhad kennebeut a ra an den.
Evel ma par an heol dre dreuz al latarenn
Madelezh ur galon a-dreuz an truilhekañ
Eus an holl dilhadoù. Lavarit din eta :
Ar gegin gant he fluñv o livioù diniver
Hag eñ a dalv hiroc'h eget an alc'houeder ?
Naered-wiber hag int a zo dreist ar silioù
Ablamour al lagad a gav kaeroc'h o liv ?
N' eo ket gwir, bez ez eo, Katell ? Ni kennebeut
N' omp ket falloc'h evit bezañ gwisket ken treut
M' ac'h eus mezh o vale, lez ar vezh war va c'hont
Ha kerzh seder en hent ; me zo gouest da respont.
Allo, Katell, loc'homp ! Plijadur hor bezo
Galv an holl vevelien amañ, ha gra dezho
Derc'hel prest ar c'hezeg e penn ar porrastell
Ni a valeo betek eno : n' eo ket gwall bell.
Pet eur a c'hell bezañ ? War-dro seizh eur moarvat.
A-benn hon lein ni a vezo e ti da dad.
KATARINA

Ur pennadig a zo, kreisteiz a zo sonet
Pell a vezo. Poent koan a vezo tremenet
Pa zegouezhimp eno.
PETRUCHIO
Seizh eur a lavaran.
Seizh eur a vo pa loc'himp ni ac'hann.
Intentet eo ?... E gwir, Katell, un torr-penn out
N' eus forzh peseurt e teu c'hoant din da lavarout
Emaout dalc'hmat oc'h enebiñ... Lezit, lezit...
Ne yelimp ket hiziv... Hag a-raok ma 'z aimp kuit
E vo un eur e lavarin, intent a rez ?
HORTENSIO (evitañ e-unan)
Ober a ray d' an heol bezañ sentus d' e vouezh !

Diviz 4
Padova. Dirak ti Baptista.
Tranio hag ar pedant, gwisket evel Visensio, a zeu tre.
TRANIO
Setu amañ an ti. Skeiñ a rin, neketa ?
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AR PEDANT
Petra ri ken ? Skeiñ a rankez, na petra 'ta.
Posupl e tegouezhfe gant Baptist va anaout
Rak degouezhet eo bet deomp hon-daou en em gaout
- Un ugent vloaz a zo - e Veniz asambles
Er memes ti hor boa tremenet hon nozvezh.
TRANIO
N' eus forzh a-se. Mes gant a reot, dalc'hit soñj mat
E rankit bezañ fur ha parfet 'vel an tad.
(Biondello a zeu tre.)
AR PEDANT
Bez disoursi mes setu erru da vevel
Hennezh ivez a rank deskiñ mat e gentel.
TRANIO
He goût a ra dindan envor. Biondello,
(C'hwi ivez, rak pep hini 'r gwellañ ma c'hello
A ray e lod) laka e vije eñ an tad...
BIONDELLO
Ya, ya, aotrou : komprenet eo en ul lonkad !
TRANIO
Gwell a-se. Ha graet eo ganez da gefridi ?
BIONDELLO
Ya aotrou. N' em eus graet nemet dont eus an ti.
Baptist a oar bremañ emañ ho tad e kêr

War ar c'hlask ac'hanoc'h. Hag un dra a zo sklaer.
Ne vo ket souezhet ouzh ho kwelout gantañ.
TRANIO
Hop ! Bezomp prest, rak setu amañ anezhañ
(Baptist ha Lusensio a zeu tre.)
Ha deoc'h aotrou. Degouezhout a rit e poent vat.
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(D' ar pedant.)
Eus an denjentil-mañ, e komzen deoc'h, va zad.
E verc'h eo a garan, hag ur ger diganeoc'h
A zo a-walc'h evit va rentañ eürus.
AR PEDANT
Peoc'h
Lez ac'hañon. Va bennozh Doue deoc'h aotrou
O vezañ deut amañ evit va aferioù
(arc'hant da douch hag e soñjen e oa kollet).
Va mab Lusensio en deus din diskuliet
Ar garantez a zo etre ho merc'h hag eñ :
War a lavar, e garantez a zo kreñv
Eviti, ken karet eo eñ ganti ouzhpenn
M' am eus aon bras, klevit, na yafe diaes e benn,
Ma tegouezhfe dezhañ chom hep he c'haout. Pell 'zo
Ec'h anaven ho merc'hed : ar brud anezho
A zo redet a-bell. Ha laouen bras ez on
O welout e pe du eo kouezhet e galon
Rak-se n' am bezo ket an disterañ diegi
O reiñ dezhañ diouzhtu aotre da zimeziñ.
BAPTISTA
Me, aotrou, ne garan ket chom da varc'hata
Hag etre tud eveldomp-ni, ar ger kentañ
Eo ar ger mat : ober afer a vo tra aes
Etrezomp. Me ivez a blij din bezañ fraez
Gwir eo ez eus etre va merc'h-me hag ho mab
Karantez vras ; hag ur c'houplad eus an dibab
A raint o-daou, fiziañs am eus. N' hoc'h eus hepken
Bremañ nemet diskouez sklaer din ez oc'h un den
Hag a gar e vugel, hag amañ graet an taol
Lakit eta un argourou mat war an daol
Pa yelint da sinañ. Setu va holl reked.
TRANIO
Hag e pelec'h e karfec'h e vije sinet
Ar paper etrezomp, Baptist ?
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BAPTISTA
N' eo ket du-mañ
Mat eo bezañ kuzhet en amzer a-vremañ,
Ha dreist-holl pa vez meneg eus dimeziñ
Me 'm eus re a servichourien war-dro va zi
O skouarn ganto dalc'hmat stag ouzh toull pep alc'houez
TRANIO

Em zi neuze, eno e vezimp hep enkrez.
Ni ya di war-eeun. Grit d' ho merc'h dont d' hoc'h heul
Hag an noter ganeoc'h a vezo seul-ouzh-seul
Un dra hepken a zo hag a gavan kasaus
O vezañ ma n' omp ket gedet, ne vo ket druz
Ar pred a c'hellin kinnig deoc'h.
BAPTISTA
Ranellerezh
Etre tud hag a zo ken bras anaoudegezh,
Komplimanchoù a zo tra re. Te kerzh timat
Da lavarout da Vianka cheñch he dilhad
Ha bezañ prest da zont ar c'hentañ ar gwellañ.
Diwall avat na chomfes en hent da stranañ !
Deomp atav da c'hedal.
Diviz 5
Un hent boutin.
Petruchio, Katarina, Hortensio ha mevelien a zeu tre.
PETRUCHIO
Setu ni ur wech all en hent war zu ar gêr.
O na kaer eo beajiñ dre un nozvezh ken sklaer,
Gant al loar o parañ ken splann a-us d' hor penn.
KATARINA
Al loar ? An deiz a zo en e holl sklerijenn :
An heol eo a welit, n' eo ket al loar.
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PETRUCHIO
Al loar
A lavaran, Katell. Emichañs me a oar ?
KATARINA
Me oar ivez, kredabl, ez eo an heol.
PETRUCHIO
Intent
Katell, a-raok na yelimp larkoc'h gant hon hent
E vezo o parañ al loar, pe ar stered
Pe ar pezh a garin... He ! Paotr, kae 'ta d'ar red
Da lavarout lezel ar c'hezeg en o c'hraou
(Unan eus ar vevelien a ya kuit)
HORTENSIO (da Gatarina)
Lavarit eveltañ, ha pa lavarfe gaou
Rak a-hend-all ne loc'himp biken ac'halen
PETRUCHIO
Dalc'hmat oc'h enebiñ, dalc'hmat o terc'hel penn.
KATARINA
Kendalc'homp gant hon hent, pa 'z eo gwir omp loc'het
Heol, steredenn pe loar, kement-se ne vern ket

Grit anezhi ur c'houlaouenn gouloù rousin
Pe ar pezh a garfot, ar memes tra eo din.
PETRUCHIO
Nann, n' eo ket ar pezh a garin, mes al loar eo.
KATARINA
Ya, ya, al loar eo, sur, ken gwir ha ma 'z on beo.
PETRUCHIO
Te ' zo ur c'haouiadez. Klev, al loar d' ar poent-mañ,
Ha ne weles-te ket eo an heol ? Un heol hañv ?
130
KATARINA
E rank bezañ an heol, p'hoc'h eus hen lavaret.
Al loar a cheñch ken trumm heñvel ouzh ho spered
Mes al loar pe an heol pe ar pezh a garfoc'h
Evidon eo ar pezh a vezo evidoc'h.
HORTENSIO (evitañ e-unan)
Dalc'h mat, dalc'h mat rak gounit a rez da brosez.
PETRUCHIO
En hent, perak dale ? Deomp en hent, va mestrez
Hon devezhioù eürus hon eus c'hoazh da vevañ
Ha bezomp ge : abred a-walc'h e teu 'l lenvañ...
Met piv a zo erru amañ ?
(Visensio a zeu tre.)
...Pebezh eurvad
E vo deomp beajiñ gant maouez en he stad
Demat Itron. Katell, ha gwelet ac'h eus bet
Un dro bennak ur vaouez all kenkoulz livet ?
Gwel ar ruz, war he jod, penaos e troc'h ar gwenn
Gwel an daoulagad-se a lugern en he fenn :
Div steredenn en oabl n'int ket lugernusoc'h
Va lezit ur wech all da hetiñ deiz mat deoc'h
Allo, Katell, ro dezhi ur pok... Bez seven.
HORTENSIO (evitañ e-unan)
Mont a raio da sot ganeoc'h ar paour kaezh den.
KATARINA
Plac'hig yaouank ken fresk, ken koant, ma 'z eo 'n dudi
Da belec'h e kerzhit ? Hag eus pelec'h oc'h c'hwi ?
Nag eürus ar gerent o deus bet ho kanet
Ha kant gwech eürusoc'h ar gwaz ' zo titinet
Dezhañ bezañ ho skor da dremen ar vu'ez-mañ.
PETRUCHIO
Petra soñjez, Katell ? Gwelout a ran bremañ
N' emaout ket mat. Ur c'hozhiad a zo dirazout
Ur c'hozhiad daoubleget, ridet, mezh e welout.
N' eo ket ur plac'h yaouank, evel ma soñj dit
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RATARINA
E gwir ? N' eo ket posupl. Va den mat, pardonit,

An heol en deus bet skoet kement war va lagad,
Ma trell pep tra en dro din. Bremañ ' welan mat
Pegen diboell e oan, pegen bras va fazi,
Pardonit me ho ped.
PETRUCHIO
Ya, pardonit dezhi,
Ha lavarit war du pelec'h emaoc'h o vont
Ma tegouezhfe ganeoc'h mont etrezek a-hont
E vezo lorc'h ennomp o vale asambles.
VISENSIO
Va bennozh deoc'h, aotrou... Ha deoc'h ivez mestrez,
Me zo ganet e Piz... An anv a zougan
A zo Visensio, ha da Badou ez an.
Eno em eus ur mab ha n' em eus ket gwelet
Pell bras a zo.
PETRUCHIO
Ha ya ? Ha penaos eo anvet ?
VISENSIO
Lusensio.
PETRUCHIO
E gwir ? Gwell-a-se evidoc'h
Va lezit 'ta da ober va zad ac'hanoc'h.
N' eo ket hepken ablamour d' hoc'h oad ; mes ouzhpenn
Hen ober a c'hellan, hervez ar gwir lezenn
Ho mab ha me a zo mab-kaer er memes ti :
Eñ zo aet gant he c'hoar, ha me zo aet ganti.
N' ho pezet ket enkrez : ar plac'h he deus brud vat
Evel m' he deus danvez : danvez ha brud he zad
Kavet e vez enni ar pezh a reketer
Evit bezañ mestrez e n' eus forzh pe vaner
N' eus ket da larout nann. Pokat a rankan deoc'h
Ha laouen e vezin oc'h ober hent ganeoc'h
Betek ti ho merc'h kaer. Me ivez a ya di
Na fest e vo eno pa zegouezhimp en ti.
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HORTENSIO
A galon e komzit ? Pe farsal a rit c'hwi
E giz paotred yaouank o klask c'hoarzh ha dudi ?
Hag a gemer o gwalc'h diwar goust o breudeur
C'hoarzh a c'hell bezañ mat, mes n' eo ket mat forzh peur.
HORTENSIO
Nann, ar pezh a lavar, tad, a zo gwir bater.
PETRUCHIO
Keuz bras am bije bet o lavarout gevier,
Mes dizale e c'hellot gwelout hoc'h unan.
(Mont a ra kuit an holl, nemet Hortensio.)
HORTENSIO
Me ne 'z an ket larkoc'h... Ho tilezel a ran

Mall bras eo din mont da welout va intañvez.
Ma tegouezhfe ganti bezañ disent, gwall bezh,
An tu d' hec'h embreger ez pezo din desket
Rak n' ac'h eus ket a bar evit doñvañ merc'hed.
(Mont a ra kuit.)
(DA GENDERC'HEL)
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FILHOREZ DU GWESKIN
Gant MAODEZ GLANNDOUR
N'eo ket ganin eo bet dastumet an destenn-mañ, met gant an aotrou
YEUN AR GOW, noter e Gouezeg, anavezet mat evit e anaoudegezh eus
kanaouennoù Bro-Gerne. Eñ eo en devoa bet ar vadelezh, un nebeut
bloavezhioù 'zo, d' hec'h eilskrivañ din, da glokaat va dastumad
gwerzioù-pobl.
Gant ar sell kentañ em boa merzet neuze talvoudegezh ar gavadenn :
lenn a raemp enni anv Du Gweskin ; ha tost-kaer e oa ar gentel-mañ da
Fillorez ann Aotrou Gwesklen, evel m' he lennomp e trede stumm ar «
Barzaz Breiz », e mouladur 1867 hag er re all war e lerc'h. Ha goude-se
em boa renket ar follennoù em c'haieroù... Pell e oamp c'hoazh eus
embannidigezh Tezenn Gourvil hag eus an tabutoù he deus laket da sevel. A
drugarez Doue eo deuet an ao. Gourvil d' hon dihuniñ ha da rediañ
ac'hanomp da embann ar pezh a chome kuzhet en hon dielloù.
Notet eo bet ar werz-mañ gant Yeun ar Gow diwar vuzelloù MARI
FRANCES, intañvez Guéguen, eus Keraez. Deut en e di e Gouezeg, evel
amiegez, eo dre an hent-se en devoa bet keloù eus ar werz ha skrivet
anezhi. Miz C'hwevrer 1938 e oa, ha 51 bloaz da Vari Francès.
Ganet e oa bet e Kleden-Poher, ha desket he devoa ar werz digant he
mamm. Nag hi nag he mamm ne oant merc'hed desket : tud eus ar bobl ha
netra ken.
Ne oa ket splann pep ger ganti : hi hec'h unan ne gomprene ket
kement a gane, ha n' ouie ket mat penaos lavarout gerioù 'zo. Ranket en
devoa Yeun ar Gow he lakaat meur a wech da ganañ en-dro, ha lezel hec'h
eñvor da labourat, a-benn adkavout an destenn-mañ.
Ar ganerez hec'h-unan ne roe anv ebet d' ar werz.
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Lezel a ran an destenn, dres evel m'eo bet skrivet gant Yeun ar Gow.
*
1. An dei a darz, an heol a bar,
Ar gliz war ar spern gwenn
Pa wel an heol a guz e benn.
2. Marc'haridig, mar merc'hig koant,
C'hwi a zo skañv ha c'hwi 'zo drant,
C'hwi yelo warc'hoaz beure mat
Na da pas laez d' ar varadeg.
3. Marc'haridig ha diarc'hen
Eur podad laez ganti war he fenn :
An Aotrou deuz prenestr e gastell
'Wel anei tont deus a bell.

4. Savet, pachig, savet timad,
Ma yeomp da chaseal d'ar c'hoad,
Da chaseal eur c'hadig penn-gwenn
Eur podad laez ganti war he fenn.
5. Na pa oa erru barz ar porz
Ar serjant oa ouzh he gortoz,
Marc'haridig p'he doe gwelet
He fodad laez he doa strinket,
6. He fodad laez he doa strinket
Eur pennad gouela he doa graet.
7. Marc'haridig na ouelez ket,
Eur podad laez a vo kavet,
Na deut-hu ganeomp da leina
Keit ha ma vezer hen aoza.
8. M'ho ped, Aotrou, trugarekaat,
Leinet em eus ha leinet mat.
9. Marc'haridig, din leveret,
Petra 'ta d'ho liou be' chanchet ?
Ma chanch ma liou mintin mat
Gant riou deus ar beure 'ran 'vat.
10. Deuil ganeomp d'ar jardin
Da gutuilha louzou fin
Da gutuilha eur garlantez
Da lakaat endro d'ho podad laez.
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11. M'ho ped, Aotrou, hep laret gaou,
Me ne zougan ket bokedaou,
Me ne zougan ket bokedou
Evit eur bloaz am eus kañvou.
12. Evit eur bloaz am eus kañvaou
Maro 'zo din eur yontr pe zaou.
13. Deut-hu ganeomp d'al liorzaou
Na da zibri sivi ru-glaou.
- Da zibri sivi ne yan ket
Dindan an deliou 'zo aered.
14. Deut-hu ganeomp d'ar frouez-kell
Da zibab avalou melen.
15.
Eun
Eun
Eur

Pa oa degouet barz ar frouez-kell,
aval melen 'n oa dibabet,
aval melen 'n oa dibabet
gontellig 'n oa goulennet.

16. Marc'haridig, o, me ho ped,
Kountilli ganin-me n'eus ket,
It d'ar gegin, eno kavet,
'Vit ar beure 'm eus blerimet.

17. Marc'haridik ken gwenn hag erc'h
A frapas an nor war he lerc'h :
- Bonjour deoc'h, tad keginer koz,
Na ma pefe ar vadelez
D'am c'haset pe d'am lakat 'mêz.
18. Ho lakaat 'mêz ne c'hallan ket,
Pont ar c'hastell a zo savet,
Ho lakaat 'mêz ne c'hallan ket.
19. Roit din, mar plij, eur gountellig
Na da rac'hat ma avalig.
20. Marc'haridig laras evel-henn :
Gwerc'hez Vari din lavaret
Pe 'n em lazin pe ne rin ket,
Met aviz deoc'h, Gwerc'hez Vari,
Me a varvo e neb si.
21. Neuze koueas war he ginou,
Ar gwad dindani 'boulladou
Ar gountell vras en he c'halon
En eur c'hervel he zad paeron.
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22. Ma fachig, din-me leveret,
Marc'haridig p'lec'h ê chomet
Pegwir endro d'amañ 'teu ket.
23. Marc'haridig 'zo er gegin
'N he dorn 'm eus gwelet eur gontell.
24. Ma fachig paour mar am c'haret
Er baner din-me hi drailhet
Mac'h in warc'hoaz d'he c'has d'ar stêr
Rok 'no kanet an alc'hweder.
25. P'oa an aotrou 'tistroy deus al lenn
'N em gavas du Gweskin gantañ.
26. Na serjant, din-me leveret,
Gant da baner pelec'h out bet ?
- Me 'zo bet du-ze traoñ ar stêr
O veui eun torrad kijer.
27. Ne ket en eur veui kijer
Nag a zo gwad en ho paner.
28. Marc'haridig a zo kollet,
Marc'haridig peus ket gwelet
Marc'haridig a zo kollet
Abaoe de ar varadeg.
29. Marc'haridig 'm eus ket gwelet
Abaoe pardon sant Servet.
30. Marc'haridig rank be' rentet

Pe ar serjant a vo krouget
Hag e bachig 'vo dibennet.
31. Pa antreas barz ar c'hastell...
*
Fillorez ann Aotrou Gwesklen a zo bet embannet gant Kervarker en
eil stumm ar « Barzaz Breiz » (mouladur 1845), hag en trede stumm al levr
(mouladur 1867), hep kontañ an droidigezh c'hallek a gavomp dindan anv e
Bretagne Ancienne et Moderne, pp. 404-406, gant Pitre-Chevalier. Hini
ebet eus an teir zestenn-se n' eo peurheñvel an eil ouzh eben : nemet e
kavomp enno-holl, meneg eus kastell Trogow, eus Rojerson, hag eus an
aotrou Gwesklen.
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Gouzout a rit ivez, moarvat, e lennomp an hevelep gwerz e Gwerziou
Breiz-Izel gant an Uhel (Levrenn 1, tri stumm eus ar werz, p. 308, 312,
318, an hini diwezhañ-mañ brav-kenañ), e Dastumad Pennwern (kaier 89,
follennoù 112-115; kaier 90, foll. 66-68 ; kaier 90, foll. 230-232), en
un dornskrid a-berzh an Itron Sant Priz, anvet Leskivid 1, hag erfin e «
Kanaouennoù Bro-Wened », Loeiz Herrieu-Duhamel, p. 52. Er stummoù-se, anv
ebet eus kastell Trogow, anv ebet eus Rojerson, met eus ur Rosmelchon pe
Rosmelson bennak n' anavezomp a-hend-all netra diwar e benn, hag anv ebet
kennebeut all eus an aotrou Gwesklen.
Divinet hoc'h eus soñj an aotrou Gourvil, n' eo ket diaes da ijinañ
: « un islonk gwirion a zo etre ar werz istorel eus ar XIV-vet kantved
diskleriaduret er Barzaz Breiz, hag ar c'hentelioù distumm a zo bet
dastumet gant kevezerion Kervarker, evit chom hep lavarout gant Kervarker
e-unan » (p. 446). Evel-se, evit an aotrou Gourvil eo bras amañ lodenn ar
faltazi, ha Kervarker en deus kemeret brasañ frankiz evit adkempenn pep
tra diouzh e vennad.
Met n' eo ket ken aes-se ar gudenn. Ha rankout a ran lakaat dirak
komzoù Gourvil, ur pik-goulennata pe zaou. Rak div destenn a zo a gas d'
an traoñ barnedigezh re brim an tezennour.
An hini gentañ eo an hini bet embannet gant Pêr Trepos en e rentañkont diwar-benn tezenn an ao. Gourvil, en Annales de Bretagne, Kerzu
1960, p. 292-293, testenn bet dastumet gant Gaston Latimier e 1954, diwar
vuzelloù an Itron ar Mason, eus Kerlipot, e Ploubêr. Distreiñ a ra meur a
wech enni anv Rojerson. Anavezout mat a raen kanaouenn Maria Rouz, gwreg
Aogust Mason, am boa notet dija e 1952.
Ha setu amañ an destenn all, an hini a embannan hiziv. War vuzelloù
Mari Francès, anv ebet eus kastell Trogow, anv ebet eus Rojerson na
kennebeut all eus Rosmelchon, met er wech-mañ, anv Du Gweskin... Hag
hemañ roet evel tad-paeron ar plac'h, Marc'haridig.
Heñvel eo hon testenn ouzh hini ar « Barzaz » : ar ger rouez
frouezh-kell a gavomp en-dro evel er « Barzaz », evel meneg eus pardon
Sant Servet (sic, evel ma lavar Gourvil). Met disheñvel eo ivez e meur a
geñver : da gentañ eo kalz berroc'h ; d' an eil, ez eus e pep gwerzenn
eus testenn Mari Francès un dra bennak a cheñch diouzh Kervarker, nebeut138

tre a werzennoù a vefe peurheñvel ; d' an trede, ez eus e testenn Mari
Francès un nebeut gwerzennoù na gavomp ket e Kervarker d' ar pevare
lec'hiadur gwerzennoù 'zo a zo disheñvel, ha gwelloc'h, d' am soñj, eget
er « Barzaz ».
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N' hellomp ket lavarout eta e vije bet desket ar werz a embannomp
hiziv diwar ar « Barzaz Breiz ». Kalz tostoc'h e vije chomet neuze da
Fillorez ann Aotrou Gwesklen. Rak diwar ar pezh am eus gwelet meur a wech
o tastum kanaouennoù-pobl, e vez miret mat en eñvor an dud, gant nebeutkaer a gemmoù, ar c'homzoù o deus desket diwar baperoù.
Ha neuze e c'hellomp hep aon rak faziañ, diskleriañ kement-mañ :
gant testenn Mari Francès e tizhomp unan eus mammennoù Kervarker.
Lavarout a ran unan eus e vammennoù, rak hep mar ebet en deus kendeuzet
evit e Fillorez ann Aotrou Gwesklen, meur a eilstumm, kendeuzet hag
adstummet tamm pe damm. Met petra a-benn ar fin en dije ijinet ? Kastell
Trogow ? Marteze, met diaes eo hen touiñ gant surentez.
Koulskoude o lenn gwerz Mari Francès, evel m' emañ gant meneg Sant
Servet (Sant Servez) e vije soñjet kentoc'h e kastell kozh Pestivien, a
voe kemeret, evel a ouzoc'h, gant Gweskin, ha goude-se distrujet gantañ.
Ur seurt martezeadenn a glot ivez gant ar stummoù all eus ar werz bet
embannet gant Kervarker, hini mouladur 1845 ar « Barzaz» ha testenn
c'hallek ar Bretagne Ancienne et Moderne : rak an eil kentel hag eben a
gomz dimp eus pardon ar Geoded, ha moarvat n' eus ket da gompren, ar
Geoded e Ploulec'h, anvet bremañ ar Yeoded, met ar Geoded e Lanruven, ekichen Pestivien. Bepred eta an hevelep bro (1).
D' am soñj, evit adkavout mammennoù ar « Barzaz Breiz » e vije bet
ret mont da-furchal e-touez an dud e Bro-Gerne, ha dreist-holl e Kerne ar
Menezioù Du, ha n' eo ket chom en hanternoz ar vro, evel m' o deus graet
Pennwern, an Itron Sant Priz, Milin, hep kontañ kevezer bras Kervarker,
evel ma lavar Gourvil, an Uhel e-unan. Hep mar ebet eo bet Kreiz-Kerne un
andon souezhus a folklor, da varn diouzh ar pezh a c'hellomp c'hoazh
dizoleiñ ur wech an amzer eno. Petra 'ta n' hon eus ket kollet gant
leziregezh ur re ha gant sotoni ur re all.
Kalz aesoc'h, kalz digoustusoc'h e oa barn ha tamall, hep mont da
welout.
(1) Lavaromp o tremen n' o deus ket an daou c'her nag an hevelep orin,
nag an hevelep ster. Ar Gozh-Yeoded e Ploulec'h a zo diwar al latin
Civitat, distaget gant C kalet evel just, a zo deut da vezañ Keoded. Ar
Geoded e Lanruven a zo un distagadur fall (? ) evit geodek, geotek, evel
m' diskouez ar c'hartennoù. Zoken kartenn Michelin a skriv e-kichen N.
D. du Guiaudet e Lanrivain, le Guévédec, ar ger-mañ o vezañ ar ger
nemetañ war gartenn an Etat-Major (adweladur 1895).139
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* * *
Un evezhiadenn all da echuiñ.
Evit kompren ar stummoù bet embannet gant an Uhel pe bet dastumet
gant Pennwern - Sant Priz, hag int dre vras hañval mat an eil re ouzh ar
re all, eo ret derc'hel kont eus div zarvoudenn a c'hoarvez alies awalc'h evit ar gwerzioù koshañ : a) kontammidigezh ; b) adstummidigezh.

Kontammidigezh a zo etre gwerzioù damheñvel, evel etre gwerz Markiz
Koad-Tredrez hag hini Rozmelchon, evel m' hen devoa notet an Uhel eunan : lodennoù a-bezh a dremen eus ur werz d'eben.
Adstummidigezh a zo pa vez kemeret danvez ur werz kozh d' ober
anezhi unan nevez, kemmet an anvioù, skarzhet kement na vez ken
komprenet, evit mirout hepken ar penn-darvoud a c'hell bezañ sellet neuze
en diavaez d' ul lec'h ha d' un amzer. Sed ar pezh a seblant bezañ bet
evit stummoù Rozmelchon eus hanternoz ar vro. Ha muioc'h c'hoazh e
c'hellomp hen gwelout er gentel, Er Skrapereh, bet embannet gant Herrieu.
Amañ n' eus ken kalz a dra a vije pe Fillorez ann Aotrou Gwesklen, pe
Markiz Tredrez, pe Rozmelchon.
Adstummidigezh a c'hell c'hoarvezout ivez en un doare all, pa vez
adveret ur werz kozh da vont diouzh un darvoud nevez damheñvel :
talvezout a ray mein ar c'hastell hanter rivinet da sevel un ti nevezflamm diouzh ar c'hiz. A-benn ar fin e vo ur werz disheñvel gant anvioù
nevez, lec'hioù nevez... evel, a gav din, gwerz Markiz Tredrez a zo un
adstummidigezh diwar Rojerson-Rozmelchon, ar pezh na vir ket outi da
vezañ goude-se kontammet eben d' he zro.
Ur vuhez a zo eta gant ar gwerzioù kozh, buhez verr a-wechoù, buhez
hiroc'h gwechoù all, Hag evit ar re a bad, n'eo ket buhez didrabas, hep
emdroerezh, hep gwallzarvoudoù... Gant studioù resis e vefe dizoloet
lezennoù dre vras evit seurt fedoù, met preder hag evezh a vije ezhomm.
Kalz aesoc'h, ur wech c'hoazh, eo barn diwar skañv.
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Floc'h an Aotrou
gant YELLEN
I
Floc'h bihan an aotrou...
E selloù glas a zo flourik !
- Arabat sellout war ho lerc'h plac'hig !
Floc'h yaouank an aotrou
En deus divc'har prim ha skañv !
- O, hastit plac'hig :
Gant aon ne dostafe !
Floc'h yaouank an aotrou,
Pebezh dilhad kaer dezhañ !
- O, plac'hig ! Perak eo juntet ken brav
Ho tavañjer hidou ?
II
Plac'h vihan an aotrou...
Muzelloù pabu-mae dezhi !
- Arabat sellout war ho lerc'h floc'hig !
Plac'h yaouank an aotrou
Eo skañv he zroad pa vale !

- O, perak floc'hig
Chom da c'hortoz evel-se ?
Plac'h yaouank an aotrou
Nag ur jaketenn gaer dezhi !
- O, floc'hig ! Perak eo juntet ken brav
Ho chupenn-c'hwi hidou ?
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III
Kalonig merc'h an aotrou...
D' ar bevar lamm, gant spont a ya !
- Arabat selaou he c'halon floc'hig !
Anal merc'h an aotrou
'Zo flour hogen berroc'h-berr !
- O, floc'h pellait :
Mañ he zad oc'h ober ged !
Floc'h yaouank an aotrou,
Pebezh divjod ruz dezhañ !
- O, plac'hig ! Daoust ha n' en deus ket poket
Ar floc'hig deoc'h hidou ?
IV
Dervennoù koad an aotrou...
Bouzar ez int ha kuit a gomz !
- Arabat kuzh ennoc'h daoulagad tud !
Laboused koad an aotrou
Ne gomzont ket yezh ar vro !
- Tavit, o, tavit
Betegout m' ho komprenfe !
Touflezioù an aotrou,
Enne pebezh dour-gwad ruz !
- O, floc'hig kaezh ! Daoust ha n' en deus ket poket
Ur bir lemm dit hidou ?
(Ar son-mañ a zo bet enskrivet war ar bladenn e gwerzh e ti « Skol ».)
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NOTENNOU DIWAR LENNADURIOU
Gant Youenn O L I E R
LES F. T. P. F. gant C. Tillon. 1962.
Ul levr tev eo hemañ, 650 pajennad bennak ennañ. Diwar-benn frankemgannerion c'hall ar brezel diwezhañ eo bet skrivet. Penngadour an
emsav-se e oa Tillon hag eñ komunour, a gredan. E gwirionez n' eo ket ul
levr eñvorennoù, ul levr istor dre vras ne lavaran ket ha diouer a ra
dezhañ dres an elfenn bersonel en defe lakaet al lenner da dommañ outañ :
yen e chom ar skrid-se evitañ da vezañ ul levr a dabuterezh a-wechoù.
Fellout a rae din gouzout penaos o doa empennet ar C'hallaoued ar
brezel dispac'h e-pad ar brezel diwezhañ hogen er c'heñver-se eo ret
anzav ez eo kerseüs a-walc'h an oberenn. Ar wirionez eo ne c'heller ket
keñveriañ emsav ar F. T. P. F. ouzh hini al lu-dieubiñ en Aljeria pe
emsav Tito e Yougoslavia : an emsavioù-se o deus bet da bal krouiñ ur
stad pe dreuzfurmañ anezhañ a-grenn. Hogen n' eo c'hoarvezet netra heñvel
e Bro-C'hall : emsav ar F. T. P. F. a zo bet kraonellet, bleniet,
minellet gant ar B. C. R. A. gaolat. N' eo bet a-benn ar fin nemet ur
benveg etre daouarn mererezh hengounel ar stad gall.
Lod en em c'houlenn perak n'o deus ket klasket ar gomunourionsokialourion, kleiziz a oa al lañs ganto er « Resistañs » sevel ur stad
gall nevez e 1944. Ur respont eeun tre a c'heller ober : Gallaoued e
oant, Gallaoued a zegemere holl gwitibunan beli ar stad gall hengounel,
ar stad gall bourc'hiz. Moarvat e oa tuet da venozioù zo renerion ha
stourmerion an emsav hogen a-benn ar fin int bet renet eus an diavaez
gant dileuridi ar vourc'hizelezh c'hall hengounel. Outo o deus sentet
penn-da-benn.
144
E-keñver brezel e unan n' eus ket nemeur a gentelioù da dennañ
diouzh al levr-mañ. N' o deus kroget ar F. T. P. F. da c'hoari ur roll
brezeloniel a bouez bras a-walc'h nemet e-kerz hañv 1944. A-ziaraok e oa
bet gwall-daolioù sevenet a hiniennoù, « sponterezh » pe kadabuilhoù
nac'het gant lod eus renerion a-gefridi ar strollad komunour end-eeun
(dudius eo merkañ ne oa ket ar gomunourion holl gwitibunan ali diwar-benn
ar stumm oberiañ-se).
Adal 1944 avat o deus c'hoariet ar F. T. P. F. ur roll talvoudus en
emgann an darempredadurioù (hentoù-houarn h.a.). Anv a ra ar skrivagner
eus oberiantiz ar F. T. P. F. e (hanter-hant mil a vije bet anezho gouez
dezhañ) ha asuriñ a ra e vije erru an Amerikaned war roudoù ar frankemgannerion. War a lavar dre vras e vije bet divizet brezelekaerezh ar Re
Unanet gant oberiantiz ar F. T. P. F. Ar c'hontrol an hini a zo gwir, a
gav din : n'eo bet gallus oberiadurezh ar frank-emgannerion nemet peogwir
e oa bet dispennet a-gent ardivink-brezeliañ an Alamaned gant al luoù
amerikan ha saoz end-eeun. A-hend-all, gant piv e veze pourchaset an
armoù nemet gant ar Re Unanet unan (pa blije gant ar B. C. R. A. ! ).
Ar wirionez eo ez eo bet c'hwitadennoù an holl emgannoù a zo bet

embrezet gant ar F. T. P. F. broudet pe get gant servij kuzh D. G. : da
skouer, Vercors, uhelblaenenn ar Glières, Sant-Marcel e Breizh. Un
diskleriadur talvoudus a ro an aozer da gement-se. Ne c'heller bodañ
bagadoù stank a-walc'h a gadourion nemet war dachennoù ec'hon, koadek,
fraost, dizarempred dreist-holl, evel ma kaved e Rusia (ha gant ma vijent
pourvezet ingal eus an diavaez hag harpet gant ar poblañs !). E-lec'h ez
eus hentoù e-leizh evel amañ, avat, ez a an tu-kreñv bepred gant «
nerzhioù an urzh ». Pa soñjer pegen stank eo an hentoù e Breizh e
c'heller dezastum ez eo dic'hallus bremañ ur brezelekaerezh a seurt gant
brezel Vañde pe ul lodenn eus ar chouanerezh : neuze e c'helle Kadoudal
treuziñ Breizh eus an Alre betek Sant-Brieg gant bagadoù niverus a
soudarded gwiskamantet. Hiziv avat, gant kirri-nij, viñsaskelloù h.a., ne
c'hellfe ket ur bagad soudarded fiñval hep bezañ dazlec'hiet diouzhtu.
Ne gredan ket eta he deus bet emsavadeg ar C'hallaoued pouez ebet
e-keñver brezelekaerezh. Spered-argadiñ ar bagadoù tutet gant ar
C'hallaoued ne oa ket dispar daoust d' ar pezh a asur ar skrivagner : e
Breizh da skouer n'eo ket bet lamet an enklozvaoù-alaman e Sant-Nazer hag
en Oriant ken na voe echu ar brezel. War wall an arme c'hall hengounel, a
lavaro tud evel Tillon : kement-se a ziskouez hepken n' en doa ket an
emsav-se ar spered unvan a c'hell hepken reiñ an trec'h.
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Lezel a ra Tillon da gompren penaos e komprene ar brezel dieubiñ,
ha menozioù reizh a-walc'h a zeu gantañ. Al lu-dieubiñ ne c'hell ket
trec'hiñ « nerzh an Urzh », an dalc'hour, ma karer. Hogen ma vez gantañ
asant ar bobl e c'hello tuta stourmerion ha kadourion : ar re-mañ, d' o
zro, a frammatay ar poblañs hag ar poblañs a zeuy a-benn dre he nerzhc'houzañv eus nerzh-argadiñ an enebour : dre an dilez-labour a-vioc'h, an
dispennerezh arboellerezhel, h.a. Hogen n'o devoe ket renerion an emsav
gall amzer da lakaat o c'helennadurezh da dalvezout. An disoc'h natur
avat da bep brezel a seurt-se eo ober eus ur gudenn gadoniel, ur gudenn
bolitikel en diwezh. Setu pezh a zo c'hoarvezet gwechall en Iwerzhon ha
nevez zo en Aljeria.
Reoù zo eus ar stourmerion yaouank en em c'houlenn a-wechoù perak
neo ket aet hon emsav a-du gant ar re unanet e-pad ar brezel evit difenn
an demokratelezh h.a. ha mediñ lore ar viktor da c'houde, na petra 'ta.
An dra-se avat ne oa ket gallus. Da gentañ e vije bet an dra-se aenep d' un hengoun zo eus an emsav e oa al lañs gantañ neuze (pezh n' oa
ket ur vad e pep keñver, gwir eo) ha seurt dibab - na c'helled ober nemet
adal ar penn-kentañ, e 1940 - a vije bet a-enep d' ar pezh a seblante
tonket da c'hoarvezout d' ar c'houlz-se. Diskar ar mac'homer a zo bet
merzet da gentañ neuze.
In abstracto, eveljust, o defe dleet ar vrogarourion ober o mad eus
trubuilh an amzerioù-se evit sevel ul lu bennak he dije talvezet da reiñ
da Vreizh he holl frankiz, pe lod anezhi da vihanañ, o kenstourm gant ar
Saozon. Dav e vije bet neuze, evel ma verken tuchantik, spiañ un trec'h
gwall ziwirheñvel. Evit dont a-benn diwezhatoc'h avat e vije bet ret
dezho chom mistri war an emsav enep-naziat-se. N' eo ket avat e vije
c'hoarvezet an dra-se. Kentoc'h e vije bet kraonellet - pe zistrujet ! an emsav-se gant ar B. C. R. A. gall : pezh a oa aes a-walc'h peogwir e
chome kreñv ar spered gall e Breizh d' ar mare-se. Daoust hag ar Saozon o
dije aotreet ur skingomz breizhat dishual ? E-pad ar brezel avat e oa
renet an dud gant bruderezh ar skingomz. Soñjal a c'heller a-walc'h e
vije bet traïset seurt emsav gant ar Saozon o doa muioc'h ezhomm eus ar

C'hallaoued eget eus ar Vretoned (evel m' eo bet trabellet an emsav ahend-all gant an Alamaned o unan ! ). Moarvat e tlee er chañs-se bezañ
klasket, ne vern penaos. Keuz dowarlerc'h aval...
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Diouzh un tu all, kemer perzh a hiniennoù pe a-stroll en un emsav
ha na oa ket enep-naziat pe enep-fachist en e bennañ, hogen gall, gall
rik ha netra nemet gall, a brezege ar gasoni ouzh an Alamaned evel pobl
e-lec'h ar garantez evit ar frankiz pe wirioù-Mab-den, ne oa nemet
follentez. Kement-se a vije bet c'hoari roll an dogan ur wech ouzhpenn.
Lod eus ar Vretoned a zo techet da ober ar vicher-se. Me gav din ez eus
gwelloc'h d' ober.
* * *
PADRAIG MAC PIARAIS gant Séamus O Searcaigh. Bail Atha Cliath.
(Eil embannadur 1945.)
Lennet em boa gwechall levr L. N. Le Roux diwar-benn Piarais. Ar
buhezskrid-mañ en iwerzhoneg am boa prenet pell zo ha n' em boa ket bet
amzer da lenn c'hoazh. Eeunoc'h eo ar skrid-mañ eget levr Le Roux ha
sklaeroc'h marteze, war boentoù zo da vihanañ.
N' eo ket mui ar c'hiz hiziv studiañ istor ar broioù keltiek, istor
o emsavioù broadel, hini Bro-Iwerzhon dreist-holl. Daoust hag ur
studiadenn sirius a zo bet moulet abaoe ar brezel diwezhañ da skouer azivout an darvoudoù o deus ampleget dieubidigezh Iwerzhon, diwar-benn an
dud o deus c'hoariet ur roll a-bouez eil dieubidigezh-se ? Krediñ a rafe
unan a-walc'h hiziv n' eus ken ezhomm a harozed nag a dud veur evit
saveteiñ ur bobl : a-walc'h eo moarvat lezennoù an ekonomiezh hag an
dialekteg.
An digarez a roer peurliesañ eo ne c'heller ket keñveriañ Iwerzhon
ouzh Breizh. Padal e kav din ez eo Iwerzhon, e-touez holl vroioù bihan ar
bed, an hini a chom an tostañ deomp, pa ne ve nemet dre he relijion,
tonkadur he yezh aet da get da vare an dieubidigezh, stuz hec'h
arboellerezh diazezet war al labour-douar ha di-ijinerezh e-keñver ar vro
vac'hom dreist-ijinerezhet. An diforc'h bras a zo etre Iwerzhon ha Breizh
eo he deus bet Iwerzhon a-viskoazh brogarourion galonek, dispont ha
spiswel walc'h evit meizañ ne oa savete ebet evit ar vro nemet e
diazezidigezh ur stad broadel.
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Padraig Mac Pairais a zo bet unan eus ar re gadarn-se o deus graet
diouer deomp tost da vat betek-hen. D' ar c'hentañ sell e seblant e
donkadur bezañ dibar a-walc'h. E-doug ar pep brasañ eus e vuhez en deus
pleustret war ar sevenadurezh nemetken : bez ez eo bet rener ur gelaouenn
iwerzhonek a-berzh ar « c'h-Connradh », rener ur skol iwerzhonek (1), hag
en diwezh rener ul lu-dieubiñ emsavet a-enep d'ar Saozon. An tonkadur-se
a zlee kas anezhañ d' ar marv - her gouzout a ouie - a zo bet dibabet
gantañ a youl gaer.
Skol Sant-Enda a zo bet, moarvat, unan eus e oberennoù dudiusañ.
Pleustret en doa P. M. P. a-zevri war skiant ar gelennadurezh. Studiet en
doa an doareoù-kelenn divyezhek e Flandrez peurgetket. E bal e oa ober
eus Sant-Enda ur skolaj divyezhek. Moarvat n' eo ket an divyezhegezh awalc'h en ur vro divroadelet hogen ur bazenn e c'hell bezañ war-du

unyezhañ a-hend-all e erbede Padraig Mac Piarais ar gelennadurezh
divyezhek er saoznegva hepken. Siwazh n' eo ket bet selaouet ha
kendalc'het eur da gelenn ar saozneg er gouezelegva pa voe bet savet ar
stad iwerzhonat.
Soñjal a c'heller n' eo ket bet taer a-walc'h c'hoazh P. Mac
Piarais e-keñver ar yezh. Flandrez, da skouer, ne oa ket ur patrom a-raok
ar brezel kentañ. Gwashoc'h 'zo avat : pleget en deus ar skrivagner-mañ
da sevel e saozneg darn eus e oberennoù lennegel, pezhioù-c'hoari da
skouer. Da gement-se e c'heller kavout un digarez ; kreñv e oa levezon an
emsav lennegel (gouezel-)saoznek en Iwerzhon d'an ampoent ; gwan e oa
avat an emsav lennegel iwerzhonek e unan daoust da emled « Connradh an
Gaeilge » en doa dibabet da dachenn-ober hini « Emglev Breizh » er vromañ kentoc'h eget hini « Kuzul ar brezhoneg ». A-hend-all gouzout a reer
ne voe unvanet da vat ar yezh du-hont nemet e 1945, daoust d' ur stad
broadel bezañ bet savet eno 25 bloaz a-raok.
(1) Padet eo Skol Sant-Enda kalz pelloc'h eget hini Sant-Erwan (ha
taeroc'h e oa ar spered broadel anezhi marteze). Bez ez eus bet enni etre
100 ha 120 skoliad. Diouzh ar merk-barn-se e vefe emsav broadel Breizh
peder gwech disteroc'h eget hini Iwerzhon. Hogen ret eo derc'hel kont e
Breizh eus rannadur an emsav.
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E gwirionez, gant ar politikerezh an hini e oa e oa dedennet
Padraig Mac Piarais hag ur minic'hi eo bet evitañ ar sevenadurezh da
c'hortoz ma vije deuet poent e dezhañ kregiñ gant an ober. Bez e oa unan
eus ar re - distank a-walc'h - ha na oant ket evit degemer politikerezh «
kempennel » emsav an « Home rule », renet gant Séan Réamonn : hemañ ne oa
dudiet nemet gant stumm danvezel kudenn Iwerzhon hag an « Home rule » e
oa deuet a-benn da sachañ digant ar Saozon n' he defe aotreet nemet un
emvelestrerezh dister a-walc'h d' ar vro ; dreist-holl he dije barnet
Iwerzhon da zont da vezañ ur rannvro saoz (1). A-enep da Séan Réamonn en
deus klasket Padraig Mac Piarais diskouez pebezh talvoudegezhioù speredel
a oa er vroadelezh. Marteze e vije bet techet da vont re bell war an tuse d' am soñj ha da ober a-wechoù eus ar vroad mammenn an holl
dalvoudoù : a c'hell bezañ, goude holl, e vije bet levezonet gant ar gall
Maurras. Hogen e enebadur a oa yac'h d' ar c'houlz ma oa deuet, ha ret
holl ivez rak edo Iwerzhon war-nes ankouaat ster ha dellid ar
vrogarantez.
Un doare all eus broadelouriezh Padraig Mac Piarais a vez lezet agostez peurvuiañ : ar sokialouriezh diwar levezon O Conghaile. Ne ouzer
ken mat pebezh roll en deus c'hoariet hemañ en emsav Iwerzhon d' ar
c'houlz-se gant e strollad « an t-oibridhe éireannach » ha diwezhatoc'h
gant e vezen « an arm catardha ». Bras e oa reuzeudigezh gwerin Iwerzhon
a-raok ar brezel kentañ (2) ha se a ziskleir marteze perak o deus
renerion an emsavadeg kavet emgannerion er vro. Teir gwech e aozas O
Conghaile harzoù-labour gant an « t-oibridhe éireannach », e 1911, 1912
ha 1913. N' eo ket souezhus eta e vije Padraig Mac Piarais levezonet gant
ur stourmer en doa ken start personelezh. War e lerc'h e c'houlenn
Piarais broadelañ ar c'hennerc'herezh-energiezh er vro (tredan, h.a.), an
dezougerezh, an douar e unan (da adrannañ da c'houde kempennadur ar
maezioù eta). Ar re a zo deuet da heul Piarais e penn ar stad n' o deus
ket graet diouzh e soñj hogen mat eo gouzout ne oa ket eus Padraig Mac
Piarais ur « mirour » e-keñver kevredigezh tamm ebet.
(1) Séan Réamonn a brofas da Vro-Saoz 100.000 soudard iwerzhonat e brezel

an impalaeriezhoù. Ret e oa trugarekaat ar Saozon evit an « Home rule
» ...prometet.
(2) Hanter ar vugale a zaremprede ar skolioù en Iwerzhon a oa maget fall.
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Diwar-benn emsavadeg Fask 1916 hec'h unan eo diaes lavarout traoù
nevez. Daoust hag e koulz pe zigoulz eo bet kaset da benn ? Moarvat e oa
didennoc'h prientiñ an dispac'h e-pad ar brezel pa oa dalc'het holl nerzh
hag evezh an enebour gant ur brezel all. Diouzh un tu all avat e oa ret
bezañ en gortoz da welout an enebour-se - a oa kreñvoc'h forzh penaos oc'h en em zifenn seul daeroc'h ma oa brasoc'h an dañjer. Rak-se ivez ne
oa ket ali holl renerion ar bagadoù iwerzhonat evit kregiñ gant an
emsavadeg da Lun Fask 1916. Rener ar « youlidi », Eoin Mac Neill, a oa aenep krenn hag an enep-urzhioù roet gant hemañ a skignas ar strafuilh e
renkoù ar soudarded iwerzhonat. A-hend-all en doa c'hwitet Ruaidhri Mac
Easmuinn gant e gefridi e Bro-Alamagn : paket e voe gant ar Saozon ahend-all an armoù hag ar pourvezioù-brezel a oa da vezañ daskoret d' an
emsavidi. Daoust da gement-se e sammas Padraig Mac Piarais ar giriegezh
da gas war-raok an dispac'h. Soñjal a rae moarvat ne c'hell ket padout
gred ar soudard a zo o c'hedal ar stourm en aner hag e oa al lu war var
da zispenn ma ne gave ket tro d' en em gannañ emberr. Abaoe bloavezhioù e
veve ar youlidi gant gortoz deiz an emgann. A-hend-all e ouie o doa ar
Saozon - na petra 'ta ! - diskred eus pezh a oa o c'hoiñ hag e vije
harzet abarzh pell renerion ar bezenoù iwerzhonat (pezh a oa gwir) (1),
Bezet pe vezet, dezo Padraig Mac Piarais a zivizas tonkadur
Iwerzhon. Mennad un den a c'hellas saveteiñ Iwerzhon geltiek. Setu, a gav
din, ar gentel a ro deomp Padraig Mac Piarais.
(1) darn a asur eo bet devoudet rannadur ar vro gant an emsavadeg.
Diboell eo seurt menoz. Carson hag e vandenn a voe kablus a gement-se.
Padraig Mac Marais er c'hontrol, er penn a glaske un emglev gant Ulsteriz
protestant.
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NOTENNOù
HOR MIGNONED
Yannick, Christine, Maria-Janig hag Alan-Erwan CORAUD a w laouen o kemenn deoc'h
ganedigezh o breur Mikael, d' ar 24 a viz C'hwevrer e Naoned.
Ronan, Gaela hag Even LOARER a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o c'hoar
Gwenn-Mari-Anna, d' an 22 a viz Meurzh e Brest.
Joel-Jim SEVELLEG ha Marie-Ange LANNOY a zo laouen o rein
eured e Brest, d' an 30 a viz Meurzh.

keloù deoc'h eus o

Erwan KEMERE, mab an D' Y.-R. Kemere ha Maivon Jaouen, a zo bet dimezet gant
Daniela MARCHAI, e Lyon, d' ar 27 a vis Kerzu 1962. Hag e vreur Ronan KEMERE a
zo bet dimezet gant Marivon MEGRET, er Mañs, d' ar 25 a viz C'hwevrer 1963.

Hor gouc'hemennoù d' an holl.
KAÑV
Klevet hon eus e oa aet da anaon an Dll BARON eus Naoned. Karout a rae kalz ar
brezhoneg ha skoazellañ a rae « Al Liamm » gant kalon.
PROFOU
Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :
C'HWEVRER 1963 :
F. Le Villain, 5 lur ; Yann Abarnou, 10 ; P. Vallerie, 9 ; Jakez Konan, 20 ; C.
Le Mercier d'Erm, 10 ; J.-L. Perot, 5 ; Erwan Gelezeau, 5 ; Kabiten SouffèsDespré, 10 ; Alan Raude, 5 ; A. Inizan, 6 ; Erwan Miniou, 10 ; L. Lullien, 2. War un dro, 97 lur.
MEURZH
Dll O.
Pariz,
229,05

1963 : Chaloni Tangi, 5 lur ; Gwion ar Menteg, 5 ; D' A. Rousseau, 5 ;
Chevillotte, 15 ; F. ar C'haloneg, 3 ; Yann ar Beg, 150 ; L. Bothorel,
12 ; Erwan Gwegen, 15 ; R. Pellen, 13 ; Ao. Miniou, 6,05. - War un dro
lur.

Bet hon eus 443,05 lur abaoe deiz kentañ ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl.
151
LIZHIRI
Sed amañ, evel skouer, ul lizher kaset deomp gant ur studier skosat o chom e
Breizh abaoe derou ar bloaz skol. Adskrivañ a reomp e lizher hep kemmañ evit ma
c'hello hol lennerien diskouez da Vretoned 'zo petra hell ober un estren da
Vreizh :
Aotrou ker,
Me a zo o teskiñ ho yezh kaer, abaoe ma 'z on deuet da Vreizh pevar miz 'zo.
Bremañ on prest, d' am soñj, da vezañ koumanantet d'Al Liamm, ha me a fellfe din
kaout ho kelc'hgelaouenn e-pad 1963. Setu amañ ur chekenn evit pemzek lur, priz
ar c'houmanant.
Kas a ran deoc'h ha d' Al Liamm va gourc'hemennoù, gourc'hemennoù ur wir Skos d'
ar wir Vretoned.
A wir galon,

G. T.
Setu amañ arroudenn ul lizher all :
« Karout a rajen a-walc'h gwelout el Liamm studiadennoù skiantel diwar-benn ar
yezhoniezh vrezhonek, rak an darn-vuiañ eus an traoù a zo bet skrivet diwarbenn-se a zo e galleg pe e saozneg. »
K.
Kas a reomp da soñj d' hor mignoned ez eus bet savet war c'houlenn rener Al
Liamm ur gelaouenn roneoskrivet hag a ra war dro ar yezhoniezh, « Hor Yezh » eo
hec'h anv ha renet eo gant Arzel Even eus Skol-Veur Aberystwyth.
HoR YEZH. Koumanant : 10 lur. Mlle J. Queillé, 47, rue Notre-Dame, Guingamp. C. C. P. 1240-22 Rennes.
ADEMBANNADURIOU
Emañ Embannadurioù Al Liamm o paouez adembann Yezhadur Roparz Hemon. Ar pevare
embannadur eo. Tennet ez eus bet anezhi 4.000 skouerenn. Ret eo bet ivez lakaat
dindan a wask ar Geriadur Brezhonek-Gallek.
KAMP AR VREZHONEGERIEN E LANGONED
Kamp ar Vrezhonegerien dindan renerezh Ronan Huon a vezo dalc'het er bloaz-mañ e
Langoned eus an 29 a viz Gouere d' ar 14 a viz Eost. Evit kaout muioc'h a
ziskleriadurioù skrivañ d' an Itron V. de BELLAING, 23, rue des 3 Frères Le
Goff, Saint-Brieuc. Priz an devezh a vo 8 lur ha 7 lur.
AR C'HELAOUENNOU ALL HA NI
Da geñver anvidigezh Pol Gouriereg e Bagdad evel kannad Bro-C'hall he deus ar
gelaouenn « La Liberté du Morbihan » (7/3/63) meneget labour brezhonek Pol
Gouriereg goude ar brezel :
« E miz Genver 1945, e krouas, gant e vignon Ronan Huon, ur gelaouennig
roneoskrivet ha divyezhek : Tir na n-og, an iwezhoneg evit « Douar ar re Yaouank
». Stumm ar gelaouenn a welaas buan ha talvoudegezh ar pennadoù a gasas dezhi
lennerien niverus. Moulet e voe, kendeuzet gant « Kened » ha gant « Al Liamm »,
an anv a zoug hiziv an deiz. Skrivet e voe neuze e brezhoneg penn-da-benn. Hor
gwellañ skrivagnerien e brezhoneg, en o zouez hor c'henlabourer Youenn Drezen a
embann o oberennoù enni, diehan, bep daou viz. Er bloaz-mañ e teuio er-maez an
niverenn 100. h.a. »
Trugarez d' al « Liberté » evit ar pennad hir-se o vrudañ Al Liamm.
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S. A. D. E. D.
E-kerz un emvod dalc'het e Kallag d' an 8 a viz Ebrel 1963 eo bet diazezet
STROLLAD AN DESKADUREZH EIL DEREZ (S.A.D.E.D.).
Pal ar strollad nevez a zo lakaat en he sav an Deskadurezh eil Derez e brezhoneg
dre :
a) termenañ programmoù,
b) sevel dornlevrioù-skol,
k) aozañ rummadoù kentelioù dre skrid ha dre gomz,
d) prientiñ skolidi da dremen arnodennoù,
e) reiñ diplomoù.
Kontradoù, enno divizoù strizh a-walc'h, a vez sinet etre ar Strollad hag e
izili ; ar re-mañ a vez rannet en izili oberiant hag izili-harpañ hervez ar
perzh a gemeront e labour ar Strollad.
Evit ar bloavezh 1963 ez eus bet aozet pemp rummad kentelioù : Yezh a-vremañ,
Krenn-vrezhoneg, Istor, Douaroniezh, Fizik. Dre gomz e vo displeget lod anezho
e-pad emgavadegoù an hañv, KAMP ETREKELTIEK AR VREZHONEGERION da skouer
(Langoned, 30 Gouere - 14 Eost) ; dre lizher e vo labouret a-hend-all diouzh un

deiziadur resis etre ar 1añ Mezheven hag an 31 Kerzu.
Kemenn d' an danvez skolidi : ar prantad-enrollañ evit ar bloaz mañ a zo etre ar
lañ hag an 31 Mae. Goulenn pep diskleriadur digant : PoL KALVEZ, Bréhec, Plouha
(C.-d.-N.).
PLADENNOU IWERZHONEK GAEL-LINN
45 t EP:
Mise Eire (CEF 002) - Saoirse (Gl 1)
div bladenn a zo bet enskrivet warno sonerezh ar filmoù, nevezembanet, hag a
zispleg istor modern Iwerzhon. Sonerezh gant Sean O'Riada diazezet war donioù
pobl.
Caitlim Watkins (CEF 005) :
kanañ 'ra ouzh son an delenn.
Deirdre Ni Fhloinn (CEF 006)
peder kanaouenn eilet gant an delenn.
Sean Maguire (CEF 008)
Roue ar Violoñserien iwerzhonat. Sentiñ a ra war ar violoñs, en doare hengounel,
tonioù dañs.
An Poc ar Buille (GL 2)
Un tenor yaouank, SEAN O SE, a gan peder ganaouenn bobl. D' e eilañ, al lazseniñ krouet gant SEAN O'RIADA, « Ceoltoiri Chualann », ennañ un daboulin
kroc'hen-gavr, ur violoñs, ur pib uileann hag un « tin whistle ».
Kanaouennoù Nedeleg (SP 7)
Nedeleg displeget hervez an aviel ha Noueloù gant Laz-Kanañ Kastell Kimmage, ekichen Baile Atha Cliath.
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33 t LP:
Tomas O Suilleabhain, an tenor iwerzhonat anavezet-mat, a gan eizh kanaouenn
bobl. Laz-Seniñ Skañv Radio Eireann (CEF 001).
Sean O Siochain ha Mairtain O Diomasaigh (CEF 003) a gan an hini kentañ, 10
kanaouenn hag an eil 12 Kanaouennoù bobl.
Laz-Kanañ Cois Laoi ha Laz-Senin Radio Eireann (CEF 004). Kanaouennoù hengounel
ha tonioù nevez war danvezioù kozh gant sonaozourien wellañ Iwerzhon.
Gael-Linn Cabaret (CEF 007) : dek arzour, kanerien ha sonerien, o reiñ tonioù
gwellañ ar vro.
Seamus Ennis (CEF 009) : unan eus gwellañ dastumerien kanaouennoù ha tonioù an
amzer-vremañ en Iwerzhon. Kanañ 'ra, ha sentiñ 'ra ar pib uileann hag an « tin
whistle ».
Reacaireacht an Riadaigh (CEF 101) : kanour DARACH O CATHAIN, aozer SEAN
O'RIADA, laz-seniñ Ceoltoiri Chualann. Unan eus pladennoù gwellañ ar mare.
Sean Maguire hag Eili Ni Mharcaigh (CEF 011) : 24 ton dañs evit embreger ar
c'horolloù iwerzhonat.
Playboy of the Western World (CEF 012) : ar sonerezh gant SEAN O RIADA evit ar
film nevez savet diwar pezh-c'hoari Synge.
45 t STN :
« Kanaouennoù POP » : komzoù nevez war tonioù nevez
Mi Iomlan (Sonny Knowles) ha Siuinin (Johnny Christoper) - (AN 1).
An bhfuil an Fonn Sin Ort ? (Sonny Knowles) ha Bi Liom (Jhonny Christopher) (AN 2).
Olagon ha Fill (Joe Lynch) - (AN 3).
Palabra d'Armor (Roy Donnelly) ha Neili Mhici Oig (Sean Fagan) - (AN 4).
An Tiun agus Tu ha Feirin Nollag (Sean Fagan) - (AN 5).
33 t LP:
Mici Sheain O Baoill a lavar daou zanevell : Istor Cuchulann hag Istor Mab Roue
Gresia. Ar skrid a vez kaset war un dro gant ar bladenn (EEF 007).
Teach Yourseif Irish gant MYLES DILLON ha DONNCHA O CROININ div bladenn da vont
gant al levr embannet gant « English Universities Press », London.

Kas goulennoù hag arc'hant da :
J. DESBORDES
Bât H 4, Ker Andon, CONCARNEAU (Sud Fin.)
C. C. P. 1493-79 Nantes
Prizioù : 45 t EP : 9,50 lur - 33 t LP : 21,00 lur - 45 t STN : 5,00 lur - «
Mici Sheain O Baoill » : 21,00 lur « Teach Yourself Irish » : 42,00 lur.
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UR GELAOUENNIG NEVEZ : ER GUENEDOUR
« Er guenedour » a zo skrivet e rannyezh gwened. Moulet eo bet gant aked en
Arzon ha savet eo war skouer « Dihunamb ». En niverenn 1 e kaver ur pennad
digeriñ gant Abennez e rener, un nebeut divunadennoù, ur gontadenn bobl hag ur
varzhoneg gant Job an Tutour.
« Er guenedour » a zo skrivet e rannyezh gwened.
Koumanant 20 real - C. C. P. Rennes 120-68 - HILLION, Arzon (Morbihan).
Buz ha buhez d' ar gelaouenn nevez.
PRIZ « AKADEMIA R. DUNCAN » DA LANGLEIZ
Hor c'henlabourer LANGLEIZ, oberour « Tristan hag Izold » en deus bet ur priz a
ro ar gwir dezhañ d' ober un diskouezadeg e New-York.
KELAOUENNOU
Niverenn 25 STURIER YAOUANKIZ a zo gouestlet da Vro-Flandrez. Enni e kaver
pennadoù tennet eus A. L. Zoken ar pennad digeriñ a zo adembannet ger evit ger
nemet ez eo bet lakaet Sturier YaouankiZ e-lec'h Al Liamm. Klasket am eus en
niverenn hag-eñ e oa meneget Al Liamm un tu bennak, n' am eus ket kavet. Rener
Al Liamm n' eo ket gwall gizidik hogen ma ne vez ket goulennet digantañ aotre
ebet e karfe a-walc'h e vefe meneget da vihanañ a-belec'h eo tennet ar pennadoù.
Bepred ez eo moulet ken kaer ar gelaouenn, met ne gaver ket mui ennañ pajennadoù
dedennus ar vrezhonegerien yaouank, dres evel e-barzh Al Liamm. Kresket int
moarvat ha n' eo ket degouezhet c'hoazh an eil wagenn, siwazh !
STURIER. Y. Salmon, 4, avenue Gruchet, Gagny (Seine-et-Oise) - C. C. P. Paris 18
717 35.
Niverenn 34 BARR-HEOL a zo dedennus-tre, 72 pajenn enni, roneoskrivet splann-tre
hag gant titloù kalz kaeroc'h eget peurvuiañ. Ur pennad digeriñ politikel eus ar
re splannañ diwar-benn an arme hag ar vombezenn atomek e Breizh. Ar pennadoù
eeun diwar-benn ar yezhadur eo ret kenderc'hel ganto. Kuzulioù fur d' ar
skrivagnerien ez int ha marteze e vezint tamm-ha-tamm sanket en hor speredoù
togn.
Rener : M. LE CLERC, Buhulien. Koumanant 6 lur - C. C. P. 91 764 Rennes.
Niverenn doubl HOR YEZH (37/38) a embann Yezhadur Ar C'hembraeg Krenn gant Fañch
Elies. 133 pajenn ez eus er Yezhadur, un oberenn kaer eo eta hag a zeu da
glokaat Yezhadur ar C'hembraeg a-vremañ gant ar memes oberour.
AN TRIBANN, dastumadenn Skol-Veur an Drouized a zo gwellaet kalz e pep stumm.
Moulet brav eo ha muioc'h a vrezhoneg a zo enni : ur pennad gant Aldrig a
Naoned, Soñjezonnoù, Notennoù a genelyezhouriezh gant Kadvan ha keleier.
GORSEDD, 70, avenue du Plessis-Tison, Nantes.
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DIFENNET KELENN E BREZHONEG
Ar skridoù da heul a zo bet kaset dre Europa a-bezh e saozneg hag e galleg.
Splann eo emañ ar gwir gant an Dr Etienne hag ar gaou gant Ministr an
Deskadurezh ha... difennourien ar pobloù gwasket ! Hor gourc'hemennoù d' hor
mignon evit e galonegezh.
AR BREZHONEG LAKAET E DROUKZIFORC'H.

Emañ an tiegezh Etienne o chom e Kastellin, Breizh, el lodenn vrezhoneger eus ar
vro. Pemp a vugale a zo, seizh vloaz hanter eo an henañ, seizh miz ar yaouankañ.
Mezeg eo an tad ; ar vamm a chom er gêr, oc'h ober war-dro an ti hag ar vugale,
skoazellet gant ur vatezh.
Ar brezhoneg nemetken eo yezh ar gêr hag ar vugale ne ouzont yezh all ebet
evit bremañ. N' eo bet engouestlet ar vatezh nemet goude bezañ prouet ganti e
ouie mat brezhoneg. Tud ar vro o devez ar brasañ plijadur o chom da zivizout e
brezhoneg gant ar vugale pa dremenont dirak an ti ; anat eo ne chomfent ket mar
bije gallegerion eus ar vugale.
An daou vugel koshañ, anezho ur paotr seizh vloaz hanter hag ur plac'h
c'hwec'h vloaz hanter, a zo aet e-biou d' an oad merket gant al lezenn evit
derou ar skoliata. Skolioù a zo e kêr, an eil re dindan ar stad ar re all
dalc'het gant skolaerion gristen dindan aotroniezh an Eskopti hag e kontrad gant
ar Stad. En hini ebet anezho avat ne vez graet skol e brezhoneg, en hini ebet ne
vez distaget gant ar vistri ur ger brezhonek eus ur penn d' egile d' ar bloaz.
Setu perak e voe divizet gant an Doktor hag an Itron Etienne derc'hel o bugale
er gêr hag ober o-unan skol dezho e brezhoneg.
Aotreet e vez gant al lezenn C'hanll ober skol er gêr, gant ma vefe lezet
d' an Ensellerion a-berzh Stad an tu da evezhiañ al labour. Eus gwengolo 1961 da
vezheven 1962 e tremenas hep darvoud ar bloavezhiad-skol kentañ evit ar mab
henañ. Heñveldra, eus gwengolo 1962 betek kerzu 1962 evitañ hag e c'hoar.
Evezhiet e voe al labour, hag en testenioù sinet gantañ e kretae Enseller
Akademiezh ar Finistère e oa live deskadur ar vugale kevatal d' al live merket
gant al lezenn. E gwirionez, e kavas d' an enklasker e oa an daou vugel un tamm
mat en a-raok war bugale o oad.
Testenioù-skoliañ a vez goulennet gant Kef ar Goproù-Tiegezh evit ar
vugale skoliet er gêr. Kef ar Goproù-Tiegezh a zo er Frañs un ensavadur a-berzh
Stad ; kemer a ra skodennoù diwar paeoù ha goproù an dud, ken implijerion, ken
implijidi, ha pourchas d' e dro goproù miziek d' an tiegezhioù evit o bugale
keit ha na vezont ket aet war ur vicher, ha d' ar mammoù pa ne labouront ket ermaez eus ar gêr. Uhel a-walc'h e vez ar skodennoù paeet d' ar C'hef hag ar
goproù pourchaset gantañ d' an tiegezhioù. Da reiñ un alberz, tra m' eo ar pae
izelañ a dle un implijer d' e implijad evit ur bloaz par da 3.524 F, e sav ar
goproù-tiegezh evit ur familh a 5 bugel pa ne labour ket ar vamm er-maez eus an
ti, da 5.271 F evit ur bloaz ivez.
Adalek ar c'hentañ a viz genver 1963 e nac'h Kef ar Goproù-Tiegezh paeañ
d' an tiegezh Etienne e c'hoproù, ken evit an daou skoliad, ken evit an tri
bugel all, ken evit ar vamm, o vezañ m' en deus divizet Enseller Akademiezh ar
Finistère nac'h sinañ testeni-skoliañ ebet ken keit ha ma vo graet skol e
brezhoneg. Amañ dindan e vo kavet testenn al lizher bet kavet gant Enseller
Akademiezh Kemper d' an Doktor Etienne evit displegañ e abegoù.
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Akademiezh Roazhon
Kemper, d'an 13 meurzh 1963
ENSELLEREZH AKADEMIEZH AR FINISTÈRE
An Enseller Akademiezh
Rener Gwazvaoù Deskadurezh-Stad ar Finistère
d' an Aotrou ETIENNE
Doktor war ar Vezekniezh Kastellin (Sud-Finistère)
Doktor,
Degemeret em eus ho lizher eus ar 5 meurzh diwezhañ a-zivout skoliata ho pugale.
D' ur goulenn graet ganin, en deus Ao. Ministr an Deskadurezh-Stad respontet e
tleer nac'h sinañ an testenioù-skoliañ, o vezañ ma tle an deskadurezh roet en
tiegezhioù bout aozet en doare ma c'hellfe bezañ evezhiet gant gwazvaoù an
Ensellerezh Akademiezh (Lezenn an 28 meurzh 1882, adstummet d' an 11 eost 1936,
mellad 16).
Da heul hevelep respont, ez eo anat enta e rank an deskadurezh bezañ roet e

galleg evit bezañ evezhiet efedus gant Enseller ar Skolioù Izel.
Ne c'hellin sinañ deoc'h enta testeni-skoliañ ebet ken, mar dalc'hit da reiñ
deskadurezh e brezhoneg.
Kerse eo ganin hag ho pediñ a ran, Doktor, da zegemerout va gourc'hemennoù a
sevender.
An Enseller Akademiezh.
Tennañ a reer ar c'hlozadurioù-mañ :
1. - Lakaat a ra da reolenn Ministr Gall an Deskadurezh-Stad na deo ket
Ensellerion an Deskadurezh anvet gantañ er brezhonegva evit evezhiañ ar skoliata
graet e yezh ar vro.
2. - Pa fell d'un tiegezh skoliañ e vugale en o yezh-vamm er vro end-eeun ma vez
komzet ar yezh-se, e vez gwasket warnañ gant ar Stad C'hall evit ma tilezo ar
gwir-se dre dennañ digantañ un darn vras eus e wirioù kevredadel.
3. - Ur politikerezh a zroukziforc'h o tennañ da gas da get ar brezhoneg, hag un
heskinerezh ouzh an tiegezhioù brezhoneger a vez renet e Breizh, e gwall da
Ziskleriadur Hollvedel Gwirioù Mab-Den.

AL LIAMM 98
Mae - Mezheven 1963
19 vet Bloavezh
An niverenn-mañ diwar-benn Gatalonia a zo bet savet a drugarez da Ber Denez, en deus pourchaset
ar pennadoù ha troet anezho, skoazellet gant Alan Toravel ha Jordi Ventura.
R. H.
TAOLENN
Breizh ha Katalonia, gant Ronan Huon
Ar Bezioù Lugernus, gant Ventura Gassol
Spisnotenn, gant Ventera Gassol
Vull Parlar, gant Isidre Moles i Batllori
Ne dremenot ket, gant Apel.les Mestres
Kanenn da Vro-Spagn, gant Joan Maragall
La Pell de Bran, gant Salvador Espriu
Pa ne varver ket en aner..., gant Joan Catala
Broadelouriezh Kouerien ha Proletared Katalonia, gant Jordi Ventura
Reolennadur Katalonia, gant Francesc Macia
Diviz gant ur C'hataloniad : Jordi Ventura gant Per Denez
Notennoù diwar-benn Katalonia, gant Alan Toravel
Un nebeut Kataloniz vrudet
Notenn
Al Levrioù
Notennoù
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172
173
175
179
194
202
205
217
227
231
232
234
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BREIZH HA KATALONIA
War-lerc'h niverennoù gouestlet da Israel, Bro Friz, Bro Gembre,
Bro Flandrez setu amañ un damskeud eus ur vro vihan all he deus evel
Euzkadi ar gwallchañs pe marteze ar chañs da vezañ dindan beli div vro.
Bez e c'heller atav kavout heñvelderioù etre ar broioù bihan sujet,
dre nerzh pe dre widre, d' un impalaerezh, ha gounezet war un dro d'ur
sevenadur kreñvoc'h.
E Katalonia evel e Breizh ez eo bet dihunet ha kaset war-raok an
azginivelezh politikel gant an hini lennegel.
Eno evel amañ, e stourm, tud 'zo a-enep gwaskerezh ur vro
greizenner ha trevadenner.
Evel ma vez alies graet eus Breizh « Kornog Bro-C'hall » ez eus bet
klasket ober eus Katalonia « Biz Bro-Spagn ».
Eveldomp o deus Katalaniz savet ur yezh lennegel unvanet en desped
da Spagnoliz hag a stourme evit klask mirout ar rannyezhoù ha gwanaat an
emsav.
An disheñvelderioù avat, etre Bteizh ha Katalonia a zo brasoc'h ekeñver ar yezh kenkoulz hag e-keñver ar spered broadel.
Dre ma oa kreñv ar spered broadel eo he deus Katalonia tañvaet ar
frankiz n' eus ket keit-se, ha bet ur parlamant goude trec'h ar
Republikaned war b-Primo de Rivera hag a-raok donedigezh Franco. D' ar
mare-se, dindan ar Generalitat, e voe lakaet ar c'hatalaneg war renk ur
yezh-stad ha kelennet e pep lec'h.
Bremañ c'hoazh ez eo gwelloc'h stad ar yezh e Katalonia eget e
Breizh ha n'eo ket a drugarez da Franco. E Barselona, da skouer, hag a zo
dek gwech brasoc'h eget Brest e vez komzet yezh ar Vro gant an holl dud
koulz lavaret, ha bemdez e vez c'hoariet pezhioù-c'hoari e katalaneg.
Bep bloaz ez embanner ivez kant levr bennak e katalaneg p' hon eus
poan ni-Breizhiz oc'h embann dek.
164

Kement-se holl a ziskouez deomp o deus Katalaniz miret o
fersonelezh kalz gwelloc'h egedomp.
O sevenadurezh a oa moarvat kreñvoc'h eget hon hini. Kreñv a-walc'h
evit mirout outo da vezañ lonket ha graet anezho Spagnoliz penn-kil-hatroad evel ma 'z eus bet graet Gallaoued ac'hanomp.
Ronan HUON.
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VENTURA GASSOL
ganet e 1893
o vevañ bremañ en harlu e Belgia

AR BEZIOU LUGERNUS
Ur vammvro e oa. Ken brav e oa pa varvas
ma ne gredas morse den he douarañ ;
war bep bez e kouezh bannoù ur steredenn
ha dindan pep steredenn ez eus ur C'hatalan.
Tost ouzh ar mor e oa kousket
gant hun ken dous ar gwagennoù
ma kleve deiz ha noz kan ar morverc'hed
o tivorediñ he c'halon.
Un deiz e tarzhas ar gouloù gant ur beuregan
hag eus don ar bez ar yenañ
e tridas ur vouezh gant kantik ar c'hantikou :
« Tan nevez, kouezh eus an neñv ha flammin c'hoazh !
Deut eo an eur da c'hwezhañ war al ludu,
O mammvro ar bezioù lugernus ! »
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VENTURA GASSOL

SPISNOTENN
diwar-benn marv Mac Swiney, maer Korkig
E kêr Lleida
ez eus un toullbac'h bras.
hag eno n' emeur ket berr gant ar brizonidi,
o nann, n' emeur ket berr.
Ur mell moger a zo tro-dro
hag a lonk sklaerder an oabl ;
du-pod ez eo, liv ar sklavelezh,
an dismeg hag ar glac'har,
rak ar brizonidi a zo e-barzh
n' int ket prizonidi, o nann !
Holl int mibien d' ur vro,
ha sklaved da wasker
Bro-Gatalounia gwechall ul liorzh he mil bleuñv,
palez an avel, an oabl, ar mor glas,
palez ar gouloù, ha breman toullbac'h teñval.
- Kanit, kanit, prizonidi vat,
kanit he c'hanaouenn !
- Ha penaos e kanfemp bremañ
peogwir emaomp 'barzh an toullbac'h.
Pell zo he c'hanemp c'hoazh
war don ar c'hwervoni,
met disoñjet eo bet ganeomp an diskan
ha ne chom dimp ken an daeroù ;
bez' hon eus c'hoazh, avat, un tammig kasoni
d' he c'hanañ war un ton all
a ray d' an tan sevel,

betek mougañ, enni, an daeroù,
hag hor bugale, pa greskint,
ne ouezint ket ober gwelloc'h.
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Selaouit 'ta, diouzh tu ar mor,
ha ne glevit ket an tousmac'h ?
Hor bugale he c'han dija
hag a goroll ouzh he c'hanañ.
Gortozit ma teuio brasoc'h ar c'horoll
ha ma kresko, ouzh he c'hanañ, ar re vihan
ha neuze, kenavo, toullbac'h ar gêr all,
ne vo mui mogerioù uhel a-walc'h evit Katalaniz.
* *
E kêr Lleida
ez eus un toullbac'h bras,
Pa gan ar brizonidi
e lakaont ar re all da grenañ gant ar spont,
hag hiziv pa n' o c'hlever ket, pa ne analont ket zoken,
e skorn an eskern gant ar spont.
Sellout a reont an eil ouzh egile, ar re all-se,
disliv o dremm gant ur sklaerder-ankou hag a zeu eus a bell,
klevout a reont ur c'han o sevel en tu-all d' ar c'hloz
hag e skrij o zal hag e stard o dorn.
Eus Iwerzhon pell e teu ar c'han-se,
hanter kasoni hag hanter pedennoù,
o sevel war-du an oabl an teñvalañ a c'hell bezañ
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hag o lammat dreist mogerioù uhelañ an toull-bac'h.
Gant MacSwiney eo bet mouskanet
ha bremañ e nij skañv, primoc'h 'get ur marc'h gwenn,
hen kurunennet en deus gant gouloù ar stered
ha tennet digantañ e advlaz a wad.
Ha te, gward, petra 'rez e toull an nor,
ha da betra e servij hec'h alc'hweziañ teir gwech ?
Da sklavelaat an dud ne dalvez mann
hag an oabl glas, dreist deomp-holl, a zo ennañ re a frankiz.
Dindan ar c'horf-mañ emaout o sparlañ,
petra 'soñj dit ac'h eus toullbac'het ?
MacSwiney, dieub ha taeroc'h c'hoazh,
a nij en arbenn d' e re hag a ro dezho nerzh.
Ha bremañ m' eo deut ar marv, d' e greñvaat,
d' e gas gwennoc'h ha mistroc'h c'hoazh,
ne chom ket ganit ar spi zoken
d' e ziskar, rak gouloù eo deut da vezañ, hag avel, ha neñv.
Kement en deus bet c'hoant d' ar frankiz
ma n' en deus ket roet dit zoken ur veradenn wad,
hen evet en deus e-unan berad ha berad,
ha n' en deus lezet ganit nemet ludu ha pri.
Ha c'hoazh al ludu-se gant ar spi
e teuio, un devezh tost, un avel-Doue,
pa sono eur an dieubidigezh,

da c'hwezhañ warno ha d' o adenaouiñ.
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E kreizon tousmac'hus Iwerzhon
ez eus un toullbac'h bras :
met ennañ n' eus ket mui a brizonidi,
n' eus ket mui un, nann.
Gant MacSwiney, disliv e zremm,
skornet c'hoazh gant avel ar marv,
ez eus bet graet un toull er mogerioù
ha davet an neñv o c'has-eñ gantañ holl.
Lod ya d' e heul gant dremmoù sioul,
lod all, reut eveltañ, gwisket e gwenn,
re all gant daoulagad lufrus
ha re all c'hoazh warno dilhad livet gant gwad.
Spered MacSwiney, hor breur,
ha ma teufes da zigeriñ hon toullbac'h !
Ken du eo ar mogerioù,
ken spontus al lein,
ma ne welomp sklaerder ebet.
Da betra bevañ ar seurt buhez,
gwelout mousc'hoarzh daoulagad glas,
pe kaout un daol staliet-mat,
ma lavar deomp hor c'halon : sklaved n' oc'h ken.
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ISIDRE MOLES I BATLLORI
(bremañ er galeoù)
(L'ASE NEGRE, 1960)

VULL PARLAR
Vull parlar. La pau
del mar, les oliveres tendres,
els camps sagnants.
Sento el vent del desert
que em llença sorra a la cara,
també un cor que batega
al meu costat, i un altre, i un altre.
Ja no tens l'oreig, diu la veu
de la primavera, ni la calma de la tarda
s'esmuny dels teus dits, ja ha fugit
la canco de l'espigol
i restes, sol, subdit de la salabror
de l'avui.
Pero vull parlar. Muntanyes altes,
desesperades alegries, dolces terres
de demà.
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ME FELL DIN KOMZ

Me fell din komz. Peoc'h
ar mor, ar gwez-olivez tener,
ar parkeier liv ar gwad.
Me sant avel ar gouelec'h
o stlepel traezh ouzh va dremm
hag ivez ur galon o talmañ
em c'hichen, hag un all, hag un all.
N' ac'h eus ket mui, eme ar vouezh, kleienn
an nevez-hañv ; ha sioulder an abardaez
a sil diouzh da vizied ; tec'het eo dija
kanaouenn al lavend
hag e chomez, da-unan-penn, piaouet gant sec'hor kras
an deiz a hiziv.
Hogen komz a fell din. Menezioù uhel,
levenezioù dic'hoanag, douaroù kuñv
eus warc'hoazh.
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APEL.LES MESTRES

NE DREMENOT KET
Ne dremenot ket, ha ma tremenit
e vo dreist ur bern ludu
hor buhezioù a gemerot,
hor spered avat ne gemeroc'h ket.
Kement-se ne vo ket ! Forzh petra reot
Ne dremenot ket.
Ne dremenot ket, ha ma tremenit
goude m'hor bo paouezet da vevañ,
c'hwi a ouio a-walc'h pegement
e koust diskar ur bobl balc'h ha dieub.
Kement-se ne vo ket ! Forzh petra reot
Ne dremenot ket.
Ne dremenot ket, ha ma tremenit,
e lavaro, diwezhatoc'h, an istor piv,
pe an hailhoned a sav kroazioù
pe ar re just a varv staget outo, a zo dezho ar glod.
Kement-se ne vo ket ! Forzh petra reot
Ne dremenot ket.
O skuilhañ gwad, o vountañ tan, ez eot war-raok
a greñlec'h da greñvlec'h.
Se avat ne ra netra ma chom en e sav
un dra bennak kreñvoc'h : hor c'halonegezh !
Setu perak emaomp o kanañ : Forzh petra reot
Ne dremenot ket !
(Poesia de Guerra.)
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JOAN MARAGALL

KANENN DA VRO-SPAGN
Klev, o Spagn, mouezh ur mab dit
Hag a gomz en ur yezh n' eo ket hini Kastilha.
Komz a ran er yezh a zo bet roet din
Gant un douar kalet :
Un nebeut tud hepken o deus komzet ouzhit er yezh-se,
Ha kalz re er yezh all
Kalz re o deus komzet dit eus harozed Saguntum,
Eus ar re a zo maro evit o bro.
Da glodoù ha da eñvorioù
Zo klodoù hag eñvorioù a varo hepken :
Trist eo bet da vuhez.
Disheñvel e karfen komz ouzhit.
Perak skuilhañ gwad hep digarez ?
Er gwazhied, gwad zo buhez,
Buhez 'vit ar re vev hag ar re 'zeu da heul.
Ur wech skuilhet, n' eo ken maro.
Re a breder ac'h eus bet gant da enor,
Re nebeut gant da vuhez :
Kaset ac'h eus da vugale d' ar reuz ha d' ar marv,
Plijadur ac'h eus bet e pompad an ankou.
An douaradurioù a zo bet gouelioù dit,
O Spagn teñval !
174
Gwelet am eus ar bagoù o vont kuit, karget
Gant da vibien kaset d' an distruj :
Mousc'hoarzhus ez aent war-du an dianav,
Ha te a gane, eno, sko ouzh ar mor,
Evel ur vaouez aet sot.
Emen emañ ar bagoù ? Emen da ganaouenn ?
Goul gant ar c'hornog o vervel hag an tonnoù gouez :
Kollet ac'h eus pep tra, bremañ n' ac'h eus mui mann.
Spagn, Spagn, bez te da-unan adarre,
Ha leñv, leñv evel ur vamm !
En em salv, en em salv diouzh ar mallozh-se
An daeroù 'zegaso dit kresk, levenez ha yec'hed ;
Soñj er vuhez o strujañ en-dro dit ;
Sav da benn,
Mousc'hoarzh ouzh ar seizh liv a lintr er c'houmoul.
Emen emaout, Spagn ? N' az kwelan nep lec'h.
Hag-eñ ne glevez ket va mouezh a gurun ?
Hag estren out d' ar yezh-mañ o komz dit eus kreiz an arvar ?
Hag-eñ n' hellez ket mui anavezout da vugale ?
Neuze, kenavo da viken, o Spagn !
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SALVADOR ESPRIU

LA PELL DE BRAU
(AR C'HROC'HEN TARV)
(tammoù)
II
Te zo ur c'hroc'hen tarv (*) war e led,
Sefarad kozh.
Ne c'hell ket an heol sec'hañ,
kroc'hen tarv,
ar gwad hon eus holl skuilhet,
ar gwad a skuilhimp warc'hoazh,
kroc'hen tarv.
Ma sellan ouzh ar mor,
ma 'z an da goll e-barzh ar c'han,
ma savan pell en huñvre,
bewech ma kredan sellout
ouzh va c'halon hag he from,
te an hini eo a welan, kroc'hen tarv war e led,
Sefarad kozh.
(*) Evel ma vez graet eus Bro-C'hall ar «c'hwec'hkogneg », dre ma 'z eus
bet kavet war he skeudenn ar stumm mentoniezhel-se, e vez graet eus BroSpagn ar « c'hroc'hen tarv », dre ma klot stumm he c'hartenn gant hini ur
c'hroc'hen tarv kivijet ledet da sec'hiñ.
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XL
Met te, ne rez foultre kaer :
te gav dit e vo gant ar gevnidenn
neudenn a-walc'h atav.
Mont a ran dichastre ganit
hag am lezez da vreinañ
war an tamm teil-mañ.
Gwerzhañ 'rez evit netra, pe dost,
d' ar pilhaouer, nouspet lerenn
eus ar c'hroc'hen tarv.
Ki ma 'z out, hag-eñ e karfe
da naon hor c'hrignat
betek mel hon eskern ?
Diskouez a reomp dit, lonteg,
hor javedoù kozh
hag a zo aet digig
klañv out diwar re gofad
ha ni o vont
treutoc'h-treutañ.
. . . . .
Gronnet gant moged
ne welez ket mui ar bed
hag e serrez da zaoulagad.

Pa zihuni avat
e chomo skornet
da vousc'hoarzh war da ziweuz.
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XLI
Goap a rez warnomp, war ar re
a vez o huñvreal, digor-bras o lagad.
Met pa sellez e don
ar melezour
ac'h eus aon ouzh ar re a oar kousket ez-dihun.
Noazh, e-kreiz al ludu, aet yen-skorn.
Tri c'heneil santel, hag unan all c'hoazh,
war ar gwalleur a leñv, laouen-holl.
Met ne vougas ket uloc'h ar milvedoù ar vouezh :
« Ha te lavaro din hag-eñ eo mab-den reishoc'h eget Doue ? »
Tamm-ha-tamm e tostaas ar gevnidenn
o pegañ difrom e goullonder ar puñs.
Pavioù moan o skrabañ, didrouz,
an aer, ar gwer, ar vuhez, amzerioù an toull-bac'h.
War mogerioù an noz, e lennan un anv.
Pa vin lezet da c'hourvez, nag ur goubenn 'vo din, ar marv !
. . . .
Naon laosk mab an distro
a lonk ar restajoù chomet war-lerc'h ar moc'h.
E dad a stlap outañ mein ar pardon,
soubenn ar gredenn gant druzoni ar gerioù.
Gant ar mab foran e save derou tener ur ganaouenn :
Mar dout marnaoniet, diskouez bezañ deut yac'h en-dro.
Ar re zall a yae war-raok, bleniet gant ar re oa an dallañ
war-eeun tramek islonkoù ar grizder.
Penaos herzel ar c'hammedoù arvarrek,
pa gred gwennder skornet ar sellad difiñv
o devez ar gwir da gouezhañ en droug ?
Tra ma tiruilhe youc'hadennoù a spont
war-raok ez ae un aridennad nevez, o tastornat
an deñvalijenn beurbadel he lonko.
Kozhiad pinvidik, digenvez ha dihêr,
en aner e klaskfes un tammig frealz
o sevel uheloc'h c'hoazh bernioù digar da bezhioù aour.
Ne breni tamm diskuizh evit da wele diwezhañ.
Biken ne zeuio tarzh-an-deiz da heul an noz melen
ha ne c'helli ket deskiñ kentel ar garm :
« El - Elohe - Israhel !
Ken bizied yaouank, hag int naet c'hoazh,
a bareo goulioù ar c'hroc'hen ledet ».
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XLVI
A-wechoù e vez ret ha rekis
d' un den mervel evit ur bobl a-bezh,
met biken ne zle ur bobl mervel
evit un den hepken :
dalc'h soñj atav eus kement-se, Sefarad.

Gra ma vezo diogel pontoù an diviz
ha klask kompren ha karout
speredoù ha yezhoù lies da vugale.
Ra gouezho ar glav, tamm-ha-tamm, war ar parkeier nevez-hadet,
ra dremeno ar gwent, 'vel un dorn astennet
dous ha madelezhus war ar maezioù ledan.
Ra vevo Sefarad da viken
en urzh hag er peoc'h, el labour,
hag er pezh zo diaesañ ha dellezetañ,
ar frankiz.
Barselona, 1960.
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JOAN CATALA

PA NE VARVER KET EN ANER
O TONT en-dro e welas diouzhtu e oa re leun ar c'hafedi, ha re
drouzus, evit komz sioul ennañ. Ha goude-holl... Ne oa ket komz hepken a
oa ezhomm. Setu perak, hep saludiñ anezhi pe dost, e pegas en he brec'h
hag e lavaras dezhi :
« Pae ar banne, ha deomp kuit. »
Ne seblantas ket souezhet gant he doareoù trumm, hag e tigoras he
yalc'h. Eñ avat, mall warnañ, a lavaras c'hoazh :
« Lez an dra-se, me a baeo. »
Neuze, e pegas adarre en hec'h ilin hag e toullas un hent evito odaou etre an taolioù bihan hag an daol-evañ : santout a rae ar gounnar o
tiskenn ennañ, marteze dre m'he doa mousc'hoarzhet outañ, marteze dre ma
seblante dezhañ, bremañ, goude keit amzer m' en doa he gwelet, e oa
koantoc'h eget biskoazh.
Er-maez e c'halvas un taksi ha, pa grogas ar c'harr da vont gant e
hent, e troas daveti :
« Mat, bremañ e vo ret dit displegañ din perak out bet dianket epad keit amzer... rak bezañ c'hwec'h mizvezh hep bezañ gwelet a zo bezañ
dianket. »
Flourañ a reas dezhañ e zremm gant he biz :
« Ne lavari ket din ac'h eus kavet hir da amzer hepton... »
« Eo ! Ha zoken e oan nec'het-bras ma fell dit gouzout. Bez' on bet
o klask ac'hanout e pep lec'h. E pelec'h oas aet da guzhat ? »
Lakaat a reas he biz war he muzelloù. Doare a oa warni da vezañ
laouenoc'h eget kustum, hag an dra-se a rae dezhañ disoñjal an holl
gevrinoù. Met ket betek ar poent pellañ, ket betek dezhañ chom hep klask
o sklaeraat.
« Ar pezh a zo gwir eo ne gomprenan ket ac'hanout. »
Neuze e tavas. Brouezet e oa c'hoazh un disterig, met sioulaat a
reas pa begas-hi en e zorn ha derc'hel anezhañ war he daoulin.
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Gwarezet ouzh ar selloù ranell gant ar stignoù bras, (') e teujont
er-maez eus an taksi. El laez, e oa ur mevel nevez o labourat, da
nebeutañ unan n' o doa ket gwelet c'hoazh, hag o c'has a reas betek ar
gambr, o heuliañ anezho gant e lagad dichastre.
Dialc'houeziañ a reas an nor ha treiñ daveti :

« Bremañ e c'helli displegañ din... »
Teurel a reas ar plac'h yaouank he sac'h war ar gador-vrec'h hag egiz respont ne reas ken mousc'hoarzhin dezhañ. Tostaat a reas outi hag he
c'hemer en e zivrec'h.
« Peseurt kevrin a zo ganit, Anna ? »
« Bremañ e c'hellez envel ac'hanon Maria-Teresa, ma fell dit, » a
lavaras ar plac'h yaouank.
Chom a reas Domènec ken souezhet ma tennas e vrec'h diouzh he
dargreiz.
« Ha perak a rafen ac'hanout Maria-Teresa ? »
« Peogwir eo va anv. »
« Da anv... Ne gomprenan mui netra ! »
Mont a reas war-du ar gwele ; azezañ a reas warnañ hag e tennas he
botoù.
« Tremenet em eus ar mizvezh diwezhañ e Bro-C'hall. »
« E Bro-C'hall ? »
« Ya. E gwir, ne zeuan mui da Varselona nemet pa vezan kaset di. »
Azezañ a reas en he c'hichen. Bremañ e krede kompren perak e oa bet
hi ken kevrinus pa oant en em anavezet chwec'h pe seizh miz a-raok. A
vouezh izel e c'houlennas :
« Te zo e-barzh ur strollad bennak ? »
« Ya. »
Digeriñ a reas he c'horfenn met ne seblantas ket di teurel evezh.
« Ha n' ac'h eus morse lavaret tra din ! »
« N' eus tra souezhus e kement-se, nann ? Ne oan ket o vont da
embann an dra e pep lec'h ! »
« Met evidon... koulskoude... daoust ha ne vije ket bet... »
« Karout ac'hanout a oa un dra, met un dra all a oa... Petra a
ouien diwar da benn ? »
(*) Ostalerioù zo a yeer enno dre ur seurt porcbed a zo serret gant
stignoù bras. Mont a ra an taksi, o tegas an amourouzien, en tu-all d' ar
stignoù. Evel-se ne vez ket gwelet gant an dud war an hent piv a zeu da
dremen un eurvezh bennak en ostaleri.
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« Ha bremañ, petra ouies ? »
« Te ac'h eus soñj eus Flaquét ? »

« Flaquét ? Te fell dit lavarout an hini a oa studier ganin hag a
voe goude-se rener bagadoù-stourm ar Stad Katalan ? »
« Me wel ac'h eus soñj anezhañ. Ma, deut omp da gomz diwar da benn,
dre zegouezh, evel-se... Me oar e c'heller kaout fiziañs ennout. »
« Hag ezhomm ac'h eus klevout kement-se digant tud all ! » a
c'harmas c'hwervoni en e vouezh. « Ha pa soñjan az poa kuzhet ouzhin
zoken da wir anv. Penaos e fell dit e teufen bremañ da envel ac'hanout
Maria-Teresa ? »
« Dont a ri da voazañ. »
He muzelloù a oa bremañ tost-tost outañ ha ne ouezas ket Domènec
stourm ouzh o hoal. Goude n' en em zistagas ket mui diouto. He brozh a
strobe anezhi hag e klaskas sikour anezhi d' he zennañ ; met hi a
nac'has, evel atav.
« Me oar diwiskañ va-unan. »
Ober a reas eñ evelti ha goude hepken, astennet ouzh he c'hostez, e
c'houlennas :
« Hag e peseurt strollad emaout ? »
Ne respontas ket ar plac'h yaouank, dre m'he doa troet he c'horf
war e du. En he daoulagad e oa sklerijenn.
« Dalc'h soñj ez eus c'hwec'h miz n' hon eus ket en em welet... »
« N' eo ket va fazi. »
Pokat a reas dezhi ha hi a skrijas plijus dindan e flouradenn.
« Maria-Teresa... »
« Ya.»
Met ne felle ket dezhañ lavarout netra ken dre ma oa tremenet mare
ar c'homzoù, hag hec'h anv, Anna pe Maria-Tereza, ne oa nemet ul lodenn
eus rakc'hoari ar garantez. Santout a reas tommder he c'hof o tedennañ
anezhañ, hag e respontas d' ar galv gant holl youl e gig, lonket gant an
nerzh garv ha troidellus hag a skourjeze e gorf. Goude hepken, pell goude
hepken, e komzas adarre :
« Maria-Teresa... »
Hi oa war he dremm ar mousc'hoarzh tristidik he deveze e seurt
degouezhioù, ar mousc'hoarzh gwir nemetañ hag a anaveze dezhi. Sevel a
reas eñ ha mont da gemer ur sigaretenn. Neuze e c'houlennas :
« Ha Flaquét, petra eo evidout ? »
182

« Netra. Ur mignon hepken. Evel kement a re all. »
« Ne ouien ket e oa aet da Vro-C'hall. »

« Bez emañ du-hont, ya. Lavarout a ra e c'hellfes skoazellañ
ac'hanomp. »
Sellout a reas pell ouzh ar moged a save troellus diouzh ar
sigaretenn hag, o tec'hout diouzh ar respont, e c'houlennas :
« Petra out deut da ober amañ bremañ ? »
« Ezhomm hon eus arc'hant, soñjet hon eus e vije brav-tre kemer
anezhañ e-barzh tiez-bank Franco. »
« Laerezh en ur bank ! » a lavaras eñ, gant ul lamm.
« Ya. Laerezh en un nebeut bankoù, » a stagas hi. Diouzhtu e reas
dezhañ sioulaat : « Met n' eo ket evit an dra-se hon eus ezhomm
ac'hanout. Te a c'hell hor skoazellañ evit traoù all. »
«N' ouzon ket. Ne gomprenan ket mat. »
Sell ar plac'h yaouank a gemmas doare. Lintrañ ha dilintrañ a reas,
evel un tour-tan : met tra ken se : rak ne fiñvas ket hi ur gigenn.
« Ne gomprenes ket mat ? »
« Nann, » hag e lavaras ouzhpenn : « Ha marteze n' eo ket ar mare
ar gwellañ evit... »
« An holl vareoù a zo mat, » a droc'has-hi. « Ho stourm a zo a-us
da bep tra. »
« Ne lavari ket din ez out unan eus ar merc'hed pennfollet se... »
« Echu. »
Ar vouezh a oa pell, trouz ar metal enni.
« Ha perak nann ? Unan eus ar merc'hed pennfollet-se ha n' int ket
gouest zoken da gaout ur vuhez prevez dezho o-unan. »
« Prouet em eus dit em eus ur vuhez prevez. Ma komzan dit bremañ
war an ton-se... »
Met eñ ne felle ket dezhañ selaou, n' en doa ket c'hoant soñjal e
kement-se hag e viras outi da genderc'hel gant he c'haoz :
« Ket hiziv, Maria-Teresa. Lezomp an dra-se evit un devezh all, mar
plij. Te ivez ac'h eus lavaret : mizioù zo n' hon eus ket en em welet. »
Ober a reas ya, goustadik, gant he fenn :
« Mat-tre. Marteze ya, marteze e tlean dit un dra bennak. s
« Hag an dra-se a zleez dit da-unan ivez. »
Gant e holl nerzh e pladas anezhi war ar gwele adarre goude teurel
ar sigaretenn betek penn all ar gambr. Chom a reas hi difiñv, o lezel
anezhañ da ober, gouzañvus hepken hep en em reiñ. He sell a derme, dindan

bouez ur stourm diabarzh a oa o klask kuzhat.
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« Maria-Teresa. »
« Ya, Domènec. »
Neuze e verzas e oa serret he daoulagad ganti, tra ma krene he
muzelloù hag he fronelloù.
*
« Ret eo dit ober da soñj bremañ. Goude e vo marteze diwezhat. »
« Ha ma lavaran nann ? »
Bale a reas dre ar gambr hag e zaoulagad, ur wech muioc'h, a
gouezhas war ar gazetenn, ma oa o paouez lenn enni pennadoù diwar-benn ar
prosez a-enep d' al Lettres Françaises.
« Da lavarout ar wirionez, morse n' on bet a-du gant ar sponterezh.
Ne c'hellan ket bezañ a-du gant... »
Youc'hal a reas :
« Petra ? Te gav gwelloc'h chom da sellout ouzh ar re all oc'h en
em lazhañ evidout ? Pe marteze ez out unan eus ar re a gred er
beoc'helouriezh ? »
« Ha perak ne rafen ket ? »
Aet e oa skuizh gant an tabut, daou zevezh zo e oant o tivizout
evel-se, hag e oa krog da vont berr gant an arguzennoù evit stourm outi.
N' eo ket dre ma vije bet didalvoud an arguzennoù en doa implijet betekhen, war a seblante dezhañ, hogen dre ma eo diaes tabutal gant tud hag a
grog en-dro gant an diviz, dibaouez, evel pa ne vefe bet respontet netra
ganeoc'h.
Lavarout a reas-hi :
« E-pad n brezel e oa sur-mat menozioù disheñvel ganit. Neuze ac'h
eus stourmet. »
« Disheñvel e oa an traoù. »
Maria-Teresa a yeas en he sav.
« Nann. Te an hini eo hag a zo disheñvel. Da laveront eo : me zo
sur n' out bet biskoazh, en don-donañ ac'hanout, nemet ur bourc'hiz bihan
o kemer preder gantañ e-unan. »
Santout a reas ar gwad o sevel d' e zremm hag ez eas war-du ar
plac'h yaouank. Gant nerzh e pegas en he brec'h.
« N' eo ket gwir, klevout a rez ? N' eo ket gwir ! Ma kav dit e
c'hello da gomzoù... »
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N' he doa ket kollet hec'h emvestroni. Daoust ma chome stegnet he

nervennoù. Met ne yae ket don ar brouez enni.
« Vad a ra dit kounnariñ. Met ne servij kement-se da netra...
Arabat dit bezañ touellet avat : me a ouie petra oas o vont da respont. »
« Neuze, perak ac'h eus goulennet. »
« N' em bije lavaret netra dit panevet Flaquét. Lavaret en doa din
e oa kelloù ganit. »
An dro-lavar a zisplijas dezhañ, evel bewech ma kleve ur ger dizere
gant ur vaouez.
« Hervez da reolenn, e tlefemp holl neuze bezañ sponterien. »
« Te an hini eo a lavar. Den ne c'houlenn ganit. Gouzout a reomp
emaout o chom er vro ha den ne fell dezhañ lakaat ac'hanout e riskl
muioc'h eget ne deo ret. Bez e c'hellez hor skoazellañ e kant doare all.
»
Dispegañ a reas eñ diouti ha bale adarre dre ar gambr.
« Gouzout a ran, met tammig ha tammig... Ouzhpenn-se, ur gudenn a
gredenn eo evidon. Ne c'hellañ ket bezañ a-du gant ar re a gred ez eus tu
da c'hounit dre an nerzh. »
« Ar Spagnoled, ar re-se a seblant kaout fiziañs en nerzh. »
« A-du. Met setu ar pezh a ra o gwander. »
« Ma plij ganit. Met se ne vir ket emaint o tistrujañ Katalonia.
Gant hoc'h asant, gant asant dilavar an holl re a zo re sot evit kompren
e vez ret ober gant an armoù pa vez deut ar mare, ha na vo morse hon
armoù, ma 'z int lous, ken lous hag o re-int. »
Azezañ a reas eñ er gador-vrec'h, e-lec'h ma oa ar gazetenn, hag e
vresas anezhi. Gant c'hwervoni e lavaras :
« Mantrus eo e vefes evel-se. En don-donañ ac'hanout ez out leun a
gasoni. »
« Leun a gasoni
diganeomp ar gwir da
daoust hag ez eus un
kasoni ac'h eus ouzh

? Daoust hag e fell dit e karfen ar re a denn
vezañ ni hon-unan ? P' emaout o tifenn da vuhez,
dalvoudegezh bennak gant ar seurt goulenn : ha
an hini a dag ac'hanout ? »

Kuzhat a reas e zremm en e zaouarn, o flourañ amparfal e
varchodennoù, toulloù e zaoulagad. Pa sellas outi adarre, e welas e oa
deut hi tostoc'h outañ, hag e oa o stouiñ warnañ, tost-tre. Kemmet ton he
mouezh e lavaras dezhañ :
« Keuz em bo o vont kuit gant da nac'hadenn, Domènec. »
« Perak ? Goude-holl, petra ez on evidout ? »
« Ha ret eo lavarout dit ? »
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« Zoken pa lavarfes, ne gredfen ket ac'hanout, »
Ez-dic'hortoz, e savas sonn adarre.
« Abaoe ma ouzes piv on, e klaskes an doare da gaout an disamm
ac'hanon. »
Eñ a savas neuze, hag e pegas enni dre he divrec'h. « Arabat dit
bezañ disleal ganit da-unan bremañ ! » A-nerzh he divrec'h en em zieubas.
« Lez ac'hanon ! »
Sentiñ a reas ha hi a anzavas :
« Ganit eo on rediet da vezañ. Ouzhpenn-se, gant ur paotr eveldout
ne c'heller morse bezañ sur eus netra. N' out na kig na pesked. Zoken
bremañ emaout o tebriñ da spered da-un. »
« Tav gant da sotonioù ! »
« Te oar ez out un den laosk. Met en em blijout a rez e-barzh da
laoskentez, ha te zo deut d' an oad ma karer bevañ aes. Pa vez ken aes
bezañ un trubard, pa grog an emgarantez d' ober hillig dit, ha... »
E zorn a gouezhas war he jod, trumm, gant un trouz rust a savas d'
an hevelep ampoent hag e yudadenn :
« Tav »
Met ne davas ket. Entanet e oa he daoulagad, ha ne fiñvas ket he
fenn.
« Te fell dit e vefe aes an traoù hag emaout o klask abegoù d' en
em zidamall. Evit abegoù a netra, emaout o teurel kuit al lodenn
giriegezh hag a gouezh war da zivskoaz... »
« Me lavar dit tevel ! »
« Perak ? Debron a ro dit marteze ? »
Hep gortoz ar respont avat e reas ur c'hruz d' he skoaz ha goude e
reas un nebeut kammedoù war-du ar gwele hag e kemeras he yalc'h diwarnañ.
Treuziñ a reas ar gambr hep sellout outañ, met neuze en em lakaas
dirazi :
« Mont a rez kuit ? »
« Un dra bennak all ac'h eus da lavarout din ? »
« Nann. » Met diouzhtu e kemmas soñj : « Ya... Perak ne glaskez ket
kompren un tammig, Maria-Teresa ? Daoust ha ne c'hellez ket kompren na
soñjfe ket an holl eveldout ? »
« Eo, kompren a ran. Met te ne soñjez ket disheñvel. Ne soñjez
netra. Ar re o devez kemeret plegoù kozh n'o devez mui ezhomm soñjal. »
« Bremañ ez out gloazet. Setu perak e komzes evel-se. »

« Ma ra plijadur dit ! »
« Ur follez n' out ken, Maria-Teresa. »
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« Daoust ha souezhet e vefes ma lavarfen dit e soñjan heñvel diwar
da benn ? »
« Diwar va fenn ? »
« Ya. Rak daoust ha ne vefes ket gouest da ober forzh petra evit
mirout da sioulder ha da aesamant ? Daoust ha ne aberzez ket pep tra, pa
lavaran pep tra, d' az toare da vevañ, hep poan-benn, hep uhelvennad ebet
? »
« N' ouzes ket petra lavares ! »
« N' ouzon ket ? »
Tevel a reas un eiladenn.
« Ne gares ket ac'hanon. »
« Eo, da garout a ran. »
« Va aberziñ a rez, avat, d' az sioulder... »
« Eveldout : va aberziñ a rez-te d' az menozioù, » a respontas-eñ,
o kounnariñ.
« N' eo ket memes tra, Domènec. »
Doare a oa warni da gaout poan en he c'halon, bremañ, hag e sellas
ar paotr outi souezhet, oc'h en em c'houlenn hag-eñ e oa tu da vezañ
mignoned adarre.
« Me a zo oc'h en em aberziñ va-unan, Domènec, ha setu perak em eus
ar gwir da aberziñ ar re a garan. Te avat aberz ar re a garez, pe a
lavarez e karez, evit chom hep en em aberziñ da-unan. »
Gortoz a reas, met eñ ne reas tra nemet dantañ e ziweuz, anoazet.
« N' on ket ur follez, Domènec, rak me ivez on bet kerseet. Me oar
ne vez ket glan pep tra. Met un dra zo n' on ket evit gouzañv : e vefe
nac'het ar pezh ez omp abaoe atav. »
Astenn a reas he dorn war-du an nor hag e troas an alc'houez. Ober
a reas eñ ur jestr lent, met ne daolas ket ar plac'h yaouank evezh.
« Kenavo da viken, neuze ? »
« Ya, Domènec. »
Kloza a reas hi an nor war he lerc'h. Chom a reas da c'hortoz, evel
pa vije bet hi da zont en-dro, met ne zeuas ket en-dro.
*

Chom a reas he c'harr a-sav a-rez ar riblenn hag e sellas pizh ouzh
an tri faotr yaouank a oa o tont buan. Ne anaveze nemet Bernal : an daou
all, yaouankoc'h, n'he doa gwelet morse.
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« Demat, Anna. »

Azezañ a reas Bernai en he c'hichen ; ur sac'h-ler a oa gantañ ; an
daou all a azezas a-dreñv. Unan anezho, hir e zremm, a zisplegas :
« Ne ouien ket e vefe ganeomp ken koant blenier. »
Bez e oa ar c'harr o treuziñ plasenn al Letamendi hag e respontas
Maria-Teresa hep treiñ he fenn :
« Neuze, arabat dit teurel evezh. »
Ne respontas ar paotr yaouank netra, derc'hel a rejont da vont warraok, digomz. Treiñ a reas ouzh korn ar ru, o sellout war un dro ouzh
hec'h eurier, war hec'h arzorn. Ouzh hen gwelout e lavaras Bernal :
« En eur emaomp. »
Treiñ a reas adarre, ha mont war grec'h. Santout a rae he gwad o
talmañ sioul, rak ar from kuzh a bege enni atav e seurt degouezhioù n' en
deveze levezon ebet war he c'horf. Bernal, er c'hontrol, a dabouline gant
e viz war werenn an nor. Taboulinet en doa evel-se an div wech all m' o
doa labouret a-gevret ha gant-se e ouie ne oa gant ar jestr talvoudegezh
ebet.
Treiñ a reas un trede gwech ha mont goustatoc'h. Ne sellas ket ouzh
an ti-bank, hen damwelout a rae diouzh korn he lagad. Chom a reas ar
c'harr a-sav, goustadik, un nebeut metradoù pelloc'h. Hep ur ger e savas
Bernal diwar e azezenn hag e weljont anezhañ o steuziañ a-dreñv an nordro. Unan eus an daou baotr yaouank, an hini n' en doa lavaret netra
c'hoazh, a selle eeun ouzh e eurier. Egile en doa savet e zorn, prest da
zigeriñ an nor.
« Deomp dezhi ! »
O-daou ez ejont er-maez hag ober evel m' en doa graet Bernal. Pa
voent aet diwar wel, e lakaas Maria-Teresa ar c'heflusker da dreiñ endro, kilañ a reas war-bouez un nebeut metradoù, hag e chomas a-sav
adarre, o lezel ar c'heflusker da vont.
Derc'hel a rae he daouarn war ar rod-bleniañ, he zroad war an
troadikell-tizh hag he daoulagad peget war an nor-dro. Ne c'helle ket
gwelout ar pezh a dremene e-barzh an ti-bank, met gouzout a ouie bremañ
penaos e tremene ar seurt traoù. Goulennet en doa Bernal komz gant ar
rener. Kaset e oa bet diouzhtu betek ennañ, hep bezañ bet lakaet da
c'hortoz, rak, d' an eur-se, ne oa ket c'hoazh klianted. Neuze en em gave
rediet ar rener, ur bistolenn dindan e fri, da c'hervel paotr ar yalc'h.
Reiñ a rae Bernal e urzhioù ha p' en doa echu, e oa dija an daou all ebarzh ar bank, o c'hortoz, o daouarn en o chakodoù, e-lec'h ma oa kuzhet
o armoù ganto.
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Dont a rae ar c'hontaouer er-maez eus ar burev, mont a rae war-du

ar c'hes hag e tigore anezhañ. Kemer a rae an arc'hant, o sellout en tuall d' an daol-gont war-du an daou zen meneget gant an hini dianav. Mont
a rae en-dro d'ar burev, hep teurel evezh ouzh selladoù ranell an
implijidi all, sebezet gant e zoareoù.
Kemer a rae Bernal an arc'hant, lavarout a rae kenavo ez-seven, o
trugarekaat, met betek an nor e kase an daou zen gantañ. E-unan-penn ez
ae er-maez hag un nebeut eiladennoù goude ez ae an daou all d' e heul. Ar
boaz a oa e kroge neuze ar c'hloc'h-galv da seniñ.
Brull, rener ar c'horn-bro, en doa ijinet an doare tagadenn, hogen
kavout a rae da Varia-Teresa e oa un tu gwan ganti : ne c'helle bezañ
implijet nemet div pe deir gwech. Setu perak e lavarfe dezhañ, hiziv,
klask un doare all. Ar wech kentañ ne vefe ket asantet, marteze, degemer
Bernal er burev. Marteze e vefe harzet zoken.
Derc'hel a rae da c'hortoz, stegnet he nervennoù, met sioul
koulskoude. N' he doa ket aon, fromet e oa evel ma vezer fromet gant ar
goanag, zoken ar goanag ar glanañ. Ne sellas ket ur wech zoken ouzh an
eurier : sellout outañ ne lakfe ket ar baotred da zont en-dro ur vunutenn
abretoc'h, ha marteze e torrfe kement-se he sioulder.
Neuze e welas Bernal. Bez e oa o paouez dont er-maez eus ar
savadur, ha mall warnañ, met hep redek, e teue war-du ar c'harr, ar
sac'h-ler a-istribilh ouzh e viz. Dialc'houeziañ a reas an nor, o
terc'hel anezhi klos koulskoude, hag e tigoras anezhi dres d' ar mare ma
oa an den o tont en he c'hichen. Azezañ a reas, serriñ trumm an nor hag,
oc'h ober evel ar plac'h ur vunutenn a-raok, e tigoras an nor a-dreñv.
Bez e oa dija an daou all war ar riblenn, hag en ur redek e rejont an tri
metrad diwezhañ, dre ma oa krog ar c'horn-galv da voudal ha deut e toull
an nor daou eus tud ar bank, unan anezho ar rener e-unan.
En em deurel a rejont e-barzh ar c'harr pa oa krog dija hennezh da
vont war-raok, hag e kouezhjont an eil war-c'horre egile. Klevout a reas
Maria-Teresa anezho o sakreal, ar pezh na oa ket dic'hortoz, ha diouzhtu
goude e klevas trouz an nor o serriñ. Bez e oa ar c'harr o treiñ e korn
ar straed.
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Lavarout a reas Bernal :
« Eus ar c'hentañ. »
« N' eo ket echu c'hoazh. »

Ar paotr moan an hini eo en
troas war-du ar werenn a-dreñv ;
daou a oa o fistolennoù ganto en
ha tra. « Me gred n'eo ket echu,

doa graet an evezhiadenn-se; neuze e
e vignon a oa dija o sellout tre aze. Oo daouarn. Chom a reas Bernal ken sioul
» a lavaras hepken.

« Sell 'ta, heuliet omp. »
Hi, evel just, a lakaas tizh, a droas ur wech c'hoazh hag a eeunaas
ar c'harr e-kreiz skrijadenn spontus ar pneuioù. Aet e oa Bernal hanter
en e sav, peget e kein ar gador, hag e selle en a-dreñv.
« O gwelout a rit, treiñ a reont. »

Ur Chevrolet dislivet e oa, ur paotr ouzh e rod-stur. Bez e oa un
tammig nec'hamant e mouezh Bernal pa lavaras :
« Marteze n' eo ken un degouezh. Forzh penaos, ni a ouio hepdale :
gra un nebeut korntroioù, Anna. »
Treiñ a reas war-du Corcega ha goude-se, war-grec'h, war-du
Industria.
« Dont a ra d'hon heul ? »
« Nann... Ya ! »
« E-unan-penn ? »
« Me gred emañ e-unan-penn. »
Hi a chome sioul. Yen-tre e lavaras :
« Pa erruin e Concepcio Arenal, me a dreuzo eeun dre Trixant. Te,
Bernai, a lammo er-maez. Soñj ac'h eus eus al lec'h ? »
« Ya. »
« A-hed Joan-de-Peguera e vo aes dit steuziañ kuit. A-hend-all e
kendalc'ho da zont d' hon heul. Ni a ziskenno dre vali Meridiana. »
Sellout a reas e-barzh ar werenn-gil. Bez e oa ar Chevrolet war-dro
kant metrad a-dreñv dezho, marteze un tammig pelloc'h. Reiñ a reas tizh
hag e treuzas evel un tenn kroazhentoù Sant-Quinti, Cuenca ha Nacio. Dre
hent an Nacio e teue ur c'hamion ponner, ha kompren a reas hi en em gavfe
er c'hroazhent war un dro gant ar Chevrolet, hag a vefe ret dezhañ mont
goustatoc'h.
He zroad war ar starderez, e troas e-barzh Trixant.
« Bremañ, Bernal. »
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Ar paotr a oa dija digor an nor gantañ hag e reas e vad eus an
eiladenn ma chomas ar c'harr tost a-sav.
« Chañs vat dit. »
Reiñ a reas tizh adarre, oc'h eeunaat ar c'harr ur wech aet e-barzh
straed an Industria, o skeiñ war-du straed Meridiana.
*
Lenn a reas ar paotr ar c'heloù gant evezh, evit an eil gwech, ha
neuze e savas e zaoulagad diwar ar gazetenn. Harzet o doa anezhi e-kichen
straed Estivill, e-lec'h ma oa aet ar wetur d' en em stlepel war ur
c'harrteil. Tec'het he doa hi kuit, redet o doa war he lerc'h, stourmet
he doa ha gloazet daou boliser. Ar bolod diwezhañ, hen miret he doa eviti
hec'h-unan.
Pegañ a reas an enkrez ennañ, o pignat a-hed e zivesker hag e
zivrec'h, ur seurt glizi hag a vire outañ da chom azezet sioul. Ne fiñvas

ket avat, sellout a reas adarre ouzh ar gazetenn, bremañ hep he lenn,
kollet e sell etre al lizherennoù ne verze ket mui. Stourmet he doa betek
an diwezh, hep kaout damant ganti hec'h-unan, gant ur feiz ha na derme
ket.
Disoñjet en doa Domènec e oa tud ken kalonek-se, ken youlek-se,
dizoñvaüs, ha bremañ, o tizoleiñ an dra-se adarre, e sante ar from o
pegañ e lec'hioù disoñjet eus e galon, lec'hioù hag a oa chomet atav
gwiridik ennañ, disoñjet gantañ avat, bet c'hoant gantañ o disoñjal.
Anavezet en doa anezhi pa oa bev, un deiz ma oa glav, ha da gentañ
e oa bet hec'h anv Anna, ha goude-se Maria-Teresa. Ha lavaret he doa
dezhañ piv e oa, ha petra a rae : goulennet he doa e skoazell zoken... Ha
gant netra eus kement-se ne oa bet tizhet, pe neuze trawalc'h hepken evit
e rediañ d' en em glozañ e-barzh ar grogen e wareze, rak gant diskar e
c'hoanagoü kozh, e c'hoanagoù yaouankiz, e faltaziennoù diemgar goudeholl, e oa aet da netra ennañ ar youl d' en em sevel ha da stourm.
Santout a reas e oa pignet ar gwad d' e zremm, ha trumm e welas
sklaer e oa deut e vuhez da vezañ un heuliad devezhioù hep tamm
talvoudegezh. Met perak ne gomprene an dra-se ken bremañ, bremañ ma oa hi
marv ?
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Nec'het e savas hag ez eas war-du gwerenn ar prenestr bras. Hep
teurel kalz evezh e sellas e-barzh ar ru hag e welas, penn-da-benn ar
Rambla, ar gwez bras o paotañ, evel pourmenerien heñvel-mik ha nevesaet
dibaouez. Goude-se e troas da sellout ouzh e vurev ken bouk, hag e
talc'he ar gwad da zeviñ e zivjod hep lakaat anezho da zont ruz, hen
gouzout a rae, o reiñ dezho liv an douar, ul liv hag a oa arouez e spont.
Spont rak al laoskoni hag a oa peget en e vuhez betek he c'has da netra.
Bez e oa tud ha n' o doa pleget biskoazh, tud na blegfent biken.
Bez e oa marv Maria-Teresa arouez an dud-se, o goanagoù torret hag o
c'hoant da adsevel pep tra war-c'horre ar fank. Eñ ivez, un deiz a oa, e
oa bet un den feal...
Met perak e teue bremañ d' e fromañ ar c'herse ha glac'har an
emzistruj ? Perak, peogwir e oa tremenet ar bloavezhioù, o lakaat etrezañ
hag e follentez kozh ur voger a amzer hag a leziregezh, hag he doa e
warezet efedus betek-hen ? E-pad ar bloavezhioù-se, e oa marv re all hag
a oa heñvel ouzh Maria-Teresa ha ne oa ket bet fromet, ne oant bet evitañ
nemet keleier bihan e korn pajenn ur gazetenn, munudoù na oa ket chomet
peget e zaoulagad warno. Perak, bremañ ?... Petra oa tremenet ?
Ne ouie ket, marteze ne oufe biken, met a-greiz-holl e kredas
adkavout ennañ e-unan ar c'hrennard hag a oa gouest, eñ ivez, da vervel,
ar c'hrennard hag en doa dibabet, goude distruj e vro gant un alouber
enebour servijet gant tud e gopr, chom e Katalonia peogwir e oa kementse, forzh petra c'hoarvezfe, bezañ er gêr. Mont a rae ar from donoc'h
ennañ, hag e valeas a-dreuz ar gambr, o klask studiañ e greizon, pa n' en
em anaveze ket mui.
Pleget en doa d' ar vezh, asantet dezhi, hep sevel ar biz bihan da
stourm. Da gentañ gant kounnar, disleberet, goude gant ur sell tost
fentigellus dre ma teue niverusoc'h fazioù an drec'hourien ; a-benn an
diwezh, liammet gant ar c'hiz, tapet e pleg ar boazioù hag o doa roet an
tu dezhañ da analat an aer diyac'h. Kontammet e oa bet, goustadik, met da

vat.
Sevel a reas e benn, hag a oa stouet war e vruched, pa glevas
taolioù war an nor.
« Deuit tre. »
An implijad a lavaras dezhañ :
« Emañ an Ao. Farrùs, eus al labouradegoù gwinardant... »
« N' en deus ken gortoz. Dalc'het on. »
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Ur c'hliant a-bouez e oa, ha ma teue d' e welout e-unan e oa sur
mat evit un abeg eus ar re bouezusañ hen kompren a reas diouzh sell an
implijad, ha na c'helle ket ober e soñj da vont kuit. Lavarout a reas ur
wech ouzhpenn :
« Ra c'hortozo. »
Derc'hel a reas da sellout ouzh an nor goude ma oa bet serret.
Treiñ a reas adarre ha mont war-du ar prenestr. An Ao. Farrùs... Kas a
reas anezhañ diwar e soñj gant un taol penn.
Sklaer e oa bet gwelet an traoù gant Maria-Teresa, ne oa nemet ur
bourc'hiz evurus, spontet gantañ e-unan. N' en doa ket kredet anezhi. N'
en doa ket bet c'hoant da grediñ anezhi dre na oa, goude-holl, nemet ur
plac'h yaouank. Ur plac'h yaouank dedennus, un tammig tavedek, marteze re
barfet, met ur plac'h yaouank hag a gouske gantañ. Bremañ ne oa mui netra
eus kement-se. Bremañ ne chome nemet kalonegezh ur vuhez ha n' he doa ket
pleget, zoken dirak an aberz uhelañ. Ha hi ivez a gare ar vuhez, evel an
holl. Hag e ouie tañva traoù mat ar vuhez, ha respont d' ar garantez gant
ar garantez.
Santout a reas skeudenn he c'horf o sevel dirazañ, met ne voe ket
fromet an disterañ gant an eñvor rak, goude-holl, ar plac'h yaouank a
soñje eñ enni a oa unan all. Goustadik e teuas en-dro d' an daol hag e
harpas warni.
A vouezh uhel e lavaras :
« Kaout ar feiz ! »
Gouzout a ouie avat e oa muioc'h eget ar feiz. Ar feiz, hag un dra
bennak ouzhpenn. Adarre e kemeras ar gazetenn. Kalz traoù a oa bet posubl
dre ma n' en doa ket eñ lavaret nann. Dre ma n' o doa ket ar re all, hag
a oa eveltañ, lavaret nann. Ne oa ket a-walc'h lavarout nann en don-donañ
eus ar galon ha sentiñ a youl fall. Ret e oa lavarout nann a vouezh uhel.
Lavaret he doa Maria-Teresa nann, ha lavaret nann gant an armoù en
he dorn...
Azezañ a reas hag e kuzhas e zremm en e zaouarn astennet dirazañ,
didalvoud, evel ma oe bet eñ ivez didalvoud. Gwashoc'h eget didalvoud :
droug en doa graet. En em c'holoet en doa gant ar vezh, hag ur benveg
hebleg e oa bet. Dre ma vez an dichastre, ar c'hruz-d' ar-skoaz, al lezober, binvioù hag a c'heller implijout, a oa bet implijet, binvioù a oa

bet savet ganto un urzh nevez hag e vac'he.
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Betek-hen avat n' en doa ket gwelet moger e doull-bac'h, forzh
pegen uhel ha tev e oa ; betek-hen n' en doa ket gwelet e oa
toullbac'het, en doa en em doullbac'het e-unan, dre m' en doa skoazellet,
dre e laoskoni, degas mein ha brikennoù, stagañ ar barrennoù tev ma oa o
vervel a-dreñv dezho, hep gouzout dezhañ, mezhek, izel, truezus, dre ma
oa bet laeret digantañ e ene.
Met ne oa ket marv c'hoazh. Maria-Teresa hepken a oa marv, dieub,
evel m' he doa dibabet, evel ma oa bet atav. Sevel a reas e benn, dre ma
oa unan bennak o skeiñ adarre.
An implijad a lavaras dezhañ :
« An Ao. Farrùs... »
« Grit dezhañ dont e-barzh, » a lavaras hep e lezel da echuiñ.
Kemer a reas ar gazetenn hag he lakaat en un diretenn. Degemer a
rafe an Ao. Farrùs, degemer a rafe an neb a vefe ret degemer. Setu perak
e oa rener ar burev bruderezh, setu perak e kendalc'hfe da vezañ. Den n'
en doa ezhomm gouzout e oa deut en-dro, adalek ar vunutenn-se, d' en em
stagañ adarre ouzh e yaouankiz, ouzh e yaouankiz hag ouzh yaouankiz
Maria-Teresa - hag e oa a-du krenn ganti.
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BROADELOURIEZH KOUERIEN HA PROLETARED KATALONIA
GANT Jordi VENTURA
GOUSTAD, tammig-ha-tammig, ez eo bet dihunet emskiant vroadel
Katalaniz, ha disheñvel eo bet an dihun hervez renkadoù ar gevredigezh.
Lusket eo bet an azginivelezh politikel gant an azginivelezh lennegel. E
c'hell bezañ n' eus bet en azginivelezh-se, en derou, nemet lañs ar
vroadelouriezh : met hepdale ez eus deut abegoù arboellerezhel ha
kevredigezhel da startaat an emsav.
En XIXvet kantved ez ae ar politikerezh spagnol a-enep da c'hounid
ijinerezh nevez Katalonia, ken e voe troet ul lodenn vras eus ar
vourc'hizien a-du gant ar gatalanouriezh. Ha betek 1870 en em zisklerie
micherourien ar c'hêrioù bras a-du ivez gant ur Stad katalan kevredadel,
hag e stourment evit ma vefe dalc'het d' an tailhoù maltouterezh savet
gant Bro-Spagn, anezho ur gwarez evit ijinerezh ar gwiadoù.
Daoust ma voe kavet, adalek an derou, tud a-du gant ar
gatalanouriezh politikel en holl renkadoù ar gevredigezh, e savas e-touez
ar gouerien ha - nebeutoc'h koulskoude - e-touez ar broletared un
eneberezh ha na voe morse anezhañ e-touez ar vourc'hizien hag an
artizaned. Kouerien ha proletared - ar re-se Katalaned an holl anezho d'
ar mare-se - a oa stourm en o c'hreiz etre daou rumm fromadennoù hag
uhelvennadoù : o c'halon a oa katalan met o spered a oa spagnol.
Ha n' eus netra souezhus e kement-se rak, mar deo an emskiant
vroadel un dra eus an amzer-vremañ, ez eo kalz koshoc'h an trivliad
broadel : en em ziskouez a ra abaoe pell bewech ma vez lakaet kempouez pe
diogelder ar vuhez pemdeziek en arvar gant an darvoudoù kevredigezhel.
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A-hend-all, pa geñverier trivliad broadel hag emskiant vroadel, e
c'heller lavarout ez eo an hini kentañ tra ar maezioù, hag an eil tra ar
c'hêrioù.
E-kichen Katalonia ar c'hêrioù, hini ar vourc'hizien hag an
artizaned, hag en em zispleg el lennegezh, hag hini ar vicherourien, ez
eus ur Gatalonia all, hini an argoad, hini ar plaenennoù hag ar menezioù,
unan n' he deus ket komzet kalz en hol lennegezh betek-hen - dre m'he
deus marteze arboellet he mouezh evit komz gwelloc'h pa raio - met unan
hag he deus roet deomp eus an trivliad broadel un displegadur oberiant a stourm - ha n' eo ket un displegadur lennegel - a arvestidigezh. Rak
bez ez eus un dra hag a chom gwir a-hed istor Katalonia : bewech ma sav
kudenn an douaroù e sav ivez kudenn frankiz ar vro. Se a zo unan eus
doareoù padus an istor kevredigezhel katalan.
AR GOUERIEN.
Sellomp un tammig a-dostoc'h ouzh an azginivelezh lennegel kroget e
1840. E yezh ar gouerien e oa savet barzhonegoù ha skridoù ar mare-se, ur
yezh glan-souezhus, hep nemeur a spanekadurioù degaset gant doareoù-lavar
ar c'hêrioù. Danvez ar skridoù a oa buhez ar maezioù, ivez. Betek ur

poent, gant ar gouerien e oa chomet bev arouezioù anatañ ar vroad, hag ar
gouerien eo a roas an arouezioù-se d' an emsav lennegel, a oa o vont da
sevel dioutañ an emsav politikel. En emsav-se ez eus tri maread
disheñvel-krenn :
1. Ar rannvroelouriezh. - Bourc'hizien ar c'hêrioù hag ar maezioù a
ra implij eus an trivliad broadel hag a zo o tont da vezañ emskiant
vroadel. Hen implijout a reont evit marc'hata gant Madrid. A-drugarez d'
an emsav emrener he deus Katalonia - hag hi pourchaserez vras al ledenez
iberiat evit an danvezioù gwiadet - tailhoù maltouterezh uhel, en desped
da berc'henned vras douaroù Andalousia ha Kastilha, hag int gwerzhourien
gwinizh, gwin hag eoul da Europa ha d' an Amerik.
2. Ar vroadelouriezh. - Adalek 1923 - derou diktatorelezh an arme
gant Primo de Rivera - ez eo ar vourc'hizien vihan a gemer ar gudenn
gatalan en o daouarn. Renkad etre ar c'hêrioù a zeu a-benn da sachañ ar
gouerien d' e heul, rak evit ar gouerien, an enebour a zo bourc'hiz ar
maezioù, hag a zo rannvroeler hepken, hag a-du gant an diktatorelezh. Adrugarez d' an emglev etre bourc'hizien vihan ha kouerien ez eus bet tu
da embann, e 1931, an eil Republik. Ha neuze e teu an trede maread :
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3. Gouarnamant emren ar Generalitat. - Bennozh d' ar Statudoù,
degemeret gant Parlamant Republik Bro-Spagn, ez eus gant Katalonia ur
gouarnamant dezhi hec'h-unan, zoken ma chom e-barzh ar stad spagnol ; bez
he deus ivez he Farlamant, gant ar gwir da lezennañ evit kalz traoù.
Lavaromp diwar dremen ez eo Strollad Sosialist Bro-Spagn a dorras
lezennoù kevredigezhel ar Generalitat. Gant ar frammadur nevez e kredas
en diwezh ar gouerien, anezho an nerzh brasañ er politikerezh katalan,
dre Strollad Republikan Kleiz Katalonia, goulenn ar pezh o doa c'hoant.
Hag ur wech muioc'h e voe c'hoariet dazont ar vro en-dro da gudenn an
douar.
Lezenn an emglevioù labour-douar.
Ar vuhez e maezioù Katalonia - d' ar mare-se hag hiziv c'hoazh,
siwazh - a oa dezhi doareoù krennamzerel. An emglevioù etre perc'henned
ha feurmourien a oa da badout keit ha ma chomfe bev an div drederenn eus
gwez ar vereuri, an darn vrasañ anezho, alies, plant-gwini. E dibenn an
XIXvet kantved, gant ar filoksera, e c'hoarvezas d' an darn vrasañ eus ar
feurmourien gwelout an div drederenn, ha muioc'h, eus o gwez o vervel :
gant-se e voe torret an emglevioù hag e rankas ar feurmourien, a-benn
mirout o mereuri da labourat, asantiñ da zivizoù garv-meurbet : paeañ ur
feurm digemm ha reiñ ouzhpenn-se an hanter, an drederenn pe an div
bempvedenn eus an eostoù. Kalet-spontus e teuas da vezañ stad ar gouerien
ha, daoust dezho bezañ klasket meur a wech en em strollañ da stourm, n'
eo nemet e 1920 e teujont a-benn da sevel o nerzh, pa voe krouet gant ar
c'hannad broadelour ha republikan Francesc Layret hag e vignon Lluis
Companys ar strollad anvet Unvaniezh Gwinierien, Feurmourien ha
Labourerien all Katalonia. E 1931, hep lakaat kemm al lezenn, e c'hellas
ar gouerien lakaat ar berc'henned da asantiñ d' un distaol evit al
lodenn-eost da vezañ roet dezho : e-lec'h an hanter an drederenn, e-lec'h
an drederenn ar palevarzh, e-lec'h ar palevarzh ar bempvedenn.
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E miz Gouhere 1931 e voe votet gant ar Parlamant spagnol ul lezenn
oc'h aotren adober an emglevioù, ken e c'houlennas 60.000 kouer katalan

kaout emglevioù nevez. Goude eostad 1932 e savas tabut : ne baeas ar
gouerien, hervez al lezenn, nemet an hanter eus ar pezh a baeent a-raok
ha, pa nac'he ar berc'henned degemer al lodenn nevez-se eus an trevad, e
voe buan karget ar maerdioù gant ar sac'hadoù degaset gant ar gouerien
evel paeamant. Neuze, gant Statud Katalonia, e kouezhas ar gudenn-se e
kiriegezh Parlamant Katalonia hag e 1933-34 e voe savet ul !ezenn nevez
a-du gant ar gouerien : ar berc'henned, avat, a reas galv da Lez Evezhiañ
ar Reolennadur, da lavarout eo d' ar gouarnamant spagnol, hag a dorras
Lezenn Parlamant Katalonia. Votet e voe al lezenn a-nevez gant Parlamant
Katalonia ha pa'z eas gouarnamant Madrid muioc'h war an tu dehou, ez
embannas Katalonia he frankiz. Adal miz Gouhere 1936 e teuas an douar da
vezañ tra ar gouerien met goude fin brezel Bro-Spagn e teuas en-dro ar
galloud etre daouarn Katalaniz an tu dehou hag o doa stourmet a-du gant
Franco. Kalz kouerien a rankas mont en harlu. Hiziv, daoust m' o deus
seblantet ar gouerien bezañ gounezet arc'hant e-pad maread ar marc'had
kuzh (1940-47), n'int ket gwall binvidikoc'h, dre n'o deus dastumet nemet
paper, ha reuzeudik a-walc'h emañ o stad. N' emaint ket a-du gant Franco
tamm ebet ha kreñv e chom o broadelouriezh.
AR VICHEROURIEN.
Goude c'hwitadeg 1873, pa embannas proletared Katalonia ar Stad
Katalan, e voe disfi, e-touez ar vicherourien, ouzh an emsav katalanat,
hag a veze sellet outañ evel un emsav bourc'hiz. Ar re wellañ, e-touez
paotred an emsav micherour, a oa troet gant an etrevroadelouriezh ha, tra
ma seblante dezho ar vroadelouriezh mont a-enep d' o uhelvennad, en em
renent evel proviñsidi vihan o sentiñ ouzh mistri kreizennerien. Dre vras
e oa gant micherourien Gatalonia daou zoare d' en em ren e-keñver an
emsav katalan : lod, iset gant Aleksandr Lerroux, hag a oa e gopr ar
gouarnamant spagnol - hen anzavet en deus en e Eñvorennoù - a glaske
distrujañ ar gatalanouriezh. Lod all, onest o spered, a chome war evezh
hepken. E 1919, avat, e voe ur rann en emsav micherour ha bagad
anarkourien Barselona a savas ar C. N. T. pe Kevredad Broadel al Labour.
O rener a oa Salvador Segui - lesanvet Paotr ar Sukr - hag e 1919 e
lavare Segui en ur meeting : « Kredit ac'hanon, ma vefe kaoz un deiz da
sevel Katalonia dieub, disrann diouzh ar Stad Spagnol, ar re gentañ, ha
marteze ar re nemeto, o sevel a-enep frankiz broadel Katalonia a vefe
kapitalourien ar Strollad Rannvroel... Ni, micherourien, en enep, n' hon
eus ket aon ouzh frankiz ar vro, rak ne gollfemp netra gant Katalonia
dieub, hag er c'hontrol e c'hounezfemp kalz ». Kalonek e oa ret bezañ
evit lavarout kement-mañ e Madrid, pa oa katalanourien an tu dehou eus an
Emsav Rannvroeler o lavarout e Barselona e oant a-du gant Katalonia hag e
Madrid e oant sujidi feal da roue Bro-Spagn. Ar gwir a oa gant Segui ha
setu perak e voe diskaret, e 1923, gant lazherien-e-gopr, izili eus
strollad Lerroux, paotr ar gouarnamant spagnol, evel ma oa bet lazhet un
tammig a-raok, Francesc Layret, hag a glaske unvaniñ sindikalourien ha
katalanourien.
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Evel-se e chome an emsav katalan etre daouarn ar vourc'izien vras,
rannvroeler hag a-zehou. Ar vourc'hizien vihan, hag int broadelour, ne
oant ket deut c'hoazh a-benn da gaout d' o ober un diazez poblel.
Bourc'hizien an Emsav Rannvroel a zeuas koulskoude a-benn da gaout digant
Spagnoliz un tammig emrenerezh anvet Mancomunitat Katalonia. Nebeut a dra
e oa, ha ne dalveze nemet evit Katalonia ez-strizh : kaoz ebet eus
Valensia hag ar Balears, evit chom hep diaesañ Spagniz, kaoz ebet eus ar
Rousilhon, evit chom hep diaesañ ar C'hallaoued. Ar Mancomunitat, ma ne

oa gantañ galloud ebet da lezennaouiñ, a voe ur bennozh evit al lennegezh
katalan, hag a adkavas ar vuhez kollet ganti goude ar XVvet kantved.
Ar vicherourien en em ouestlas neuze da gevredigezhioù sevenadurel
al Labour, a voe un arm a-enep ar vezventi, koulz hag un arm evit an
dispac'h hag evit ar sevenadur katalan. Ar jeneral Severiano Martinez
Anido, gouarnour Barselona, a daolas neuze a-enep dezho ar « sindikadoù
dieub », anezho lazherien-e-gopr ha da heul kement-se e vountas Katalaniz
an tu dehou ar jeneral Miguel Primo de Rivera, kabiten jeneral Katalonia,
da gemer ar galloud d' an 13 a viz Gwengolo 1923.
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Etre 1923 ha 1929 e reas an diktatorelezh kalz a zroug d' an emsav
micherour met ne viras ket ouzh ar sindikalourien hag ar gatalanourien
republikan da ober emglev. Ur sindikad, dreist-holl, a droas krenn a-du
gant Katalonia, ar C.A.D.C.I., pe Kreizenn Distag Implijidi ar C'henwerzh
hag an Ijinerezh : hennezh a zeuas da vezañ unan eus nerzhioù bras an
emsav katalan ha da heul e troas ar vicherourien all da welout gwelloc'h
ar gudenn.
D' ar mare-se eo e sav Francesc Macia, bet koronal en arme spagnol
ha kuitaet gantañ e vicher evit en em reiñ da Gatalonia. Ober a reas e
soñj dont e-barzh Katalonia gant un arme dieuberien : c'hwitañ a reas e
daol e Prats de Mollom, el lodenn eus Katalonia a zo dindan ar
C'halloued, dre berzh Garibaldi, anezhañ un agent provocateur e servij
Bro-C'hall. Met gounezet e oa bet gant Macia doujañs ar bobl a-bezh. Da
geñver mouezhiadegoù an 12 a viz Ebrel 1931, e c'hounezas ar republikaned
katalan ar muiañ-mouezhioù er c'huzulioù parrez hag ez embannas Macia
Republik Katalonia. Daou zevezh goude, hepken, e voe embannet ar Republik
e Spagn ha ne ouzer ket mat c'hoazh penaos e voe rediet Macia da zilezel
Republik Katalonia evit ar Generalitat.
Goude marv Macia en em zisrannas anarkourien ar F. A. I. (Kevredad
Anarkour Iberat) diouzh ar vroadelourien met strolladoù sosialist nevez a
voe krouet, hag a stourmas evit Katalonia : rak ne oa ket mui ar
sosialistiezh un dra enbroet, met un dra a save ez-naturel e-touez
micherourien ar vro.
EUS AR REPUBLIK D'AN HARLU.
Heskinerezh, toullbac'hadegoù, lezennoù war-gil, setu ar pezh a voe
ar Republik spagnol war an diwezhadoù. E miz Gouhere 1936, pa sav an
ofisourien, e teu tri emsav Katalonia - emsav ar vicherourien, hini ar
gouerien hag hini ar vroadelourien - da stourm a-gevret er straedoù ha da
sevel a-gevret Kuzul ar Vilisianed ha Gouarnamant ar Generalitat. Ha
neuze e weler unanet tud hag a glask reiñ un dalvoudegezh nevez d' ar
stourm kevredigezhel ha broadel : ul lodenn eus ar vroadelourien, ar C.
N. T., hag ar P. O. U. M. (Strollad Micherour a Unvaniezh Marksel) : ar
gomunisted ha kevrenn gatalan ar P. S. O. E. - Strollad sosialist BroSpagn - a zo a-enep. Daoust da se e c'hoarvez e-pad mizioù kentañ ar
brezel diabarzh un dra ha na c'hello bezañ diverket morse : ar stourm
broadel a glot rik-ha-rik gant stourm ar gouerien ha stourm ar
vicherourien. Rummad-kevredigezhel ha broad a zo bremañ unvanet en
hevelep emgann a-enep ar waskerezh kreizennour, ar waskerezh faskour hag
ar waskerezh trevadennour.
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Ha ma voe kollet ar brezel war dachenn an armoù, e voe gounezet un
dra vras koulskoude : emskiant ar vro hag emskiant ar rummad a oa bet
unvanet ha komprenet o doa kouerien ha micherourien Katalonia ne
c'hellfent ket en em saveteiñ ma ne vefe ket saveteet Katalonia ivez.
Abaoe e pad an unvaniezh-se evel m' eo bet gwelet dreist-holl en
harzlabour bras Barselona e Meurzh 1951.
DOAREOU KATALONIA A-VREMAÑ.
Ur studiadenn hir a eneveizoniezh a vefe ezhomm evit livañ doare
nevez Katalonia. Ret eo koulskoude merkañ un nebeut poentoù :
1) Dre ma 'z eus er gêrbenn, Barselona, ul lodenn vras eus poblañs
Katalonia ez-strizh (etre un drederenn hag ur palevarzh eus ar boblañs
abaoe pell) ez eus bet gant an artizaned hag ar vourc'hizien da gentañ,
gant ar broletared da c'houde, un nerzh bras-tre. Ar mouezhiadegoù
demokratel hepken o deus roet levezon d' ar gouerien.
2) Dre ma 'z eus gant ar gouerien an trivliad broadel ha gant ar
vourc'hizien vihan an emskiant vroadel, en em gav ar gouerien a-du gant
ar rummad-etre ha n' eo ket gant ar vicherourien.
3) An nebeut gounidoù tapet gant ar vroadelourien a zihun er
broletared an emskiant vroadel hag a gas ar gouerien pelloc'h war hent ar
vroadelouriezh.
4) Ma n' eo ket bet graet an emglev etre rummadoù disheñvel
Katalonia war dachenn ar menozioù, ez eo bet graet war dachenn an ober.
Bremañ ez eo ret reiñ d' ar gouerien ha d' ar broletared ur gelennadurezh
katalan nevez a gloto gant menoz ar rummad-etre diwar-benn Katalonia.
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5) Forzh penaos n' eus ket mui tu e Katalonia, hiziv an deiz, da
zisrannañ ar goulennoù broadel diouzh ar goulennoù kevredigezhel. Deut eo
kouerien ha micherourien da gompren o deus da stourm a-gevret gant ar
vourc'hizien vihan. Eus an dra-se e klemme un nebeut mizioù zo un
danevell savet gant komunisted ar P. S. U. C. : re ziwezhat e teuont,
avat, evit kemmañ ar pezh a zo bet lakaet da dalvezout, etre 1936 ha
1939, daoust da eneberezh ar strollad komunist spagnol.
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FRANCESC MACIA

REOLENNADUR KATALONIA
PA voe savet Generalitat Katalonia, he doe ar « stad » nevez daou
reolennadur : unan « diabarzh », hag unan « diavaez ». An hini kentañ,
reolennadur dibabet gant Katalaniz o-unan ; egile, ur reolennadur rediet
war Gatalaniz gant Spagnoliz hag asantet dezhañ, a-youl-fall, gant tud
Katalonia. Ma ne lavare ket an daou reolennadur-se traoù kontrol an eil
d'egile, e lavarent koulskoude an hevelep traoù e doareoù disheñvel-krenn
a-wechoù. Gwelomp da skouer mellad 3 ar Reolennadur-diabarzh : « Yezh
hec'h-un Katalonia a zo ar c'hatalaneg ». Setu holl. Meneg ebet eus ar
c'hastilhaneg. Tra ma lavar mellad 2 ar Reolennadur-diavaez kement-mañ :
« An doare-prezeg katalan a zo, evel ar c'hastilhaneg, yezh a-berzh-stad
e Katalonia ». Ha da heul ez eus ur bern munudoù o vevenniñ strishoc'h
c'hoazh gwirioù ar c'hatalaneg hag o wareziñ spagnelezh an enbroidi
spagnol e Katalonia. Hag evel-se penn-da-benn.
Setu amañ da heul un nebeut arroudennoù diwar an « Estatut interior
de Catalunya », evel m' eo bet embannet er « Butlleti oficial de la
Generalitat de Catalunya, del dia 27 de maig de 1933 ».
« Pobl Katalonia, oc'h adc'hounit he fersonelezh politikel hag oc'h
en em ziazezañ evel galloud emren, a ziskleir, dre nerzh he Farlamant, al
Lezenn-Diazez amañ da heul :
Mellad 1. - Ar galloud, e Katalonia, a sav diouzh ar bobl hag a lak
anezhañ da dalvezout dre ensavadurioù ar Generalitat.
Mellad 2. - Kerbenn Katalonia a zo Barselona.
Mellad 3. - Yezh hec'h-un Katalonia a zo ar c'hatalaneg.
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Mellad 4. - Banniel Katalonia a zo ar bannie! hengounel, gant peder
barrenn ruz war ur skramm melen.
Mellad 5. - Anavezet e vo evel Kataloniz, ez-politikel : da gentañ,
ar re a zo bet ganet katalan ha n' o deus ket graet o annez e-keñver
Lezenn er-maez eus Katalonia d' an eil, an holl re, hag int Spagnoled, o
deus graet o annez e-keñver Lezenn e Katalonia.
. . .
Mellad 8. - An dimeziñ a zo diazezet war kevatalder gwirioù ar
priedoù.
. . .
Mellad 9. - An ober gant ar gwir da berc'hennañ traoù a rank bezañ
awenet gant mad ar gevredigezh. Holl binvidigezh ar vro a zo lakaet e
servij an arboellerezh dre vras.
. . .

Mellad 11. - Ar skoliata kentañ-derez a vo a-redi, dibaeamant, ha
katalan dre ar yezh ha dre ar spered. Awenet e vo gant uhelvennadoù al
labour, ar frankiz, ar reizhder kevredigezhel hag ar gengarantez denel,
hag e vo kaset da benn gant ensavadurioù deskadurezh kenliammet dre ar
skol unvan. En holl zerezioù e vo laik.
. . .
Mellad 12. - Al labour, dindan an eil stumm pe egile, a zo un dlead
kevredigezhel. Gwarezet e vo gant ar Generalitat hervez bevennoù he
galloud.
. . .
Mellad 14. - Ar skoazell kevredigezhel a zo un dlead a-berzh ar
Generalitat. Bez e roio ar Generalitat skoazell d' ar mammoù, d' ar
vugale, d' ar re gozh, d' ar re glañv ha d' ar re nammet.
. . .
Mellad 15. - An uzurerezh a zo difennet a-grenn.
Mellad 16. - Gant gouarnamant ar Generalitat e vo suraet efedusted
hag al lakaat da dalvezout lezennoù laik ha kevredigezhel ar Republik.
N' he deus ar Generalitat relijion ofisiel ebet.
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Mellad 17. - Ar Generalitat a zo anezhi benveg lezennel emrenerezh
Katalonia.
Bez' ez eus anezhi ar Parlamant, ar Rener-Meur, hag ar C'huzulOberiañ pe Gouarnamant.
. . .
Mellad 19. - Dilennadus e vo evit ar mouezhiadegoù ar geodediz
dezho ouzhpenn 23 bloaz, bezet a vezo o reizh hag o stad-tiegezh, gant ma
vint katalan ez-politikel ha ma vo ganto ar perzhioù mennet gant lezenn
ar mouezhiadegoù.
. . .
Mellad 21. - Gant al lezenn e vo reoliet ar gwir da votiñ hervez
kevatalder ar reizhoù, ha gant al lezenn e vo termenet ivez ar pezh a
lakaio un den dic'houest pe divarrek da vezañ kannad.
. . .
Mellad 57. - Kuzulioù-parrez Katalonia a vo emren.
. . .
Mellad 61. - Gant ar c'huzulioù-parrez ez eus ar gwir da gaout ha
da brenañ madoù, da gaout labouradegoù arboellerezhel hag ijinerezhel ha
da ren o dispignoù. »
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PER DENEZ

Diviz gant ur C'hataloniad : JORDI VENTURA
- Peseurt lec'h he deus ar yezh e buhez ar vro ?
- E Katalonia e komz an holl katalaneg. N' eo ket hor bro ur vro
divyezhek. En ur c'horn hepken e vez komzet spagnoleg : e kêr Alacant, da
heul an enbroerezh spagnol a bad eno abaoe daou gantved. E kêr hepken, ahend-all : rak war ar maez tro-dro e vez komzet katalaneg ken glan hag
hini ar Pireneus.
- Hag er c'hêrioù, e Barselona ?
- Da gentañ ez eus bagadig an dud e-karg pe a-du gant ar
gouarnamant pe an nevez-vourc'hizien deut pinvidik diwar ar marc'had kuzh
e-pad ar brezel : lakaomp un 200 familh bennak. Ar re-se a gomz
spagnoleg. Nebeut a levezon o deus. Diouzh an tu all ez eus ar
vicherourien baour a zeu, eus Bro-Spagn, da glask labour e Barselona :
400.000 a zo anezho bremañ, ha 25.000 ouzhpenn a zeu, well-wazh, bep
bloaz. Dont a reont eus Andalousia dreist-holl, eus Murcia, eus bro ar
c'hastilhaneg : kêriadennoù a-bezh a zo deut a-wechoù, an holl a-gevret.
Ar re-se, ganet er-maez eus Katalonia, ne sellont ket outo o-unan evel
Katalaniz, hag a gomz spagnoleg. A-hend-all, an holl re all a gomz
katalaneg : e pep lec'h hag evit pep tra.
- En ilizoù ?
- An darn vrasañ eus ar prezegennoù a vez graet, siwazh, e
spagnoleg. En un nebeut lec'hioù hepken e vez implijet ar c'hatalaneg.
206
- Ar Skol-Veur ?
- E spagnoleg e vez graet ar c'hentelioù. Met katalaneg hepken e
komz ar studierien kenetrezo : pa vez komzet spagnoleg e troomp kein. Epad ar c'hentelioù e vez un nebeut studierien oc'h ober o goulennoù e
katalaneg : respontet e vez dezho e spagnoleg. Er-maez eus ar
c'hentelioù, avat, e vez divizet e katalaneg gant ar gelennerien. A-hendall, war-dro 70 % eus ar studierien a leugn o faperioù e katalaneg.
Menegomp un dra all diouzhtu : ar P. S. U. C. (Strollad Komunist
Katalonia) a embann pep tra e katalaneg.
Kentelioù a zo bremañ e katalaneg e Skol-Veur Barselona, rak kroget
ez eus bet da gelenn katalaneg e 1961 da heul ur gourdrouz arsav-labour
gant 200 studier. E 1962, gwelloc'h a zo, ez eus bet un ugent bennak a
studierien o c'houlenn tremen o arnodennoù e katalaneg : asantet ez eus
bet d' o goulenn.
Ur virvidik a vuhez katalan a zo gant ar studierien : ober a reont
prezegennoù e katalaneg, c'hwec'h ar bloaz, e diabarzh ar Skol-Veur :
diwar-benn lennegezh koulz ha politikerezh ; etre 100 ha 200 selaouer a
zeu dezho, ha n' eus nemet katalaneg gant an holl.

E Valensia ez eus ur Skol-Veur all, a zo enni war-dro 100 studier
broadelour. Er goañv 1961 en deus dean ar skol-veur kunujennet yezh
Valensia : ranket en deus en em zigareziñ da heul an trouz savet gant ar
studierien, ha bremañ e vez kelennet ar yezh teir eurvezh ar sizhun, evel
ur yezh vodern all.
- Daoust ha n' eus ket ivez, er-maez eus ar Skol-Veur, ur gelennerezh a
youl vat ?
- Eo. Ur gelennerezh kuzh a zo e kêr ha war ar maez. En holl
garterioù Barselona ez eus kentelioù gant ar c'hevredigezhioù
micherourien hag all. Kentelioù prevez a zo ivez : labour ar studierien
ez eo. Un niver bras-divent a gentelioù a vez roet evel-se : rak n' eus
ket ur gevredigezh ha n' he defe ket he c'hentelioù katalanek.
- Peseurt pouez he deus Barselona e-keñver peurrest ar vro ?
- Bras-tre. Barselona, ez-strizh, he deus ur milion hanter a dud.
Gant ar c'hêrioù bihanoc'h a zo stag outi - Sabadell, Badalona, Terrassa,
L'Hospitalet - ez eo ouzhpenn daou vilion a dud hag a zo kreizennet eno,
da lavarout eo tost an drederenn eus poblañs ar vro.
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- Bremañ, ar yezh er skolioù estr eget ar skolioù-meur ?
- Skolioù kentañ, skolioù eil derez : netra. Ne vez ket kelennet ar
yezh. Ar vugale, koulskoude, a c'hoari e katalaneg er porzh. E 1941-1942
ez eus bet klasket ober gant ar Simbol : c'hwitet eo bet an taol. An
Itronezed Du, avat, un urzh relijiel a zo el ledenez, a ro prizioù d' ar
vugale a gomz spagnoleg e-pad ar vakañsoù.
- Lavarit deomp ur ger mar plij diwar-benn an embannadurioù.
- Berzet eo gant al lezenn an holl embannadurioù mareadek e
katalaneg. Troet e vez an difenn dre embann rummadoù levrioù hag a zeu
er-maez ingal. N' eus ket a gelc'hgelaouennoù kuzh. Ar
c'helc'hgelaouennoù embannet e stumm levrioù a zo :
El Pont, embannet bep tri miz war 60 pajenn, o plediñ gant al
lennegezh, an arzoù-kaer, ar varzhoniezh. Ober a ra ivez bruderezh evit
al levrioù katalanek, ar pezh a zo a-bouez rak Spagnoliz a dav war
levrioù Katalonia. Pemp bloaz zo eo bet savet ar gelaouenn-mañ.
Ponent, embannet e Mallorca : trimiziek, 50 pajenn. Savet pemp
bloaz zo ivez. Kelaouenn ar re yaouank ez eo : 23 bloaz eo ar rener.
Ar pezh a lavaren koulskoude tuchantik, diwar-benn hor
c'helc'hgelaouennoù moulet e stumm rummadoù levrioù, n' eo ket mui gwir
abaoe miz Du 1959, pa 'z eus bet taol dispac'h menec'h Monserrat. Gant ar
re-mañ e veze embannet ur seurt lizher-kelc'h evit an dud bet en o lazkanañ. Er goañvezh 59-60, aet skuizh o welout stad dister an embannerezh
mareadek e katalaneg, o deus divizet sevel, ez digor, ur gelaouenn
viziek, moulet war baper kaer, hag o tont er-maez evel kelaouenn, kuit a
ardoù : Serra d'Or eo anv ar gelaouenn-se, digor eo d' an holl forzh
petra e vefe o menozioù politikel, hag, a-hed he 60 pajenn, e pled gant
ar c'hoariva, ar sinema, buhez ar micherioù, kudenn ar gerioù nevez, al
livouriezh, ar sonerezh (arabat disoñjal n' eus ti-Opera ebet e BroSpagn, pa 'z eus unan e Barselona), al levrioù nevez, hag ur c'horn

plijus a zo gouestlet d' al lizheroù d' ar rener ; embann a ra ivez
danevelloù, ha skeudennaouet eo eus ar bravañ. 6.000 koumananter he deus.
Goude ur pennad, e teuas ar vistri da sevel o fri, hag int da gas
poliserien d' ar manati : da be vad ? Diouzh an emglev gant ar Vatikan,
ne c'hell ket menec'h - pe beleien - bezañ harzet gant polis ar stad.
Respont a reas an Abad dre ekskumunigañ ar gouarnour spagnol, a rankas
mont kuit. Abaoe e vev hag e kresk Serra d'Or e peoc'h.
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N' eus, siwazh, kazetenn ebet, daoust m' emeur o paouez sevel - un
dra all a-enep d' al lezenn c'hoazh - ur gazetennig skeudennaouet, eus ar
vravañ, evit ar vugale : Cavall Fort. Sellit, setu an niverenn 5 anezhi :
20 pajennad, istorioù dedennus, kalz « bandennoù skeudennaouet », kementmañ dindan kiriegezh Sekretouriezh Katekiz Girona, Vic ha Solsona - da
lavarout eo savet « war ar maez ».
- Ha levrioù, daoust hag hoc'h eus levrioù a bep seurt e katalaneg ?
- E 1948 eo ez eus bet kroget adarre da embann levrioù e katalaneg : epad an nav bloavezh da heul ar brezel, ne oa bet embannet netra, levr
ebet. Difennet e oa. Al levr kentañ embannet goude an « darvoudoù » a voe
un dastumadennig eus skridoù ar barzh kozh Verdaguer. Hep kalz a bouez
drezañ e-unan, met pouezus-bras evel arouez. Goude-se, ez eus bet kroget
da voulañ da vat : romantoù ha barzhonegoù. Met nebeut a arc'hant a oa,
ha gwerzhet fall e vezent. Ret e oa kaout sikour. Ret e oa krouiñ prizioù
lennegel. Rak ne oa ket mui eus ar prizioù met gant ar Jocs Florals,
difennet ha lidet bremañ en estrenvro. Adalek 1951, gant sikour
uzinourien vrogar, ez eo bet adsavet ar prizioù lennegel, hag e vez roet,
bep bloaz, e noz Santa Llucia - da lavarout eo d' an 13 a viz Kerzu - ar
prizioù-mañ : priz ar buhezskrid 2.500 Lur (Nevez) ; priz an arnodskrid
1.500 Lur ; priz ar romant 15.000 Lur ; priz an danevell 4.000 Lur (*) ;
priz an douaroniezh hag ar beajoù 1.000 Lur. Ha ne venegan ket dre ar
munud an holl brizioù bihan roet gant an I. E. C. (Ensavadur ar Studioù
Katalanek), anezhi ur gevredigezh savet 60 vloaz zo hag a ro goproù o
vont eus 100 da 1.000 Lur. Al levrioù o deus bet ur priz da geñver Santa
Llucia a vez moulet, diwar goust ar gevredigezh, 3.000 skouerenn anezho ;
lezet e vez an 3.000 skouerenn-se gant ar mouler evit ur yalc'had a 30
Lur.
(*) Ar blijadur hon eus da venegiñ amañ en deus bet hor c'heneil Jordi
Ventura priz an istor e Kerzu 1962 evit e levr « Els heretges catalans ».
209
- Peseurt prizioù a ro Ensavadur ar Studioù Katalanek ?
- Reiñ a ra prizioù evit studiadennoù a ouiziegezh. Ur priz 100 Lur
da skouer a zo evit studiadennoù diwar-benn an anvioù-lec'h hag ur priz
1.000 Lur evit Geriadurioù Micherel. A-hend-all e skoazellont ivez ar
studiadennoù tec'hnek, ar studiadennoù war al !ennegezh, al
louzawouriezh, h.a.
- Hag eus pelec'h e teu an arc'hant evit an holl brizioù-se ?
- Lod a zo roet gant an embannerien. Met al lod brasañ a zeu eus an
uzinourien vrogar. A-hend-all, ez eus prizioù gant an darn vuiañ eus
kêrioù ar vro. Da skouer, e vez roet prizioù gant Maerdi Mallorca - daou
evit rannyezh Mallorca, an eil evit ar c'hoariva hag egile evit ar
varzhoniezh, hag un trede evit ar romant, e forzh peseurt rannyezh e vefe

: ur priz 4.000 Lur eo hennezh. Kêr Barselona ivez a ro prizioù, da zeiz
an «dieubidigezh » evel ma lavar Spagnoliz - da lavarout eo an
dieubidigezh... gant Franco ! Nevez 'zo ez eus bet krouet zoken gant kêr
Barselona ur priz a varzhoniezh : met n' eus nemet kolaboratourien pe
rannvroelerien o kenstrivañ evitañ. A-hend-all, ur bern kêrioù, ha zoken
karterioù eus Barselona, a ro prizioù barzhoniezh - etre 250 ha 500 Lur o
zalvoudegezh - hag atav e vez kavet tud e-leizh da lakaat o anv evito. Ha
prizioù all c'hoazh : da skouer hini ar c'hoariva roet gant Kevredigezh
Keneiled Joan Santa Maria. N' omp ket berr, anat, gant ar prizioù. Ha
priz ar Roman Katalanek a zo uheloc'h eget forzh peseurt priz spagnol.
- N' em eus ket klevet anv eus prizioù evit levrioù bugale.
- Nann, rak ar seurt levrioù ne vezont ket aotreet. N' eus marteze
difenn ebet skrivet ez-sklaer e-barzh al lezenn. Met evit al levrioù
bugale ez eo evel evit al levrioù tec'hnek. Evit pep levr e vez ret
goulenn, en a-raok, un aotre da embann. Goulenn a reer an aotre. Ma n'
eus ket bet roet an aotre dindan tri miz, n' eus ket gwir da embann.
Neuze ne respontont ket. Nebeut amzer zo hon eus ar gwir da embann
geriadurioù.
- Neuze, n' o deus ar vugale netra da lenn ?
- O, eo. Rak kavet hon eus e oa tu da werzhañ al levrioù embannet
a-raok 1939. Hag an niver levrioù deiziadet eus a-raok 1939 ne seblant
ket mont da hesk. Ne zeu ket ar polis da sellout re a-dost. Met diaes eo
ar seurt doare ober.
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- Daoust e c'hellit reiñ din un nebeut munudoù diwar-benn an embannerezh
e katalaneg ?
- An darn vrasañ eus an embannerien a zo e Barselona. Reiñ a reont
deomp a bep seurt skridoù. Da skouer emeur oc'h embann bremañ un
Douaroniezh Katalonia, peder levrenn gant ur bern skeudennoù, levrioù
diwar-benn Arzoù Katalonia, Tud Vrudet Katalonia, emeur o prientiñ zoken
unan diwar-benn an Istor. Levrioù a lorc'h eo ar re-se : war-dro 500 lur
e koust ul levrenn. Ha, koulskoude, e vezont gwerzhet mat, ha prenet, war
dermen, gant micherourien Gatalonia, hag a bae 16 lur ar miz evit o
c'haout. Er bloaz-mañ (1962) eo bet echu moulañ ar « Geriadur Bras », dek
levrenn, war-dro 800 pajenn ment kenwerzhel e pep hini, e katalaneg pennda-benn. Er Balears eo bet moulet ar geriadur-mañ, dre m' eo bet kroget
eno gant un den eus Mallorca, ar chaloni Alcover, a brientas an div
levrenn gentañ. Ur skrivadur dezhañ e-unan en doa ar chaloni. Echuet eo
bet gant ur c'helenner-lise eus Minorca, anvet Moll, e kenlabour gant ur
Valensiad, Sanchis-Guarner. Ur mell oberenn eo anezhi.
A-hend-all evit ar romantoù ez embanner etre 3 ha 6.000 skouerenn
eus pep levr. O friz a ya eus 200 betek 1.200 lur hag un niver mat a vez
embannet bep bloaz, tost da 100. Roet e vez an aotre evito. Ret e vez
avat kemmañ pe troc'hañ tammoù e-barzh. Evit an troidigezhioù, ne vez ket
embannet kalz, dre ma vez peurliesañ nac'het an aotre, nemet e vefe evit
troidigezhioù diwar an oberennoù klasel. Koulskoude e fell din menegiñ un
droidigezh nevez-embannet, hini « Brezel ha Peoc'h » gant Tolstoï : gant
ar pevare embannadur emaomp, 8.000 skouerenn anezhañ ; 20 lur e koust al
levr. Un droidigezh kaer all eo hini « Ar Vreudeur Karamazoff » gant
Dostoievsky. Daoust hag e venegin ivez « Buhez Pau Casals » - a vez
kammanvet alies Pablo Casals, evel pa vefe Spagnolat - gant Joan

Alavedra. Bez' ez eo bet an oberour sekretour Macia ha Companys : e tri
miz ez eus bet graet tri mouladur - 2.000 skouerenn pep hini - eus e
levr. Kalz levrioù istor a embanner, met atav dindan stumm buhezskridoù,
rak berzet e vez al levrioù diwar-benn Istor ar Vro.
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E Barselona ez eus pevar embanner hag a lak war ar marc'had war-dro
20 levr bep bloaz (*).
Fentus a-walc'h, e Barselona eo e vez embannet ar skridoù evit ar
Rousilhon - evit Katalonia dindan ar C'hallaoued ! Da skouer an
dastumadenn « Tramontane » gant barzhonegoù J. S. Pons ha kontadennoù J.
P. Cerda. E Valensia ez eus an embanner Totre, hag a ro barzhonegoù ha
romantoù dreist-holl. Er Baléars ez eus ti-embannerezh Moll, a ra war-dro
dastumadennoù levrioù rakprenet. Levrioù a bep seurt ez int, marc'had-mat
: war-dro 2 lur pep hini. Un 40.000 rakprener bennak en deus. E Barselona
ez eus ivez embannadurioù marc'had-mat, gant miliadoù rakprenerien,
diwarbenn an istor dreist-holl. E Barselona c'hoazh, emañ Rafael Dalmau
(**) oc'h embann skridoù politikel, doare demokratel-kristen, pe skridoù
diwar-benn ar broioù all. D' am soñj ez eo pe re varc'had-mat, pe re ger
hon embannadurioù : n' eus ket a-walc'h a levrioù d' ur priz etre.
(*) P' emaon oc'h eilskrivañ testenn va diviz gant Jordi Ventura, e
lennan roll-levrioù an Editorial Selecta eus Barselona. War ar roll-se e
welan : 19 anv er rummad « Biblioteca Perenne » hag 11 er « Biblioteca
Excelsa », o-daou rummadoù levrioù a lorc'h, keinet e ler ; 315 anv er
rummad boutin « Biblioteca Selecta » ; 23 anv er rummad « Obres Completes
de Josep Pla » ; 20 anv e rummad an troidigezhioù - dister a-walc'h e
gwir dre o zalvoudegezh. En diwezh ez eus 73 anv er rummad marc'had-mat «
Edicio Popular ». N'ouzon ket hag-eñ ez eo Editorial Selecta an embanner
brasañ e Barselona, pe n' eo ket.
(**) mignon kozh da v-Breiz Atao.
- Daoust ha n' eus ket gant ar c'hatalaneg ur gudenn a rannyezhoù ?
- Hor rannyezhoù a zo kozh - nemet ar rousilhoneg a zo savet diwar
levezon ar galleg. Ar rannyezhoù pennañ a zo kataloneg ar reter - hini
Barselona - ha kataloneg ar c'hornog, a ya betek an harzoù, betek Andorra
ha Lleida : hennezh an hini eo a zo degemeret evel yezh lennegel. An teir
rannyezh-se a zo e Katalonia gozh. An douaroù gounezet diwezhatoc'h o
deus rannyezhoù diouto o-unan : Mallorca ha Valensia, adc'hounezet war an
Arabed. Rannyezh ar Baléars he deus miret dibarderioù souezhus, hag ar
valeñsieg a zo tost a-walc'h ouzh katalaneg ar c'hornog. Ur yezh lennegel
unvan a zo avat : e-keñver reizhskrivadur e klot gant katalaneg ar
c'hornog met degemeret ez eus bet enni gerioù eus an holl rannyezhoù.
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Anat eo ez eo bet savet ar yezh unvan a-enep, hag en desped da
Spagnoliz. Ar re-se o deus klasket isañ Mallorkiz ha Valeñsiaded a-enep
da Gatalaniz all. E-pad kalz bloavezhioù ez eus bet tud tapet ganto.
Bremañ ez eo echu. Ar re yaouank a zo Katalaniz hepken, hag o yezh a zo
ur yezh unvan, daoust pegen kalet o deus klasket Spagnoliz lakaat ar
valeñsiadeg hag ar mallorkeg da vezañ anavezet evel yezhoù, gant ur
reizhskrivadur dezho o-unan. Echu eo bremañ kudenn ar reizhskrivadur.
Baléariz ne skrivont ket ar ger-mell, da skouer, evel m' hen distagont
(miret o deus an es hag ar sa kozh o tont eus ipse, tra ma teu el ha la
eus ille) : ar skingomz, a-raok '39, en doa graet kalz da unvaniñ ar

yezh, o tivizout ober gant ur seurt yezh-etre, ur seurt « koine »
implijadus d' an holl.
- Ha penaos emañ kont hiziv gant ar yezh er skingomz ?
- Ret eo da gentañ kompren penaos eo renket ar skingomz. Skingomz
ar stad spagnol a zo, met e-kichen ez eus ur bern skingomzoù all : kalz
kêrioù o deus o skingomz prevez. Da skouer ez eus Radio-Barselona, RadioOspitalet ; gant Terrassa, ur gêr 20.000 den e-kichen Barselona, ez eus
ur skinva ivez, evel ma 'z eus unan gant Sabadell, ur ger micherourien
40.000 den enni, gant ar Baléars, h.a. Skinvaoù prevez e vezont alies,
dieub, hag a embann pezh a blij dezho : n' eus nemet ar c'heleier aberzh-stad ez int rediet da skinañ div wech an devezh. Ar radio spagnol
ne ra morse gant ar c'hatalaneg : ur wech bennak koulskoude e klever
bremañ ur pezh-c'hoari e katalaneg. Ar skinvaoù all a embann alies awalc'h kanaouennoù ha pezhioù e katalaneg. Rak, lavaromp kement-se
diouzhtu, bev-mat eo ar c'hoariva e Katalonia : e Barselona ez eus daou
c'hoariva ha bemdez ez vez pezhioù e katalaneg.
A-hend-all, Radio-Moskva ha Radio-Praha a skin katalaneg bemdez, o
reiñ keleier ingal a-hed an devezh. Kelaouet-mat ez int. Ur wech e oa bet
un darvoud er Skol-Veur diouzh ar mintin : diouzh an noz e oa brudet gant
Radio-Moskva. E-pad ar brezel e oa skinadurioù katalanek bep sizhun gant
ar BBC : padet o deus bloaz pe zaou. E Radio-Paris e c'heller klevout
katalaneg marteze ur wech ar bloaz. A-hend-all, ez eus ur akinva hag a zo
e yezh ar c'hatalaneg : Radio-Andorra ez eo. Yezh-stad eo ar c'hatalaneg
en Andorra ha pasporzhioù ar vro a zo moulet e katalaneg. Anvioù ar
stalioù a zle bezañ e katalaneg ivez : ur stal « Aux Champs-Elysées » a
zo deut da vezañ « Camps Eliseus ». Heñvel-tra evit tachennadig Llivia,
dindan beli Bro-Spagn hag eñ gronnet gant douaroù dindan beli Bro-C'hall:
e yezh a zo katalaneg.
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Pa gomzer eus tachennoù katalan war zouaroù all, koulz menegiñ ivez
kêr Alguer, e Bro-Sardinia, 20.000 den enni o komz katalaneg : un
aspadenn eus beli arboellerezhel Katalonia. Eno eo bet graet ar Jocs
Florals n' eus ket pell, goude bezañ bet graet e Buenos-Aires, Paris,
New-York, London, h.a., peogwir eo bet difennet o ober er vro. En Alguer,
avat, ma ne oant ket er vro, e oant er gêr memes tra.
- E peseurt stad emañ ar yezh en dachenn renet gant ar C'hallaoued ?
- Ouzhpenn 200.000 den a zo o chom er Rosello hag er rannvroioù
stag outañ : Cerdanya, Conflent ha Vallespir. Ar yezh a zo katalaneg ar
reter, met levezonet gant ar galleg ha gant enbroerezh Okitaniz, dreistholl er blaenenn. N' eus nemet er menezioù ez eo chomet glan. Ne vez ket
komzet kalz gant ar vourc'hizien, ha ne vez ket komzet ouzh ar vugale,
nemet er menezioù hag er maezioù don. Er c'hêrioù n' eus mui nemet an dud
en o oad hag a gomz katalaneg. N' eus ket a gazetennoù. Ur
gelc'hgelaouenn trimiziek anvet Tramontane, a vez embannet en div yezh.
Reiñ a ra keleier, barzhonegoù. A-hend-all e vez e Perpinya, renket gant
skoazell Felibriz, ar Jocs Florals de la Ginesta d'Or.
E Montpellier ez eus ur gelaouenn drimiziek, Vida Nova, hag a vez
embannet en okitaneg ha katalaneg e Mec'hsiko ez eus Horitzons, kelaouenn
ar gomunisted, ha Pont Blau, kelaouenn ar vroadelourien, an hini wellañ
eus an holl re embannet e katalaneg ; e Kuba ez eus Nova Katalunya, hag e
Buenos-Aires Ressorgiment. E berr e c'heller lavarout ez eus ur seurt

kelaouennig gant pep trevadenn, pe greizenn, gataloniat en estrenvro.
Ar strolladoù, evel just, o deus o embannadurioù. E Toloza ez
embann ar M. S. C. (Moviment Socialista de Catalunya) ur gazetenn viziek.
Ar gomunisted a embann o hini ivez. Studierien gomunist Barselona a
embann ul lizher kuzh e e katalaneg.
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- Daoust hag ez eus stourmoù menozioù el lennegezh katalanek ?
- A bep seurt tuioù a zo gant hol lennegezh. Lenn a reer kalz
galleg. Neuze ez eus kalz levezon gant lennegezh Bro-C'hall ha, da heul,
stourm etre ar skrivagnerien « engouestlet» hag ar re n'int ket. Daou
varzh a dalvoudegezh etrevroadet hon eus bremañ : J. V. Foix ha Salvador
Espriu - hep disoñjal Carner, evel just, a zo en harlu. Foix a zo da
vezañ keñveriet ouzh ar c'hatalan all-se a zo e anv Salvador Dali, hag a
zo, eveltañ dreistdarvoudennel. Espriu, evel Maragall a-raok, a glask an
diviz gant Bro-Spagn. Un ton biblek a zo gant e varzhoniezh : gwelout la
Pell de Brau, da skouer. Hor romantourien a zo da vezañ meneget dreistholl en o zouez Blai Bonet, eus Mallorca, a skriv istorioù a
seksualerezh, istorioù tud foll, hag, e Barselona, Manuel de Pedrolo ha
Josep Maria Espinas, o-daou dindan 35 bloaz. Pedrolo en deus graet a bep
seurt micherioù da c'hounit e vuhez, sevel a ra e romantoù diwar-benn ar
gisti, diwar-benn Spagnoliz paour deut da labourat e Katalonia, tra ma
sav Espinàs romantoù kevredigezhel leun a druez evit ar beorien. En holl
hon eus war-dro 80 den o skrivañ romantoù : diaes eo barn en un nebeut
gerioù. Menegiñ a rin c'hoazh unan avat : Joan Fuster, hag a zo eus kornbro Valensia, skridvarnour ha danevellour eus an dibab.
- Gwelout a ran ez eus ur gwir vuhez speredel e katalaneg : met petra
'zo c'hoazh er-maez eus an traoù moulet, hag a vez sellet ken pizh outo
gant an evezhierezh ?
- A bep seurt bodadegoù-noz a zo, aozet gant kevredigezhioù relijiel,
gant ensavadurioù-studi, gant kelaouennoù, gant strolladoù-studierien,
gant « oaledoù », gant kevredigezhioù sportel, ha me ' oar. Alies e vez
enno ar pezh a anvomp « kelc'hgelaouenn gomzet ». Ur pennad-digeriñ a zo,
goude-se un diviz gant ur skrivagner, pe un den barrek war gudenn pe
gudenn, ha goude-se e lenner ur pennad eus ur romant, pe un danevell, pe
barzhoniezh. Meur a vodadeg evel-se a vez bemnoz e kêr Barselona.
Pezhioù-c'hoari a zo ivez, fonnus : met ret eo anzav ez eo izel o live,
ken izel hag e Bro-Spagn.
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- Petra zo bremañ e Katalonia e-keñver politikerezh ?
- N' eus strollad ebet aozet mat. Unan hepken a zo, kuzh, gant izili ha
kartennoù : Unio Democratica de Catalunya. A-enep int kaout darempred
gant Euzkadi hag Okitaniz arabat feukañ Bro-Spagn ha Bro-C'hall ! Ur
strollad bourc'hizien vihan n' eo ken. Ur strollad komunist P. S. U. C.,
Partit Socialista Unificat de Catalunya, a resev arc'hant digant ar
strollad komunist spagnol ha ne anavez evel Katalonia nemet Katalonia
gozh, ez-strizh. Bez' ez eus c'hoazh strolladoù all : ar Front Nacional
de Catalunya, an Esquerra de Catalunya ha kalz re all. Ar strolladoù bras
a zo aet da get, evel al Lliga Catalanista savet gant Cambo, an den-se
hag a skoazellas ivez Okitaniz hag Andalouziz. Aet da get ivez an Accio
Catalana, ar re-mañ paeet gant ar C'hallaoued. An nerzh nemetañ a chom etouez micherourien Katalonia a zo an anarkisted. 8.000 a zo c'hoazh e-

barzh ar C. N. T. : arabat disoñjal ez eus bet 200.000 ur mare zo bet.
Spont bras ar gomunisted ez int. Evit ar poblañs, emañ dre vras a-du gant
ar vroadelourien. Bremañ ez eus ur strollad all o sevel : Democràcia
Cristiana. Ar gouarnamant a serr e zaoulagad. Embann a reont levrioù
bihan. Ez-ofisiel ez int rannvroelerien. Met kement-se ne douell den.
Bemdez avat e kemm stad an traoù e-keñver politikerezh : emañ nerzhioù
bras oc'h en em glask hag o sevel (*).
- Bez ez eus, evel just, nerzhioù all, er stad spagnol, o stourm evit an
hevelep pal.
- Ya. Euskariz a zo anavezet-mat ganeoc'h. (Kreñv int. E Galisia n'
eus ket, siwazh, kalz tra. En Andalousia ez eus ur strollad broadelour :
trouz a vez, bep an amzer, hogen tavet e vez warnañ. Andalouziz a zo
Arabed spagnolekaet : n' o deus ket disoñjet penaos eo bet gwastet o bro
gant Spagnoliz. An emsavadeg diwezhañ a zo bet er XVIIvet kantved met bev
ha kreñv e oa ar strollad broadel e-pad ar Republik. En inizi Canarias ez
eus ur bobl all o vevañ, ar bobl « guanche », spagnolekaet int ivez. Ur
strollad broadel a zo eno. Diouzh an tu all, avat, e c'houlenn ar Marok
an inizi Canarias.
Diouzh tu Spagnoliz n' eus netra da c'hortoz rak ar strolladoù
spagnol, pe kuzh pe en harlu, ne anzavont ket emsav broadel Katalonia.
Prieto, rener ar P. S. O. E., marv e 1962, a zo bet unan eus enebourien
vrasañ Katalaniz.
Katalaniz an harlu a zo a-du gant ar vro met o bugale a zo deut alies da
vezañ ken Venezueliz pe Mec'hsikiz pe Arc'hantiniz. Int, ma vefe un taol
dispac'h, a garfe distreiñ d' ar vro, met dianav int d'an dud yaouank :
kudenn peurbadel an harluidi !
(*) Abaoe ma 'z eo bet skrivet kement-mañ ez eus bet savet ur strollad,
kuzh, a-bouez, anvet Unio Nacional de Catalunya.
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A-hend-all, n' eo ket a-enep Bro-Spagn hepken ez eus da stourm, met
ivez a-enep da Vro-C'hall hag a zalc'h ar Roussilhon. Ha levezon BroC'hall a zo souezhus e-touez broadelourien Gatalonia. Soñjal a reont enni
atav evel e bro ar frankiz. Dek mil Katalan a zo bet engouestlet en arme
gall e 1914, met goude e nac'has Clemenceau pep skoazell outo : « Pas
d'histoire », a lavaras. Dianavezout a-grenn a reont an darn vrasañ,
Europa ar C'hornog, troc'het m'int bet diouti gant ar voger paper savet
gant Spagnoliz. Ne ouzont ar pezh a dremen er bed nemet evel m' hen
diskouez dezho Spagnoliz. Ret eo kemmañ kement-se hag en em stagañ
muioc'h ouzh emsavioù ar pobloù bihan all.
- An dazont ?
- Ar stad, evel just, a zo gwelloc'h eget e 1939, pa veze fuzuilhet an
dud a-vil-vern : 100.000 broadelour hon eus kollet neuze. An harlu. An
distruj. Ar yezh difennet. Ar vourc'hizien o komz spagnoleg er gêr.
Bremañ hon eus gounezet an emgann sevenadurel. Ret eo gounit an emgann
politikel. Er bloavezhioù da zont e savo an nerzh hag a gaso Franco d' an
traoñ. Rak, arabat hen disoñjal Barselona e vez atav hag lak ar
gouarnamant spagnol da gouezhañ.
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ALAN TORAVEL

NOTENNOU DIWAR-BENN KATALONIA
1. - En-dro d' ar gouelec'h.
Katalonia, evel Euzkadi, ar Portugal hag ar pobloù kastellaneger, a
zo unan eus ar peder broad eus ledenez Iberia. War vevenn-reter ar Spagn
e savont.
E teir bro ez int lodennet : Katalonia, Valensia hag an inizi
Balearez. Etre ar Pireneoù ha genou stêr an Ebr en em led Katalonia. Ouzh
he heul, war-du ar c'hreisteiz, en em astenn Valensia a-hed an aod betek
Alikant. E-tal an div vro-se, e sav enezeg ar Balearez pell en donvor.
Ouzhpenn 600 km. hed eo Katalonia ha Valensia penn ouzh penn ha 50 km.
treuz hepken ez int e meur a lec'h. War o led e kaver ur blaenenn strizh,
bevennet diouzh tu ar Reter gant ar mor, ha sko ouzh un donvro uhelennek
diouzh an tu all. Rak se, ar Broioù Katalan a vez troet war-du ar mor
Kreizdouarel dreist-holl, ha n' eo ket war-du Spagn, a vir outo un
aradennad a venezioù uhel da gaout darempred ganti.
O gorread, an hanter anezhañ o vezañ dindan Katalonia ez-strizh, a
zo 60.287 kilometrad karrez, bezet 12 dre gant eus hini Spagn. E dibenn
ar bloavezh 1958, e save o foblañs da 6.703.520 a dud en holl (3.780.940
anezho o chom e Katalonia) bezet 22 dre gant eus poblañs ar Stad Spagnat.
E-touez ar re boblekañ eus Spagn eo ar Broioù Katalan. E kêr e vev
al lodenn vrasañ eus an dud. En enep, e-kreiz al ledenez e kaver dek war
an daouzek departamant diboblekañ eus Bro-Spagn. Arouezius kenañ eus
doare ar Spagn e vez fetister ar boblañs tro-war-dro d' un tachennad
ec'hon ha didud. War uhelgompezennoù ar c'hreiz en em astenn Kastella, ma
sav enni Madrid, kêrbenn vurevkratel ar Stad. War-lerc'h Madrid, Valensia
ha Barselona (enni 1.465.449 a annezidi) eo kêrioù pennañ al ledenez.
Diouzh ar sell kentañ mañ, eo anat an diforc'h bras etre ar Broioù
katalan ha kastella, a voe lakaet 250 bloaz 'zo he hollveli da waskañ war
ar broioù sko outi. Ken don all e vo an diforc'h a c'hellimp anataat war
dachenn an arboellerezh.
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2. - Al labour dic'hounid.
A-viskoazh o deus pledet ar Broioù katalan gant un arboellerezh eus
ar c'hentañ. Er Grenn-Amzer, pa ne veze eus Kastellaniz nemet mesaerien
ha meuriadoù brezelgar, en em roe Katalaniz d' ur c'henwerzh fonnus adreuz ar mor kreizdouarel a-bezh. En XVIIIvet kantved, an ijinerezh a
roas ul lañs dispar d' ar vro. Kentañ korn-bro eus ar Spagn ma voe roet
bod d' an ijinerezh a voe Katalonia, a zeuas da vezañ e-giz-se ar vro
diorroetañ eus al ledenez iberek. Kreskiñ a reas eno ur gevredigezh
ijinerezhel, enni ur renkad-tud-etre pouezus meurbet a genwerzhourien hag
a oberiatourien-vihan. Hec'h emframm kozh a viras Kastella avat, anezhañ
ur bobl vunut a labourerien-douar dindan dalc'h un nebeut perc'henned
pinvidik. Astennadurioù a-bouez a vo d' an dibarelezh-se war emdroadur ar
menozioù.

Ken dre an ijinerezh, ken dre al labour-douar, ez eo ar Broioù
katalan ar c'hombod pennañ eus an ekonomiezh spagnat. Ar bempvedenn eus
ar frouezh-douar a vez gounezet ganto, diwar gwini, ar gwez orañjez hag
ar gwez olivez.
Kreizenn ar ijinerezh spagnat a zo Katalonia. Gant an nerzh dourtredan e vez pourchaset dezhi an energiezh a zo ret evit he c'has en-dro.
Ar gwiadoù eo pennañ embregerezh Katalonia. An darn vuiañ eus an
neuzadegoù hag an tri falevarzh eus ar gwiañ kotoñs, gloan ha seiz a sav
e Katalonia. Ul lec'h bras a vez dalc'het ivez gant an ijinerezh kimiek,
ar vetalouriezh skañv, hag ar simañtadegoù. Potas a vez tennet a-zindan
an douar. Ambregadegoù prevez eo al lodenn vrazañ anezho.
Dav eo menegiñ ivez ez a war vrasaat pouez an douristelezh en
ekonomiezh katalan. Stankoc'h-stank e teu an estrenion da weladenniñ ar
g-« Costa Brava » en hanternoz Katalonia, pe da hañvenniñ war aodoù ar
Balearez.
Douget e c'hellfer bezañ da grediñ e vez miret d' ar Broioù katalan
ul lec'h dibar en ekonomiezh ar Spagn. Ne vez ket, evel ma vo merket
splann deomp dre an nebeut skouerioù-mañ :
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- Bez' e raskl ar Stad 20 dre gant eus he gounidoù diouzh
Katalonia. 7 dre gant hepken eus hec'h arc'hanterezh a enouestl enno endro, ha c'hoazh e vez miret an hanter anezhañ evit an arme hag ar polis.
- 1.935 peseta a ro ur Spagnad d' ar Stad bep bloaz. Diganti e tegemer
en-dro 2.187 peseta dre ar verouriezh. Ur C'hatalan eñ a ziyalc'h 2.331
peseta ha ne vez daskoret dezhañ nemet 520.
Talvezout a ra eta largentezh ar Broioù katalan da harpañ ha da
wellaat framm isdiorroet ar Spagn. E 1958, e save ar muiañ-gounid
daspugnet gant ar Stad diwar goust Katalaniz da 7 miliard a besetas.
Abaoe un dek vloaz bennak eo aet war washaat ar skraperezh-se. Pemp gwech
bihanoc'h e voe hollad he muiañ-gounid etre 1946 ha 1950 eget an hini hon
eus merket evit ar bloavezh 1958 hepken. Doareoù grevusoc'h a ziskouez
splann ez eo mennet groñs ar Stad d' ober un drevadenn gant Katalonia,
daoust d' he galloudezh arboellerezhel bezañ kreñv.
War zigarez digreizennañ, e laka ar gouarnamant harz ouzh
diazezidigezh labouradegoù nevez e Katalonia. En tu kontrol, e ro laouen
skoazell da zilerc'hiañ an embregadegoù eus Katalonia d' o adsevel e
Kastella. Dindan e atiz, ez eus diredet un engroez a vrizh vicherourien
dizesk ha didra d' ober o annez e Katalonia. Galvet ez eus bet avat
tec'hnekourien hag arbennegoutien gatalan da labourat e kreiz ar Spagn.
An testeni a ro deomp Katalonia n' eo ket ur rannvro, forzh pegen
galloudus bennak e ve hec'h ekonomiezh, evit mestroniañ he zonkadur, ma
chom e-barzh stern ur Stad kreizennelour. E-barzh ur seurt karc'har, ne
denn ket ar binvidigezh natur da emzieubidigezh ar madoù, ha nebeutoc'h
c'hoazh da hini ar spered.
Ra vezo klevet kement-se gant ar re eus hor c'henvroiz a wel e
sorc'henn an ekonomiezh an diskoulm nemetañ a lakay pare da wall-enkadenn
hor Bro. Keñveriañ ar pezh a c'hoarvez gant Katalonia ouzh stad an
ijinerezh e Flandrez (sell. Al Liamm 68/188).
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3. - Ar Yezh.
Ar yezh eo al liamm oc'h eren an teir bro gatalan etrezo. A-raok
trec'hadenn ar faskelezh, e veze Skol-Veur Barselona kavell ur yezh hag
ur sevenadur a veze brudet en tu all da harzoù ar Spagn.
Ur yezh romanek eo ar c'hatalaneg kar-nes emañ d' an okitaneg a vez
komzet e kreisteiz ar stad c'hall. Disheñval bras eo enta diouzh ar
spagneg. E lennegezh koshañ a sav d' an XIIvet kantved. En em astenn a
reas evel yezh sevenadur a-dreuz ar Mor Kreizdouarel betek Sikilia. E lez
ar Rouantelezh katalan e voe komzet betek ar XVvet kantved. Menel a reas
yezh ar melestradur betek 1710, ma voe staget neuze Katalonia ouzh
Kastella. Betek 1862 e talc'has an aktoù-noter da vezañ skrivet e
katalaneg. Biskoazh n' en deus paouezet da vezañ yezh an holl hag a bep
lec'h, ha da bourvezañ ul lennegezh builh. Ur gwaskerezh hep e bar en
devoe da c'houzañv en ugentved kantved a-berzh ar Stad spagnat, ha
gwashoc'h c'hoazh abaoe donedigezh Franco.
4. - Betek an amzer-vremañ.
Astennidigezh an impalaeriezh Frank a vountas an alouberien Arabek
er-maez eus hanternoz Katalonia adalek an IXvet kantved. Abred a-walc'h e
teuas an dierned lec'hel a-benn da startaat o beli dre o stourm ouzh
kalifelezh Kordova. Adal diwezh an Xvet kantved en em zispartijont diouzh
ar vestroniezh karolinegour. D' ar mare-se e voe diazezet Tiad Hêrel
Barselona, a renas war ar vro betek ar XVvet kantved.
Dre zimeziñ e 1137 en em unanas Tiad Barselona ouzh Tiad Aragon da
sevel « kurunenn Aragon ». E 1519 e teuas kurunenn Aragon e-barzh
monarkelezh an Habsburged, dindan beli Charlez Bemp. E-barzh ur
C'hengevredad en em vodas ar broioù spagnat.
Diwar ar XVIIvet kantved e krogas da vat ar re Habsburg da vont war
ziskar. Filip IV a strivas neuze da adstummañ ar framm kengevredadel ha
da gendeuziñ ar rannvroioù en ur Stad kreizennelour, a vije Kastella en
he fenn. Ar strivadenn-se a voe kaoz eus emsavadeg Portugal ha Katalonia
e sell da dec'hout kuit diouzh dalc'h an Habsburged. Ma teuas da vat e
daol gant ar Portugal, a zeuas da vezañ ur Stad emren, e rankas Katalonia
plegañ goude ur stourm hir.
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Brezel Hêrezh Spagn a dlee lakaat Kastellaniz da gaout o c'hoantmestroniezh war ar broioù all. Deraouiñ a reas ar brezel e derou an
XVIIIvet kantved. Helebini a oa savet etre ur Gall, Filip a Anjou, mabbihan da Loeiz Pevarzek, hag an arc'hdug Charlez a Aostria. Harp Kastella
en doa ar c'hevezour gall, hag an Aostriad hini Bro-Saoz ha Katalonia, a
rae anezhañ gwellañ diwallour frankizioù kozh ar C'hengevredad. E greñv a
gemeras ar Gall war an Aostriad. E 1706 e voe embannet stagidigezh an
Aragon ouzh Kastella. Derc'hel a reas Katalonia avat gant he stourm evit
ar frankiz. Goude ur seziz a badas pevarzek mizvezh, e rankas Kêr
Varselona en em zaskoriñ e miz Gwengolo 1714. Dre zekred an « Urzh Nevez
» e teuas Filip V mestr war Gatalonia, bet kollet neuze diganti he holl
lezennoù dezhi hec'h unan. Termen a voe lakaet d' ar Brezel Hêrezh gant
feur-emglev Utrec'ht. An emglev a startae unveliegezh Kastella war ar
peurrest eus ar Spagn, en eskemm eus he dalc'hedigezhioù en Izel-Vroioù

hag en Italia. Evit gwir ne blegas morse a-grenn Katalonia dirak
Kastella, eviti da vezañ graet gant an nerzh evit lakaat Katalonia da
anzav hec'h aotrouniezh. Ar penn-kaoz eus gwanded ar Spagn a zo da glask
en disujedigezh-mañ betek hon deizioù.
5. - An Azgivinelezh.
Gant kreskidigezh an ijinerezh, an adnevesadur romantel, skignerezh
ar menozioù liberal er c'hêrioù bras, e tihunas nerzhusoc'h eget biskoazh
an emskiant vroadel e Katalonia. War ar maez, e talc'he ar
rannvroelourien hag ar roueelourien da vagañ ar spi da adsevel kurunenn
gozh Aragon. Er c'hêrioù bras avat, e kreskas ar menoz kevredadel er
speredoù republikan war-raok. E-keit-se, e Kastella, ez emdroe en un
doare all ar menozioù diwanet diouzh birvilh an Dispac'h Gall. Tuet e oa
kentoc'h liberaled ar vro-se da vont a-du gant ur Stad kreizennelour-rik,
war batrom ar framm jakobin eus Bro-C'hall. Adsavidigezh ar Vourboned e
1874 a gasas da get an holl rakvenozioù-se. Direspont kaer e chomas ur
c'houlennadeg hegarat bet kaset gant ar speredegourien gatalan d' ar roue
Alfoñs XIII evit ma ve gwellaet stad ar vro hag hini ar yezh. Diwar-se,
kement hent hervez al lezenn o vezañ sparlet, n' helle ar savboentoù
nemet mont war bellaat an eil re diouzh ar re all. En-dro d' ar menoz
broadel rik en em stardas ar re o doa dilezet a uhelvennad diamzeret ar
c'hostezennoù kozh. Frouezh a zougas prestik ur seurt emzalc'h.
Gwellaennoù a zegasas ar Stad da Gatalonia, gant aon na 'z afe an traoù
war washaat.
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- E 1913 e voe lakaet ur C'huzul Rannvroel e penn an teir Bro
Gatalan. War-raok e voe kaset gantañ adsavidigezh us spered broadel er
broioù adunvanet. E 1919, ar C'huzul a ginnigas zoken ur raktres
emrenerezh. Mouezhiet e voe ar raktres gant 1046 Kuzul-Kêr war 1702. Ar
gouarnamant-kreiz a nac'has avat degemerout anezhañ ha d' ar blotoù e voe
taolet ar raktres.
- E 1923 e teu rivin ar renadurezh roueel da vezañ anat d' an holl.
An dizurzhioù sokial, diaezamant an ofisourien goude droukverzh brezel ar
Marokko, a redias Alfoñs XIII da envel e penn ar Stad ur « jeneral eus ar
Palez », ar jeneral Primo de Rivera. Deraouiñ a reas neuze oadvezh an
diktatorezhioù-soudard. Da fall e troas ar stal gant Katalonia. Torret e
voe ar C'huzul Rannvroel diouzh e garg. A-dreñv ar vroadelourien en em
vodas kalz a dud ha Francesc Macià a gemeras penn ar stourm.
- E 1930, e kresk dalc'hmat levezon ar Republikaned hag emañ ar
Rouantelezh o vont da gouezhañ. Un emglev a voe skoulmet etre Katalaniz
hag ar Republikaned spagnat. Harp a rojent da adsevel ar Republik ma vije
gounezet gant Katalonia an emrenerezh e-barzh ar Stad nevez. Pa zeuas
trec'h ar republikaned e 1931, ne voe ket torret an emglev-se. 6.134
kador war 8.761 a voe gounezet gant ar vroadelourien republikan e-doug an
dilennadegoù. D' ar 14 a viz Ebrel e voe embannet ar Republik Katalan
gant he frezidant kentañ, F. Macià, e Barselona.
Ur raktres emrenerezh a voe aozet kerkent gant an dileuridi
gatalan. E miz Eost, 75 dre gant eus ar bobl a respontas ya da
vouezhiadeg ar raktres. Da c'houde e voe degemeret gant ar Parlamant
Spagnat, a zegasas dezhañ kemmoù bras a-walc'h evelkent. E penn Katalonia
e voe lakaet ur Parlamant, ennañ 80 kannad. Ur gouarnamant, dindan

renerezh ur prezidant, a lakae da dalvezout al lezennoù mouezhiet gantañ
ha gant hini ar Spagn. Bevennet strizh e veze galloud ar parlamant
katalan.
- Dindan e zalc'h e oa lakaet ar velestradurezh diabarzh, ar polis,
ar Reizhder.
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- Ar Republik Spagnat a vire eviti hec'h unan stur an aferioùdiavaez, an difennerezh hag an arc'hanterezh.
Dindan dalc'h an div vestroniezh a-gevret e chome ar skingomzerezh
hag ar c'helaouennerezh.
A-zerez gant ar spagneg, war renk ur yezh-stad e voe savet ar
c'hatalaneg. Gantañ hepken e veze graet e kentañ derez an Deskadurezh.
Gwirioù par o deveze an div yezh en eil derez hag er Skol-Veur.
D' ur c'hengevredad n'helle ar Republik treiñ ken. Raktresoù all a
emrenerezh a voe mouezhiet gant ur muiañ-niver bras a vouezhioù en
Euzkadi hag e Galikia. Edo ar Spagn war-nes digemerout un emframm
kevredadel pa darzhas e 1936 ar pevare brezel-diabarzh eus an Istor
spagnat.
Freuzh ha reuz ar brezel-diabarzh na voe ket espernet da Gatalonia
a gemeras ennañ ur perzh oberiant. Dedennet e oa bet ur c'halz a
vicherourien gant ar politikerezh bet heñchet war an tu kleiz gant an
daou brezidant katalan kentañ (Francesc Macià ha Lluis Companys). Evel
broad en em savas Katalonia ivez ouzh an diktatoriezh o tont war-c'horre
adarre.
Goude daou zevezh emgannoù-straed e voe flastret emsavadeg ar
gwarnizon spagnat e Barselona. Berzh a reas avat ar reveulzi er Spagn,
nemet e kêr Vadrid ; en Euzkadi hag e Katalonia e voe trec'het. Goude ur
stourm didruez e c'helle ul lezenn sinet gant Franco d' ar 5 a viz Ebrel
1938 embann « donedigezh kalonek hon armeoù e-barzh Katalonia » hag anzav
« d' ar proviñsoù katalan an enor da vezañ renet evel o c'hoarezed, ar
proviñsoù all eus ar Spagn ». Ur politikerezh a ouennlazh a voe lakaet da
vont en-dro diouzhtu gant renadurezh Franco e sel da zispennañ a-bennfont ar bersonelezh katalan.
6. - Yev Franco.
Gant div hentenn ez eas tud Franco da dizhout o fal adal 1939.
Diouzh un tu ez eus bet lakaet an nerzh da dalvezout evit skarzhañ kuit
pep youl a eneberezh diouzh ar speredoù ha diouzh ar c'horfoù. Diouzh un
doare kalz didrouzoc'h e voe sevenet peurziskaridigezh ar Sevenadur
katalan, war un dro gant ar gwaskerezh politikel. Evit en em zigablusañ
eus he muntroù dizolo pe get, en em ziazez ar Stad Spagnat war un
arguzenn direndael : gouez dezhi ez eus ur « gumuniezh a donkadur » etre
pobloù al ledenez iberek o rediañ anezho da vevañ a-gevret. Kement ober
a-enep red an tonkadur a vez un torfed a dleer kastizañ didruez.
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Kerkent ha diazezet renadurezh Franco, e voe beuzet ar vro gant ul
lanv a brizonadegoù, a jahinadegoù hag a lazhadegoù. Harzet e voe ar

prezidant Lluis Companys e Bro-c'hall, m' en doa kavet repu enni, ha
lakaet gant ar Gestapo ha tud Vichi etre daouarn tud Franco. Fuzuilhet e
voe d' ar 15 a viz Here 1940 e Barselona.
Goude diskar ar faskelezh en Europa e 1945 e kavas re brim da
Gatalaniz edo Franco o vont da vezañ dispennet d' e dro. Un taol gwask
nevez a voe skoet gant ar vroadelourien a gredas neuze mont er-maez a
guzh. Urzhiadur ar « frankiz dibad » a voe lakaet da dalvezout. Da skouer
un tregont bennak a dud a voe harzet e 1947 hag a rankas gortoz 14 bloaz
kent dezho bezañ galvet dirak ul lez-varn o dinammas penn-da-benn. E-pad
ar 14 bloavezh-se a frankiz dibad, e rankas an dud-se gouzañv ur spierezh
diastal digant ar polis war o moneadurioù, war o lizhiri, war o
darempredoù.
Tennoc'h-tennañ e teuas da vezañ al lezennadurezh. Ul lezenn a
genurzh, embannet e 1959, a damalle a « emsavadeg dre an armoù » kement
hini a « skignfe keleier faos pe distummet e sell da strafuilhañ an urzh
boutin... a savfe irienn dre ne vern peseurt doare e ve, pe a gemerfe
perzh e bodadegoù, e kaozadegoù pe e diskleriadegoù gant an hevelep
pal... ». D' an tamallad e vez lakaet ur prosezadur eeunaet. Dirak ul
lez-varn brezel e vez galvet ha ne c'hell ket kemer harp war un alvokad
dibabet gantañ, un ofisour a vez lakaet d' e zifenn.
Da heul dizurzhioù Barselona e 1960 e voe harzet ha merzheriet tud
yaouank eus ar Skol-Veur. A-unvouezh e savas alvokaded Barselona klemm aenep seurt doareoù ober, o tiskleriañ « n' o deveze ar geodedourien kred
ebet ma vefe lakaet al lezennadur kustum da dalvezout... hag e vez torret
hennezh ez-digor gant gwalldaolioù ouzh an doujañs da vab-den ».
An ensavadurioù etrevroadel evel an O. N. U. pe an U. N. E. S. C.
O. (ma vez ar Spagn lod anezho) n' hellont ket teurel ar bec'h war ar
Stad a-zivout ar ouennlazh sevenadurel. N' eus pennad lezenn ebet o
tiskleriañ fraez ur politikerezh resis a zigatalanekaat. Nemet an holl a
vez rediet da ober gant ar spagneg e pep lec'h.
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Skarzhet kuit eo bet ar c'hatalaneg diouzh ar mererezh-stad, diouzh
an Deskadurezh ha diouzh holl dachennoù ar vuhez boutin. Hervez ul lezenn
embannet e 1945 e voe lakaet d'an deskadurezh ar pal mañ : « Kefridi an
deskadurezh eo gounit un tro-spered kreñv ha disrann ha reiñ d' ar
remziadoù da zont un emskiant a levenez hag al lorc'h eus ar vammvro
hervez pal an Emsav broadel ». Ul lesanv kastellanek a rank dougen ar
vagig disterañ. E holl wirioù a geodedad a goll un den-mañ-den dezhañ un
anv katalanek. Strivet ez eus bet ivez da envel Katalonia ar « Biz » eus
ar Spagn. Ne chom netra ken eus ar 24 kelaouenn bemdeziek, eus ar 400
kelaouenn vareadek a zeue er-maez bep bloaz, e katalaneg, a-raok ar
brezel-diabarzh. Ur c'hant bennak a levrioù hepken, pe war-dro, a vez
aotreet bep bloaz; e-skoaz ar 750 levr a zeue er-maez tregont bloaz 'zo.
Ur gwaskerezh ispisial a vez renet ouzh al levrioù evit ar vugale hag
ouzh an troidigezhioù diwar al lennegezhioù estren.
Dinamm kaer en em ziskouez avat renadurezh Franco dirak kredenn ar
bed. Diouzh an ezhomm e vez implijet gantañ troioù-pleg evit kuzhat ar
wirionez. Embannet e voe un nebeut bloavezhioù 'zo ul levrennadurezh,
enni an holl oberennoù, sañset, bet savet e katalaneg abaoe 1939, evit
studierien estren ar skolioù-hañv. Dre zizonestiz e voe tremenet hep ober
meneg eus deiziad an embannidigezh eus pep levr. Tu a voe e-giz-se da
guzhat ne zeuas a-zindan ar wask levr katalanek ebet etre 1938 ha 1947

hag e voe savet an drederenn eus al levrioù-se a-raok ar brezel-diabarzh.
7. - Ar stourm kalet.
An emsav katalan, evitañ da vezañ mac'het didruez, a zalc'h kalonek
da sevel e vouezh en e vro hag en estrenvro. Skrivagnerien gredus a ra
bepred war dro ul lennegezh nerzhus ha lennerien e-leizh a lonk an nebeut
oberennoù aotreet gant an tamallerezh. Emañ ar c'hatalaneg en arvar
koulskoude, dre ziouer a skolioù d' e gelenn. Dindan kuzh e vez roet an
tammig deskamant d' ar yaouankizoù war o yezh. Kement-se n' eo ket awalc'h koulskoude da cheñch penn d' ar vazh. Meur a wech ez eus bet
tennet selloù an ensavadurioù etrevroadel gant ar strolladoù katalan en
harlu » war ar ouennlazh oc'h ober e reuz e Katalonia. Ouzh mogerioù
fetis, renadurezh Franco eo aet d' en em derriñ avat an holl
strivadennoù-se evit diwall gwirioù ur vroad.
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Da glozañ, e lakaomp amañ un arroudenn tennet eus ur studienn bet
savet gant ar « Greizenn a studioù katalan» e 1961.
« Ker pell ha ma saver da vammenn an droug, e veizer n' eus nemet
un diforc'h a zerez, ha n' eo ket a ziazez, etre dispennidigezh ur
strollenn vroadel pe sevenadurel dre bulluc'hañ hec'h izili, ha
drasterezh he spered-stroll, he yezh, he sevenadur hag hec'h emskiant a
vroad. Ma teu ar Stad vestronier ha gwasker a-benn eus an oberenn-se, en
em gavo da c'houde gant un dornadig tud a vo aesoc'h a se da vestroniañ.
Diaesoc'h e vez d' ur bobl derc'hel gant ar stourm ouzh ar mac'herezh mar
bez kollet diganti hec'h emskiant vroadel hag he youl-vevañ, kerkoulz hag
he fersonelezh. »
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Un nebeut Kataloniz vrudet
ENRIC PRAT DE LA RIBA.
Enric Prat de la Riba a zo bet ganet e Castellterçol, e-kichen
Barselona, e 1870. Hep arvar ebet, eñ an hini eo a zo bet brasañ denstad Katalonia er mare a-vremañ. Da 17 vloaz ez eas e-barzh an emsav
rannvroel met hepdale e sebezas an holl o komz eus Katalonia evel ur «
vroad. », ur vroad hag a oa broad nemeti Katalaniz. Pell ac'hane e oa ar
rannvroelerien gozh, evel just. Anvet dre vouezhiadeg da rener Kreizenn
ar Skolioù Katalan, hag eñ 20 vloaz hepken, e krogas gant e brezegenn
gentañ evelhen : « Aotrounez, komz a rin deoc'h eus hor bro Gatalonia hag
a zo, bezet hi bras pe vihan, bro nemeti Katalaniz ». Evit ar wech kentañ
e oa degaset an uhelvennad broadel e-barzh kelc'hioù-ren uhelañ ar vuhez
katalan. Ur gwir zispac'h e oa, ha disrannoù a voe en emsav, evel ma oa
ret.
E 1894 e skrivas Prat de la Riba, e kenlabour gant an tad
Muntanyola, un Diverrañ eus ar Gredenn Gatalan, hag a voe moulet 100.000
skouerenn anezhañ, ar pezh a oa un dra souezhus evit ar mare. E lavaroù a
oa sklaer ha didro ha, kempennet evel ul levr-katekiz, e stummas an
Diverrañ ur rummad a-bezh a Gatalaniz. Goude-se e teuas Prat de la Riba
hag e vignoned da gemer en o c'harg ar gelaouenn vareadek La Veu de
Catalunya (« Mouezh Katalonia ») hag e rejont diouti ur gazetenn
bemdeziek, hag he doe daou vouladur bemdez adalek ar c'hentañ a viz
Genver 1899. Dindan levezon Prat de la Riba e teuas al Lliga de
Catalunya da c'hounit an holl vourc'hizien gatalan d' ur vroadelouriezh
eus an tu dehou.
Anvet da gannad e 1904, e stourmas dibaouez Prat evit an uhelvennad
broadel, hag en e levr Broadelouriezh Gatalonia e tiskouezas sklaer an
diforc'h a-grenn a oa etre ar menozioù a « vroad » hag a « rannvro ».
Embannet e 1906 e voe adembannet al levr e 1910 en enor d' an oberour hag
a oa deut da vezañ rener Kuzul Proviñsel Barsolona. Ha dellezek e oa eus
ar garg-se. Rak etre 1904 ha 1910 en doa savet Ensavadur ar Studioù
Katalan, ar Studioù Skolveurel Katalan, Kendalc'hioù etrevroadel ar
C'hatalaneg, hag all, koulz hag ur gazetenn bemdeziek all El Poble
Catala. Tri bloaz goude, e 1913, e c'houneze an Estatut de Mancomunitat,
hag a strolle peder rannvro gatalan - lezet er-maez Valensia hag an inizi
- evit o boazañ ouzh an emrenerezh.
Kement a zeuas da heul : Skol an Ijinrezh, Skol ar Sekretourien
Maerdi, h.a., ar skolioù katalanek ha, de heul, broadelouriezh ar bobl,
kement-se a savas eus e labour. En a-raok ne oa nemet un dibab tud o lenn
katalaneg ; goude-se, en un devezh hepken, Devezh al Levr, e veze
gwerzhet e kêr Barselona 40.000 levr e katalaneg ha 5.000 hepken e
spagnoleg.
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Aet divi gant al labour, e varvas Prat de la Riba e 1917, pa oa 47
bloaz. A-hed e vuhez re verr e oa bet el seny ordenador de Catalunya - ar
furnezh a frammas Katalonia.
*

LLUIS COMPANYS I JOVER.
Alvokad barselonat, gounezet war an diwezhat d' ar vroadelouriezh
katalan. E kenlabour gant Francesc Lairet, ar c'hannad broadelour
republikan, alvokad Kevredigezh Vroadel al Labour, e krouas Unvaniezh
Feurmourien ha Labourerien-Douar Katalonia, hag a dizhas kaout war-dro
5.000 ezel. En hevelep bloavezh, e 1920, e oa muntret Lairet war urzh ar
gouarnamant hag ar vourc'hizien rannvroelour : rak ar re-mañ, goude marv
Prat de la Riba, a werzhe o gwirioù broadel d' ar jeneraled spanol en
eskemm evit ar « peoc'h kevredigezhel ».
Lluis Companys, hag eñ kuzulier kêr Barselona, a voe kaset da
gastell Mola, toullbac'h an arme en enezenn Menorka. Tamallet e veze
outañ degas trubuilhoù kevredigezhel. Ur wech dieubet e vevas e-pad
bloavezhioù e kuzh, dindan diktatorelezh ar jeneral Primo de Rivera ;
skoazellet gant ar vourc'hizien gatalan, e trubardas ar jeneral anezho
diouzhtu goude, evel just.
An taol-trubarderezh-se a zegasas diskar an tu dehou. E miz Ebrel
1931, da geñver ar mouezhiadegoù evit ar c'huzulioù kêr, e votas
Katalonia a-bezh a-du gant ar Republikaned. D' ar 14 ez embannas Lluis
Companys ar Republik Spagnol e Barselona. Un nebeut eurvezhioù goude e
teuas Francesc Macià, rener Strollad Republikan Kleiz Katalonia, d' en em
unaniñ gantañ hag an daou anezho a embannas neuze Republik Katalonia er
Stad Kevredadel Spagnol. Heuliañ Barselona a reas Madrid. Rediet e voe
Macià da zilezel ar Republik evit kemer ur Generalitat dispis-meurbet,
hag a oa un doare emrenerezh arvarus-bras. Pa varvas Macià, kentañ RenerMeur ar Generalitat, e kemeras Companys ar garg en e lec'h.
Iset gant eneberezh Katalaniz an tu dehou, e teuas Companys da
vezañ ur broadelour eus an tu kleiz hag evit abegoù ar c'hoari politikel
e reas emglev gant an anarkourien. E 1934 ez embannas adarre ar Republik,
met c'hwitañ a reas an dispac'h. Toullbac'het e voe, hag harluet goudese. Dont a rae tud an tu dehou war-c'horre met gant mouezhiadegoù 1936 ez
eo an tu kleiz a c'hounezas. Ha setu adarre Companys rener ar
Generalitat. Re an tu dehou, an arme, ar feodaled spagnol, an holl re a
oa a-du gant « unvaniezh sakr bro-Spagn » a emsavas : karlourien,
falangourien, roueelerien, rannvroelerien gatalan, gopridi arme Afrika en
em strollas dindan renerezh Franco, hag a zeuas a-benn, gant skoazell
Italiz hag ar C'hermaned, da zistroadañ e holl gevezerien.
Dinerzhet gant trubarderezh ar rannvroelerien, e kouezhas Companys
dindan galloud an anarkourien spagnol e Katalonia. N' en doe mui nemet ur
garg aroueziel, hep gwir galloud ebet, a-benn ar fin. N' en doe mui nemet
ar skingomz evit gervel Katalaniz da chom unanet. Met ne gomprenas ket ar
re-se, rannet ha ma oant gant ar c'hudennoù arboellerezhel, e c'halvadenn
ankeniet « Katalonia, Katalaniz !» .
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A-benn ar fin ne voe mui a emrenerezh katalan, ket zoken dre anv.
Lazhet e voe kalz Katalaniz enep-frankour. N' o doe mui Katalaniz ken
dibab nemet etre dizurzh an anarkouriezh, ha goude-se ar gomunouriezh, pe
Franco. Dindan renerezh Companys e c'hoarvezas kement-se. Hag hepdale e
oa fin ar brezel.
Tec'hout a reas Companys da Vro-C'hall ha goude-se ez eas da
Vreizh, e-lec'h ma chomas da ober war-dro e vab klañv, o nac'h dilezel

anezhañ. Er Baol eo e voe harzet gant an Alamanted, da vezañ roet da
Franco. Marteze ne ouezas ket Companys, e-doug e vuhez, labourat evel ur
gwir rener da Gatalonia. Met dre e varv e tasprenas pep tra. Barnet e voe
e Barselona gant ul Lez-varn Arme ha fuzuilhet d' ar 15 a viz Here 1940.
Mervel a reas kalonek-tre en ur youc'hal VISCA CATALUNYA ! A-raok bezañ
diskaret en doa tennet e votoù evit santout, dindan e dreid noazh, douar
e vro muiañ-karet.
*
JACINT VERDAGUER.
Ganet e Folgueroles e 1845 ha marv e Vallvidrera (Barselona) e
1902. Gant ar beleg-barzh Verdaguer eo e voe savetaet ar c'hatalaneg, rak
eñ an hini eo a zaskoras dezhañ e lorc'h hag e vrud goude tri c'hantved
diskar. Teuziñ a reas kenetrezo an div gostezenn eus an azginivelezh, an
hini ouiziek hag an hini boblek, ha evel-se e viras ouzh an emsav adsevel
ar yezh da gouezhañ en akadameiezh difrouezh. Kasaet e voe evel ma vez
kasaet an holl re a wel ar wirionez, hag e varvas er baourentez ar
vrasañ, en e azez war ur gador, rak roet en doa e wele hag e holl
arrebeuri all d' ar beorien, hag a oa paouroc'h c'hoazh egetañ. Chom a
reas betek an diwezh keneil d' ar re vunut, d' ar re ezhommek, ha betek
an diwezh ivez e nac'has degemer enorioù ar re binvidik, zoken pa ranke
evit-se, sevel a-enep d' e eskob... Atav eo bet karet ha doujet gant ar
bobl ha zoken e-pad ar brezel-diabarzh, ne voe ket disleberet na diskaret
e zelwenn e Barselona, hag eñ diskouezet en e sae-veleg. Ne c'hellfe ket
bezañ brasoc'h prouenn eus an azaouez o devez an holl outañ. Gantañ eo
bet skrivet Canigo ha dreist-holl l'Atlantida, hag a voe savet sonerezh
eviti gant Falla.
*
JOSEP CARNER.
Unan eus gwellañ barzhed Katalonia, emañ o vevañ en harlu, e
Brussel. Ganet e Barselona e 1884, en deus kaset ar varzhoniezh gatalan,
da heul Verdaguer ha Maragall, pelloc'h c'hoazh war hent an adsavidigezh.
Kinniget eo bet evit ar Priz Nobel. Savet en deus Llibre dels poetes,
Llibre dels sonets, h.a.
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CARLES RIBA I BRACONS.
Ganet e Barselona e 1893, marv e 1959 : unan eus barzhed bras
Katalonia. Kelenner gresianeg e Skol-Veur Barselona, ez eo bet kaset kuit
gant Spagnoliz. Troet en deus e katalaneg ar varzhed kozh latin ha
gresian, hag ivez Poe, pe psalmoù eus ar Bibl. Ur barzh kreñv ez eo bet,
diaes a-walc'h e yezh, dre levezon ar glasourien emichañs. A orin
vourc'hizel.
*
JOAN MARAGALL I GORINA.
Ganet e Barselona d' an 10 a viz Here 1860. Oberour ar Ganenn da
Vro-Spagn hag a zo moulet en niverenn-mañ. E gerent a oa tud en o aes ha
n' en doe ket da stourm evit gounit e vara pemdeziek. Aotreet e oa war ar

Gwir gant Skol-Veur Barselona. E 1890 e timezas gant ur Saozez, Clara
Noble. Mervel a reas, e vugale niverus en-dro dezhañ, en e genkiz e
Barselona d' an 20 a viz Kerzu 1911.
Savet en deus kalz dastumadennoù barzhonegoù La Sardana, Glosa, El
Comte Arnau, h.a. Skrivañ a reas ivez, e spagnoleg, pennadoù
kazetennerezh ha, dre e genlabour bemdeziek gant an Diario de Barcelona e
troas tud ar renkadoù pinvidik a-du gant ur rannvroelerezh hag a zeuas abenn ar fin da vezañ broadelouriezh, pe dost. En e Ganenn da Vro-Spagn e
santer anezhañ o treiñ d' ar vroadelouriezh. Un den a beoc'h e oa, hag e
vuhez a voe unan peoc'hus.
Barzh awenet-dreist, leun a nerzh, e verk, el lennegezh katalan,
goude Verdaguer, an distro d' ar bed, d' an natur. Barzh ar menezioù
katalan e voe, met kregiñ a reas ivez da skrivañ barzhonegoù
kevredigezhel : skeiñ a reas kalet war Barseloniz pinvidik bouzar ha dall
ouzh poanioù Katalaniz paour.
*
ANGEL GUIMERA.
Ganet e 1845 e Santa-Cruz, en inizi Canarias, ha marv e Barselona
en 1924 : e vamm a oa spagnol, ha setu perak ne vez ket meneget, en e
anv, anv e vamm. Dezhañ ez eo dleet azginivelezh ar c'hoariva katalan :
heptañ e vefe marteze kouezhet ar c'hoariva, hag eñ hep tamm hengoun, er
farserezh droch hag er boblegezh druz. Reiñ a reas dezhañ ton ha brud hag
e bezh-c'hoari Terra Baixa a zo bet troet e nouspet yezh. Morse ne voe
broadelour, met ar prezegennoù dizaon a rae a-du gant ar yezh katalan a
zihunas an emskiant vroadel e meur a hini.
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NOTENN
Ar barzhonegoù Me fell din komz, Ne dremenot ket, hag ar
berrzanevell Pa ne varver ket en aner a zo bet troet diwar ar c'hatalaneg
en doare-mañ : bez e oa Jordi Ventura o tisplegañ e saozneg talvoudegezh
ar skrid katalanek, ha Per Denez o skrivañ war-eeun e brezhoneg diwar
glevout ar saozneg ; divizet e veze bep an amzer diwar-benn ur stumm
frazenn pe ur ger katalanek bennak. Ar barzhonegoù Spisnotenn ha La pell
de brau a zo bet savet e brezhoneg diwar troidigezhioù e galleg graet aratozh gant Jordi Ventura. Ar varzhoneg Kanenn da Vro-Spagn a zo bet
lakaet e brezhoneg diwar un droidigezh e saozneg gant Batista i Roca,
kaset gant Jordi Ventura.
Ar skrid « Broadelouriezh Kouerien ha Proletared Katalonia » a zo
bet skrivet gant Jordi Ventura e galleg.
Ar berrzanevell Pa ne varver ket en aner a zo bet savet e gwirionez
gant ur skrivagner brudet eus Katalonia. Ne c'hell ket bezañ embannet e
katalaneg, ha ne c'hell ket bezañ embannet dindan gwir anv an oberour. Un
enor eo deomp sikour evel-se hor mignoned katalan.
Pennad Alan Toravel a zo bet savet diwar dihelloù Conseil National
Catala, en harlu.
Ar skeudennoù meneget amañ da heul a zo bet prestet d' AL LIAMM
gant ar gelaouenn frizek DE TSTERNE : skeudennoù Jacint Verdaguer, Josep

Carner, Carles Riba, Joan Maragall, Angel Guimera, iliz nevez Barselona.
Banniel Katalonia a zo e gwerzh e ti AR VRO : moulet war danvez,
1,50 lur ar skouerenn. Goulenn digant J. DESBORDES, Bât. H 4, Ker Andon,
CONCARNEAU (Sud-Finistère) - C. C. P. 1493-78 Nantes.
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AL LEVRIOU
« POANIOU-SPERED AN TAD GWAZDOUE » gant Youenn OLIER. Levr liesskrivet 21
X 27 war baper gwenn (IV-204 p.). - 16,50 F : e ti Y. Olivier, 23, Bd
Burloud, Rennes - C. C. P. 1686-05
N' eo ket alies e vez embannet romantoù e brezhoneg, da vihanañ
romantoù hir a-walc'h evel hemañ - rak Roparz Hemon en deus embannet un
toullad « romantoù » abaoe un dek vloaz bennak : « An ti a drizek siminal
», « An tri boulomig kalon aour » ha nevez zo « Mari-Vorgan ». Disheñvel
eo avat ar skrid moulet gant Youenn Olier : un tamm hiroc'h eo, da gentañ
; ouzhpenn-se ez eus anezhañ ur romant er ster gwirion, da lavarout eo,
klasket en deus ar skrivagner tresañ eneoù tud kentoc'h eget displegañ
darvoudoù souezhus pe varzhus e-giz m' eo douget Roparz Hemon da ober.
Testenn ar « Poanioù-spered... » n' eo ket ordinal. Ne gav ket din
ez eus bet meret un destenn seurt-se e brezhoneg c'hoazh.. Dezrevell a ra
trubuilhoù ul lean erru e barr an oad hag a grog da arvariñ diwar-benn e
c'halvedigezh, e vuhez tremenet penn-da-benn, diwar-ben ar relijion zoken
ha kement-se da heul ar studioù prederouriezh en deus kaset da benn abaoe
un toullad bloavezhioù : se zo tentadur ar spered. Sammet eo ivez avat
gant tentadur ar galon : dont a ra d' en em stagañ ouzh ur skoliad
yaouank dilezet gant e gerent, n' en deus feiz ebet : gant gred, dre
berzh ar garantez a vag evit ar bugel-se, e fell d' al lean deuet gredus
adarre, e dreiñ war-du ar relijion. C'hwitañ a ra gant e vennad avat ; en
em laerezh a ra ar bugel-se ouzh an holl a fell dezho ober war e dro hag
en em lazh en diwezh, dic'hoanaget.
En eil loden e fell d' al lean - kollet ar feiz gantañ d' e dro,
tost da vat - ankounac'haat a-grenn e drubuilhoù kent, kemer ebat, bevañ
dibreder : lakaat a ra e blijadur en traoù : sur, ne vo ket kerseet
ganto. Ur c'hoant a zo savet dezhañ : akuizitañ ur c'hwil-tan da vont da
bourmen war ar maez e-pad ar vakañsoù ! Ar c'hwil-tan-se, avat, a zegas
dezhañ avañturioù farsus ha dismegañsus, siwazh, a bep seurt. Koll a ra
en afer-se an tamm dellid a chome c'hoazh dezhañ.
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Marteze e c'hellfe an diskar speredel-se tremen hep kaout heuliad
grevus ebet : an Tad Gwazdoue a gendalc'hfe da vevañ e-giz a-raok e
dammig vuhez a gelenner war ar brederouriezh. Hogen an enebiezh a sav
tamm-ha-tamm etrezañ hag ul lean all, an Tad Preged, an Tad Bleiz, - ha
n' eo ket ur sant pell ac'hane - a lak anezhañ da santout adarre
trivliadoù taer, da zont er-maez eus an distervezh hag ar « furnezh » ma
vourre o chome enno. En em reiñ a ra an Tad Gwazdoue d' ar gasoni evel m'
en doa en em roet d' ar garantez a-ziagent.
N' eo ket dav displegañ amañ e peseurt islonk e kouezh an Tad
Gwazdoue o sentiñ ouzh ar c'hoantegezh-se. Darn a gavo, sur a-walc'h, ez
eo « gwashaour » ar skrivagner. Koulskoude, an « Deus ex machina » ijinet
gantañ er pennad diwezhañ a ziskouez ne fell ket da Youenn Olier plegañ
penn-da-benn d' ar washaouriezh-se : ur sikour dic'hortoz digant Doue a
c'hell mirout ouzh unan d' en em goll penn-da-benn.
Lavaret eo bet e oa meur a romant er romant-se. Gwir eo ez eo
disheñvel div lodenn bennañ an oberenn. Mantrus, glac'harus, ankenius eo

peurvuiañ ar gevrenn gentañ ; skañv, avat, fentus, goapaus an eil kevrenn
alies, ma c'heller en em c'houlenn a-wechoù penaos e c'hell an hevelep
den en em ziskouez ken hedro. An dra-se, koulskoude, a zo aes a-walc'h da
gompren : a-ratozh e klask ar personaj en eil lodenn disoñjal kement en
deus gouzañvet e lodenn gentañ an istor. Ne gav ket din e c'hell an drase bezañ tamallet d' ar skrivagner ; natur eo bepred emzalc'h an Tad
Gwazdoue ; anat eo unded e demz-spered.
Ar yezh implijet er romant-mañ n' eo ket disheñvel bras diouzh hini
ar « Fest-noz » : teknek eo a-wechoù, pa reer anv eus studioù an Tad
Gwazdoue, lennek peurvuiañ, poblek a-wechoù, pinvidik a-walc'h en holl.
C'hoarvezout a ra zoken gant ar skrivagner ober gant rannyezh Wened ebarzh divizoù zo evit reiñ un tamm « liv-al-lec'h » d' an danevell - ma
n' eo ket evit ober fent eo.
Ar mouladur-mañ a zo liesskrivet fraezh ha kempenn ha gourc'hemenoù
a ranker ober da Herve ar Mee evit al labour brav-mañ. Un nebeut mankoù a
zo en em silet er skrid, siwazh. Evel just e vije bet gwelloc'h ma
c'hellje bezañ bet moulet, hogen re ger e vije koustet.
Salv ma c'hello ar skrivagner embann ar buanañ ar gwellañ ar
romantoù all a zo gantañ war ar stern. Re zistank eo oberennoù seurt-se
en hor yezh, siwazh.
S.

234
NOTENNOù

KAÑV
Ar glac'har bras hon eus da gemenn deoc'h ez eo aet da anaon hor c'henlabourer
ha mignon Fanch ELIES - ABEOZEN. Marvet eo d' an 3 a viz Mezheven er Baol ha
douaret eo bet eno d' ar yaou 6.
Ur c'herse eo bet evidomp koll ur mignon ha ne oa ket gwall gozh c'hoazh. Brevet
e oa bet avat gant brezel 14 hag ivez gant ar gwaskerezh a reas he reuz e 1945.
Kelenner-stad e oa bet. E-pad ar brezel en doa labouret er Radio brezhonek war
un dro gant Roparz Hemon ha torret ha toullbac'het e voe evit kement-se e 1945.
Abaoe ma oa deut da chom er Baol e sikoure ac'hanomp da reizhañ amprouennoù Al
Liamm.
Niverenn a zeu « Al Liamm » a vezo gouestlet d' hor mignon, Doue d' e bardono.
Marv eo ivez an Itron KREAC'H, mamm hor c'heneil G. Kreac'h, d' an oad a 82
vloaz, e Sibiril, d' ar 7 a viz Ebrel.
D' hor c'heneil e kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.
HOR MIGNONED
Patrick, Gwenola, Dominig, Yann ha Gaëlle OLLIVIER a zo laouen o kemenn deoc'h
ganedigezh o breur Guirec, d' ar 16 a viz Mae e Roazhon.
Matilda MORVAN a zo laouen o gemenn deoc'h ganedigezh he breur Reun, e Pariz, d'
an 11 a viz Ebrel.
Ganet eo ur paotrig Alan e anv, e ti Roperz ha Jeva OMNES, e Kemper, d' an 23 a
viz Mae.
Eured Goulven DONVAL ha Mari-Franseza BARBIER a zo bet lidet d' ar 6 a viz
Gouere, e Boulogne-sur-Seine.
Hor gourc'hemennoù d' an holl.
PROFOU
Degemeret hon eus an arc'hantoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :
EBREL :
A. ar C'halvez, 15 lur ; Dr Léon, 15 ; Erwan Bonvallet, 5 ; R. Korr, 5 ; Glaoda
Barbotin, 10 ; Erwan Libouban, 5 ; Yann Thomas, 10 ; Erwan an Heveder, 5 ; K.
Faou, 5 ; Emil Koroller, 10 ; Alberz Gwilhou, 100.
- War un dro, 185 lur.
MAE :
F. Kemener, 5 ; R, P. Yann Kerboul, 8 ; Audrey Gwilcher, 45 ; Erwan Artur, 5. War un dro, 63 lur.
Profet eo bet d' Al Liamm 672 lur abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl,
a wir galon.
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UR GER D' AR GOUMANANTERIEN
Kasit deomp hoc'h adkoumanant an abretañ ar gwellañ. Na c'hortozit ket fin ar
miz, pe fin ar bloaz. Merket e vez bremañ « koumanant echu » war vandenn
niverenn diwezhañ ho koumanant daoust da implij hon timbr-merkañ kaoutchoug, hon
eus ranket kas e 1962 371 lizher (0,25 lur pep hini) ha 97 kartenn-baeañ (0,85
lur pep hini). Pezh a dalv un dispign a 185 lur evit ar c'hef, hep menegiñ an

amzer gollet. Er c'hontrol, lennerien 'zo - trugarez dezho - ne c'hortozont ali
ebet evit kas o skodenn ; bez' hon eus koumanantoù ne vint ket echu a-raok 1965.
Roit deomp ho chomlec'h nevez pa zilojit, chomlec'h keneiled e c'hellfe
koumanantiñ. Dalc'hit soñj ne goust ar c'houmanant nemet 8 lur d' ar studierien,
kloer, soudarded, retredidi...
A-ENEP PE A-DU
Setu amañ ali ul lenner diwar-benn niverenn diwezhañ Al Liamm :
« Emaon o paouez degemer niverenn nevez « Al Liamm ». Bez ez eus div dra a
dalvoudegezh enni - barzhoneg Anjela Duval ha kontadenn Reun Menez-Keldreg ; «
Ar Geben » a zo hegasus da lenn. Embann seurt traoù a zo a-enep da vat ar yezh.
» - L. G.
Marteze ez eo hir ar pezh hag an droidigezh un tammig a c'hiz kozh. Tud avat a
zo bet plijet-bras gant yezh Emily.
HON EMBANNADURIOU
Hor mignon Per Bodenan hag a sikoure ac'hanomp da werzhañ hon embannadurioù
abaoe trizek vloaz a zo o paouez goulenn bezañ disammet eus e labour.
Kerse eo ganeomp dispartiañ goude un hent ken hir graet asamblez. E drugarekaat
a reomp evit ar sikour en deus roet deomp e-pad an trizek vloaz-se.
Azalek bremañ, hag o vezañ ma n' hon eus kavet den all ebet da gemer e lec'h, e
ranko an holl goulennoù levrioù bezañ kaset da R. Huon, an niverenn C. C. P. a
zo 1629-14 Rennes.
TARZH
Anv ur gelaouennig nevez roneoskrivet gant ar re yaouank ez eo « Tarzh ». E-pad
ur pennad o deus ar re-mañ kavet bod war Al Liamm ha war Sked. Krouet e oa bet
ur gelaouenn ivez anvet « Yaouankiz ». Seblantout a ra e kemer Tarzh lec'h ar
gelaouenn-mañ. Chañs vat dezhi.
R. JOLAIS, 40, rue de Bretagne, Paris.
YAOUANKIZ
Yaouankiz, kannadig bodadeg Bretoned Saint-Germain-en-Laye, a embann en e
niverenn a viz Mae un nebeut pajennoù brezhonek ha brud e ra evit Al Liamm ha
Skol Ober.
AR VUHEZ SEVENADUREL E ST-BRIEG HAG E ROAZHON
Bodadegoù brezhonegerien a zo bet aozet e Sant-Brieg gant Oaled Abherve, d' ar
sadorn 20 ha d' ar sul 21 a viz Ebrel.
D' ar sadorn ez eus bet ur brezegenn gant Gwenole ar Menn war « Labour ar re
Yaouank evit Breizh ». Un eil bregezenn a zo bet graet gant Youenn Olier diwarbenn e romant « Poanioù Spered an Tad Gwazdoue ».
D' ar sul ez eus bet lavaret un oferenn gant ur brezegenn e brezhoneg gant an
Ao. Bourdelles.
E Roazhon ez eus bet aozet ivez ur Veilhadeg gant ar C'helc'h Sevenadurel d' ar
27 a viz Ebrel.
Pezhioù-c'hoari berr a voe c'hoariet gant bugale. Bannet e voe filmoù bet savet
gant an Aotrou hag an Itron Galbrun. Ouzhpenn 90 den a gemeras perzh en abadennse.
SONEREZH BREIZHEK
Hor mignoned « Ar Gabalerien » hon digarezo da vezañ disoñjet komz eus o abadenn
kanañ ha seniñ e Lokronan d' an 10 a viz Meurzh. Pell 'zo avat en deus kroget
P.-Y. Moign da lakaat sonerezh Breizh da glotañ gant hon amzer ha graet en deus
diskibled. E stumm nerzhus ha birvidik da ziskouez gwerzhioù « Barzhaz Breiz » a
zo da veuliñ. Strollad Ar Gabalerien ez eus anezho 2 blac'h ha 2 baotr, o
binvioù o vezañ an delenn hag ar gitar. En o fladenn diwezhañ embannet gant

Mouez Breiz (45 tr. Nnn 45106) e kaver lod eus o c'hanaouennoù.
KAMP AR VREZHONEGERIEN
Dalc'het e vo Kemp ar Vrezhonegerien-Skol ar Studioù Uhel e LANGONNED eus an 29
a viz Gouere d' ar 14 a viz Eost. Bez ez eo ar vodadenn vrasañ a vrezhonegerien
a vez graet e Breizh (123 wartene). Ar re a zeu eno a rank bezañ studiet da
vihanañ e-pad 2 pe 3 miz a-raok. Ar yezh nemeti a vez implijet eo ar brezhoneg.
Er bloaz-mañ e vo degemeret ar vugale ha graet e vo dezho kentelioù distag. Priz
an devezh evit a dud vras a zo 8 lur. Evit kaout muioc'h a ziskleriadurioù
skrivañ d' ar sekretourezh V. de BELLAING, 28, rue des 3 Frères Le-Goff, SantBrieg.
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SKOL HAÑV EN IWERZHON Ur skol-hañv etrevroadel a zo aozet gant COMHAIRLE NA nDAON-SCOL (Kuzul ar
Skolioù-Pobl) war skouer skolioù-pobl Skandinavia. Dalc'het e vo en Ostaleri ar
Yaouankiz, e Baile Ui Bhéolain (Mountshannon), e kontelezh An Clar, etre
Gaillimh ha Luimneach.
Ar C'hamp Etrevroadel kentañ eo, ennañ studierien eus meur a vro. Prezegennoù a
vo graet e saozneg.
Ar priz a zo 10 lur sterling evit ar sizhun, hag ul lur ha dek shilling ouzhpenn
evit ar gwirioù enskrivañ.
Skrivañ da : C. MORRISSEY, Secretary, Organising Comittee, Comhairle na nDaonScol, St. Kevin's House, St. Kevin's Gardens, Dartry, Dublin 6.
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KELEIER S. A. D. E. D. (1)
Abaoe ar c'hentañ a viz Mezheven emañ ar c'hentelioù dre lizher en o roud.
Ar gentel gentañ a FIZIK a bled gant keal an nerzh hag ar pouez. C'hwec'h
poelladenn a zo bet roet d' ober d' ar skolidi. E-touesk an « Alioù d' ar
skolidi war ar Fizik » e lennomp :
« Moarvat n' eus ket a ziforc'h etre ar Fizik displeget en ur yezh hag ar Fizik
displeget en ur yezh all. Koulskoude e c'houlennomp diganeoc'h ankouaat bremañ
kement hoc'h eus desket dre ar yezhoù all, ha kregiñ e pajenn gentañ ho Fizik
brezhonek gant ur spered goullo, skarzhet dioutañ pep gouiziegezh ; evel-se, hag

evel-se hepken, e viot e tro da ziraez pennañ pal ar c'hentelioù-mañ : adneuziañ
en ho yezh dre ar munud ho meizerezh a-bezh. »
Ha pelloc'h :
« E diwez pep kentel e kavot poelladennoù d' ober. Kar da boelladennoù Jedoniezh
eo ar poelladennoù war ar Fizik. Koulskoude, ha pouezañ a reomp war ar poent-se,
e c'houlennomp diganeoc'h ober anezho evel pa vefent war un dro poelladennoù war
ar Yezh. Grit frazennoù sklaer ha dreist-holl frazennoù klok ; grit gant gerioù
resis, ha dreist-holl gant gerioù a anavezit mat o ster. » (...) « Ra vo ho
poelladennoù Fizik resis evel ar Jedoniezh, poellek evel ar Brederouriezh, ha
ken plijus da lenn ha pennadoù Lennegezh. »
Ar programm ISTOR evit ar bloaz-mañ a zeraou gant un adwel war Istor Breizh er
c'hantvedoù tremenet. Eus krouidigezh ar Stad Vrezhon da Alan Barvek ez a ar
gentel gentañ. Sevel a reomp an alioù-mañ roet d' ar skolidi :
« Hor pal kentañ a zo kelenn d' ar skolidi Istor o bro, n' eo ket hepken an «
istor-kontañ », an istor hanezel, hogen ivez an « istor-tonkañ », an hini a zo
bev dindan hon treid ha digor dirazomp. Unan eus techoù bras Kelted an Diskar eo
bezañ chomet dall ouzh an Istor ma vevent ennañ, bezañ bet renet o frederioù
bepred hebiou d'o zonkad gwirion ; taer da zifenn kaozioù ar re all, ha
dic'houzvez, laosk ha faeüs bewech ma oa anv eus difenn pa na vije nemet dazoned
danvezel o mibion. Ar c'hentelioù a glasko degas ar Vrezhoned yaouank da gemer
ur preder istorel lemm gant tonkad o bro. »
Gant daou lennadur, troidigezhioù diwar Pitre-Chevalier, eo klokaet ar gentel.
Peder foelladenn o deus ar skolidi d' ober.
Programm DOUARONIEZH S.A.D.E.D, evit ar bloaz-mañ a zo « dedennus dre ma tenn da
zarvoudoù a-vremañ ha da emdroadur ar bed. Araokaat micherel, raktresaouriezh,
breskter ar frammoù arboellerezhel a-wechall, diorreadur ar broioù warlerc'hiet,
digevatalder al liveoù-bevañ kevezerezh Reter-Kornog war dachenn ar
arboellerezh, h.a., kemend-all a gudennoù a vez dalc'hmat e-kreiz prederioù hag
oberoù an Aozadurioù broadel hag etrevroadel.
Aozet eo bet programm ar bloavezh-mañ en doare da bouezañ war diazezoù kalvezel
ar vuhez arboellerezhel. »
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Etre daou hir a lennmadur tennet eus levr digavadus Meven Mordiern, Ur Breizhad
er C'hanada, e kaver ar gentel gentañ gouestlet da Norzamerika hag ar StadoùUnanet.
Meven MORDIERN c'hoazh a zo da destenn-studi ar gentel VREZHONEG.
« Nemeur goude ma varvas Meven Mordiern e tiougane G. B. Kerverziou e
dastumadenn Al Liamm e vije un amzer e Breizh da zont ma vije anavezet ar Sketla
ha kelennadurezh Vissurix kenkoulz hag ez oa neuze anavezet gant pep unan
Kristeniezh ha Marksadegezh. O tispleg ar pennad talbennet « Kentel ar bed » ez
eo bet mennad reiñ un tañva eus kelennadurezh « Roue ar Ouiziegezh ». Teir
selladenn a fell dimp ober, dre ma 'z aimp gant hon hent, evit anaout
gwelloc'h :
1° - Meven Mordiern hag ar Sketla ;
2° - Yezh ar skrivagner hervez ar pennad ;
3° - Mennozioù Vindosetlos ar-zivout ar Bed. »
Gouestlet e vo evel-se d' ur skrivagner breizhat pep hini eus an dek kentel
prientet evit ar bloaz-mañ. Evel poelladenn e vez goulznnet digant ar skolidi
ren d' o zro ur plaenadur war ur pennad all eus ar skrivagner studiet.
(1) Kv: Al Liamm, Niv. 97, p. 152, hag e diwez an niverenn.
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AR STER
Youenn GWERNIG
Na fresk ha seder
hiboud ar stêr,
na tener he frond
ha glan pa gan evnig an nevez-hañv
e sioulder ar beure ;
en draonienn ar gwez
a walc'h o fennoù skuizh e yaouankiz an heol
hag ar saout er strouezh
war veg o c'herniel a hej latar o huñvre.
Na yen ha gwenn ha glan
anal ar stêr
pa gont-hi, o hiboudiñ, da c'heotenn ar ribl
he randonennoù kuzh,
ha pa gan e glanded e ene
e-unan er beure
paotrig ar saout
o kas e loened d'ar stêr.
Na yen ha glas dremm ar plac'h
e glasded ar geot.
Kavet eo bet e don ar stêr
daoulagad digor frank
- divuhez paret war-du an oabl...
Na sioul ha yen
dremm ar plac'h,
an dour o tiverañ goustadik
diouzh dantelez he c'hoef pourled.
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An evn a dav
ha pelloc'hik
o strinkañ dour, liesliv, e bannoù an heol
paotrig ar saout a gan
noazh e-kreiz ar stêr.
Warc'hoazh ivez
Warc'hoazh
an evn a gano c'hoazh
e sioulder ar beure.
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Youenn GWERNIG

Hent ar menez

War an hent bras dindan an oabl
ret eo din mont,
- ha va-unan War an hent kriz ha noazh
ret eo din mont :
n' eus hent-se nemetañ war lein ar menez,
ha n'eus den ebet
ha n'eus loen ebet
- nag evn war hent ar menez ;
ha n' eus trouz ebet
na safar
na kri.
Mein gwenn-eskern an hent a verv,
dindan heol ar bed,
heol madelezhus
heol dizamant
o parañ evit an holl :
ar re zu
ar re wenn
ar re velen
hervez ar rimadell,
ar re vrav
ar re santel
al lonkerien
an dud dieub
ar re wasked ;
Heol madelezhus o flourañ korf krignet ar c'hast
heol glan o tigeriñ malvennoù al lili
er beure,
n' eus nemedout, Heol doueel,
n' eus nemedout-te
ha me
war hent ar menez,
An Uhelgoat, Eost 1961.
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Youenn GWERNIG

Harlu
Tud harluet, meuriadoù ha meuriadoù
a-hed hentoù ar bed
tud harluet strewet tro-war-dro
kaset davet ar broioù estren
evel chatal,
tud harluet o hadañ en un douar eneb
ar greun a gresko d'ober ur vleunienn hañval ouzh hini an estren,
DISPI hec'h ano
(met den ne ra 'van)

mizioù ha bloavezhioù tremenet
ouzhpen tregont
d' o heul ar pempvet deiz, lonket,
« Krevet eo an diouganer
Ha krevet mat, loñ la.
Krevet eo an diouganer
gant e sac'had ! »
Ret eo sentiñ da benn ar Stad
se 'zo ur roll hag ul lezenn
a-berzh Doue hervez ar veleien ;
tud, paourkaezhig, tud,
ha gouzout e rit-hu petra fell d' an Aotrou ?
Aide-toi et le ciel t'aidera
(sikour a reont anezho o unan, ar gisti)
Got mitt uns,
In God we trust,
ha ni ?
Denig, denig,
na leñv ket war eskern da bobl
strewet tro-war-dro d' ar bed :
sentet he deus d' he mestr ;
pobl kredus
pobl kreñv ha gwan war un dro
pobl harluet
er broioù estren
hag en he bro.
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L. F. BODKELEN

Jiboesaourien
Tud yaouank,
Pa gano ar c'hilhog,
Pignit war lein ar runioù glas
Diouzh laezh ar beure splann evit gant jourdoul,
Pa deuio da wenn an dremmwelioù noz !
Ho kalvet em eus,
Mibien, va mibien,
Ha sed m' ho kwelan eus a-bell o tont
Jiboesaourien !
A ! D' an hemolc'h santel, diredit, m' ho kouvi
Ho kwalc'h ho po ennon,
Ha gwelout a reot va dremm a sklerijenn,
Hag e tinaouin deoc'h gouloù flour ar mintin !
Mes tenn an hent a gas d' an neac'h,
Ha groñs goulenn ho kof :
Ha gwell eo bet ganeoc'h treiñ ouzh ar c'hoajoù pell
Pa gane ar c'hilhog,

Ha mont da redek hep selaou va mouezh
War-lerc'h un hoc'h-gouez !...
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DIWAR OMAR C'HAYYAM
gant ROPARZ HEMON
Rubaiyat Omar C'hayyam a zo bet troet, a lavarer, en holl yezhoù ar
bed. Se a vez buan lavaret. Ar Bibl e-unan ne oa bet troet nemet e 1125 a
yezhoù er bloaz 1954. Pezh a zo gwir eo ez eus bet er c'hant vloaz
diwezhañ un niver bras a droidigezhioù pe a droskrivadurioù diwar
bedergwerzennadoù Omar, kalz anezho graet hervez troidigezh saoznek
Edward Fitzgerald, ha nebeut diouzh ar skrid persek.
Penaos eo deuet ur barzh a veve e kêr Nichapour, e Korazan, en
unnekvet kantved, da vezañ ken anvek a-daol-trumm ? An istor a zo bet
kontet meur a wech. E 1859, ur barzh saoz, Edward Fitzgerald, nebeut
brudet e-unan betek neuze, a savas ul levrig, ennañ troet e saozneg 75
eus ar pemp kant bennak a bedergwerzennadoù aozet pe lakaet war anv Omar
C'hayyam. 250 a skouerennoù a voe moulet gant an embanner Bernard
Quaritch. Ken nebeut a brenerien a voe kavet ma voe buan lakaet al levrig
war stal ar c'hozh levrioù, da vezañ gwerzhet eizh gwenneg. Un deiz,
Rossetti, o furchal e ti Quaritch, a gouezhas e zaoulagad war an titl
iskis : « The Rubaiyat of Omar Khayyam ». Lenn a reas. N' en devoe ket
ezhomm lenn pell evit kompren e oa etre e zaouarn unan eus ar c'haerañ
barzhonegoù biskoazh skrivet e saozneg.
Brud ar Rubaiyat a oa graet. Pemp embannadur a voe graet gant
Fitzgerald. Ar pevare, an hini a advouler peurliesañ, deuet er-maez e
1879, a zo ennañ 101 a bedergwerzennadoù. Ar berzh a yeas war greskiñ
betek bloavezhioù kentañ hor c'hantved. Diaes niveriñ an embannadurioù a
bep seurt, a bep ment (unan n' en deus nemet 6 mm. hed ha 5 mm. led), a
bep pouez (unan a bouez ouzhpenn 7 Kg.), skeudennaouet ha kinklet e pep
doare (an hini a yeas d' ar goueled gant an « Titanic » e 1912 a gouste
mil lur sterling). Hiziv c'hoazh, ma kaver un tammig blaz ar c'hozh gant
barzhoniezh Fitzgerald, e c'heller mont e n' eus forzh pe stal-levrioù e
kement bro ma komzer saozneg enni da brenañ ur « Rubaiyat ».
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Omar C'hayyam, da lavarout eo Omar an Telter (« Telter » e anvpluenn, pe hervez lod, anv e dad), a oa jedoniour, steredoniour, ha
prederour ha barzh war ar marc'had. Karget e voe gant ar Sultan Malikchah
da adkempenn an deiziadur. Skrivañ a reas en arabeg ul levr
lizherjedoniezh. Anavezet oa ivez en e vro evel aozer pedergwerzennadoù,
hervez giz ar perseg : ar gentañ, eil ha pedervet gwerzenn oc'h echuiñ
gant un hevelep klotenn, an teirvet diglotenn peurliesañ. Ne veze ket,
avat, renket e-touez brasañ barzhed ar vro.
Dleour eo da Fitzgerald eus e vrud dre ar bed-holl. Kened, re vilis
a-wechoù, ar gwerzennoù saoznek he deus graet ar burzhud-se. Kenvroiz
Omar a zo bet souezhet : perak dibab anezhañ, emezo, pa oa re all, - evel
Roumi hag Hafiz, da skouer, - dreist dezhañ ?
Barzhed vrasañ Persia, siwazh dezho, n' o deus kavet nikun da dreiñ
o gwerzennoù ken brav ha ma voe troet gwerzennoù Omar gant Fitzgerald. Un
abeg all a zo : evit tañva o oberoù ervat, e ranker bezañ studiet istor,

kredennoù ha sevenadur Persia, hag ouzhpenn poaniañ da gompren menozioù
espar damzispleget e doareoù kevrinek ha soutil. Menozioù Omar C'hayyam a
zo er c'hontrol menozioù sklaer peurvuiañ, a-wechoù boutin, a zo bet
lavaret hag adlavaret e pep amzer hag e pep bro : n' eus netra padus war
an douar, an dud a dremen evel ar bleuñv, kemeromp hor plijadur keit ha
ma c'hellomp, hag all. Tud 'zo o deus soñjet e oa don e filozofiezh. E
gwirionez, n' en deus filozofiezh ebet nemet un amgredoni, gwech renakus,
gwech goapaus, gwech melkonius. Omar C'hayyam n' anavez mann eus
speredelezh virvidik Roumi, a veve en trizekvet kantved, saver Urzh an
Derviched-Tro :
« Marc'heger an Neñv a dremen,
Hag ar boultrenn a sav er vann.
Ha bremañ ez eo tremenet,
Hogen ar boultrenn c'hoazh a van.
Sell-te start, rag-eeun, dirazout.
Ahont e welez ar boultrenn.
Na sell a-gleiz, na sell a-zehou.
E boultr eo roud an Didermen.
. . . . .
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Hennezh eo repoz va ene,
Hag en-dro da 'm c'halon e plezh,
En-dro da'm c'halon wenvidik,
Un droellenn a levenez.
Ha me, eus va gweledouar
A sav va fenn en ur c'hoarzhin,
'Vel ar wezenn, pa soub he zroad
E dour bev ar Stivell lirzhin. »

Ha daoust da se, Omar C'hayyam an amgredour, a sav dichek e vouezh
a-enep Allah, a zibab ar Gwin hag an Davarn da bennarouezioù e
vedarvesterezh, kenedel kentoc'h eget speredel, en deus lakaet milionoù a
dud da dridal. Ne gav ket din ez eo fall reiñ e brezhoneg un heklev (n'
eo ket un droidigezh), evel ma voe graet e kembraeg gant J. Morris Jones,
eus barzh kozh Nichapour.

DIWAR OMAR C'HAYYAM
1
Sell er Reter ! Hemolc'her ar stered
A vann e las, hag un deiz c'hoazh a sked.
Pe hent, goude bale, deiz tremener,
Ez i gant Stêr an Amzer ?... N' ouzer ket.
Ne ouzer tamm. Er beure flamm, ha me
O vont er-maez, pounner pouez va reze,
Eme ur vouezh : « Pep buhez zo esgoar.
Latar, arvar, ha latar adarre. »
2

« Dre 'r bed a-bezh e plezh an Nevez-Hañv
E gurunenn. He frond en aezhenn skañv
A sav tener. Bez seder un herrad,
Pa ziwisk prad ha koad o dilhad-kañv. »
252
« Evned a gan, a richan dre an aer.
An heol lirzhin a skin er mintin sklaer.
Te, den, dilez en e wrez hag e sked,
Evit ur pred, ha morc'hed ha preder. »
3
Ne welor mui rozegi diniver
Liorzh Iram, ur bam en hec'h amzer.
Ur bod roz flouez, avat, a dres espar.
Gwiad e varr en dour war lez ar stêr.
N' eus palez mui na ti e Babilon.
Kirus vrudet zo pulluc'het e dron.
Met an adan a gan e garantez,
Atav ken fraezh e yezh, ha skiltr e son.
4
Bout divorc'hed ! Boked a vleunie dec'h.
A-benn arc'hoazh a vezo kras ha sec'h.
War an Douar, da Zorn digar ar Ret,
N' eus yaouankted na kened a ve trec'h.
Skeudenn an tour, en dour melezouret,
Pa skej ar vag ar gwag, a ya da get.
Staon all a droc'h, ha suroc'h e vo c'hoazh,
Krec'h ha diaz, an tour bras difaset.
Sell ez askre : delienn goude delienn,
Lusk da vuhez a gouezh diouzh ar wezenn.
Pep tenn-alan a varv, a-boan ganet.
A bred da bred e red ar Blanedenn.
5
Impalaered, priñsed, sultaned vras
A sav, a gouezh. War o bez, palmez glas
A dreant sonn hinon an ec'honder,
Uhel en aer, seder, hep ober kaz.
Hag e oant fur, illur ! Gwent ha kurun,
Rust, a safar hag a groz war ar run.
Loened a c'hrak, hag a goag, hag a gri.
Ha biken mui o zourni n' o dihun.
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6
Ha nag a re, a veze o tremen,
C'hoazh ergentaou, e-biou dimp, ken laouen,
Hag o deus graet er vered, dre redi,
Pri dindan bri, o zi da virviken !
En hon touez ez aent, mignonezed,
Mibin ha gren, ken mistr en o c'hened !
Yaouank e oant, drant en o c'harantez.

Teñzor o gwrez en traezh a zo trezet.
Pebezh barad ! tud hegarat ha dous,
Trumm o zeurel izel gant ar re lous !
Ar gwinizh glan stlapet war an andell,
Pe en avel, evel pell, evel plouz !
7
Skeudc'hoariva Allah ! An Oabl da framm,
Lunioù espar, chin ha lu, war ar skramm.
Pebezh c'hoari ! pebezh dudi ! ni holl
'Kreiz ar c'horoll. Da gantol an Heol flamm.
Meurvor Allah ! An donn, a vloaz da vloaz,
A sko er c'hro, a dro hag a sko c'hoazh,
Start, dizehan, hep ober van, ha ni
N' omp eviti mui 'get ar bili noazh.
8
Hastit, koskor ! E zor vras divorailh,
E talc'h Doue e Garavañserailh.
Paeañ ho skod a rankot : sed o tont
D' ober ho kont, en tu-hont, ur Spontailh.
'Vit ur mare, en e Ostaleri,
E ro Allah da galz bod ha c'hoari,
Enor, pompad, chervad, ebat ha trid.
Echu al lid, kuit an ostizidi !
Ha c'hwi, ken her ha dibreder er Sal
O deus kuitaet, mut, staenet hag aet dall,
Da vont er bez ivez a zilezo
Ar Sal d' ho tro, sko ho tal ouzh o zal.
9
Kalon ar gwaz, er c'hadoù bras lazhet,
E sae lintrus ar roz ruz zo kuzhet.
Roz gwenn a vir o c'halir koantiri
Ar plac'h, hag hi, yen er pri, dislivet.
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War ar geot flour, te a vourr o c'hourvez,
Pa bouez pounner tommder an endervezh,
Koantenn. Diwall ! Un all zo he c'halon,
Diwadet, don el leton, mignonez !
Ha diwall, tra ma waskez ouzh da weuz
Al lilienn. He lifre gwenn en deus
Ur c'houn, aba voe ganet, a lavar
Marzhoù espar a c'hlac'har hag a reuz.
Ur banne gwin a vez ganin strinket
'Kreiz ar boultrenn, a gredfen, 'vez fennet
En Ifern yen, betek gen un Ene,
Hag hep morse reiñ distan d' e sec'hed.
Ez kambrig kloz, direpoz en noz du,
O treiñ, skuizhet, da spered tu pe du,
Klev o sevel a-bell an avel yud,

A gas an dud hag o brud da ludu.
10
Kelennadur ha stur gant ar furien
Am eus klasket, sunet meur a gredenn,
Da zastum mel ha kaout poell evelto.
Tra ne dalvo ! goullo va c'holoenn !
En o c'helenn, gwir hepken ur gentel :
Bleuñv ha bediz, holl ur c'hiz, a-izel,
Gwitibunan, a gresk dindan an Neñv,
Holl a zideñv hag a weñv, holl heñvel.
11
Er Vuhez all huñvreal ne c'hallan.
Touell ha tun ! Nikun, biskoazh unan,
Steuziet e Bro ar Skeud, n' eo distroet,
Nikun, nepred, dre 'r bed hed ha ledan.
Gwa ha mil gwa an hini na laka
En uvelded e gaouded. Breur, eta,
Lavar e den da galon : « Ne don ket. »
Ne vi nepred nebeutoc'h 'get netra.
Ha koulskoude, ar re o deus gweet
Pallenn ar Spi, hag i oa faziet ?
Mojenn ha kan a van. An diouganer.
E veg a serr, hag a vrein er vered.
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12
Tra link ha moan, dispis, displann, anvet
Doue, e Peul pe e Teul azeulet,
Klasket e Loen pe e Maen da Eneb,
Un hevelep gant nep rumm gwech ebet !
Emaout en Tan ? Nann. Emañ da annez
En Dour, en Tir ? Tamm ne spir. Dreist diraez
Emaout en Aer ? E prad sklaer ar Stered ?
Ne ouzer ket. Ha bepred e redez.
Va bizied em enkted davedout
A astennan. Pa dapan ac'hanout,
'Vel arc'hant-bev a-strew, prim a-nevez
E tilammez, hag e tec'hez ez roud.
13
Ne ouzon-me. Te a oar marteze,
O vout ganet er Bed, petore dle
Oa war va skoaz ? perak oas oc'h astenn
Da zorn, goulenn gwir-antren an ene ?
An ene noazh, d' ar c'hentañ paz sklaset,
War an treuzoù er gouloù badaouet,
En estrenvan, paour, gwan ha distrantell,
Paeañ an dell, hep diell siellet !

14
Te, dre da c'hras hor furmas, ni az ped,
Krouer hor rec'h, distaol bec'h hor pec'hed,
Gwir atizer an Naer-hont a werso !
Ha te da 'z tro a vezo pardonet.
Pe daoust ha te, Doue, 'vije kouezhet,
Evit da boell, en touell antellet
Gant an Arc'hdroug ? War da choug e tougez
Neuze ar vezh. Bez-te digarezet !
15
Gant ar vouilhenn a reas an den kentañ,
Asur, edo ar C'hrouer o klozañ
E labour meur. Skleur e gentañ beure
A ziougane skeud e noz diwezhañ.
Ar volenn-se, troet war he genou,
A-us d' hor penn, a venn hor pedennoù,
Noz-deiz gervel, ouzhimp n' hell teurel pled :
Tra vak, paket e red ar c'hantvedoù.
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Paouez neuze ! Te 'oar ne ve nepred,
Evit preder nag esper diverket
(Gwell ober goap, va mab !) a-us da benn,
Da Blanedenn gant reolenn linennet.
16
« Men, va Ene, » am eus-me goulennet,
« 'Mañ ar Bed-hont ? » Pront en deus respontet :
« Me 'wel, den kaezh, ez kig hag ez eskern,
A droad da gern, Neñv hag Ifern sternet. »
17
Selaou, profed, ha taol pled ! Ez kredenn,
Da gemmañ ster, ur ger, ul lizherenn
A zo a-walc'h, hag a zalc'h an alc'houez
D' ar Wirionez a-bezh ha d' al Lezenn.
Lez da rambre ! Te 'venn faoutañ blevenn !
Follezh ha lorc'h ! Klask diforc'h zo sorc'henn
Ha ne deo fent ? 'Vel kerent en hentoù,
Ar Gwir, ar Gaou a gerzh o-daou laouen.
Rebech a rez dibaouez, hep espern,
An neb na da war da lerc'h. Petra 'vern ?
Pa vi emberr, mar sklaer 've da spered,
En deñvalded, mouget-mik da letern !
18
Mestr an Davarn, da zarn, e skouarn lent,
Ne ro digor, hag an nor pa dorrfent,
En o gwerenn takenn ne ziskenno.
Koulz ive dezho mont afo en o hent.
Ar furien-se, a zeske d' ar re all
Lakaat o spi er studi, ha diwall
Diouzh mezventi, e soursi diziwezh,

Int eo a lez er-maez en nozvezh dall.
Padal, souden, lous e benn, un den kaezh,
Ur paour laouek ha truilhek a zegouezh.
Da zegemer ar c'hlasker, hep termal,
Ar Mestr raktal e Sal a zialc'houez.
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Ha sed ar marzh ! Deut e-barzh, 'n ur c'hoarzhin,
Ar Mestr neuze d' ar c'horker e Gevrin
A ziskuilh flamm : Euzh, Estlamm, Droug ha Mad,
Gaou, Gwir, Tonkad... e strad ur gibad win !
Gwin eus an Neñv, ruz, kreñv. An Ael Teñval,
Dre al latar, d' an Douar gwezharall,
Kannad Doue, hen douge war e skoaz,
Louzoù d' ar c'hloaz, hag ankouazh hep astal.
19
Gwerzher ar Gwin, pa 'z paein, ne rin klemm.
Dezhañ n' eus par, me 'oar, aour nag arem.
Bravigoù kaer ? diamant sklaer ? perlez ?
Pe vadoù rouez a brenez en eskemm ?
Eñ eo Mahmoud, 'vel ur froud o voudal,
Trellus e sked, gant luc'hed war e dal,
Reklom, korc'hwezh, a faezh gant e Gleze
En hon ene arme du an trechal.
Kinnig a ra Allah e Baradoz
(Da virviken war e benn mil bennozh ! )
D' e garidi n' ouzomp-ni pe likor.
- Chom e sec'hor seurt teñzor da c'hortoz ?
20
Nag a dabut etre tud a studi !
Nag a vabouz hag a drouz, fri-ouzh-fri
Da seurt kleñved-spered ez erbedin
Ul louzoù fin, brintin : chug ar gwini !
Pa glask hudour treiñ plom paour en aour fin,
Loavañ d' e c'hoant plac'h koant gant c'hwistantin,
Labour ha poan a foran en aner.
E berr amzer e kaver gwell er Gwin !
21
Un evn yaouank a sklank dre ar brankoù :
« Gwin, gwin ha gwin ! » Ne vern din kevrinoù.
Hud na salmoù, digoroù na fouge.
David Roue zo serr e vuzelloù.
Ur fri-mic'hi a c'hoari bili-bann.
Hag un doktor a zigor ar C'horan.
Te, lak e plac'h pe wrac'h da albac'henn.
Gwin em gwerenn hepken a c'houlennan.
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Dre brederi, studi na pinijenn,
Morse distan ne gavan da 'm anken.

Padal, a-boan ma krogan en hanaf,
Diskoulm pep kraf a sav spis dre va fenn.
22
Da Ramadan, va-unan, kent an noz,
Dre gêr ez aen. Trumm, en ur foukenn gozh,
Ur bobl iskis a welis a listri,
Stummet gant pri, hag i poazh pe ziaoz.
N' oa gour er
Hogen er stal
Dre-holl e oa
Fistilh espar

gêr, ar Poder aet er-maez.
deñval, a draoñ da laez,
breutadeg ha safar,
e peoc'h don ar pardaez.

Ur jarl nodet, distagellet e deod,
A brezege, a wic'he : « Mod pe vod,
E feiz, m' hen tou, an derou, ne ouzer
Hag hen kaver er Poder pe er Pod. »
Ur vuredig vlizik, he beg figus :
« Me, » emezi, « zo gant pri prizius
Stummet jentil, gant revil ha mil bre.
Va distruj-me ! Se a ve sebezus ! »
Ur pod truek, tagosek, en e gorn :
« N' hon ket dispar ! Deut on gwar eus ar forn.
Graet on a-dreuz, disneuz, hag em eus mezh.
C'hwi 'wel : Hennezh ivez a gren e Zorn ! »
'Kreiz an tabut, chomet mut, ur skudell
A droc'has krenn : « Babouzerien, menel
Atav digas, didregas, dichastre,
Hep sonjal re, dra 'm le, ha ne ve gwell ? »
Hag ur bodez : « Pezh follezh souezhus !
Ober kof moan, se a gavan mantrus !
Evidon-me 'vo difoutre bepred,
Ya gant boued ha died karget-druz ! »
23
D' an idoloù enorioù 'm eus douget,
Fals doueed gant gred darempredet,
Hag eus ar sent graet fent. An disentez :
Me 'm eus kalz mezh ha karez gounezet.
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Ha me soñjal : « Den dall, brav 've bale,
Pa zeuy an eur, Allah Veur p' en deurfe,
A-hed e bont, da vont, dre e vontez,
En e balez gant Aelez... marteze. »
O tilezel pratell ha tinell flour,
E wiskis-me lifre ar penedour.
An hañv en deus va c'heuz, siwazh, teuzet,
Ha va morc'hed paket en e roued aour.
24
Dit ar vein sec'h, 'kreiz ar gouelec'h ec'hon,
Geot a ziwan, ha man, 'tal an andon.

Perak nepred ne ve kresket eta
Ken dister dra e gouelec'h va c'halon ?
Gwel ez kichen ar Rozenn, tremeniad,
Hag a zispak dirak da zaoulagad
He c'hened fresk ha bresk, hag e teski
Bout evelti difrom, hag hi dibad.
25
Da vil kudenn, oa tenn, digomprenus,
Dre hent soutil e kavis mil diluz.
« Er Bed ganet, dre ar Bed e redan :
Da yen ez an ? » - Sed unan a van kuzh.
Un Nor a zo : nep tro n' he digorimp.
Ivez ur Ouel : he sevel ne c'hellimp.
ME, TE, lavar ha safar ur mare !
Ha ME na TE morse mui ne glevimp.
26
Ma vefe tu, Ael du, Ael didruez,
A zezrevell diell an Denelezh
E Levr ar Ret, da vrouilhed rasket-krenn,
Gant da bluenn e skrivfen falsentez.
Na c'hwek e ve, va huñvre, diregiñ
Hor bed dister, hag a-herr e derriñ.
Hag en eston hor c'halon, mont hon-daou,
Gant e dammoù, bedoù all da grouiñ !
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Dre an aer sioul ha boull, un daboulin
A ruilh a-bell dreist dremmwel ar selin.
Ar Bed a souz, hag e drouz e douster
A veuz, tener, er C'hafun anterin.
Bezioù, war varr an douar, rez-ha-rez,
En noz, a van mudet dindan an drez.
Kig ha spered, mouget er vered yen :
Hiviziken, anken na levenez.
Du-hont, al loar a bar e lein ar gwez.
Ne vo dale, e klod ul loar nevez,
He bannoù sklas, er geot glas o taskren,
Az klasko, den... en dachenn digenvez.
Klevit avat ! Sed er c'hoad an adan !
Sklaer ha dichek ha c'hwek e sav e gan.
Breudeur, bevit, evit ha bezit taer,
Pa 'z eus amzer, e splannder ar stergann.
Dalc'hmat, hep rat eus ho tonkad, a-dreuz
Ur Bed a vag dic'hoanag, spont hag euzh,
Kerzherien faezh, en diwezh, ra vezo
Ur Gib c'houllo a gouezho diouzh ho kweuz.

261
JARL PRIEL

VASILI
- Dont a ri, Koncha, dont a ri, neketa ?
Matezh an ostaleri a zegasas d' ar plac'h yaouank meur a gelaouenn
nevez voulet. E-keit ma lenne Koncha ar c'heleier, e kendalc'he Vasili d'
erbediñ ar goantenn a zouge eveltañ, stag ouzh he c'horfenn, arouez
alaouret ar Skol-Veur.
- Ar sulvezh-mañ, Koncha, kasomp en arbouellerezh politikel da
droadañ. Merennañ a raimp er c'hoadoù ha goude e klaskimp tapout
balafennoù a vent gant palv va dorn, plezhañ a rin evidout ur gurunenn
orc'hid, hon anv a chomo engravet e pluskenn ur pikol gwezenn : en ur
ger, hirie e raimp hon daou skolig al louarn. Ha d' an diwezh e lennin
dit darn eus va faour kaezh gwerzennoù hag a seblant dalc'hmat,
hervezout, bezañ troet a-ziwar ur yezh all bennak.
- A betra ez eus kael ganit, Vasili ?
Dre blediñ gant ar c'helaouennoù ma klaske warno moarvat patrom ur
sae nevez pe chomlec'h gwellañ kampenner-blev ar gêrbenn, n' he devoa
Koncha intentet ger ebet. Kloc'h bras an iliz-veur a dintas dek eur.
Jogañ a reas ar veleganez ur gazetenn a ziskoueze war holl ledander ar
bajenn gentañ luc'hskeudenn ar gwerinelour holl-vrudet, ar Prezidant
Kristobal Hernandez, Tad ar Vro hag ar Bobl.
- Vasili, emezi, poent eo din skarañ kuit.
- Ha da belec'h 'ta ?
- Tav ! gout ouzout a-walc'h, evel holl izili hor c'helc'h, eo
arabat dimp goulennata. Va seizh gwellañ a rin eveljust evit erruout e
koulz hag en amzer er porzh kent na zidouaro al lestrig. Met bremañ am
eus un tamm labour da blediñ gantañ.
- Abaoe pegoulz e labourez ar sul ?
- Evit an neb a zo troet da gerzhout a wir galon war du ar pal, n'
eus ken, Vasili, na sul, nag ehan-labour. Ken emberr, kaezhig !
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Paeañ a reas ar paotr yaouank e skodenn hag hini Koncha hag eñ ermaez en ur zougen dindan e gazel « Diarbennadurioù », ul levrig moanmoan, diwezhañ penn-oberenn Tad ar Vro hag ar Bobl, rak ur wech an amzer
e teurveze Don Kristobal embann un dastummadenn prederiadennoù diaes awalc'h da intent, met n' eus forzh, gwech ebet ne chome e labour da
loediñ er stalioù rak prenet e veze hep dale gant pep brogarour, ha zoken
ar re na ouient na lenn na skrivañ.
*
E rakkambr ar palez divent e oa holl ganfarded laz-seniñ ar Gward o

selaou gant ar brasañ striv e-keit ma taouplege o rener gant doujañs
dirak ar c'horonal Perez, an ofiser tostañ da galon ar Prezidant.
Damc'hlas en amheol, e seblante ivez an delwennoù marmor gwenn gwintet
war bikoloù sichennoù stouiñ penn evit intent pep ger harzhet gant ar
c'horonal.
- ...da zek eur hanter, emezañ, e tle hor rener holl-garet, tad ar
Vro hag ar Bobl, digeriñ ar palez-mañ, nevez grouet gantañ ha kinniget d'
ar rummadoù tud da zont. Pa vo an ambrougadeg war dostaat, e kavin tu da
ziredek an a-raok. Kerkent ha ma krogo Don Kristobal da bignal gant an
diri dirak an nor-dal e stagin da zic'hwezañ va zal e-giz-mañ...
Ha gallout a raje ober kement-se gant gwir abeg rak deviñ o zreid a
rae ar c'houlmed kerkent ha ma felle dezho diskenn ur pennadig war al
leur dirak ar palez, hag aner e veze d' an douraerien loeniñ evit stourm
ouzh ar fornigell ifern-se ; a-vec'h e flistre diouzh o c'horzennoù, e
tarnije raktal an dour e giz ur boultrennig liesliv.
- ...pa savin va dorn dehou a-us d' am zal, Aotrou rener al lazseniñ, e reot d' ho tud kregiñ gant hor c'han broadel...
*
E-keit-se edo Vasili o tiskenn en ur c'hwitellat war-du ar porzhmor. Morennet war doull dor o stal e-mesk o fakadennoù e tiroc'he pe e
varailhe ar varc'hadourien war an oad, hep ober van ouzh ar bern kelien o
fraoñval en-dro d' o barv gwenn. Beleien o zog blevek hag o mantell hirhir a-dreuz skoaz, hemañ lartoc'h eget ur vlonegenn, hennezh all ken
treut hag ur vazh-yod, a rode sonn ha c'hwezhet gant al lorc'h hep teurel
ur sell hepken war ar gwragez a zaouline dirazo da bokat d' o soutanenn
gailharet. Amañ hag ahont e piltrote leanezed didrouz, herr warno, hag a
steuze a-greiz-holl, lonket evel logod tapet er stign, gant dor dic'hras
ur gouent bennak. E porzhioù klozet gant mogerioù ruz-tan, melen-aour,
glas-gwer pe wenn-raz, uheloc'h ha tevoc'h an eil eget eben, e weled
itronezed o vransellat en disheol war o gwele-skourr, hep teurel pled
ouzh ar werin o tifretañ er straedoù hag a denne da beorien en desped d'
o dilhad d' ar sul. Guped o gouzoug diblu, karget da lemel a-ziwar ar
pavez al lastez taolet warnañ da vreinañ, en em ganne en ur c'han-dour
en-dro d' ul loustoni bennak ha lonket ganto o freiz a groge da nijal,
pounner ha dizampart, hep ober an disterañ trouz gant o diveskel ramzel.
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Ganet er vro-mañ, e krede a-wechoù da Vasili ne oa e-touez e
genvroidi nemet ur gwaz direnket hag un estren-rik.
*
Daoust ha ma troe gant herr ar gwenterezed, e krede d' ar gouvidi a
uhel renk chouket e rakkambr ar palez nevez ne oant nemet paour kaezh
merzherien, a-drugarez d' ar c'hwezhenn o tiverañ a-hed o mell-kein hag o
taskrognat dibaouez o holl izili.
E-maez, e klemme ar bobl, paotred ha merc'hed, suilhet gant an heol
didruez ha gronnet hep gallout ober an disterañ fiñv a-dreñv div regennad
soudarded war var da semplañ dindan bouez o zokarnoù, o fuzuilhoù hag o
leraj gwennkann. Div pe deir gwech e kredas d' an dud o c'hortoz e oa war
wel karr-dre-dan ar Prezidant, rak evel un eon bountet tamm-ha-tamm warraok gant ar gwagennoù e kreske e penn ar vali ur safar diheson ha

kerkent e soñje pep hini e save ar youc'hadennoù hag ar stlakadeg daouarn
dirak Tad ar Vro hag ar Bobl.
Ken alies gwech en devoa rener al laz-seniñ troet a-grenn war du e
ganfarded, ha savet gantañ d' an nec'h e grabanoù o manegoù gwenn e veze
bep taol war var da leuskel ar sonerien da blediñ gant o binvioù pep hini
evel ma ouie.
A-daol-trumm e tiredas, berr warnañ, ar c'horonal Perez hag eñ o
vlejal a-nerzh e benn ur c'helou ne voe intentet gant kristen ebet, rak
kerkent all o devoa staget sonerien ar Gward gant ar c'han broadel. Neuze
e veogas ar c'horonal un toullad gerioù e pleg skouarn ar rener ha gant
mil boan e teuas hemañ a-benn d' ober d' e dud paouez gant o zourni, met
paotr an daboulin vras a gendalc'has ur pennadig d' ober diouzh e
garg.
*
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Edo un toullad micherourien kluchet e frekster ur c'hav o paouez
lonkañ ur bezel avaloù-pebr, tomatez ha kignen ; an hini koshañ a waske
goustadig war lerenn ur sac'h gwin, ha takennoù eus an evaj-se, o
flistrañ a-stroñs, a luc'he evel ur c'hlizenn e barv ar c'hozhiad.
Gant avi e sellas Vasili ouzh ar gwazed-se ha fellout a reas dezhañ
mont en tu all d' ar straed da derriñ e sec'hed en un davarnig, met agrenn e chomas a-sav.
Er pellder e kleve blejadennoù iskis, evel pa vije bet ur bagad
chas o harzhal war-lerc'h ur c'had. A bep eil tu d' ar straed e tigore ar
prenestroù, ha gwragez, bugaligoù, ha paotred war an oad, gant aon rak
tremen hep gwelout un arvest eus an dibab, a stoue o c'horf holl agevret, war var da zifaragouellañ d' an traoñ.
A-benn ar fin en em ziskouezas an den argaset gant un tolpad
diniver : ur c'hanfardig treut-ki, e korf e roched hag eñ gleb dour-teil
gant ar c'hwezenn, ul lampon bennak tapet moarvat p' edo o skrapañ ur
bechad kig-sall, pe ur re votoù-ler. En e zorn dehou e heje ur pezh pikol
pistolenn ha redek a rae evel pa vije bet diwanet divaskel ouzh seulioù e
spadrilhennoù. War e lerc'h e pevarlamme Aotronez kofek gant levitennoù
mezher du en-dro dezho hag un tog foñs hir war o c'hokenn, ha ganto o
zeod e-maez o lapenn e-giz chasred o c'hwesa dija gwad ar jiboez war-nes
bezañ taget. Loudourennoù a droñse hep mezh o sae war o c'hof-kar
distumet gant gwaziet koeñvet ha seul ma taoulamment, e winke o bronnoù
en o justin evel daou gonifl kraouiet en ur sac'h. O skarañ ivez ar
primañ m' hellent, met nec'het bras gant o heuzoù hag o c'hentroù divent
e seblante ur strollad archerien pilpasañ hep mont ur gammed war-raok
evel marc'hegerien kouezhet a-ziwar o jav, ha kement e tifretent gant o
sabrennoù ma veze darbet dezho da bep mare borniañ ur c'heneil bennak pe
grennañ e fri dezhañ.
O vezañ ma vane Vasili souezhet krenn ha difiñv e-kreizig ar straed
e kredas d' an tec'her e oa ar gwaz-se en sell da sparlañ dezhañ e hent.
- Tec'h alese, emezañ, penn bastard a zo ac'hanout ; anez-se e tennin
warnout.
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Feuket gant an dismegañs-se, ne chomas ket Vasili gwall bell da

soñjal, ha daoust ha ma voe kerse gantañ raktal, ec'h astennas e c'har
dirak paotr e bistolenn he setu hemañ ledet a-hed e gorf e poultrenn ar
straed. Kerkent all e stagas d' ober e stal dezhañ ar bagad loened gouez
a oa abaoe ken pell amzer o redek war e lerc'h. Mont a raent gantañ adaolioù treid hag a-daolioù dorn ; kouezhañ a rae warnañ bizhier ha
disheolierien ken buan ha ken stank ha freilhoù war ul leurdornañ. Darn,
dilerc'hiet un nebeudig met c'hoant bras ivez dezho da gemer o zamm perzh
el lazhadeg, a glemme aheligentañ o vezañ ne oant ket evit tostaat d' ar
paour kaezh boureviet e-giz-se, hag emichañs e krede dezho e oa graet ur
gaou bras outo. Itronezed o vont d' ar gêr goude an ofis a skoe gant o
levr oferenn war gein kement fallakr a strive da virout outo da gemer o
lod eus ul labour ken plijus.
Ur bagad kelaouennerien, difloupet den ne ouie eus pelec'h, o devoa
yennet ouzh moger ur stal Vasili, gant nebeut a lorc'h ennañ goude e
daol-kaer. E anv tiegezh, e anv badez, e vicher, petra ' oa en sell d'
ober echu gantañ e studi, an holl draoù-se a oa goulennet digantañ hag ur
bern all ouzhpenn, ha merket e voe en devoa prenet « Diarbennadurioù »
levrig ar Prezidant Kristobal Hernandez, ar pezh a ziskoueze d' an holl e
oa er paotr yaouank-mañ ur brogarour feal hag ur gwaz troet wardu al
lennegezh uhel.
Bourc'hizien war an oad ha warno an neuz tud pinvidik meurbet a
waske war e zorn ken ma krede dezhañ e vije a-benn ar fin friket e
vizied. Darn en em zibabe da vountañ arc'hant en e c'hodelloù hag unan
zoken e oa darbet dezhañ mougañ ar paour kaezh en ur sankañ en e c'henou
ur segalenn ken tev hag un troad skubellenn. Darn all 'vat, erruet re
ziwezhat, a c'houlenne, droug bras enno, o vezañ ma kave dezho ne oa
Vasili nemet ur c'henwalleur d' egile, bete pegoulz e vije gortozet kent
stagañ da blediñ evel ma 'z oa dleet gant an amprevan-se.
Deut e oa an archerien a-benn da ziframmañ an tec'her diouzh
krabanoù e vourevien ha gallet e voe neuze sellout outañ, met e pebezh
stad truezus en em gave bremañ !... Pilhennoù e roched ne guzhe nag e
gein nag e vruchet bloñset ha krafignet, libistred holl gant gwad ha
skop. E benn hag a denne d' ur voull livet gant koar ruz a vralle etre
divrec'h daou archer o redek, fae bras ganto dre vezañ sammet gant ur
prizoniad ken lous, hag en ur vallozhiñ en em strinkas warlerc'h kement
hini en em gave touellet abalamour ma virent outañ kas da benn ul labour
boulc'het gant kement a verv.
Manet en e-unan er straed, e kenderc'has Vasili gant e hent war-du
ar porzh-mor.
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Kerkent hag erru war ar c'hae, e c'houvezas eus a-bell pelec'h ' oa
eoriet ar « Preizer », a-drugarez d' e siminal gwenn kelc'hiet gant
kouevr melen. Daoust d' e anv lorc'hus ne oa ar « Preizer » nemet un tamm
lestrig gant ur pikol rod brenn a bep tu dezhañ hag a gase bep sul ha bep
gouel-berz un nebeut tud lezirek na gave netra welloc'h da ziduiñ o amzer
eget ur valeadenn en don ar c'hoadoù bras, pell a-walc'h diouzh ar
gêrbenn. Adal ma pignas war vourzh, e furchas Vasili e pep lec'h, dindan
an tinelloù war benn a-raok ha war benn a-dreñv al lestr, a-hed an daou
bont, ar sal-debriñ, an davarnig ha zoken pep kambrig, met aner e voe
dezhañ redek ha diredek, ne oa ket bet Koncha den d' he ger, na roud na
trez diouti ne gavas war ar « Preizer ».

E-keit ma lovee al lestr en ul leuskel war e lerc'h div roudenn
arc'hant en dour pounner ha fankek ar stêr, e pare ar studier e selloù
war ar ribloù e-lec'h ma wele o ruzañ war o flaen glazarded meur heñvel
ouzh treustoù lardet gant pri. Marmouzed a bep ment a skrije en ur grapal
war lein ar gwez, oueskoc'h eget an ampartañ martolod o pignal war veg ur
wern. Amañ hag ahont e vranskelle goustadig naered veur gweet en-dro da
droell-blantennoù hag o skant du a lugerne e giz braouigoù a-youl an heol
hag an aezenn. « Pa soñjan, eme Vasili outañ e-unan, e vev er c'hoadoùmañ tud hanterc'houez o paouranteiñ gant an naon hag ar riv dindan baour
gaezh logelloù plouz, korz ha fank, petra bennak ma 'z eus nepell diouto
ur gêrbenn vrudet gant klañvdioù, ostalerioù bras, daou pe dri c'hoariva
ha zoken ur c'hoarigan hag a vez leun kouch bemnoz !... »
*
Da serr-noz e tostaas ar « Preizer » d' ar porzh : harpet ouzh
spled ar pont uhelañ, e laoske Vasili e selloù da barañ war al latar
damruz en em lede a-us d' ar gêrbenn. E verenn en devoa debret dindan
dinell un davarnig bortugalat hag e tanvaas enni un heureuchin-daredek
poazhet gant huegan-Spagn ha laezh trenk. Gourvezet a-hed e gorf e-skeud
radenn divent ar vro, o teuas dezhañ c'hoant lenn penn-oberenn Tad ar Vro
hag ar Bobl, gant ur raklavar sinet gant Don Alonzo Mendoza, Ministr an
Deskadurezh, en e yaouankiz mesaer ha spazher kezeg e pradeier divuzul ar
c'hornog : setu aze e holl studi. Met m' en em gave nec'het pa ranke lenn
pe skrivañ, en tailh e veze, hep koll amzer da gouchañ, d' ober gant pep
tenn pistolenn un toull e kreizig-kreiz ar bihanañ pezh moneiz. Kit 'ta
da glask e-touez disketañ kelennerien ar Skol-Veur ur gwaz akwitoc'h evit
eveshaat noz ha deiz ouzh buhez ur Prezidant Hollgaret !
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An neb en deus, eme Don Kristobal, ur youl kreñvoc'h eget an dir ha
kalon a-walc'h d' he lakaat da dalvezout evel m' eo dleet a zo barrek da
drec'hiñ war n' eus forzh piv ha n' eus forzh petra, ha zoken war an
amzer koulz an hañv hag ar goañv.
Pa soñjer ervat, e skrive ivez Don Kristobal, n' eus krouadur ebet
ken kasaus hag ur bourev na oar ket penn-da-benn e vicher. Adal ma 'z
eus meneg eus kastizañ eo ret kaout tud diouzh-se, kanfarded barrek-tre
ha n' eo ket pismigerien. D' am meno ar feroni gaset da benn a zo unan
eus gwellañ stummoù an druez.
Neuze en devoa Vasili klozet e zaoulagad da brederiañ dihet kaer
war reolennoù ken dic'hortoz ha menel a reas kousket kent na stagas ar «
Preizer » da c'hwitellat, ha gwech ebet ziwazh ne teuas e vuiañ karet
Koncha da drubuilhañ e huñvreoù.
Sklaerder al loar a hade daskleurioù aour war an dour o
vourbouilhat dibaouez ouzh mein-benerezh ar c'hae. Edo un drompilh o
seniñ war vourzh ul lestr-brezel kluchet el lennvor. Ar c'hreñvlec'h
diavaez a zigore war du ar gêrbenn e regadennoù lomberioù-kav : « Daoust
ha pegement a dud, a soñjas Vasili, a zo toullbac'het aze da vlasaat «
gwellañ stumm an druez » goude bezañ bet boureviet « gant tud a vicher ha
n' eo ket gant pismigerien ! » E-keit m' edo al lestr o touariñ, en em
strinkas un tren noz e-maez an ti hent-houarn hag e tec'has a-dizh a-hed
an draezhenn gromm, ken drant hag ur c'hrennard diflipet diouzh ar skol.
Sklerijennet evel ar Werc'hez Mamm Doue gant aezenn arc'hant bev ur
gleuzeur a bevar skourr, e oa bremañ Koncha ouzh e c'hortoz ha d' an

daoulamm e redas Vasili daveti.
*
Izili kuzul meur kostezenn an Dispac'herien a oa bodet en un tiig
distet e straed ar Mabig Jezuz. O rener, El Lobo « ar Bleiz » hervez ma
veze graet dioutañ, ne oa nemet un tagos klañvidik, dalc'het gant ur paz
diroll. Ne vane war e gokenn nemet un nebeut toupennoù blev louet : ken
berrwel hag ur goz ne baoueze ket, diwar skouer al loen-se, da doullañ
dindan douar trepasoù ha kevioù gwidreüs meurbet. A-wechoù e kroge ennañ
reuziadoù feroni ken diskiant ma sponte e genwalleurien war-nes krediñ ne
oa kalon ebet e kreiz ar seurt urupailh, netra nemet un tammig maen-tan.
Ha koulskoude ne oa hemañ nemet un oan e-keñver e vamm, Dona Kristina, ur
wrac'hig vunut ha sioul, na oa ket evit gouzañv er bed-mañ tanfoeltr
galloud ebet, na zoken hini he mab. A-walc'h e oa parañ ur sell hepken
war he c'hroc'hen melen a liv gant ar c'hoar troet evit gouzout e rede en
he gwazied muioc'h a vestl eget a wad.
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Edo bremañ ar vaouez-se o tiskenn mate, evaj ar vro e bolennoù he
c'houvidi. Met ar jeneral Miguel Arequipa a rae fae war ar mate hag an
holl dourioù-louzoù ; gwelloc'h e veze gantañ glebiañ e vourennoù
brabañser gant rom gwenn. Tapet gant e zorn er sac'h, e oa bet Arequipa
gaezh tanfoeltret e-maez an arme dre ma laere re zivergont arc'hant ar
gouarnamant ; daoust da se e oa deut a-benn d' ober d' e genseurted
krediñ e oa bet kastizet abalamour d' e venozioù politikel. Ne veze ket
pell o vont en gouez adal ma veze tomm dezhañ, hag an neb a felle dezhañ
e gaout diwar yun e ranke sevel beure-mat.
Ne wele en-dro dezhañ nemet trubarded rak gout'ouie fraez-mat e oa
prest da werzhañ n' eus forzh petra da n' eus forzh piv, n' eus forzh
pelec'h ha n' eus forzh pegoulz gant ma vije brokus a-walc'h e c'hopr ha
gant ma tremenje hep bezañ yennet ur wech ouzhpenn.
- Ha petra soñj Tad ar Vro hag ar Bobl diwar-benn an darvoud-mañ ?
a c'houlennas El Lobo goude ma oa torret dezhañ un nebeudig gant paz.
- Da gentañ holl, eme Don Esteban Garcia, ne reas nemet fougeal,
peogwir e krede ne oa ar gwall-daol nemet un dro-bleg ijinet ha reizhet
gant pennoù bras ar polis, met kerkent ha ma teuas da intent e oa bet
tennet warnañ da vat ha kaer setu ma krogas ennañ ur barrad kounnar ken
diboell ma krene an holl en-dro dezhañ gant aon rak gwelout o Frezidant
doujet o koll war an taol e dammig spered.
Ar banker Garcia a dremene evit bezañ mignon tost d' ar Prezidant.
Pinvidikañ fallakr ar vro, en devoa en e gerz daou pe dri di-bank, meur a
labouradeg, mengleuzion kouevr, tiez-kenwerzh, ostalerioù brudet, hentoùhouarn, kevredadoù-kretaat hag all, hag eus pep korn e rastelle arc'hant
agrabanadoù. Met daoust da se e skoazelle eus e wellañ El Lobo hag e
genseurted rak an neb a zo fur hag evezhiek a rank klask en koulz hag en
amzer an tu d' en em ziwall diouzh an Dispac'h.
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- Aner eo dimp gortoz an Iskariotez-se, e vlejas ar jeneral
Arequipa ; ne zeuyo ket d' hon bete.
- Marteze a-walc'h, héhéhéhé ! eme Fray Vincente, pempvet ezel ar
c'huzul-meur.

Fray Vincente a oa heñvel mik ouzh unan eus an dud-vouc'h a rede
gwechall gozh er c'hoadoù, hervez ma krede da Baganiz, hag en tu-hont da
se e oa peget ouzh e c'hroñj un tamm bouchig barv hag e vouezh a zaskrene
evel hini ur c'havrig. Ar manac'h diveleget-se a oa bet kaset kuit eus e
gouent abalamour ne veze troet e spered nemet war du ar vuhez diroll hag
ar gisti. Abaoe-se en devoa kas ouzh ar bed a-bezh evit ar seurt
dismegañs.
- Daoust ha pelec'h int manet ? e hirvoudus Dona Kristina. Ne oa
ket peurechu he c'homz pa stirlinkas ur c'hloc'hig war ar pondalez hag ar
wrac'hig a biltrotas da zegemer an dilerc'hidi.
- Deut out d' an diwezh, Koncha ?... Nann, nann, kaezhig, chom amañ
da ziskuizhañ ur pennadig...
Vasili a vanas souezhet krenn ha digor gantañ e c'henou war dreuzoù
ar sal.
- Deus e-barzh, mabig, daoust hag aon az pefe ? eme Dona Kristina
en ur vountañ warnañ, ha goude e serras an nor hag e harpas he c'hein
outi, gant he divrec'h en kroaz war boull he c'halon, e-giz ur
c'harc'harour.
Vasili a glaskas teurel ur sell war-du e vuiañ-karet, met treiñ
kein a reas Koncha ha kregiñ da daboulinat gant he bizied war werenn ur
prenestr. N' en devoa ket ar paotr yaouank klevet petra 'oa c'hoarvezet
en kêr an deiz-se, ur sulvezh moarvat evel ar re all ; koulskoude en ur
bignal eus ar c'hae betek straed ar Mabig Jezuz, en devoa kejet gant
gedourion-noz niverusoc'h ha marteze kintusoc'h eget kustum.
- Aotrou rener, emezañ, pedet on bet da zont hep dale dirak ar
c'huzul-meur.
E-mesk ar c'helaouennoù berniet war un daolig dirazañ, e tapas El
Lobo « Las Informaciones » hag hep ranañ ger ec'h astennas anezhi a-benn
brec'h etrezek ar studier. Raktal en devoa Vasili intentet e pebezh stad
arvarus e oa kouezhet hep gouzout dezhañ ; war bajenn gentañ ar gazetenn
e wele e boltred-eñ stok ha stok ouzh hini Don Kristobal Hernandez ha
dindan e oa skrivet kement-mañ :
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UR GWALL-DAOL SPONTUS A-ENEP DA DAD AR VRO HAG AR BOBL. - Ar beuremañ, war-dro unnek eur, pa oa an ambrougadeg o tivoukañ war Vali an
Araokadur, en deus un amprevan tennet c'hwec'h gwech taol ha taol gant ur
bistolenn war ar Prezidant holl-garet p'edo hemañ o vont da zigeriñ ar
palez nevez grouet gantañ ha kinniget da rummadoù tud da zont. Da c'hras
Doue ne voe gloazet den nemet ur c'habiten war varc'h eus ar Gward. Adrugarez d'ar reuz ha d' an trubuilh a savas e-touez an dud o sellout, e
c'hellas an torfedour, Pablo Kabrera, triwec'h vloaz, deskard en ti ur
mouler, en em silañ kuit. Er rouestl straedigoù ha banelloù o tiskenn
betek ar porzh-mor, e vije moarvat deut a benn da ziflipañ rak ar
vrogarourien o redek war e lerc'h, panevet d' an Aotrou Vasili
Goloubienko, daou vloaz warn-ugent, mab repuidi eus Bro-Ukraino, e SkolVeur ar gêrbenn. Hemañ, hep aon rak ar bistolenn vuket warnañ a ziskaras
ar gwall-oberour gant un taol troad. Da verkañ sklaer ha splann
anaoudegezh-vat ar vroad a-bezh en e geñver, eo bet dija digoret e burev
Las Informaciones hag ar c'helaouennoù all ur c'hef evit goprañ hervez m'

eo dleet ar brogarour taer-se.
- Ac'hanta, brogarour taer, e c'houlennas El Lobo, daoust ha stad a
zo ennout ? Mat e vefe din moarvat paeañ va skodenn e burev ur gazetenn
bennak ?
- Va digarezit, Aotrou rener, a haketas ar paour kaezh, ne ouien
ket e oac'h en sell da zistrujañ ar Prezidant !
- Hag abaoe pegoulz e tle ar c'huzul meur displegañ e venozioù
dirak kement ezel emrollet gantañ ?
- Me ' grede din am boa d' ober gant ul laer, hepmuiken !
- Gant ul laer ! a grias ar banker Garcia, droug bras ennañ. Biken
n' am bije kredet e vefe en hon touez dispac'herien na glaskont nemet
diwal danvez ar vourc'hizien !
- Trawalc'h gant ar seurt tabut ! a droc'has krak ha krenn El Lobo.
Hirie, he deus Koncha Kasteler graet div gefridi a-bouez evidomp-ni : da
gentañ, he deus war va c'hourc'hemenn roet ar bistolenn d' ar paour kaezh
Kabrera...
- Ar genaoueg-se, e vlejas ar jeneral, n' eo ivez nemet ur Juzaz,
rak c'hwitet en deus war e daol.
- ...Ha d' an eil, he deus aliet an dañvad tagnous-mañ da zont dirazomp.
Dre se, eo pedet da varn a-gevret ganimp e c'henskoliad. Ac'hanta,
Koncha, pebezh kastiz a dibabez evitañ ?
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- Ar marv ! e lavaras ar plac'h yaouank, hep chom da dermal.
Pemp mouezh all a zistagas an hevelep gerioù ha d' an diwezh e
tisklerias kement-mañ El Lobo.
- Klevet hoc'h eus, Goloubienko ? Diwallit da dec'hout diouzh ar
gêrbenn pe d' hon flatrañ d' ar polis. Hon brec'h a zo hir hag hol lagad
a zo lemm ; gant se e vefec'h tapet ganimp, n' eus forzh pelec'h e fellfe
deoc'h klask un toullkuzh.
- Gwelloc'h e vefe marteze e ziwadañ war an taol ? e c'houlennas
Fray Vincente en ur dennañ e-maez e c'hodell ur gontell hir-hir, lemmoc'h
eget un aotenn.
- E ziwadañ amañ ? e skrijas Dona Kristina en ur sevel he divrec'h
d' an nec'h. En anv Doue, Vincente, tav dimp gant ar seurt komzoù, pe
gollet az pefe da spered ?
- Ar wirionez a zo ganeoc'h, va mamm, eme he mab tener ha doujus.
Herr warnañ, edo dija Vasili o tiskenn gant an diri rak ne bade ket
gant ar c'hoant pellaat diouzh an dud-se na oant, hervez ma krede dezhañ
betek-hen, nemet keneiled feal.
*

E zivrec'h hag e zivhar staget gant lerennoù ouzh treid an daol,
hag e gorf ledet warni en doare ma vefe aezetoc'h troc'hañ dezhañ e
c'houzoug, e oa Vasili gaezh o c'hortoz bezañ lazhet. Petra bennak m' en
devoa klozet e zaoulagad e ouie piv 'oa e vourevien : Koncha eveljust hag
an hini-gozh. Klevout a rae en e gichen Dona Kristina o lemmañ, frrr...
frrr... ur gontell dall war ur maen-higolen.
- Ac'hanta, va flac'hig, eme ar wrac'h, daoust ha n' ac'h eus
ankounac'haet netra ?
- Kemeret am eus va diarbennoù : ur sailh a zo dindan e benn da
zastum e wad, ha gant ar bilhenn-mañ e vo stouvet e c'henou mar deufe
dezhañ c'hoant blejal.
Gant evezh e kendalc'he mamm El Lobo da lemmañ he benveg... frrr...
frrr... frrr... hag ar chourig-se a zeuas a-benn ar fin da vezañ ken
enkrezus, ken spontus ma ne voe ken Vasili evit padout pelloc'h. Harpañ a
reas e ilinoù war an daol hag a-stroñs e savas en e goazez. Kerkent ha ma
tigoras e zaoulagad, e welas ne oa den-all ebet nemetañ en e gambr, hag
en em gavas evel boaz war e wele. Met an noz diwezhañ n' en devoa ket
kemeret ar boan da ziwiskañ e zilhad kent mont da gousket. Hogen, edo
unan bennak o strivañ da silañ ur baperenn dindan an nor hag an drousigse, frrr... frrr : frrr, a oa heñvel a-walc'h ouzh hini ul lavnenn o
wigourat war ur maen. Gallet en divije Vasili tapout an torr-penn war e
ched rak e glevout a rae c'hoazh o ruzañ e solioù war ar pondalez. Met da
be vat ? Barnet e oa dija d' ar marv ha kerkoulz ha graet e oa 'ta e
stal...
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Kerkent ha savet e lennas ar paotr yaouank an div linet merket gant
liv ruz war an tamm paper-se : Fallakr a zo ac'hanout ! Aet eo an noz-mañ
Pablo Kabrera da anaon, en em grouget en e gell er c'hreñvlec'h. Gwazh a
se dit !...
Diwezhat a-walc'h e tlee bezañ dek eur bennak d' an nebeutañ. An
heol a skigne ur boultrenn alaouret a-dreuz kement toullig e stalafoù
prenn ar prenestr. Er pellder e tregerne c'hoarzhadeg, kaniri, stlakadeg
daouarn gant boubou melkonius an akordeoñs. Ur pennadig e chomas Vasili
da sellout ouzh an nebeut a draoù en e gerz : un toullad levrioù-skol ha
kaieroù, berniet war un daolig mastaret gant liv, ur stlabez dilhad
marc'had-mat, ur gador, ur gourvez-bank hanter vrevet, ur mezelour
dilufr, saotret gant kaoc'h-kelien, ha war dumenn ar siminal skeudenn
Viktoria, rouanez Bro-Saoz, e pri melen, a-us d' un daol-emwalc'hiñ stok
ha stok ouzh ur pod-kambr merglet. A-hed ar mogerioù e rede direde
pikoloù c'hwiled du ha gant o zreid blevek e raent un drouz heugus, hini
ur barr grizilh a tiflakañ war un doenn vein glas. Peget ouzh ar solier,
e ruze ur glazard o c'hedal ur fubuenn bennak, ha mezh ebet n' en devoa
al loen-se ha marteze zoken e oa lorc'h ennañ en desped d' e zaoulagad
dislontret, d' e d' e gein peliet ha d' e c'horioù hudur.
« Sed amañ 'ta, eme Vasili, al lec'h ma raen dioutañ « ar ger » al
lec'h ma tistroen ennañ diwezhat en noz goude ur valeadenn gant Koncha,
ha tridal a rae neuze va c'halon gant ul levenez dispar, rak menel a rae
c'hoazh war va muzelloù blaz c'hwek he fokoù. Daoust hag heñ e vefe kerse
ganin o pellaat diouzh va siklud dibalamour, diouzh ar vuhez a-bezh, ha
diouzh an drubardez n' am eus bet diganti nemet pokoù Juzaz ?... »
Stagañ a reas an den yaouank da gerzhout dizaon en arbenn d' e

donkadur. E traoñ ar viñs e voe roet dezhañ ur baperenn all, degaset, eme
ar porzhier, gant un archer « Pedet eo an Aotrou Goloubienko Vasili da
zont hep dale da burev ar C'homiser ».
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Tomm e oa an amzer an deiz-se ken na oa ; an ter-du ma oa libistret
gantañ ar straedoù a deuze dindan dreid an dremenidi ha dindan rodoù ar
c'hirri. Kerkent hag aet e-maez an ti, en devoa Vasili merzet Fray
Vincente, gant e gontell en e zorn, oc'h ober neuz da varc'hata ur
sukrinenn-dour dirak ur stalig. Eeun ha sonn e kendalc'he evelkent da
vont gant e hent, evitañ da vezañ da bep mare en gortoz da santout en e
blankenn-skoaz yenion ul lavnenn dir, stlepet a-dro jouez hag adreñv e
gein. Pa zifloupas e penn ar vali, nepell dirak an ti polis, e welas Fray
Vincente o treuziñ al leur-gêr a gammedoù hir, da guzuliañ gant ar
jeneral Arequipa en e goazez dirak ur pezh pikol gwerennad rom gwenn.
Ar c'homisar Don Ruiz Penafior a oa en gwirionez ur ramz. Gleb dour
e oa gant ar c'hwezenn, ken pounner ha ma tlee bezañ e gasketenn, e
vedalennoù diniver, e wiskamant mezher glas hag a daole c'hwez an
naftalin hag an tro-heol. E heuzoù ler melen a dape dezhañ betek e
vorzhed ha gant e zorn a ledander gant un asied e waske didruez war groaz
alaouret e sabrenn gromm.
- D' ar c'hanfard-mañ, e soñjas Vasili, e tenne emichañs
Holophernes gozh.
- Aotrou Goloubienko, eme ar ramz, gourc'hemennet eo bet din ho kas ar
primañ gwellañ dirak Tad ar Vro hag ar Bobl, rak ne bad ket Don Kristobal
gant ar c'hoant ho meuliñ hag ho trugarekaat evel m'eo dleet.
Souezhet mik e vanas Vasili. N' eo ket hepken o klevout ar seurt
gerioù iskis, met dreist-holl o vezañ m' en em sile diouzh ar bern kig,
soav, hag eskern-se un tamm mouezhig voan-voan, mouezh ur spez.
*
Bremañ, e oa bodet kuzul meur an Dispac'herien en un tiig
disteroc'h c'hoazh, ha pell-pell diouzh straed ar Mabig Jezuz. Ur pennad
'oa, he devoa Dona Kristina feurmet an ti-se dindan hec'h anv plac'h
yaouank, rak dalc'hmat en em zibabe da gaout, en a-raok daou pe dri
lojeiz kuzhet ouzh an izili all ha da gentañ ouzh ar polis, en doare ma
c'hellje tec'hout a-ziwar wel gant he c'henwallerien, kerkent ha ma teuje
da vezañ tenn warno.
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Al lun-mañ, e oa ar wrac'h o kantreal war-dro en ur sevel he fri,
hag he divskouarn digor mat ganti evit gouzout raktal ar c'heloioù diwarbenn diarbennoù ha troioù-ijin paotred ar gouarnamant. E kav e doullkuzh, e gein harpet gantañ ouzh ar voger c'hleb na baoueze ket ar jeneral
Arequipa, leun e gof evel boaz gant rom gwenn, da douiñ Doue pe da veogal
e nerzh e benn : « Soudarded !... bukit o fuzuilhoù ha... tennit ! » evel
pa vije bet pedet da ren ar re garget d' e lakaat d' ar marv. El Lobo a
stouve ar gwellañ m' helle e zivskouarn evit chom bouzar ouzh blejadennoù
ar mezvier, ha bale a rae gwall izel gantañ e gribenn, a-hed hag a-dreuz
ar c'hav hep teurel pled ouzh ar boultrenn glaou douar a saotre ar
pantouflennoù kaer kinniget dezhañ nevez 'oa gant e vamm garet. En e
gluch war ur varrikenn c'houlou e sardonne Fray Vincente regennadoù
gerioù displann, mallozhioù mesk-ha-mesk gant litanioù ar Sent. Ken

difiñv, ken difrom hag ur peul e selle pizh ar banker Garcia ouzh ar
gwiad kevnid tev en pign ouzh an treustoù lous. Pebezh truez
evelkent !.,. kaout en e gerz tri garr-dre-dan en tailh da skarañ ken
prim hag ul luc'hedenn, daou garr-nij hag ul lestr bale gant ur bern
martoloded war vourzh, hep gallout en em silañ e-maez ar vro na dre vor
na dre zouar, rak a dra sur e oa bet stouvet an holl harzoù kerkent ha ma
teuas ar polis da c'houzout anv an Dispac'herien, flatret gant ar
Goloubienko milliget-se.
A-daol-trumm e klevjont tud o redek a-us dezho ha ken skeltr e oa
an tiig koad se ma skloke evel un daboulin ha ma kredas da bep hini e oa
ur strollad archerien ha soudarded o tiskenn ken ma findaone o zreid gant
an diri.
- Tapet omp ganto ! e vlejas ar jeneral Arequipa en ur horellañ ur
bistolenn, en sel! d' en em lazhañ, met raktal e sailhas an tri all
warnañ evit lemel digantañ e venveg rak evel-just kerkent ha ma weljent
ur bistolenn e stagfe kanfarded ar polis da dennañ didruez hag hep
sellout berr.
Dor breñveded ar c'hav a zigoras a-stroñs ha setu ma teuas tre Dona
Kristina. Ken berr e oa warni ma n' helle ket distagañ ur ger met a benn
brec'h e heje ur gazetenn nevez voulet ma lenned warni ar c'heloù-mañ :
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Skuilhit daeroù, kenvroiz gaezh, rak aet eo da anaon Tad ar Vro hag
ar Bobl, lazhet gant ar studier Vasili Goloubienko, e-keit m' edo,
daoubleget a-us d' e zaol-skrivañ, o sinañ evit ober plijadur d' ar
muntrer, ur skouerenn eus e benn-oberenn « Diarbennadurioù ». Gant
kement a nerzh e voe skoet an taol gant kontell-baper Don Kristobal ma
torras al lavnenn war ur gostenn. Raktal e laoskas Don Alonzo Mendoza,
Ministr an Deskadurezh, tri denn pistolenn e penn an torfedour, met
siwazh peurc'hraet e oa an taol. Bodet eo izili ar gouarnamant da
zivizout kenetrezo ar pezh a zo d' ober evit salvedigezh ar bobl. Met da
c'hortoz, gourc'hemennet eo bet fuzuilhañ raktal an holl re dalc'het er
mare-mañ e kement toull-bac'h, kell karc'har ha kreñvlec'h ar vro.
Sursum corda evelkent ! ha ra gendalc'ho ar bobl da vont gant an hent
lorc'hus diskouezet dezhi gant Don Kristobal.
- Peogwir, eme El Lobo, en ur c'hoarzhin yud, eo krog ar
c'henaouien-mañ d' en em zistrujañ an eil egile, e tiskleriin deoc'h kent
na vo pell digant piv e vo mat dimp lemel e vuhez.
Met Don Esteban Garcia ne oa ket chomet da selaou. Skarañ a rae a
gammedoù bras rak pa darzh un dispac'h ha pa ne darzh ket, kentañ tra en
deus ur banker d' ober eo plediñ gant e vadoù hag e baour kaezh arc'hant.
Krec'h Eliez, 24-1-63.
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Skol Louarn Veig Trebern
gant Youenn DREZEN
(Pennad)
Veig Trebern a zesk istor e vro gant ur goñchennerez gozh
Pelloc'hig ha lec'h e oa an estrebed (1) en e enkañ abalamour d' ar
strouezh, atav, - an tamm hent don-se ne veze ket lakaet alies beon pe
falz en e greouichenn, - e oa stanket da vat ouzh hor boudedeo. Ingalik e
c'hoarvez evel-se, pa vez mall gant unan mont e-biou. Kemeret e oa an
tremen en e lec'hed gant ur pezh mell liñseriad delioù pin, o vont
dirazañ, ur pikol choukad delioù pin sec'h, gant ur rastell goad plantet
e-barzh ; ront e-giz ur baloñs, ledanoc'h eget penn a-dreñv ur vuoc'h,
hag uhel, hag o c'holoiñ kein an douger betek traoñ e zargreiz. Ha
brañsellig a oa ganti, evel gant penn a-dreñv ur vuoc'h o vont war-raok
bravik ha dibrez.
Kerzhout a reas Veig d' he heul, o c'hedal ar poent d' en em silañ
etrezi hag ar c'harzh spern.
Sevel a rae ur vouezh eus al liñseriad delioù pin. Tonigenniñ a rae
war un ton boud ha gorrek, mes fraezh (2) :
Petra zo nevez er gêr-Is,
Ma 'z eo ken foll ar yaouankiz ?...
Ul liou roc'hellek d' ar vouezh ; ha daskrenañ a rae e-giz hini ur
paotr kozh.
(1) Estrebed = straed, hent strizh, gwenodenn,
(2) « Authentique », evel ma lavarer e galleg.
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Mes n' eo ket un den e oa, peogwir e oa lostenn gant douger ar
choukad. - Hag, a-hend-all, biskoazh n' eo bet gwelet un den o tougen ul
liñseriad delioù pin. - Skeiñ a rae, da bep kammed, al lostenn dakonet, a
oa bet ruz gwechall, war ziv c'har askornet savaj ha diloer. Koeñvet e oa
an ufernioù, diwevn, ha kramenn warno. Aet ' oa rez ar botoù koad.
Hounnezh 'oa ur vigoudenn gozh, bet er c'hoad o rastellat peadra
disklaouañ tan, a-benn ar goañv. Ha dichal gant he samm, moarvat, peogwir
e chome dezhi anal a-walc'h da c'hourganañ gant he mouezh gwrac'h :
Gralon, Gralon,
En dizurzhioù a
Rak tremenet vo
Pa skuilho Doue

laka evezh
ren Ahes,
an amzer,
e goler.

Anaout a rae Veig ar ganaouenn. Klevet en doa e vamm, meur a wech,
pa veze o wriat, pe gant he stamm, o tistagañ anezhi, ha gant ur vouezh
un tamm mat bravoc'h. Ha brav e kave, ton ha son, istor ar Gêr Veuzet, pe
planedenn ar Plac'h Yaouank, a voe taolet er mor, abalamour d' he

fec'hedoù, hag e teuas dezhi ul lost pesk e lec'h divesker. Mes ne oa ket
ennañ, hiziv, ene an dastumerien gwerzioù, Kervarker pe an Uhel, na
pasiañted da reiñ skouarn betek ar fin. Ret gouzout ma n' ouzoc'h ket, ez
eus daou boz ha tri-ugent, a beder iinenn pep hini, e « Gwerz ar Roue
Gralon ha Kêr-Is ». Ar pezh a ra, ma ouzomp niveriñ, daou-c'hant eizh ha
daou-ugent gwerzenn.
Ne zifluke ket buanoc'h ar pozioù eus gourlañchenn ar varzhezbaleerez eget n' ae he zreid koeñvet war-raok. Veig, eñ, e oa prez
warnañ.
N' oa ket uhel ar vaouez kozh war he divc'har, ha daoubleget e oa,
ouzhpenn, dindan he samm, Veig, kennebeut, ne oa ket uhel, mes gwevn e
oa, e-giz ur silienn. Tremen a raje dre zindan al liñseriad delioù pin.
Ha va faotr ha stouiñ e benn ha war-raok, dre e zaoubleg... evit sevel
trumm e gein ha disvantañ reutañ taol-penn, e vountas biskoazh, el
liñseriad, dres p' edo erru dindan.
Krennet ar c'hantig, ken trumm all, da reiñ plas d' ur grozadenn :
- A, feiz ! korrig Gwaremm-Gion. Kichenik e oan pilet gantañ. N'
out ket evit teurel evezh, apre tamm traoù !
Ma vije bet Veig Trebern gant paotred all, e vije redet kuit en ur
c'hoarzhin-goap, hag huchet : - Gast kouzh ! - marteze, war ar gozhiadez
d' he lakaat da fuloriñ muioc'h c'hoazh. Hogen, pa veze e-unan, e oa
anezhañ ur bugel savedik-mat. Ober a rae tro d'en em zigareziñ :
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- 'M eus ket graet « espres », moereb, emezañ. An drezenn an hini a
zo kaoz.
- An Drezenn ?... Peseurt Drezenn ? eme ar vaouez kozh.
Savet he doa he daoulagad a-ziwar mein an hent. Dourennek e oant.
Sellout a rae Veig outi dindan he fri. Un dourenn a oa ivez ouzh penn he
fri ; ha merzout a rae he fas roufennet, goloet gant darvoued rouz ha
trouskennoù.
- Oi ! emezañ. Hounnezh 'zo kozh, 'vat ! Hounnezh 'zo kant bloaz
koshoc'h evit « mamm-gouzh» Menez Piked...
Ne oa ket liv ar skuizhder warni, evit-se. Ne bouez ket nemeur,
hervez ar mod, an delioù pin kras. Dougen a rae ar pikol samm anezho en
ur pezh liñser rouez rouz, staliet klok war he c'hein, ha dalc'het ouzh
he zal dre bevar c'horn al liñser skoulmet a-gevret. Ma oa kruket he
c'hein, n' eo ket gant ar remm e oa, mes abalamour d' ar c'hempouez.
- Peseurt Drezenn ? eme ar vigoudenn gozh. Eus an Drezenned e kaver
e kement toull-karr a zo er c'hanton. Mes ne welan nemedomp hon daou war
an estrebed. Ur paotrig all o oa ganit ?
- N' eus ket 'vat, moereb. Me 'm eus laret an drezenn gant pikoù
lemm, an drezenn gant mouar du. Pa 'm eus stouet va fenn da baseal
dindanoc'h, 'm eus manket dallañ va daoulagad gant un drezenn, a zeue adreuz an hent.
- Neuze 'ta ! va faotr bihan paour. Setu penaos e c'hoarvez droug

gant ar vugale...
« Mes, na chom ket plantet aze, dirazon. Te ' wel pegen sammet on.
Bale dirak !
- Ya ! moereb.
N' eus ket d' ar vugale ha d' ar gozhidi d' en em glevout eus ar
c'hentañ ha da ober buan anaoudegezh. Ha kuit, o daou, war o fouez, dre
an hent strizh, Veig dirak gant e sac'h-skol, ar vigoudenn gozh d' e heul
gant he choukad delioù pin sec'h.
- Diouzh pelec'h emaout o tont ? eme ar vaouez kozh, a-benn ur
reuziad. 'Mañ ket amañ hent ar skol.
- Nann ! Me 'oar, moereb, eme Veig. Me zo bet e ti ur voereb din, e
Travenneg.
- A, ya ?... Te 't eus kerent mevelien, er maner ?
Darbet ' voe da Veig respont e oa niz da Itron ar Maner, mes ne
vije bet kredet gant eben gozh. Bugale ar manerioù e vez lakaet dezho
botoù ler. Respont a reas :
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- Ya ! moereb.
- Eus Pont-'n-Abad out, va faotr bihan ?
- Ya ! moereb. Eus Brengall... kentoc'h, eus Menez-Roz ar
C'hastell.
- A, ya ? Anaout a ran kalzik tud, er Menez-Roz. Da biv out, va
faotr bihan ?
Skrabat a rae Veig e benn.
Taolet en doa, evel-se, anv karterioù ar pellañ eus kêr, gant ar
soñj ne yae ket morse, keit-all, ur vaouez ken oadet. Arabat oa komz eus
ar Waremm-Mên, eveljust, ha diskleriañ e anv gwir, en aon e vije anavezet
gant ar vaouez kozh, ha topinet ganti, tro pe dro. Re guriüs an holl e oa
ar vaouez kozh-se. Fentet en doa eta va louarn ur gaouig, - peogwir eo
soutilañ kefridi al lern diankañ ar chaseourien, - gant ar soñj ne vije
ket aet hiroc'h an diviz. Ar vaouez kozh, avat, ma oa gwall-samm war he
choug, e oa skañv he zeod, ken e oa, ha danvez ur c'hofesour enni. Hep
gouzout dezhi, moarvat : hep soñjal e droug, ken sur all. Ken nemet evit
ar blijadur drailhañ un tammig flep gant ur paotr bihan, ha kaout
berroc'h an hent.
Hag ar « paotr bihan », pa oa bet rouestlet e deod gantañ en e
c'haouig kentañ, e oa ret-mat dezhañ ijinañ kerent nevez, un tad hag ur
vamm a faltazi, hep tra da welout, dreist-holl, gant an Trebern, mañsoner
traoñ ar Waremm-Mên, ha Mari-Gorantina Menez-Piked.
- Va zad a zo Prosper Gwiader e anv, eme Veig. Ha va mamm...
- Gwiader ?... Gwiader ?... eme ar vaouez kozh. N' anavezan Gwiader

ebet er Menez nag e Brengal. Koulskoude...
- O met, a droc'he an Herve, primik. Va zad ne vez ket morse er
gêr. Va zad 'vez atav o navigañ : eñ 'vez er mor, war ur vatimant vras.
- Gwir 'ta, eme ar vaouez kozh, evel eviti hec'h-unan, mont a ra
unan divemor, dre ma ya war an oad. Ha gwir eo ivez eo anavezet muioc'h
ar gristenien dre o lesanvioù eget dre o anv-badeziant. Ken gwir ha ma
vez graet ac'hanon-me Marjan ar Gernez, daoust din bezañ ur Gerdranvadez,
ha bet ur bennhêrez a don...
« Penaos eo lesanvet da dad, va faotr bihan ?
- N' ouzon ket, eme Veig.
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Gwelloc'h oa treiñ kaoz. Ha, ken kurius hag eben :
- Fi zo kouzh (1), moereb ? eme Veig, a-drak.
- E ! e ! e ! e !... eme « voereb » an delioù pin, gant he c'hoarzh
groz daskrener, ha sart, daoust da se. N' emaon ket mui e fleurenn va
yaouankiz, va faotr bihan. Ha perak 'ta e c'houlez va oad diganin ?
- Abalamour d' ar jañson e oac'h o kanañ bremaik. C'hwi 'p eus
anavezet ar roue Gralon, moereb ?
- 'Vez ! 'vez ! va faotr bihan. E pelec'h e vezez o prenañ da sistr
? Bevañ 'rae ar Roue Gralon, en amzer ansien, ma oa an diaoul paotr «
bihen », en amzer ma veze gwelet ar gorriged o tañsal ar gavotenn, ekreiz koadoù derv plasenn ar Vadalen.
- Gwez derv 'oa war blasenn ar Vadalen, moereb ?
- Setu pell 'zo !... Ya ! 'vat, setu pell 'zo ! N' on ket yaouank
mui, me a-viskoazh 'm eus gwelet tiez uhel en-dro d' ar Vadalen...
Sada !... Lakaat a rez ac'hanon da larout sotonioù... Pa voen ganet, ne
oa koc'hu ebet e-tal ar Vadalen, na ti na tra, nemet ur wezenn bennak ha
parkeier, eus ar Vadalen da Benn-ar-C'hap. Ar Waremm-Mên n' oa nemet ur
waremm, ha ne oa nemet pupli e foennijiri (2) karter Pont-Gwern. Kêr a oa
er Marc'halloc'h ha ru Kereon, da vont war-du ar C'hastell hag iliz
Karmez. Frankaet eo kêr, un tamm mat, abaoe, ha bourrus bevañ enni. Mes,
gwechall gozh-gozh, ne oa ar vro nemet koadoù don, gant bleizi ha moc'h
gouez, va faotr bihan paour. Hag ar gristenien, n' ouzon ket petra o doa
da dorriñ o naon. Ne oa bet klevet anv morse ganto eus kaol-irvin, ha m'
en dare hag eñ e oa anavezet ganto blaz ar bara segal ha soubenn ar rouz.
- Ne gavan ket mat soubenn ar rouz, eme Veig ; dre benn d' an
ognon.
- Neuze, n' ouzez ket petra zo mat, eme ar vigoudenn gozh. Te zo ur
beg mitou. E ! e ! e !... Ma ne zebrez ket soubenn ar rouz, ne ri ket da
gresk, ha ne zeuy ket da zen. Bremañ eo re vaget ar vugale. Gwechall e oa
an dud reuzeudik da chikañ gant ar mailh. Me va-unan, me ouie petra oa an
dienez...
- Koulskoude, ' gleven ac'hanoc'h o kanañ, eme Veig ; ha bremañ, e
c'hoarzhit. Koulskoude...

(1) Fi zo kouzh = doare tud Pont-'n-Abad da zistagat : C'hwi 'zo kozh.
(2) Foennijiri = liester bigoudenn, evit « foenneier ». Lavaret ' vez
ivez « estrevijiri » e-lec'h « estrebedoù » = hentoù-karr, gwenodennoù,
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- Joa da vezañ bev, memes tra, va faotr bihan, joa da vezañ bev
atav...
- ..Koulskoude oc'h kozh, eme Veig. C'hwi 'zo ken kozh ha
Napoleon ?
- Ar paotr Leon ? eme eben. Pehini ? Breur Felist Moizan, ar
marc'hadour boeson, eus ru Kereon ?... N' oa ket tost da vezañ ganet, an
den kaezh, pa...
N' oa, tamm ebet ponner-glev ar vigoudenn gozh. Ha n' eo ket d' he
skouarn eo e oa da damall ar fazi war an anv. D' an doare-distagañ, ne
laran ket. Du-mañ eo prim an dud gant o frezeg. Ken prim, ma chom aispilh ul lodig mat eus korf ar c'homzoù. Lonkañ a reer, a-hed ar wech,
silabennoù a vez, ar c'hensonennoù, dreist-holl. Ar ger « paotr », da
skouer, peogwir emaomp gantañ, a zeu da vezañ « pot ». Ma 'n em gav ur
gensonenn dirazañ, « l » al Leon, da skouer, peogwir emaomp gantañ ivez,
krennet e vo krenn e « po ». Ha setu « ar paotr Leon » stummet en « a'
po' Leon ». Deoc'h d' en em zibab, adalek se, etre breur ur marc'hadour
gwin bigoudenn hag Erer Austerlitz.
Ne oa ket eta hon daou varvailher o peuriñ war ar memes tachenn.
- Nann ! eme Veig. Me « breg » eus Napoleon. An Impalaer.
- A ! a !... an Apoleon ? Mes eus pehini ? Daou Boleon int bet. Ar
Poleon Kentañ, an hini a oa aet gant e soudarded da c'hwezhañ an tan en
ur gêr vras, du-se, pell, e-kreiz an erc'h, er sav-heol ? E Rusi ar
c'haol kozaked, ma 'm eus komprenet mat. Hennezh a oa ur c'houil. Nann,
va faotr bihan, 'm eus ket anavezet ar Poleon-se. Egile, avat, ar Poleon,
a dapas e damm digant Bismarck hag e Brusianed laer, - ra skorno ar
c'haoc'h en o reor ! - ne oa ket anv anezhañ c'hoazh, pa voen lakaet war
an douar gant va mamm baour - Doue d' he fardono ! Dimezet e oan, - ur
vouilhez merc'h nevez e oa ac'hanon, m' hel lar dit, - hag intañvet zoken
gant ur c'hrubuilhad minored, pa zirollas warnomp ar brezel Dek-ha-TriUgent. Ur brezel reuzeudik, Doue ra viro !... Mes va gwaz-me en doa lezet
e vuhez, pemp bloaz a-raok, en ur brezel all, e Sebastopol.
- Lazhet eo bet er brezel, moereb ?
- Nann, va faotr bihan, lipet gant ar vosenn. Ha, bremañ, e
c'hellez ober ar gont eus va bloavezhioù.
- N' eo ket ur gont aes da ober, eme Veig. N' on ket mat war ar « rimitik
».
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- Pemzek ha tri-ugent abaoe gouel Maria Hanter-Eost... Ha, te wel,
grën ha rafin, atav, merc'h va mamm baour ; ha n' eo ket ouzhpenn din ur
choukad delioù pin. E ! e ! e ! e !... Ma welez 'ac'hanon dre va
daoubleg, n' eo ket abalamour d' ar samm a zo war va c'hein. N' ouzon ket

petra eo ar remm. Gwechall...
- Pet eur eo, pelloc'h, moereb ? eme Veig. A-benn neuze, e wele ar
paotrig dirazañ talbenn gwennrazet ti bihan Keratur. Klevout a rae ur
vioc'h o vuzellat, er c'hraou.
- Feiz, va faotr bihan. N' ouzon ket pelec'h emañ an heol, gant ar
c'harzhad spern uhel-se, ha n' eo ket aes din sevel va fenn gant va bec'h
delioù pin. Krediñ 'walc'h a rafen emaomp e tro peder eur.
- O ! moereb. Neuze eo poent din redek d' ar gêr. Va mamm 'n eus
laret din e ranken bezañ er gêr, a-benn peder eur.
- Troc'h kuit, neuze, va faotr bihan. Galoup gant Doue hag ar
Sent !...E!e!e!e!...
- Klok ! klok !... Klok ! klok !... Klok ! klok !... eme votoù koad Veig
Trebern, o piltrotat war an hent kalet. Ur mod d' e votoù da lavarout ar
c'henavo n' eo ket bet lavaret gant o ferc'henn, kement a bres e oa
warnañ, en ur gimiadiñ ouzh e anaoudegezh nevez, ar goñchennerez gozh.
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Istor ha Lec'hanvadurezh
gant

T. JEUSSET
EN ENVOR ABEOZEN, KENSTOURMER FEAL.

LODENN GENTAÑ
SKIGNEREZH AN ANVIOU-PARREZIOU O TERAOUIÑ GANT PLOU-, LANN-, LOG-, LEZ-,
TREVI. - Ur sell ouzh kartenn Vreizh
Pa dreser war ur gartenn an anvioù-parrezioù o teraouiñ gant Plouha gant Lann-, e verzer tri c'helc'h bras a zo dibourvez anezho.
- A) E Breizh-Izel 1añ : war ul linenn e kroaz St Tegoneg-Pleiben ha Daoulaz-Skrignag ;
2l war ul linenn e kroaz Kerahez-Fouenant ha Brieg-ar Faoued
3t e kroaz St Tegoneg - Pleiben ha Daoulaz -Skrignag ;
2l war ul linenn e kroaz Kerahez -Fouenant ha Brieg - ar Faoued ;
3t tro-dro Pondivi, war ul linenn e kroaz Ploue - Uzel hag ar GemenedKaez (1).
- B) E Breizh-Uhel, e-lec'h ma komzed brezhoneg gwechall, ez eo heñvel
1añ e geunioù Dol ;
2l tro-dro Redon, en hanternoz d' ar gêr-se betek Ploulann-veur hag
adalek Plouarzel B.-U. betek Landegon ;
3t e ledenez Gwerann.
Kavout a reer e Breizh-Izel, e-barzh ar c'helc'hioù-se : 1añ ar
Fouilhez, Skrignag ; 21 Roudouallec, gwechall Rodoedgallek (2) ; 3t Noal
(Pondivi) ; Loudieg (3) ha La Chèze. - Anat eo levezon ar galleg kozh pe
ar romaneg, mar kirit, war an holl lec'hioù-se.
(1) La Chèze e galleg.
(2) Chrestomathie.
(3) Lucoteiacum, gouez da Loth.
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E Breizh-Uhel, e lec'h ma voe mouget abred ar brezhoneg, e kaver :
lañ (arabat treiñ e brezhoneg amañ !) Cherrueix ha Bonnemain ; Brain
(gwechall intula Plaz pe Venezia, lec'h ginivelezh eskob gall-roman
Roazon e mare enbroerezh ar Vrezhoned); Baen-meur (lec'h ma kounae ar
gouerien eus maread ar Romaned, en IXvet kd c'hoazh) ; Saillé hag e-kreiz
ar maezioù Plessé (ne gredan ket ez eo ur plou daoust d' ar furm Plebs
Sei).
Peogwir ec'h ouzer e voe annezet da vat ar Vrezhoned e ledenez
Gwenrann adal eil hanterenn ar VIvet kd (Loth o venegiñ Gregor a d-Tours)
ez eo ret krediñ enta e voe savet ar parrezioù o teraouiñ gant Plou- ha
Lann- a-raok an annezadeg-se. Ar re o teraouiñ gant Lann- a oa nevez-

savet, gwirheñvel eo. Da verzout n' eo ket anvet lann manati Dol savet en
eil hanterenn ar VIvet kd ; nag abati Redon savet en IXvet kd, kennebeut.
II. - Skignerezh an anvioù-parrez o teraouiñ gant PLOU
Skignet eo an anvioù-se a-hed aodoù an hanternoz, dreistholl e
broioù Leon ha Treger, koulz hag e traonienn ar Renz hag hini an Arguenon
(Gwennaven ?). War aod ar C'hornog ez int bodet er vro-Vigouden hag e
ledenez ar C'hab. N' eus hini anezho etre an Oded hag an Elle, evel m' en
deus diskouezet an Ao. Falc'hun.
Merzout a reer, eta, enezennig romanek ar Fouilhez war gein ar
menez Arre. Ar gompezenn eo (dreist-holl e bro Leon) a voe gounezet da
gentañ gant ar brezhoneg. Tro-dro Pontivi ha beteg Kintin, n' eo ket eur
plou, a-hend-all.
E Breizh-Uhel, ez eo dibaotoc'h c'hoazh al lec'hanvadurezh-se,
nemet war aod an hanternoz. Plou- ebet : lañ) e rannvro Zol (ne «
dreuzont » ket ar Renz, koulz lavarout) ; 21 e tric'hornbro an Dreinded Menezkreñv - Maouron (Poutre- koad = pagus trans sylvain gwechall) ; 3t e
rannvro Redon hag e ledenez Gwerann. - A-hed ar stêr Winun betek hec'h
aber, ne gaver nemet Plougastell B.-U. (Pléchâtel) hag a zo e unan-penn.
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III. - Skignerezh an anvioù-parrez o teraouiñ gant LANN
Kalz diaesoc'h eo tresañ war ur gartenn skignerezh an anvioù o
teraouiñ gant Lann. Anat eo ez int bet savet goude al lec'hioù o teraouiñ
gant Plou ha bodet tro-dro dezho. O c'havout a reer niverus-tre e
Goueled-Leon ha e tro Landreger. E rannvro Kemper ec'h heuliont an Elle
hag an Oded. N' eus ket ul lann e bro-Wened - paneve war du aber ar
Blawez hag hini stêr Intel hag unan bennak war ribl zehou an Elle.
Kavout a reer, avat, anvioù o teraouiñ gant Lann- pelloc'h na gaver
ar re o teraouiñ gant Plou- e Breizh-Uhel. Peogwir ec'h anavezer doareoù
al leaned keltiek hag o c'hoant da brezeg an Aviel d' o c'henvroïz
dreist-holl, ez eo ret krediñ e oa Brezhoned annezet ken-abred e broioù
Felger ha Gwizurieg pa savas al leaned Landehan ha Lanavran.
Klokaat a ra an anvioù o teraouiñ gant Lann- strollad an anvioù o
teraouiñ gant Plou- e traonienn ar Renz hag ez int sanket pelloc'h egeto
war-du ar vro romanek (Lanrian, Langan, Langoad, B.-U.). Dalc'homp soñj
eus al lizher tamallus skrivet gant Melanius d' ar veleien vrezhon
Louacatus ha Catihernus (dibenn ar Vvet pe derou ar Vlvet kd). Ar re-mañ
a zlee oferenniñ war-du Hazou, a-hervez.
Landegon a zo e penn an erv breizhat er gevred. N' eus nemet
Lampridic - Lambrizig e bro-Naoned (hiziv Saint-Gildas-des-Bois ).
IV. - Skignerezh an anvioù-parrez o teraouiñ gant LOK
Savet e veze ar parrezioù anvet Log- gant menec'h o loc'hañ eus o
leandioù evit en em skignañ war ar maez ha bevañ pep hini ec'h unan,
peurvuiañ. Nebeutoc'h eget al lanniou ez int deut da vezañ kumunioù... Ar
venec'h o sevel penitioù a zo aet da c'hounid menez Arre, o kelc'hiañ
enezennig romanek ar Fouilhez (1), A-hend-all ez int aet doun er maezioù

war-du Benac'h - o tont eus Bro-Dreger, a hañval din - (2) ha davet Kreiz
an Arvorig pa zeuent eus aodoù Gwened (3).
Anat eo, dre ur sell ouzh ar gartenn ez eo bet savet al lec'hioù
anvet Log- goude al lec'hioù anvet Lann.
(1) Lokmelar, Logeginer, Lokmaria (-Uhelgoad), Logevred, Lopereg.
(2) Logendel, Logivi (-Plougraz), Lokarn.
(3) Lokmaria (-Gregam), Lokwelbaz (-Gregam), Lokmenec'h, Lokmalo.
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V. - Skignerezh an anvioù-parrez o teraouiñ gant LEZ
Er VIvet kd (eil hanterenn) e vennas Feliz, eskob Naoned herzel
ouzh taolioù-preizhatañ dibaouez ar Vrezhoned. Mont a reas da welout ar
penkadour Gwereg (Waroch) en ul lec'h anvet Aula Quiriaca, tost da
Wenran. Ur brouenn eo e oa savet endeo Lesguiriac (doare-skrivañ ar
Grenn-Amzer), anv-lec'h aet da get abaoe ar XVIvet kd hag a voe brudet er
XIVvet kd gant Yann hag a lazhas Charlez Bleiz war dachenn-emgann Alre.
Al lez, ti ha kreñvlec'h an tiern a veze savet pell diouzh kêr
(dalc'hit soñj e kare pennvrezelourien ar Vrezhoned, Morvan hag all,
bevañ e-kreiz ar c'hoadeier). Deut eo al Leziou dibaot a-walc'h da vezañ
parrez : Brelez, Lezneven, Lezardreou, war aodoù an hanternoz ; Leziou
(Lizio e gwenedeg), Lezmerzer e sav-heol Gwened a zo skouerioù anezho.
VI. - Skrignerezh an anvioù-parrez o teraouiñ gant TREV
Mar deo deveret Plou eus al latin plebis, eo deuet trev eus ar
c'heltieg treba (meuriad). Savet eo bet al lec'hioù anvet Trev- pa 'z eo
bet re boblek al lec'hioù anvet Plou-, emichañs. O c'havout a reer war
aodoù an hanternoz, dreist-holl e broioù Leon ha Treger ; war c'hlann
gleiz bae Sant Brieg hag e traonienn ar Renz (e-tal geunioù Dol). War
aodoù ar c'hreisteiz e kaver ur strollad anezho e bro-Vigouden hag
hiniennoù tost da Gemperle.
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Da verkañ eo o deus « treuzet » an anvioù-lec'hioù-se harzoù ar vro
romanek e Breizh-Uhel (evel al lannioù) rak kavout a reer Treffieux
(Trev-Eog ?) ha Trevou B.-U., an eil e bro-Roazhon hag egile e broNaoned.
En enep, n' eo ket Tressé (bro-Zol) un anv-lec'h o teraouiñ gant
Trev-. An anv latin Tricciacum eo, hep mar.
War a seblant, pa seller ouzh ar gartenn, ez eo bet savet al
lec'hioù anvet Trev- diwezhatoc'h eget al lec'hioù anvet Lann- ; nebeut a
vloavezh goude, marteze.
EIL LODENN
AN ANVIOU-LEC'HIOU GALIAN-ROMANEK DIBENNET GANT -AC
Pa seller prim e hañval bezañ rouez trevadennerezh ar Vrezhoned er
rannvroioù ma ne gaver enno na Blou-, na Lann-, na Lok-, na Lez-, na

Trev-. Koulskoude, kavout a reer e korn-bro-mañ pe hont anvioù-lec'hioù
dibennet gant -Ac er skritur stad hag a destenn perc'hennañ ar Vrezhoned
er Vvet kd, pe, d' an diwezhatañ, e penn-kentañ ar VIvet kd (Loth).
Distaget int -eg bremañ e bro-Wened.
Strollet int peurvuiañ. Tresomp kelc'hioù war ar gartenn... Tro-dro
Noal - Pondivi e verker : 1añ Malgeneg, Neulieg ; 2l Silfieg ; 3t
Loudieg. Tro-dro Maouron : Brennieg, Menieg-uhel, Merenieg oc'h heuliañ
Maerilieg - Erieg - Roulieg - Sevinieg - ar re-mañ savet er c'horn-bro ma
kaver lec'hioù o teraoutñ gant Plou ha Lann... Tro-dro Redon, ez int
niverusoc'h-niverusañ... Hep mont en tu all da greisteiz Lambrizig e
verker : 1añ Severeg, Taelieg, Fereeg ; 2l Avezeg-Mazereg ; 3t Ranneg ;
4t Felgerieg-meur ; 5t Mezeg-Lozieg-Piverieg (stignet e tric'horn ar remañ war div ribl ar Winun) ; 6t Kemblizieg ; 7t Ruvenieg - Mizerieg Ruvieg ; 8t Malazeg - Paolieg - Glenneg. N' am eus ket diskrivet meur a
hini, ouzhpenn (1).
(1) Evit hol lennerion n' o dije ket en o c'herz « Roll an AnvioùLec'hioù Breizh-Uhel », setu ar stummoù gallek : Malguénac, Neuillac,
Silfiac, Loudéac... Brignac, Ménéac, Merdrignac... Méréac, Eréac,
Rouillac, Sévignac... Sévérac, Théhillac, Fégréac, Avessac, Massérac,
Renac, Le Grand-Fougeray (gwechall Foulkeriae ha Felgeriacum)... Messac,
Lohéac, Pipriac, Comblessac, Réminiac, Missiriac, Ruffiac, Malansac,
Peillac, Glénac.
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Diwallomp, eta, da livañ an traoù evel ma rae La Borderie en e «
Istor meur ». Mar deo Redon, da skouer, ur manati brezhonek savet e-touez
pobladoù galian-romanek an IXvet kd, n' eo ket ken stank ar Vrezhoned
bodet er c'horn-bro-se hag ez int e Breizh-Izel, nag e darn hanternozel
Breizh-Uhel.
Kreskadurezh ar Plouiou, al Lanniou, al Logou, al Leziou, an Trevou
a oa heñvel ouzh ar c'hlazvez a wisk ar maezioù pa zeu an nevez-amzer.
Da grediñ eo, zoken, evel ma rae Meven Mordiern, ma voe argaset ar
bobl romanek a vane c'hoazh e kornog an Arvorig da vare enbroerezh ar
Vrezhoned.
An anvioù-lec'hioù en -Ac a gaver e Leon, Kerne, Treger ha
(paotoc'h !) e Wened a ziskouez anat n' oa ket didud ar vro. Hogen, bez e
oa rouesoc'h eno ar C'halian-Romaned eget ne oant e reter hag e kreisteiz
an Arvorig. Hag ar Vrezhoned stankoc'h egeto kerkent ha ma voent
dilestret.
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KLOZADUR
Un damskeud eus Istor Breizh
Dre studiañ an anvioù-parrezioù o teraouiñ gant Plou-, Lann-, Lok-,
Lez-, Trev-, hon eus bet un aspadenn eus ar vro gounezet gant ar
Vrezhoned er Vvet - VIve, kd ha da heul... Brezhonekaet eo bet muioc'hmui gant anvioù-lec'hioù-all : anvioù-sent hep anv-doareañ (Goyen,
Gwengalon, Gwiniaw) ; war o lerc'h anvioù doare nevez (St Mewen, St
Yuzeg). Ouzhpenn doareoù-all : Gwenvenez, Skavbrizh (1).
Kavout a reer an anvioù-mañ ken e tachenn ar Plouiou hag al

Lanniou, ken er vro brizh-romanek.
En XIvet kd, ez oa brezhonekaet an Arvorig e-lec'h ma oa dilestret
ar Vrezhoned pe war-nes bezañ brezhonekaet. D' ar c'houlz-se eo ec'h
aloubas hon hendadoù eskopti Roazhon ha darn hini Naoned dalc'het betekhen gant ar Franked. E-pad ur c'hantved pe zaou e voe komzet ar brezhoneg
betek harzoù Breizh a-vremañ gant an aotrounez hag o zud a vrezel... Epad un amzer re verr, avat, ha gant re nebeut a dud evit levezonañ
lec'hanvadurezh an harzoù. Rak c'hoarvezout a reas neuze ur gwalleur : ar
Vikinged, laeron-vor put, o tont da annezañ en enezennoù aber al Loer hag
oc'h argadiñ Breizh a-bezh. E-pad ugent vloaz, emgannoù kriz etre ar
Vrezhoned hag an alouberien nevez. Rouantelezh Breizh diskaret.
Diberc'hennet tud ar Vro, brezhonegerien ha romanegerien. En em unaniñ a
rejoñt a-benn neuze a-enep paotred gouez an Norz. En diwezh e voe trec'h
Breizhiz. Padal ne voe ket keltiekaet bro-Roazhon ha darn bro-Naoned
skrapet gant Nevenoe hag Erispoe. Ouzhpenn-se e kilas ar brezhoneg adal
ar mare-se e diabarzh ar vro.
Hep donedigezh Skandinaviz e vije deuet an Arvorig brezhonek abezh-ha ne vije ket lonket dugelezh Breizh gant Bro-C'hall evel ma voe
aes d' ar Gapesianed hen ober diwezhatoc'h. Setu pezh a skriv Loth e
dibenn e dezenn-zoktorelezh « L'Emigration bretonne» hag un druez eo
evidomp.
Kamp-bac'h Spinial 1949 - Naoned 1963.
(1) Goven, (Vildi)-Guingalan, Le Vivier... Saint-Méen, Saint-Judoce...
Guéméné (-Penfao), Saint-Viaud e galleg.
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NOTENNOU DIWAR LENNADURIOU
Gant Youenn OLIER
« Trodairi an treas briogaide » (Emgannerion an trede brigadenn) gant
Colza O' Labhra.
Embannet gant « Clo di Mheara » e 1955.
KLASK a ra ar skrivagner el levr-mañ taolennañ oberiantiz an trede
brigadenn eus lu-dieubiñ Iwerzhon adal an 21 a viz Genver 1919 betek
diwezh ar brezel diabarzh e 1923. (E gwirionez pa soñjer e oad krog da
zastum armoù adal 1914 hag e oa tarzhet an emsavadeg ken abred ha 1916 eo
anat a-walc'h eo padet dispac'h Iwerzhon un nav bloaz bennak !)
Betek-hen n' eus ket bet klasket, a gav din, sevel un istor klok ha
dre-vras eus an dispac'h-mañ. E-leizh a levrioù eñvorennoù pe testenioù
hon eus avat hag an oberenn-mañ a zo unan eus ar re-se. Tennañ a ra ar
skrid-mañ eta da zisplegañ an taolioù hag an emgannoù kaset da benn gant
kadourion an trede brigadenn, hini Tiobrad Arann « Tipperary ». N' eo ket
al levr-mañ kentañ hini gouestlet d' an destenn-se ha meur a levr a oa
bet embannet endeo - eñvorskridoù peurgetket - o tezrevell labour ha
kurioù an trede brigadenn : hini Domhnai O' Braoin « My fight for Irish
Freedom » a zo anavezet mat peogwir eo bet troet e galleg evit tud an
Emsav a-raok ar brezel, dindan an talbenn : « Mon combat pour l'Irlande
». Ul levr all diwar-benn ar memes testenn a c'hellan menegiñ, hini
Deasum O' Riain : « Sean Treacy and the third Tipperary brigade ».
E fed ez eo danevellet en « Trodairi... » (tev a-walc'h, 346 pajenn ennañ
ha skeudennaouet stank) darn eus avanturioù ha taolioù kaer Domhnall O'
Braoin : da skouer, an argad a-enep d' an tren da zieubiñ prizonidi
iwerzhonat ; an argad ivez a-enep da French, letanant Roue Bro-Saoz en
Iwerzhon - penaos ivez e voe darbet da zDomhnall O' Braoin bezañ paket
gant ar soudarded saoz en un ti, h.a.
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Evit lavarout ar wirionez n' eo ket al levr-mañ ur wir oberenn
lennegel ; bez ez eo kentoc'h un doare levr dielloù. En diwezh, da
skouer, e ro deomp an aozer roll kevrennoù ha bezenoù an trede brigadenn,
gant anvioù o ofisourion. Resis eo a-hend-all kement a zispleg deomp.
Diskuliañ a ra, lakaomp, e oa 3.146 den enrollet er vrigadenn e miz
Gouere 1921, hogen ne oa nemet 350 diouto en em ganne a-zevri hag ingal
ha 250 all a oa prizoniet gant ar Saozon. Ne oa, a-hend-all, nemet 312
fuzuilh brezel er vrigadenn da vare an arsavbrezel. Dirazo e kave
Iwerzhoniz 5.000 soudard saoz armet mat (etre paotred an arme reizh, ar «
Black and Tans » hag ar bolised - ar re ziwezhañ-mañ iwerzhoniz a ouenn
alies, dreist-holl an archerion). A-hend-all, bez e oa dre vras 80.000
soudard saoz o terc'hel ar vro d' ar mare ma voe sinet an arsav-brezel.
Ar pezh a rae ar muiañ diouer da Iwerzhoniz e oa armoù, eveljust,
ha rak-se e krogas ar brezel gant argadoù a-enep d' ar c'hreñvlec'hioù ha
d' ar postoù dalc'het gant ar Saozon. Seurt emgannoù a veze kaset da benn
diouzh an noz hepken. Kerkent ha deuet an deiz e teue ar soudarded
iwerzhonat da vezañ siviled dinoaz a rae war-dro o labour bemdez hag int
dispac'herion « week-end » kentoc'h eget pep tra all. Ret eo lavarout e

oa aesaet o c'hrogadoù gant an anaoudegezh o devoa eus an ardremezioù :
ober a raent o mad eus digenvez o enebourion. Ar re-mañ n' o doa da
skoulmañ darempred gant ar postoù tostañ nemet fuzeenoù ; ne ra ket anv
ar skrivagner eus benveg skingomzerezh ebet. El lodenn gentañ eus al levr
e taolenn ar skrivagner an holl argadoù-se. Echuiñ a ra gant danevell
marv eus unan a ofisourion gadarnañ ar vrigadenn, an Treasac'h.
En eil lodenn adal an eizhvet pennad e tispleg Clom O' Labhra
penaos e voe savet ar bagadoù-red. Bez e oa anezho kevrennoù soudarded «
leun-amzer », a zileze penn-da-benn o micher hag oberiantiz kent evit en
em ouestlañ penn-da-benn d' ar soudardelezh. Diazez ha dalc'h al lu
iwerzhonat e teujont da vezañ eveljust. Tizhout a reas Iwerzhoniz sevel
bezenoù seurt-se stank a-walc'h hogen ne c'helljont ket biskoazh kreskiñ
kalz ment ar bagadoù-se : re a grog a roent neuze d' al lu saoz a oa
armet kalz pounneroc'h egeto (kirri-hobregonet h.a.). Dav e voe eta da
Iwerzhoniz distreiñ buan a-walc'h d' ar c'hevrennoù bihan, helusk avat,
aes da skignañ ha da guzhat.
292

Gouestlet eo an trede lodenn da stourmerezh gouzañvat Iwerzhoniz,
dreist-holl hini an emsaverion kraouiet e-barzh tiez-bac'h ha kampoùbac'h ar Saozon. Boaz e oa ar re-mañ d' ober dilez-boued ha d'en em
naoniañ (a-wechoù betek ar marv evel maer Kork) evit goulenn gwirioù
prizonidi vrezel. Seurt tra a skoe moarvat faltazi ar bobl iwerzhonat hag
a oa bet fromet endeo gant emaberzh Padraig Mac Piarais hag e geneiled.
Kontañ a ra ar skrivagner penaos e c'helled gwelout war ar straed, e-harz
mogerioù un toull-bac'h m' edo prizonidi iwerzhonat oc'h en em naoniañ,
merc'hed iwerzhonat penndaoulinet hag o lavarout o chapeled evit ar re a
oa o c'houzañv evit ar vro. Hevelep darvoudenn a ziskouez ez eo bet an
dispac'h en Iwerzhon un degouezh hag en deus trefuet ar bobl betek en he
donañ. Hag e gwirionez ne c'hell ur vro aet da rannvro bezañ saveteet
anez ma ve eilpennet speredoù ar vroiz.
Notomp a-hend-all ne oa ket an holl brizonidi a-du gant ar
stourmerezh gouzanvat-se. C'hoarvezet eo e vije bet rediet lod da ober
dilez-boued gant o c'henbrizonidi. Ma oa bet divizet en diwezh e vije
lezet pep hini da ober hervez e goustiañs.
Ur pennad hir a-walc'h en deus savet ar skrivagner diwar-benn ar
brezel diabarzh, ar brezel mantrus etre breudeur ha na zleje ket bezañ
c'hoarvezet morse. Lakaat a ra ar Saozon kiriet d' ar brezel-se. E
gwirionez eo degouezhet, war a seblant un emgav damheñvel ouzh an hini a
zo erru en Aljeria e 1962 : gwall intent etre breutaerion an arsavbrezel. Gwall intent etre tud e-giz an Coileanac'h en doa kemeret kalz
perzh er breutadegoù ha tud e-giz De Valera a gave dezhañ e oa bet re
laosk hemañ.
Ar wirionez eo e voe darbet d' ar brezel tarzhañ adarre etre Saozon
hag Iwerzhoniz (ha keuziañ a ra ar skrivagner na vije ket c'hoarvezet an
dra-se abalamour d' ar frouezh c'hwerv a zeuas diwar ar brezel diabarzh)
hogen un dra a gemmas penn d'ar vazh neuze e voe an dilennadegoù a roas
an tu-kreñv d' ar re a oa oc'h harpañ ar feur-emglev hag ar « stad-dieub
». Neuze e nac'has an Coileanac'h derc'hel d' an divizoù en devoa graet
gant De Valera ha tonket e oa d' an emsav broadel en em rannañ ha d' an
div gevrenn anezhañ en em sevel an eil a-enep d' eben.
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Chom a reas an trede brigadenn dre vras a-du gant ar « Republik »

evel a-raok. Hogen en dro-mañ e oa disheñvel krenn an traoù : ne oa ket
mui an dud a-du gant an dispac'herion ; koazhañ a reas kalz niver ar re
en em ganne e renkoù an trede brigadenn. Dav e voe d' ar Republikaned eta
dilezel kerkent ar c'hêrioù evit mont da repuiñ war ar maez. Hogen o
eneberion, e-giz m' em eus merket, a oa harpet neuze gant ar poblañs ;
pourvezioù brezel hag armoù pounner o devoe digant ar Saozon ; bez e
c'helljont tuta soudarded nevez en o aez ; tonket e oa eta d' ar
Republikaned bezañ trec'het en diwezh. A-raok en em zaskoriñ avat e
kolljont er stourmadenn vantrus-se ar re wellañ eus o ofisourion hag eus
o renerion. Darn en em c'houlenn perak he deus bet Iwerzhon kement a boan
da adsevel : arabat klask e-lec'h-all un diskleriadur da gement-se.
Evidon-me e kredan e oa ar brezel diabarzh-se ur walenn hag ur
follentez. Moarvat ne oa ket gonezet gant Iwerzhoniz kement a oa da
c'honit, dreist-holl e oa lamet digant ar vro unan eus he rannvroioù
pinvidikañ ha keltiekañ goude holl. Hogen ar pep retañ a oa bet tizhet :
bez e c'helle ar vroadelezh dreistvevañ ; diwezhatoc'h he dije kavet tu
da greskiñ ha d' en em astenn. A-hend-all e voe gonezet ar frankiz klok
hep freuzh e 1948. Ha deiz pe zeiz e tistroy Bro-Uladh d' ar vamm-vro,
kaer eo gouzout.
E diwezh al levr e ro an aozer munudoù diwar-benn izili ha
kevrennoù ar vrigadenn, diwar-benn ar strolladoù a sikouras start an
emsavadeg : Fianna Eireann, da. skouer, pe « Cumann na mban » («
Kevredigezh ar merc'hed ») ; erfin barzhonegoù iwerzhonek savet da geñver
an darvoudoù.
Moarvat n' eo ket al levr-mañ un oberenn lennegel hogen reiñ a ra
kalz a vuuudoù a-zivout ur marevezh pouezus en istor ur vro kar-nes d'
hon hini ha rak-se e kav din e c'hellomp kavout ennañ meur a gentel. (*)
(*) Daoust m' eo bet pouezus e brezel Iwerzhon intrudu hiniennoù zo e ve
arabat krediñ ez eo bet kaset da benn gant amatourion evel un deverramzer. Ouzhpenn ma oa kozh a-walc'h dija hengoun an dispac'h er vro e oad
krog adal 1910 da soñjal a-zevri ennañ.
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MEVEN MORDIERN GWELET GANT SKOLIDI SADED
(1)
AR c'hentañ poelladenn Lennegezh bet goulennet digant skolidi SADED
a voe war vMeven Mordiern. Gant aotre Poellgor-Leviañ ar Strollad, gant
aotre ar skoliad, ez embannomp amañ unan eus ar gwellañ poelladennoù, dizanv hervez ar Reoliadur.
(1) Pep diskleriadur diwar-benn Strollad an Deskadurezh Eil Derez (SADED)
a vez goulennet digant : P. CALVEZ, Bréhec Plouha (Côtes-du-Nord).

TESTENN. - En ur gemer skouer war raktres ar gentel emaoc'h o paouez
studiañ, displegit talvoudegezh ar pennad da heul e-keñver yezh ha
mennozioù :
SKETLA SEGOBRANI, Kevrenn gentañ, p. 38.
Bugaleerezh Manos ha Bena.
« Diwar-benn bugaleerezh Manos ha Bena, pe Eburos ha Derva, evel m' o
anver ivez diouzh an div wezenn a waskedas o ganedigezh, - ne livirin
nemet nemeur a dra, daoust ma 'z eo kement-se, a gredfen, en ur stumm, ar
pep hoalusañ eus hon hengounioù. Buhez daou vugel o kreskiñ e pep
dishualded e voe o hini, ouzh o flourañ bemdez aer c'hlan ar gouelec'h,
e-kreiz ar c'hoadoù bras, an doureier diroll hag ar rec'hell, hep ken
darempredadur nemet o mamm, al loened pevar-zroadek, an evned hag an
amprevaned. Adaqi merc'h ouiziek ar gwezegoù, he doa o c'helennet war
gement a ouie hec'h-unan. N' oa gwezenn, bodenn, geotenn, kinvienn ebet o
tiwanañ war zremm dorosellek an douar, kailhenn ebet o ruilhañ war e
c'horre pe o c'hourvez en e gondonioù, na ouvezje Manos ha Bena an anv
hag ar perzhioù anezho. Evn ebet o nijal en oabl, pesk o neuñvial en
dour, loen o kerzhout pe o torc'hweniañ war donenn c'hlas Andelitana, na
anavezjent o anv, o doareoù, o buhezegezh ! Diouzh an avel, neuz ha red
ar c'houmoul, stuz an neñv noz ha beure, liv an heol ha doare al loar, e
ouient diouganiñ an amzer. Anvioù ar stered a anavezent, ar re zigeneil
pe ar re emstrolladet a luc'h a-hed an noz en oabl, kerkoulz hag anvioù
ha buhezioù an doueed a ra eno o annez. Dindan eñvor ha dre ar munudoù e
ouient nesañded ha kurioù ar ramzed, an anvioù anezho hag al lec'hioù m'
o c'haver, pe war c'horre pe e kondonioù an douar, pe war harzoù ar bed.
Diskuliet he doa Adaqi dezho gwir-zoare ar bed, kevrennadur an douaroù
hag ar morioù war e c'horre, neuziadur an douaroù-bras hag an enezennoù
desket he doa dezho dezrevelladur ganedigezh ar bed hag an darvoudoù
tonket dezhañ.»
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« Eus an holl ouiziegezh-se ne denne Manos ha Bena lorc'h ebet, dre na
welent war o zro den a gement a vije bet da dezhañ o c'hammveuliñ hag o
c'has da fall. Ha, diouzh he zu, Adaqi, ar ramzez fur, o mamm, he doa
diwallet da enaouiñ dre gomzoù dievezh an emc'hloar en o c'halon. »
DIGORADUR. - Ar wech kentañ ma lenner arroudenn ar « Sketla
Segobrani » diwar-benn « Bugaleerezh Manos ha Bena » e chomer un tammig

bamet gant lufr ar gerioù yac'h, resis, eeun, a weler o skediñ a-hed ar
pennad. Buan-tre en em c'houlenner koulskoude daoust ha par eo
talvoudegezh ar yezh da binvidigezh ar geriadur. O prederiañ un tammig
ouzhpenn e teuer nec'hetoc'h c'hoazh, ha goulenn a reer ivez daoust hageñ e klot nerzh diabarzh ar mennozioù gant an dremm genedus diskouezet aziavaez. A-bouez eo hen gouzout, rak netra kasausoc'h eget an touell,
dreist-holl evit ul lennegezh a lavar bezañ lennegezh un emsav broadel :
kentoc'h eget helavarded goullo e vije gwelloc'h kaout mennozioù yac'h ha
don, diouzh ret dindan ur gwiskamant rustoc'h ha dilufr.
AR YEZH. - Al lennadenn gentañ eus « Bugaleerezh Manos ha Bena »
hol laka trumm en un aergelc'h dic'hortoz ha nevez d' ar vrezhonegerion e
derou ar c'hantved-mañ. Ur roll berr eus ar gerioù pennañ a ziskouezo
pegen pinvidik, glan, keltiek, arnevez eo ar gerioù implijet :
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bugaleerezh, ganidigezh, buhezegezh, darempredadur, kevrennadur,
neuziadur, dezrevelladur, dishualded, nesanded, hengounioù, gwezegoù,
darvoudoù, digeneil, emstrolladet, pevarzroadek, gouelec'h, gouiziegezh,
emc'hloar, torc'hweniañ, diouganiñ, kammveuliñ, dremm dorosellek an
douar...
Ar gerioù-se eo a ro an doare glanyezhel d' ar pennad. Pellaat a
reomp diouzh bouilhenn ar « brezhoneg pobl », a zo ur brezhoneg bugale
dizesk. Ar yezh kozh, yezh hon tadoù-kozh hag hor mammoù-kozh kabac'h
(gant azaouez d' o c'hozhni, peogwir int bet yaouank ivez) a gemer raktal
neuz ar baotred balc'h hag ar merc'hed koant a weler o tifoupañ dre-holl
pa zeu an nevez-amzer. Pell emaomp ivez amañ diouzh ar brezhoneg
gallekaet, arouez ar bobl aloubet gant an estren. Ar eriadur-mañ a eilger
d' ar striv-dieubiñ sevenet war un dachenn all gant paotred taer an
amzer-se, paotred Breizh Dishual da gentañ, ha paotred Breizh Atav goude.
Hogen, n' eo ket ar geriadur e-unan a zo gwellaet, met ivez an
troioù-lavar, an ereadurezh, gwevn ha nerzhek evel ma tere ouzh ar
yaouankiz.
- « Ne livirin nemet nemeur a dra... »
- « An div wezenn a waskedas o ganedigezh... »
- « Hep ken darempredadur nemet... »
Berrder al lavarennoù a laka avat c'hoazh hon eus da ober gant
skrivagnerion a ya eeun d' ar pal, dre an hent berrañ, hep koll o amzer
gant arabeskennoù kildroennek al lennegezh rannvroel. Selaouit kentoc'h :
« Evn ebet o nijal en oabl,
pesk o neuñvial an dour,
loen o kerzhout... »
peadra da lakaat an holl Varzhed, Ovated ha Drouized ar bedoù kelt da
embann ur c'harmadeg-veur war skouer ar « Gorsedd digor » a zeuio
diwezhatoc'h.
Ret eo c'hoazh notañ pegen aes e teu ar skrivagnerion a-benn d' en
em zibab er frazennoù hir a ro tro dezho da fetisaat ha da beurzisplegañ
o soñj en un doare ken naturel :
« Eus an holl ouiziegezh-se ne denne Manos ha Bena lorc'h ebet, dre

na welent war o zro den a gement a vije bet da dezhañ o c'hammveuliñ hag
o c'has da fall. »
Oc'h arvestiñ ouzh ar pennad e weler eta eo kaer an neuz a-ziavaez,
sart, gwevn, plijus, saourus d' ur brezhoneger a-vihanik n' en deus ket
kollet ijin ar yezh. En ur ger, un dremm yac'h en deus ar pennad. Gwelomp
bremañ avat petra dalvez ar galonenn.
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AR MENNOZIOU. - Mar klaskomp bremañ studiañ mennozioù ar pennad e
kejomp gant ur vojenn o tont eus penn-pellañ hengoun Mab-Den : ar gredenn
en evurusted douarel e penn-kentañ ar bed, en diavaez eus ar gevredigezh
vodern ; ar gredenn e talvoudegezh an Natur, an aer yac'h, an darempred
gant al loened, ar plant, evit reiñ d' ar spered tu d' en em ziorren.
Ar mennozioù-se, ankounac'haet ur pennad amzer er Gornog da heul
levezon drastus Yanseniuz hag e ziskibion, a zo bet degaset war-c'horre
dindan levezon ar Broioù Keltiek, gant Shelley e Breizh-Veur, gant JeanJacques Rousseau e Bro-Chall. Dizoloadennoù broioù nevez, abaoe ar 16vet
kantved o deus pouezet kalz ivez. An dizoloerion-vroioù eo bet levezonet
o doareoù-soñjal gant ar broioù hag an dud dizoloet evel-just, hogen ivez
gant an treuzkredennoù a oa c'hoazh o redek dre Europa, hag a asure, da
heul Imrammoù Iverzoniz pe Beajoù Burzhudus Sant Brandan, e oa c'hoazh ur
baradoz an Douar, un Tir na n-og a evurusted war an douar-mañ, pell duhont er C'huzh-Heol.
Ar mennozioù displeget er pennad-mañ a oa boutin a-walc'h eta en
19vet kantved. Meven Mordiern koulskoude en deus klasket rein d' e
vojennoù un neuz skiantel : paramant levr-lennadurel, gerioù nevez hag
all... Kement-se evit sankañ er speredoù gwirionded ar mennozioù
displeget.
Rak ar mennozioù endalc'het e « Bugaleerezh Manos ha Bene. » n' int
ket hepken testenioù eus un amzer : talvoudegezh wirion o deus, daoust ma
ne sevenont ket holl c'hoantegezhioù an den.
a) Ar gredenn e Baradoz an Douar a zo ken kozh ha koun an den. Etouez Sumeriz da skouer e kaver ar vojenn. En em zispleget eo ar vojenn e
danevelloù kaer-meurbet o deus talvezet da isframm lennegel da
skrivagnerion ar Bibl (Geneliezh, I ha II). Pennadoù kentañ ar Bibl avat
a zo disheñvel-bras koulskoude dre o endalc'had. Padet he deus ar vojenn
a-hed kantvedoù, hag hec'h adkavout a reer e stumm pe stumm e-touez hogos
an holl bobloù.
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b) Ouzhpenn ar galv d' an evurusted douarel, e kaver c'hoazh e «
Bugaleerezh Manos ha Bena » ar garm a-enep ar gevredigezh kelt gwirion a
gaver e Breizh, hag a zo brein er mare-mañ. Meven Mordiern a oa bet ken
hoalet gant ar Gelted en e vugaleaj, en doa bet ur gwall zistokadenn p'
en doa kejet gant o gourvibion. Peogwir n' eus ken kevredigezh kelt ebet
e Breizh, eo dav lavarout eo brein Ar Gevredigezh, ha huñvreal un doarebevañ all a vo yac'h, da lavarout eo a vo kelt penn-da-benn, dreist-holl
dre ar yezh.
k) Evit adsevel an doare-bevañ yac'h-se eo ret strivañ, ha pennad
Meven Mordiern a zo ur skrid meur savet evit heñchañ ar Vretoned yaouank
etrezek soñjoù nevez, soñjoù dic'hall, soñjoù a lorc'h broadel, soñjoù a
lorc'h gouennel, ret evit reiñ d'an dud sklavelaet azaouez evito o-unan

da gentañ.
Kejañ a reomp neuze gant ar gwanderioù a zo er pennad, evel e pep
mojenn. Seblantout a ra Meven Mordiern argas ar Gevredigezh, pep
Kevredigezh. Hogen, n' eo ket ar Gevredigezh dre vras a zo fall, met an
hini c'hall ma vevomp enni. Ur gevredigezh vreizhat, pa vo adsavet, a
c'hello bezañ yac'h evidomp. Ur fazi e vefe stagañ hor strivoù ouzh
mennozioù enepkevredigezhel, peogwir eo dres ur gevredigezh hon eus da
grouiñ. Re eo miret ar brezhoneg da skouer evit ar vuhez prevez, ar vuhez
hiniennel, ha stanket eo dirazañ pep stern kevredigezhel.
KLOZADUR. - Evit barn berr ar pennad «Bugaleerezh Manos ha Bena »,
e c'hellomp lavarout ec'h eilger d' ar binvidigezh a-ziavaez un nerzh aziabarzh a ra d' an arroudenn bezañ ur pennad a wir lennegezh, hag an
oberenn hec'h-unan, ar Sketla Segobrani, bezañ un oberenn veur, barrek da
zedennañ ar speredoù ar gwellañ.
Ar frankiz a fell dezhi bezañ gonezet, morse ne vez roet a
galon vat.

LAMENNAIS.

Petra a ginnig deoc'h S. A. D. E. D. ?
STROLLAD AN DESKADUREZH EIL DEREZ a zo e bal aozañ e Breizh un
deskadurezh kevatal d' an hini a vez roet d' ar yaouankiz e kement bro
sevenaet a zo.
Petra eo S. A. D. E. D. ?
Mar fell deoc'h ober e brezhoneg ar studioù a rafec'h e-barzh forzh
petore kelenndi Europa, lakait hoc'h anv war roll ar skolidi evit unan pe
meur a zanvez hervez an amzer a c'hellit dioueriñ.
Mar fell deoc'h gwelout an Deskadurezh Eil Derez brezhonek o kreskiñ hag
o kemer ar plas a zo dleet dezhi, lakait hoc'h anv war roll an iziliharpañ.
Mar hoc'h eus graet labourioù o tennañ d' an Deskadurezh Eil Derez, e
c'hellit dont da vezañ kelenner.
Penaos mont e Strollad an Deskadurezh Eil Derez ?
Kentañ tra hoc'h eus d' ober eo en em lakaat e darempred gant ar
C'hreizenner (1), o venegiñ dezhan ar perzh a ginnigit da gemer en
obererezh ar Strollad.
Kaset e vo deoc'h gantañ kement diskieriadur hoc'h eus ezhomm.
(1) Ar C'hreizenner : M. P. CALVEZ, Bréhec, PLOUHA (C.-du-N.).
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NOTENNOù
HOR MIGNONED
Mariannick BERON ha Jean-Pierre DUVAL a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet
euredet e Roazhon, d' ar meurzh 6 a viz Eost.
Inga ha Yann-Erwan AR GWILHOU a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o merc'h
Karin-Maria-Elen, d' ar 16 a viz Eost, e Pariz.
Padrig, Gwenola ha Perig JEUSSET a zo laouen da gemenn deoc'h ganedigezh o breur
Yannig, d' ar 17 a viz Eost, e Roazhon.
Yann ha Monika KERGRENN, o merc'h Gwenola, Anna ha Mona o deus ar blijadur da
gemenn ganedigezh Rozenn, d' an 12 a viz Eost.
An Itron hag an Ao. L. BIHANNIC a zo laouen o gemenn deoc'h ganedigezh o mab
Ronan, e Lannilis, d' ar 25 a viz Mezheven.
Hor gwellañ gourc'hemennoù d' an holl.
PROFOU
Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :
MEZHEVEN :
A. Lideg, 5 lur ; Gab Mahe, 10 ; Y. J. Kerdiles, 2 ; F. Nedeleg, devezh ar
brezhoneg, 25 ; R. Gwiomar, 5 ; Herri al Lann, 5.
War un dro, 52 lur.
GOUHERE :
H. Le Bitoux, devezh ar brezhoneg, 20 lur ; Andrev Daniel, 35 ; Yann er Meliner,
5 ; Dll M.-J. Marot, 10 ; It. Vefa a Sant-Per, 85 ; Dll Anna ar Floc'h, 5 ; J.
Habask, 15 ; Jos Korbel, 5 ; Dll Gwenola Albaret, 5 ; Roje Brisson, 25 ; Per
Penneg, 40 ; E. Prad, 3 ; R. Tassel, 80. War un dro, 333 lur.
Degemeret hon eus abaoe derou ar bloaz 1.057 lur a brofoù. Bennozh Doue d' an
holl brofourien, a wir galon.
487 KOUMANANTER
E derou miz Gouhere e kontemp 487 koumananter, rannet evelhen :
Aodoù an Hanternoz, 78 ; Penn ar Bed, 91 ; Il ha Gwinum, 53 ; Lijer Atlantel, 18
; Mor Bihan, 42 ; Pariz ha tro-war-droioù, 105 ; departamantoù all, 52 ; Kembre,
9 ; Iwerzhon, 10 ; Skos, 2 ; Bro-Saoz, 2 ; Bro-Alamagn, 6 ; Izel-Vroioù, 2 ;
Bro-Helvetia, 1 ; Monako, 1 Afrika an Hanternoz, 4 ; Afrika Du, 1 ;Kanada 7 ;
Stadoù Unanet, 2 ; Arc'hentina, 1.
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Hor seizh gwellañ a raimp evit tizhout dizale ar sifrenn a 500, sikourit
ac'hanomp diouzh ho tu ha klaskit an 13 koumananter a ra diouer. Brav e vije
tizhout an niver-se gant hor 100vet niverenn. Bec'h dezhi !
SKRIVAÑ A REER DEOMP
« Va anv-badez a zo « Youenn » hervez al lezenn amañ. Lakaet em eus kemmañ va
anv eus « Yves » da « Youenn » pa 'z on deuet da vezañ keodedad Amerikan.
Nac'het ' oa bet a gwir-se d' am zad gant al lezenn c'hall e Maerdi Skaer 38
bloaz 'zo, met n' int ket ken kizidik-all dre amañ a-zivout anvioù. »
Y. G. (U.S.A.)

« Tri miz 'zo emaon o klask an tu da skrivañ deoc'h ur ger evit lavarout deoc'h
pegen evurus on bet, hag ez on bepred, o lenn an holl draoù plijus ha talvoudus
a gaver a-builh el Liamm.
Nec'het e vefen avat o lavarout petra a blij din ar muiañ. Graet am eus evel ar
saout aet da laerez : galoupat a-dreuz hag a-hed n' ur beuriñ tamm amañ, tamm
ahont o klask pe lec'h eo ar gwellañ.
Me gred ' eo gant « Veig Trebern » 'm eus bet ar brasañ plijadur ha « Bisousig
», pezhioù-c'hoari Jarl Priel ha Roparz Hemon. Kontadennoù Reun Menez Keldreg a
zo dispar. Hag an holl varzhonegoù a zo dedennus ha lod kaer-spontus. Kiet am
eus war varzhonegoù Kerverziou, daoust ma 'z int pagan int plijet dreist din.
Skrivagnerion vat 'zo o sevel deoc'h e-touez ar re yaouank d' am meno Garmenig
Ihuelloù, Gwenole ar Menn, Yann-Ber Biriou hag all.
Keuz am eus avat da Abeozen : unan eus ar re wellañ oa ha labouret kalz en deus
evit Breizh a-hed e amzer, Doue d' e bardono. »
A. D.
CHOMLEC'H KEMMET
E-touesk beleien c'houmanantet d' Al Liamm ez eus bet kemmoù dic'hortoz awalc'h.
An Ao. Kalvez, rener Skol Sant Erwan e Ploueg ar Mor, a gemenn deomp ez eo bet
anvet da aluzener e Crec'h-Avel (Lanuon). Evit ar c'helaouennoù Skol ha Wanig ez
eo kemmet ar chomlec'h ivez eta. An Ao. Kerain, kure e Gwengamp, a zo bet kaset
da evezhier e Kloerdi Bihan Kintin.
Klevet hon eus a-hend-all ez ae kuit hor mignon an Ao. Troal d' ar Perou !
170 DEN E 16vet KAMP AR VREZHONEGERION
302
C'hwezekvet Kamp ar Vrezhonegerien - Skol ar Studioù Uhel a zo bet dalc'het e
Langoned azalek an 29 a viz Gouere betek ar 14 a viz Eost. Padet en deus eta 17
devezh. Biskoazh n' eus bet gwelet kement a Vrezhonegerien o tremen hag o chom
en ur c'hamp. Bep bloaz e kresk niver an dud peogwir e oa 123 den warlene e
Sant-Nikolaz, ha dav e vo moarvat rannañ ar c'hamp er bloavezhioù a zeu. Renet e
oa ar Skol-Hañv-se evel boaz gant Ronan Huon, Vefa de Bellaing o vezañ
sekretourez ha Pol Kalvez teñzorer.
Ar C'hamp a oa teir lodenn ennañ hevlene : ar vugale, an deskarded hag ar Sko1
Uhel. War un dro eta ez eus bet 170 den, dreist-holl dindan 30 vloaz : 66 paotr,
49 plac'h ha 55 bugel dindan 15 vloaz. Niver well-wazh an dud cbomet e-pad ar 17
devezh a zo 70,5, tra ma oa 48,5 warlene, e Sant-Nikolaz, ha 11,7 e Logivi.
Ar c'hentelioù a zo bet graet gant : R. ar Glew, Abanna, Ronan Huon, Per Denez,
an Ao. Bourdelles, an Ao. Dubourg, ha Pol Kalvez. Morwena Denez, Gizella
Etienne, Garmenig Ihuellou, A. al Louarn hag Erwan ar Menn o deus graet dreistholl war-dro ar vugale. En div skol izel evit an dud vras e veze studiet ar
yezh. Er skol uhel, dindan anv Saded, ez eus bet kentelioù war al lennegezh
(Mordiern, M. Glanndour, R, Hemon, T. Malmanche), ar yezh (Termenadurezh, ar
stummoù e -fe hag e -je, urzhiadur ar gerioù er frazenn, ar verb war-lerc'h «
mar »), fizik ha douaroniezh.
Pevarzek prezegen a zo bet, sed amañ ar roll anezhe :
SADED gant ABANNA.
Va micher tisavour gant Per LEMOINE.
Kudenn ar skoliata e brezhoneg er gêr gant ABANNA.
Korn Bro Langoned gant an Itron IHUELLOU.
An UFCE gant Per LEMOINE.
Ar Stourm evit ar yezh en Iwezhon gant Youenn OLIER.
Iwerzhon, ar vro hag an dud gant R. DELAPORTE.
Ar Gelennadurezh er C'hanada gant Herve KONAN.
Kudennoù ar yezh gant ABANNA.
An Alkool gant an Dr ROPARZ.
Talvoudegezh ar gwerzhioù gant Maodez GLANNDOUR.

An ijinerezh e Breizh gant Yann er MELINER.
Maodez Glanndour, barzh, gant G. DUBOURG.
Seitek den o deus tremenet an Trec'h Kentañ hag unan an Trec'h Meur.
An holl gentelioù eveljust a zo bet graet e yezh ar vro.
N' eo ket bet ankounac'haet an diduamantoù : beilhadegoù, dañs, c'hoariva
(Kleñved an Togn, Gorsedd digor, Torfed ar Frer Juniper), sinema, gweladen da
gelc'h keltiek an Abati, baleadennoù er vro, c'hoari volley ha mell troad. P. Y.
Moign en deus graet en un doare ampart war-dro al laz-kanañ.
Eus ar broioù keltiek e oa deut daou zen : an Ao. Kavannagh, kelenner e SkolVeur Cork, hag ur studier eus Bro-Gembre. Bez e oa ivez ur plac'h yaouank eus
Katalonia.
ARNODENNOU E KAMP LANGONED
Arnodennoù an Trec'h Kentañ hag an Trec'h Meur a zo bet tremenet e Langoned, d'
an 10 a viz Eost 1963.
A zo bet kavet barrek da c'hounit :
Trec'h Kentañ
An Itron Gizella STEVEN gant ar meneg Mat-tre ha meuleudi ar varnerien ; Erwan
LEON gant ar meneg Mat-tre ; Anna DELAPORTE gant ar meneg Mat-tre ; Erwan
KERVELLA gant ar meneg Mat ; Ronan TREMEL gant ar meneg Mat ; Bernard AUDIG gant
ar meneg Mat ; Mari-Annaig OLIER gant ar meneg Mat ; Gwendal DENEZ gant ar meneg
Mat ; Annaig DOUSSIN gant ar meneg Mat ; Morwena DENEZ gant ar meneg Mat ; MariTereza AR C'HAMM gant ar meneg Mat ; Malo LOUARN gant ar meneg Mat a-walc'h ;
Yann-Gamilh HANUS gant ar meneg Mat a-walc'h ; Rivanon KERVELLA gant ar meneg
Mat a-walc'h ; an Itron KALVEZ gant ar meneg Mat a-walc'h ; Mari-J. ROUSSEL gant
ar meneg Mat a-walc'h ; an Itron ROPARS ; Yann-Erwan BIZIEN.
Trec'h Meur
Gwion AR MENTEG gant ar meneg Mat-tre ha meuleudi ar varnerien.
KELAOUENNOU
War niverenn 20 AR VRO e c'hellomp lenn ur pennad dedennus ha buhezek gant
Goulc'hen Pennaod, « E koun Abeozen ». Kontañ a ra penaos en em gavas evit ar
wech kentañ gant ar skrivagner, en un toull-bac'h.
Div levren eus PREDER a zo deut er-maez nevez 'zo, an niveren 41-42 a gaver enni
danevellskridoù ar C'hendalc'h Keltiek. Ul levrenn gaer 168 pajenn enni eo,
diskouezet ha roneoskrivet kaer. Ar pennadoù a zo e brezhoneg hag e saozneg (12
lur). Al levrenn 43-33 a zo anezhi seizhvet kaier ar « Geriadur Istorel » (betek
ar ger Espediant) [7,50 lur].
Niverenn 32 AN TRIBANN, kelaouenn ar Gorsedd, a zo moulet ha diskouezet kaer
bremañ. Ar pennadoù ez eus danvez a-bouez enno.
BARR-HEOL a zalc'h gant hec'h erv. Ur blijadur e vez evidomp lenn brezhoneg
Klerg hag e varnadennoù diardoù !
Levr Buhez ar Sent gant an Ao. PERROT a chom da werzhañ gant an Ao. Thomas, 12,
rue Sainte-Catherine, Kemper ; 18,00 lur eo ar priz gant ar mizoù kas.
« AR EN DEULIN » adembannet gant « Edition Kendalc'h »
Un nebeut barzhed breizhat a zo deut da vezañ brudet dre m' eo bet embannet o
oberennoù e galleg ha Kalloc'h a zo unan anezhe. Re all, evel Roparz Hemon ha
Maodez Glanndour, brasoc'h e meur geñver, a chomo dianav zoken da galz a dud eus
an Emsav ha dreist-holl d' ar gelaouenerien.
Kalloc'h avat a zo o paouez bezañ embannet evit an trede gwech e galleg hag e
brezhoneg war un dro.
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An tamall a rin d' an embannadur-se eo n' eo ket bet graet gant ur spered
breizhat, savet eo bet evit gallegerien dreist-holl. Niver al levrioù tennet a
zo roet e galleg hepken hag ivez an holl rakskridoù dizanv da heul ha zoken an

drugarez da Yves Mocaer ha Loeiza er Meliner deut da vezañ e galleg Mme Loeiz
Herrien (n' heller ket tamall re ar vi-koukoug d' an embanner).
Al levr e-unan a zo diskouezet kaer, ur golo kalet griz-glas dezhañ. Ar moulañ a
zo aketus ha naet ha brav ar paper, c'hwec'h skeudenn a zo da heul, ar skreved,
ar brinik hag ar gouloù koar a blij din dreist-holl.
Ar skrid brezhonek a zo bet kempennet mui pe vui ha reizhet, seblantout a ra ez
eus bet klasket a-wechoù tostaat ouzh ar falhuneg.
Tu a zo da geñveriañ ar pezh kentañ gant testenn Dihunamb hag a oa dija
reishoc'h eget hini Plon. War an destenn nevez-mañ e kaver : Anù e-lec'h Hanù,
'n em deurel e-lec'h um dorel, arré evit aré, sona evit soñna, e vond evit e
vont (evit tostaat moarvat ouzh ar falhuneg rak war destenn 1921 ha 1935 e oa
skrivet vont, pelloc'h e kaver ivez eid e-lec'h eit) en-des evit hen dès, dohtoñ
evit dohton, ho kalon evit hou kalon, bedenn e-lec'h beden. Dre vras e kredomp
ez eo bet reizhet ar skrid en un doare dereat, evit « mont » « eit », h.a., e
vefe bet gwell mirout doare-skrivañ Kalloc'h.
Al levr a zo e gwerzh e ti « Breizh », B.P. 78, La Baule. Priz : 16,50 ha 1,50
mizoù kas. K. R, P. 144 67 Roazhon.
BUHEZ AR BREZHONEG E ROAZHON
Meur a hini a gav dezhañ moarvat n' eus lod ebet gant ar brezhoneg e buhez
Roazhoniz. Ha gwir eo e ranker kaout skouarn tanav ha daoulagad lemm da
ziskoachañ bommoù brezhonek komzet pe skrivet e kêrbenn Breizh. Koulskoude ez
eus brezhonegerien e Roazhon, ouzhpenn 10.000 moarvat. Ha kreskiñ a ra o niver
gant an dud o tont diouzh kornog ar vro da glask fred e ti Citroën pe el
labouradegoù all. Gwir eo ez eo ar brezhoneg ganto evel un dra kuzh
ha komzet e chuchumuchu pell diouzh an dud dianav.
Tud all, re nebeut anezho, a glask er c'hontrol digeriñ d' hor yezh ur plas awel d' an holl e kêrbenn Breizh.
Bez ez eus Kelc'h Sevenadurel Brezhonek Roazhon a ginnig da neb a gar bodadennoù
sizhuniek, diskouezadegoù levrioù, emvodoù miziek evit ar vugale, kentelioù da
zeskiñ hor yezh, levrioù da amprestañ.
Ar J. E. B. ivez en deus savet ur rumm kentelioù war ar brezhoneg evit ar
studierien hag aozet kaozeadennoù diwar-benn hor yezh hag hol lennegezh.
Hag evit an daoulagad ? Enskrivadurioù brezhonek war dalbenn peder stal, war re
ar C'helc'h Keltiek, ar C'helc'h Breton, ar Gevrenn. Levrioù brezhonek e peder
stal da vihanañ. Traktoù ha skritelloù brezhonek pe zivyezhek da geñver Devezh
ar Brezhoneg, beilhadegoù ar C'helc'h Sevenadurel, Pardon Sant Erwan, Oferenn ar
Vrezhonegerien ha re all niverus a drugarez da « Brudañ ha skignañ ».
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War dachenn ar vuhez relijiel ez eus abaoe pell amzer oferenn ar Pellgent aozet
gant kevrenn Roazhon gant kantikoù hag an aviel en hor yezh. Oferennoù evit ar
vrezhonegerien a oa ivez a vare da vare er bloavezhioù tremenet. Abaoe bloaz
hanter e tastum oferenn ar vrezhonegerien 120 den bennak bep sul diwezhañ eus ar
miz e chapel leanezed Santez Klara. Da geñver gouel Sant Erwan ez eus bet savet
ur pardon hevlene gant parrez yaouank Sant-Erwan. E brezhoneg e oa al lodenn
vrasañ eus ar sarmon hag eus ar c'hantikoù. Leun-barr e oa an iliz : ouzhpenn
daou vil den moarvat. Nebeut a dra eo kement-se a dra sur e keñver nerzh ar
galleg maget gant ar skingomz, ar skinwel, ar skolioù, ar c'helaouennoù bras.
Hogen un tamm spi ez eus hag un tamm nerzh hag a c'hello kreskiñ gant ma talc'ho
pennek brezhonegerien Roazhon gant o stourm da zigeriñ frank lec'h ar yezh e
kêrbenn ar Vro.
KELC'H SEVENADUREL ROAZHON
Kendalc'het en deus Kelc'h Sevenadurel Roazhon da vevañ ha da labourat e-pad ar

bloavezh-skol a zo o paouez echuiñ. Ha chomet eo feal d' e bennsturienn : implij
ar brezhoneg hepken, nemet evit ar c'hentelioù hag a-wechoù ar bruderezh.
Un taol-chañs e penn kentañ ar bloaz : kavet en deus ar C'helc'h Sevenadurel ul
lojeiz dezhañ e-kreiz kêr, hag ul lojeiz brav. Diwar-se ez eo bet al labour
aesoc'h eget warlene.
Setu aman da heul ar pezh a zo bet kaset da benn dre vras :
- ur vodadenn bep sadorn da noz (24 ezel o deus paeet o skodenn). Eno e vez
peurliesañ kan ha c'hoarioù a bep seurt hogen ivez pemp kaozeadenn, unan anezho
gant luc'hskeudennoù bannet ;
- skol vrezhonek bep sadorn ha bep lun (daou rumm kentelioù bewech gant ugent
den bennak e pep hini) ;
- ur veilhadeg gant pezhioù-c'hoari berr, kanaouennoù ha filmoù (ur 100 den
bennak o kemer perzh) ;
- un diskouezadeg levrioù ha kelaouennoù e 75 stal e kêr, unan ives e sal vras
ar C'helc'h ;
- un emvod bugale bep sul diwezhañ eus ar miz (29 en holl, etre etre 12 ha 19
bep gwech), a-wechoù e salioù ar C'helc'h pa veze rust an amzer, gwechoù all war
ar maez ;
- gwerzh levrioù er C'helc'h hag er-maez.
E miz Here e krogo ar C'helc'h da vont en-dro adarre. Petra a vo sevenet gantañ
er bloavezh a zeu ? Mar deo merket strizh peseurt yezh a rank bezañ implijet er
C'helc'h, n' eus reolenn groñs ebet o verkañ war beseurt danvez e vo pleustret.
Digor eo ar C'helc'h d' an holl vrezhonegerien ha d' ar re o deus c'hoant deskiñ
brezhoneg, a bep oad, a bep vicher, a bep soñj. Eurüs e vefe ar C'helc'h da
skoulmañ darempredoù gant ar c'hevredigezhioù all a ra gant ar brezhoneg. Ar re
a fell dezho gouzout hiroc'h a c'hell skrivañ da « Kelc'h Sevenadurel Brezhonek
Roazhon », 30, Place des Lices, Roazhon.
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AR BREZHONEG ER VACHELOURIEZH
Evel ma ouzer ar brezhoneg ne servije nemet da gaout ur meneg er vachelouriezh.
Evel ma n' eus mui meneg ebet el lodenn gentañ ne servij bremañ nemet evit an
eil lodenn.
Setu amañ, hervez ar gelaouenn « Le Monde », niver an arnodennidi o deus
tremenet arnodennoù peuzdidalvoud ar yezhoù rannvroel : Akademiezh Pariz
(1962) : war un dro 37 : 12 evit ar C'hatalaneg, 10 evit ar Brezhoneg ; 10 evit
an Okitaneg, 5 evit an Euskareg. Akademiezh Toloza (1963) : 20 evit an Okitaneg
ha 10 evit ar C'hatalaneg. Akademiezh Montpellier (1962) : 300 arnodennad evit
an Okitaneg. Akademiezh Roazhon, brezhoneg : 66 arnodennad e 1952, 109 e 1955,
150 e 1960, 91 e 1963.
PERAK NE C'HELLER KET KELENN BREZHONEG ER SKOLIOU ?
Bez' ez eus roll-labour ha roll-labour na petra 'ta !
Ministr an Deskadurezh e Bro-C'hall en doa respontet e-kerz miz Mae 1963 d' an
Aotrou Orvoen, kannad Penn-ar-Bed : « Ne c'helle ket lakaat ar brezhoneg war ar
roll-labour dre ma vefe ret kreskiñ roll-labour ar sizhun pe gouestlañ
nebeutoc'h a amzer d' an danvezioù ret, ar pezh a zo dic'hallus ». Ma, tudoù, ar
pezh a zo dic'hallus amañ a zeu da vezañ gallus ahont, rak d' an 12 a viz
Mezheven e veze sinet e Alger un emglev a genlabour sevenadurel etre Ministr
Aljeriat an Deskadurezh vroadel ha Kannad Bro-C'hall (Sel. « Le Monde », 13-663). Krouet ez eus bet un ofis sevenadurel gall, a reno en Aljeria 8 kelenndi ha
600 klas kentañ derez ; en holl skolioù-mañ e vo roll-labour an deskadurezh ar
memes hini hag hag e Bro-C'hall, hogen kentelioù a vo roet ouzhpenn diwar-benn
en arabeg, istor ha douaroniezh Aljeria, ar brederouriezh arabek evit ma c'hello
ar skolidi prientiñ ar vachelouriezh gall-aljeriat da vezañ krouet.
Divunet hoc'h eus marteze perak eo bet posubl kemmañ evel-se ar roll-labour e
skolioù gall Aljeria.

AN ANVIOU-BADEZ BREIZHEK, Hañv 1963
Roet e vez abaoe un nebeut bloavezhioù muioc'h-mui a anvioù breizhek, pe sellet
evel breizhek, d' ar vugale. Enklaskoù hir a vefe ret ober evit merkañ emled ar
c'hiz nevez-mañ. Evit kaout un alberzh, setu an evezhiadennoù a c'heller ober
goude bezañ lennet teir niverenn « La Bretagne à Paris » (niv. an 28/6, 19/7,
16/8/1963) rak ar gelaouenn-mañ a embann bep sizhun roll ar ganedigezhioù, an
euredoù hag ar marvioù evit pep kanton a Vreizh. Diaes eo jediñ kementad an
anvioù breizhek evit Breizh a-bezh evit 2.500 (wardro) ganedigezh enskrivet war
an teir niverenn e kaver 215 a c'hell bezañ sellet evel « breizhek », ar pezh a
rofe ur c'hementad dindan 10 %, met uheloc'h e gwirionez eo ar c'hementad
gwirion. Ret e vefe lemel da gentañ ar ganedigezhioù c'hoarvezet e tiegezhioù
estren, ha diaes eo hen ober, ha ret e vefe kontañ marteze evel anvioù breizhek
« Alain », ha marteze « Patrick » ivez (tud 'zo a gav dezho ez eo an anv-mañ
breizhek-rik), rak n' int ket bet kontet er roll ha niverus-tre ez int. Kementad
an anvioù breizhek roet e Breizh a dle bezañ tost ouzh 12 pe 15 %.
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Ret eo anzav avat ne gaver ket kalz a stummoù brezhonek-rik ; bez e c'heller
degemer evel anvioù breizhek stummoù brezhonek an anvioù kristen deuet da vezañ
etrevroadel, hag eveljust an anvioù sent breizhat.
Evit ar re gentañ bez e seblant ober berzh an anvioù oc'h echuiñ dre « ik »
(skrivet « ick ») met an anv e-unan e vez alies an anv gallek. Setu al listenn
anezhe :
Pierrick, 14 ; Loic, 16 ; Yannick, 20 ; Annick, 7 ; Mariannick, 6 ; Lenaick, 2 ;
Soizic, Soizick, 2 ; Yvonnick, 2 ; Darig, 1 ; Jeannick, Janick, 4 (met daoust
hag e vez roet an anv-mañ d' ar baotred pe d' ar merc'hed).
Stummoù brezhonek-rik ne vezont ket roet alies, nemet Yann (15, ha ma lakaer
Yannick ouzhpenn : 35). Met roet eo bet ivez Rozenn (2), Mikaël (1), Anna (1).
E-touez an anvioù Sent Breizhat e kaver dreist-holl « Yves » ha « Herve ». Bep
gwech ez eo bet roet « Yves » dindan e stumm c'hallek, ma lakaer gant Yves ar
stummoù all evel Yvon, Yvonne, hag anvioù-badez maz eo Yves un darn anezho
(Jean-Yves, Maryvonne) e tizher 55. Roet e vez ivez anvioù sent all. Herve a zo
bet roet 30 gwech, Gildas 6, Ronan 9, Armel hag Armelle 8, Gaelle 3, Gwenael 6,
Gwenole 2, Brieuc 1, Clet 1, Servanne 1, Nolwenn 1, Gwendal 1, Tudual 1. An darn
vuiañ eus an anvioù-se a zo bet roet hervez o stumm c'hallek (Yves, Gildas,
Brieuc hag all) pe hervez reizhskrivadur ar galleg. Darn anezhe koulskoude o
deus ur reizh-skrivadur vrezhonek, da skouer Nolwen, Darig, Gwenael, Gwendal.
Anat eo e vez roet muioc'h-mui anvioù « breizhek » d' ar vugale, rak pa seller
ouzh rolloù an dud aet da anaon ne vez ket kavet kalz a anvioù heñvel. Un druez
eo eveljust ne vez ket degemeret muioc'h a stummoù brezhonek-rik, met dreistholl stummoù gallek (nemet Yann) ha gallekaet evel Patrick, Annick.
Ret eo koulskoude teurel evezh e vez roet bremañ anvioù brezhonek d' o bugale
gant tud ha n' int ket en Emsav, hag e c'hoarvez an dra-se kement e Breizh-Uhel
hag e Breizh-Izel.
P. P.
LIZHER DA GANNAD BRO-C'HALL EN IWERZHON
Al lizher da heul a zo bet kaset e galleg, da Gannad Bro-C'hall en Iwerzhon.
Plediñ a ra gant kudenn an Dr Etienne a zo bet lamet digantañ e c'hoproù-tiegezh
dre ma kelenne e vugale e brezhoneg. Al lizher a zo bet kaset gant Oscar Mac
Uilis eus Dalkey e-kichen-Dulen.
« Aotrou,
Skrivañ a ran deoc'h evel kannad Bro-C'hall en Iwerzhon ha kalz gwelloc'h e vije
bet din chom hep hen ober, n' on nemet un den prevez, met un den prevez hag a zo
bet desket dezhañ komz galleg azalek e vugaleaj ha da sellout ouzh Bro-C'hall

evel ur vro a sevenadurezh uhel.
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Diwezhatoc'h em eus gweladennet Bro-C'hall ha kroget d' anavezout un nebeut
gwirionezioù ma 'z on bet kerseet ganto.
A-viskoazh em eus kredet e oa ret bevañ ha lezel bevañ, met e Bro-C'hall ar
sevenadurioù bihan n' o deus ket ar gwir da vevañ. O yezhoù a vez argaset eus ar
skolioù kentañ, nemet un hanter eur ar sizhun d' ar re a fell dezho, war-lerc'h
ar skol, kement hag ober goap. Ar skolioù prevez a zo bet mouget pa ne felle ket
dezho heuliañ al lezennoù-se.
Ha bremañ setu kudenn an Dr Etienne eus Kastelin hag a zo bet nac'het outañ ar
goproù-tiegezh evit bezañ kelennet e vugale er gêr dre o yezh-int, ar brezhoneg,
er vro vrezhoneger.
En em c'houlenn a reer ha talvezout a ra da Vro-C'hall ober gant ar Vretoned
keodidi a eil renk ha klask heñvelekaat an holl rannvroioù an eil ouzh egile,
nac'h o gwirioù kulturel d' ar broioù-suj ha reiñ dezho ur c'hemplez truezus a
izelder.
Kement-se ne ra nemet droug da Vro-C'hall ha pellaat diouti he mignoned kozh.
Nevez 'zo, da skouer, em eus lennet afer Gwarnig war ur gelaouenn neerlandek.
Spi am eus e root da c'houzout d' ar re o deus beli da herzel ouzh seurt
heskinerezh ar pezh a soñj ar broioù all. Evito, kenderc'hel d' ober kemend-all
a vefe diskouez e-keñver ar c'hultur ur spered kar da hini an O.A.S.
Daoust ha ken dinerzh eo ar galleg mar deo ret dezhañ lazhañ ar c'hulturioù hep
difenn hag a vev dindan ar stad gall. Digemerit... h.a. »
OSCAR MAC UILIS
M. A. B. L.
NIVERENN 100 « AL LIAMM »
Dre ma n' eo ket degouezhet ganeomp e koulz ar pennadoù diwar-benn Fañch ELIES e
vo gouestlet an niverenn 100 d' hor mignon. Pediñ a reomp hol lennerien d' hon
digareziñ.
CHOMLEC'H KEMMET
Hor mignon Jarl PRIEL a gemenn dimp ez eo aet da chom e kreisteiz Bro-C'hall.
Setu amañ e chomlec'h nevez : e ti an Ao. Renaud, 217 La Penne-sur-Huveaune
(Bouches-du-Rhône).
Pezh-c'hoari Jarl Priel « Tri Devezhour evit an Eost » bet embannet war « Al
Liamm » a vo c'hoariet (e galleg, eveljust) gant Radio Roazhon, e miz Here.

AL LIAMM 100
Gwengolo - Here 1963
19 vet Bloavezh

Setu tizhet niverenn 100 Al Liamm ha 500 koumananter, goude tost da 20 vloaz labour.
Kement-se holl a zo un trec'h war mac'her hor Sevenadurezh ha warnomp hon unan.
Kendalc'het e vo da wellaat ar gelaouenn ha da vont war-raok plaen ha didrouz evel m'hon
eus graet betek-hen.
Da geñver an niverenn 100, avat, gouestlet d'hor mignon Abeozen, e fell deomp trugarekaat
hon holl genlabourien ha koumananterien o deus hor c'halonekaet e pep stumm ha daoust da bep tra
a-hed ar bloavezhioù tremenet.
TAOLENN
Fañch Elies, gant Ronan Huon
An hini kollet, gant Abeozen
Breudeur Mowgli, gant Abeozen
Talvoudegezh hon dastumadoù kanaouennoù-pobl, gant Abeozen
Va darempredoù gant Abeozen, gant Maodez Glanndour
Finvez Osian, gant Per Denez
E ser un tremenvan, gant Youenn Olier
Gant Fañch Elies-Abeozen e Lise Sant-Brieg, gant An Timeur
Va c'helenner brezhonek kentañ, gant T. Jeusset
Ar Geben Donvaet (kendalc'h). gant W. Shakespeare (tr. J. L. Emily)
Notennoù
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FANCH ELIES
GANT RONAN HUON
E 1945 pe 1946 eo e welis Fañch Elies evit ar wech kentañ e
Roazhon. Ne soñjen ket neuze e vijemp deuet un deiz da vezañ
kenlabourerien, o terc'hel da genskrivañ bep miz e-pad nav bloaz, betek
ar 6 a viz Mae, dres ur miz a-raok e varv.
Kaset e oan bet d' ober e anaoudegezh gant ur mignon, studier
eveldon d' ar mare-se, G. Latimier hag a oa bet e skoliad e lise SantBrieg e 1938-39.
Kavout a rejomp Abeozen en ur gambr enk ha teñval a-drek ar Post. E
daol a oa gronnet a levrioù. Edo d' ar c'houlz-se reizher amprouennoù
evit un ti eus Pariz. Ne vousc'hoarzhas ket p' hor gwelas o tont e-barzh.
N' edo ket den da vousc'hoarzhin ar wech kentañ ma wele unan ha ret e
veze dezhañ alies derc'hel war e from gant aon d' hen diskouez re.
N' am boe ket a zarempred da vat gantañ da c'houde, nemet pa zeuas
en-dro da Vreizh.
E miz Gouere 1954, aet skuizh gant Pariz, edo er Pouligwen o klask
lojeiz hag e miz Gwengolo, kavet gantañ bod er Baol, e kinnige din va
sikour da reizhañ amprouennoù « Al Liamm ». D' ar mare-se e krogen ivez
da embann a dammoù e Istor al Lennegezh hag e reseven daou pe dri lizher
digantañ bep miz evit renkañ tra pe dra diwar-benn ar gelaouenn pe evit
goulenn diskleriadurioù war skrivagnerien 'zo.
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Skrivañ a rae lizhiri hir ha karantezus, ha laouen e oa pa veze
respontet dezhañ, met gwall chalet pa ne reseve netra. Ezhomm en doa da
zaremprediñ tud an emsav en-dro, setu perak e klaske dont an aliesañ
posubl da Gamp ar Vrezhonegerien. Warlene e oa deut c'hoazh pe gentoc'h
en doa goulennet ma 'z afe unan bennak d' e glask d' ar Baol, daoust ma
oa gwall glañv goude ur stokad berr-alan bet e miz Meurzh 1961, « troet e
oa e ribotadenn da fall a-benn ar fin », emezañ hag e skritur a oa krenet
holl. Skrivañ a rae din e miz Gouere, nebeut amzer a-raok ar C'hamp « spi
am eus e vint kontant, Vefa de Bellaing ha te eus ho skoliad kozh erru
davetoc'h ur wech c'hoazh pa grede dezhañ e oa echu da vat an amzer
evurus-se ma 'z ae da zastum un tamm frealz evit e vloavezh ». Abanna hag
a oa aet d' e glask gant e garr a voe e ael gwardian a-hed Kamp Sant
Nikolaz ar Pelem.
Pa seller ouzh e skeudennoù, a voulomp amañ, e weler ur penn teñval
peurvuiañ. Rouez-tre e vousc'hoarzhe. Komz a rae nebeut d' an dud n'
anaveze ket hag en un doare rust a-wechoù, met kement-se ne oa nemet ur
maskl, rak dindan an diavez rust ha trenk e kuzhe un ene gizidik ha
tener. Er c'hant lizher bennak am eus miret anezhañ, skrivet aketus atav
hag ingal e weler pegen karantezus e oa ha pegen chalet gant stad ha
yec'hed e vignoned hag hini e wreg he deus graet war e dro betek e varv
ha dousaet e gozhni.
Gouzout a rae e c'helle mont da anaon hepdale hag a-raok mervel en

doa lakaet urzh en e levraoueg evel m' hen lavar el lizher diwezhañ a
gasas din : « Berniet am boa ur bern paperennoù didalvez : emaon oc'h
ober un taol skarzhañ ». Hag e gwirionez e voe kavet pep tra en un urzh
souezhus goude e varv.
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Marvet eo Fañch Elies, « marvet ouzh ar stern » evel e dad en
danevell kaer ha fromus embannet war « Al Liamm » e 1961, hag aet kozh araok an oad, gwall aozet ma oa bet e-pad brezel 14 ha gwallgaset warlerc'h hini 1944.
Marvet eo didrouz ha douaret eo bet ken didrouz all, pell diouzh ar
safar hag an enorioù ofisiel pe damofisiel evel ar yezh hag ar
sevenadurezh en doa dibabet servij a-hed e vuhez.
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AN HINI KOLLET
ABEOZEN
troet diwar "Storiau" Richard Hughes Williams
Abeozen en deus troet diwar ar c'hembraeg dastumad danevelloù R. H.
Williams a-bezh dindan an anv « Istorioù ar Vengleuz ». E 1944 e oa bet
lakaet en toull-bac'h evit bezañ labouret e Radio Roazhon e-pad ar brezel
hag e-keit-se eo en deus kaset da benn an droidigezh-se. An dornskrid
fiziet ennon war-lerc'h e varv a zo ur c'haier-skol ha war ar bajenn
gentañ e kaver kement-mañ : « (Staget da dreiñ d' ar Gwener 29 a viz
Gwengolo 1944, dre vadelezh ur gward dezhañ un tamm kalon-den en e greiz.
P' oan deut da Vac'h Deptl d' ar yaou 21 a Wengolo, n' oa ket bet lezet
ganin al levr.) » Al labour a zo bet echuet d' an 20 a viz Here 1944, un
istor hepken « Mont d' ar gêr » a oa bet troet e 1942 ha moulet e Gwalarn
er bloavezh-se. En dastumad ez eus 19 kontadenn, nav anezho o vezañ bet
embannet war Walarn pe war Al Liamm.
R. H.
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EDO latar ar goañv o tiskenn gorrek war gêr veur Lunden. Da gentañ,
ne rae nemet tizhout a-vec'h an touribelloù uhelañ, diskenn a rae, avat,
izeloc'h da bep munut betek ma voe, d' an diwezh, izel a-walc'h da gas ur
gridienn yen a-dreuz da gorf kement hini a oa hep a-walc'h d' e wiskañ.
Un devezh displijus ez oa, displijus-tre, rak pe lec'h a zo ken
diaes ha Lunden pa vez gwisket gantañ ur vantell latar ?
Evel-se, n' oa ket eston gwelout pep unan en imor fall ; eston oa,
avat, gwelout merc'hed, gant gwiskamantoù tomm en o gweturioù, falloc'h o
imor eget an den hep ti nag aoz a oa o kantren ar straedoù hep pal ebet.
Marteze, avat, ez eo al latar kerkoulz ha netra all dezhañ. N' oa
ket ken yen hag an erc'h, na ken gleb hag ar glav ; ha n' oa ket ar
polis, a veze gant e zaoulagad war ar paour hag an naonek a veure d'
abardaez, ken dañjerus dre un devezh latarek, dre m' en doa un dra bennak
all da ober.
Met n' oa ket troet spered pep den hep ti nag ôz evel-se. Nann,
kalonoù lod anezho n' oant ket c'hoazh lazhet mik gant ar spouron, hag o
spered a glaske leskiñ, daoust da zour yen ar glac'har da glask mougañ ar
flam.
Da e vije bet ganin larout ez oa Tom Huws unan eus ar re-se, met n'
oa ket.
Petra a lakaas Tom da vont da Lunden n' ouzon ket, gouzout a ran,
avat, petra e lakaas da vezañ hep ti nag ôz.
Ur paotr kapabl eo bet un amzer 'voe ; ha, mar ne lazh ket ur vuhez

chatalek an danvez-den, ez eo c'hoazh ur paotr gouest.
Ur paotr-kran ez eo bet un amzer 'voe ivez ; met evit bremañ, evel
m' emañ en e sav e korn ar straed, ne vije den evit soñjal ez eo tra
nemet ar pezh ez eo... unan eus lastezioù kêr Lunden. Sed aze a oa Tom ha
netra ken.
Ez oa e wisk hepken a-walc'h da ziskouez kement-se. E vragou hag e
chupenn a oa estren an eil d' an all betek ma tegouezhas Tom warno ha
kement-mañ a c'hoarvezas en o c'hozhni. Penaos e teuas Tom en o betek, n'
ouzon ket hag, abalamour dezhañ, ne glaskin ket gouzout.
Ha pa ne vije ket e wiskamant a-walc'h da ziskouez ez eo Tom unan
eus poblañs izelañ Lunden, e chomje e zremm da dest a-eneb dezhañ. Ruz
diyec'hed ez oa, en ur ger, un doñjer sellout outañ ; mar n' em bije ket
oc'h anavezet Tom, e toufen va le n' en devoe kroc'hen yac'h biskoazh en
e vuhez. N' eus netra par ouzh ar pec'hed da lezel e roud war zremm an
hini a gav dindan e droad.
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Daoust pegen izel, avat, ez oa diskennet Tom, n' oa dezhañ aon ouzh
nikun nemet outañ e-unan. Gouzout a ouie mat na voe dezhañ brasoc'h
enebour biskoazh ; ha d' ar mare-mañ, evel ma troe al latar en-dro dezhañ
c'hoariellus, en ur bellaat dioutañ ar vunutenn war-lerc'h, evel ma vije
aon dezhañ da stekiñ ouzh ur c'hrouadur ken loudour, kunujenniñ a rae Tom
gant ur vouezh raouliet... ur vouezh bet lazhet gant pec'hed Lunden.
Krenañ a reas en e groc'hen evel ma ra anevaled heñvel outañ pa
dreuz ar yenijenn o eskern hag ez eas war-raok d' ur stal vihan. Er
fenestr ez oa silzig ha patatez o rostañ goustad war ur fornez vihan.
Sellout a reas Tom start outo e-pad un eilenn, ha neuze e krenas en e
groc'hen adarre, en ur dreiñ dezho e gein.
N' helle ket avat, chom pell hep sellout outo, hag e troas e zremm
ouzh o zu adarre. Souden e teuas un den gant ur boned gwenn war e benn d'
ar fenestr, hag e tiskouezas Tom e zent dezhañ, evel ma ra ur c'hi, pa
glask unan bennak tennañ digantañ e askorn. An den, avat, en doa gwelet
anevaled eus e seurt ha n' oa ket dezhañ aon rak Tom. E gwir c'hoarzhin a
rae a-bouez-penn evel ma sanke ur forc'hig en unan eus ar silzig en ur
gas anezhi d' un den a oa ouzh he gortoz ouzh un daol vihan.
Lakaat a reas Tom e benn ouzh ar fenestr, hag, evel ma save an den
an tamm kentañ d' e veg, e tiskouezas e zent adarre en ur c'hrigoñsat
evel ur c'hi. Neuze e troas e gein d' ar fenestr, hag e tremenas e zorn
war e zremm, en ur huanadiñ ha mont kuit.
Lakaat a ris em fenn mont d' e heul. Mont a reas etrezek arsav
hent-houarn Euston, nemet e troas war e giz, hag ez eas etrezek
Islington. Kerzhout a rae gorrek, dre ma oa re wan da vont buan, hag e
krene en e groc'hen bep tro ma c'hwezhe ur mouchad avel betek ar straed.
Goude mont evel-se e-pad un nebeut munutennoù, e chomas souden asav, hag e soñjis ez oa skoet klañv. Stagañ a reas da horellañ war a-raok
ha war adreñv, neuze e troas war zehou, hag ez eas diwar wel d' un tu
bennak.
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Hastañ a ris war-raok, hag e kleven kanañ ur c'hantik kembraek... «

Deuit, kozh ha yaouank, deuit. » Edon e-tal chapel King's Cross, ha son
ar c'han en doa dedennet Tom da doull an nor. Denesaat a ris outañ sioul,
met riklañ a ris en ur ober un tamm trouz, hag e troas Tom trumm ouzh va
zu. Neuze e stagas da hejañ e benn gant ar muzik ha pa echuas ar c'hantik
e huanadas :
« Deut ar pardaez, emañ o noziñ, an nor a druez a zo serret, »
emezañ, « ya, a zo serret. »
« Nann, faziañ a rez-tre, » emeve. « An nor a druez n' eo ket
serret. »
« Nann, a zo serret, » eme Dom. « Sed aze hi serr. Ne welez-te ket
anezhi ? »
« Ne deo ket, Tom gaezh. »
Tom a sellas ouzhin spontet, neuze e troas en-dro din evel ma ra ur
c'hi, pa ne zeu ket a-benn da zibab pe dec'hout pe sailhañ da ober.
Met ne sailhas ket Tomm warnon, en ur sellout, avat, ouzh va dremm, e
c'harmas :
« Tom ! Tom ! Piv out-te ? »
Lavarout a ris dezhañ, hag e tremenas Tom e zorn war e zremm.
« Paouez da ober ac'hanon-me Tom, » emezañ. « N' anavezan-me tamm
ebet an anv. Emaon-me aet re izel da zellezout bezañ galvet dre an anv a
roas din va mamm. »
« Ne dout tamm ebet aet re izel evit sevel, » a respontis.
« N' hellin-me ket mont izeloc'h. Emañ fank pep poull a zo e Lunden
ouzh va dilhad-me, te 'wel. Tev warnon ar mergl anezhañ. Na da ket da
zont em betek. »
« Penaos out-te deut d' an dra-mañ, Tom ? »
« Mat, ar c'hammed kentañ a voe ar c'hammed diouzh ar gêr. N' em
boa-me tamm ezhomm da zilezel ar vaouez kozh, te wel. Ha bev eo-hi, lar
din ? »
« Aon bras a zo din ne deo ket, Tom. »
«
me ket
gaezh,
eus va

Ne deo ket, eveljust. Da betra e
huñvreet kant gwech he c'hlevout
emezi ouzhin ar wech diwezhañ he
stal din. Peur eo-hi marvet, lar

tenotan-me ? Daoust ha n'em euso laret e lazhen anezhi ? Tom
gwelis-me em huñvre, graet ec'h
din ? »

« Tri bloaz 'zo. »
« Pegeit ' zo abaoe ? »
Sellout a ris outañ souezhet.
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« Ha moneiz a zo ganez ? » a c'houlennas.

« Ya. »
« Hag ur gwenneg bennak ec'h eus da espern ? »
« Hervez evit petra e vo. »
« Din-me da gaout un tamm boued. »
« Ha petra evit ar boeson ? »
« N' em eus tamm ezhomm a voeson. »
« Mat-tre, deus da zebriñ un tamm ganen-me. »
Sellout a reas start ouzhiñ.
« N' emaout ket oc'h ober goap ? » a c'houlennas.
« Na ne don, evel just. »
« Deus en da raok, eta. Gra dillo, pe e vezin me diviet evel ur
c'houlaouenn. »
Buan ez oamp en dro e-harz stal ar silzig, hag hep lavarout ger, ez
eas Tom e-barzh war e gostez, koulz ha lavarout eo me a oa penn-abeg
dezhañ da zont d' ar stal.
Ne glaskin ket tresañ patrom Tom Huws o tibriñ, ez oa re drist an
arvest. Ur wech echu gantañ, n' oa mui an hevelep den p' e welis da
gentañ.
« N' em eus ket graet ur pred heñvel ouzh hennezh abaoe daou vloaz,
» emezañ.
« Met gant piv emañ ar gaou ? »
« Ne deo ket ganin-me, » eme Dom. « Din e oa ar fazi da gentañ, met
n' em eus ket kemeret a voeson abaoe mizioù, ha n' em eus-me tamm ebet
c'hoant anezhañ c'hoazh bremañ. N' am c'hredez ket ? E c'helli lakaat
pemp real em dorn-me ha larout din mont d' an davarn aze d' o dispign,
evit gwelet emaon-me o larout ar wirionez. »
Soñjal a ris ez oa kement-se un dro da gaout pemp real diganen ha
neuze e teuas mezh din evit bezañ ken tuet da zisfiziout ouzh Tom gaezh,
dre ma oa evel m' edo. Tennañ a ris pemp real diouzh va chakod hag o reiñ
a ris dezhañ.
Tom a dapas krog er pezh hag a reas ur sell goapaus ouzhin.
« O, na te 'zo diskiant, » emezañ, en ur dufañ war ar pemp real. «
Ken inosant out hag edos-te er skol gwechall. Un druez eo n' am bije ket
laret un hanter gurunenn (1), din da gaout cheu e-leizh goude stagañ. »
Ur vunutenn da c'houde e kleven dorn an davarn o serriñ a-stlak.
Merc'her 11 Here 1944 (18 eur).

(1) ur gurunenn a dalv pemp swllt. Un hanter gurunenn a zo dezhi eta
talvoudegezh ur skoed ha daou wenneg hanter, e 1914.
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ABEOZEN

BREUDEUR MOWGLI
UR GER ARAOK
Rudyard Kipling, ISTORIOU MOWGLI
(The Mowgli Stories)
PAN BOOKS, London 1948 ha 1949
N' ouzon pet gwech am eus lennet TROIOU MOWGLI e Levr ar Janglenn
hag en Eil Levr ar Janglenn, ken e galleg ken e saozneg, gant kement a
zudi da bep tro. O erbedet em eus d' am skolidi. Meur a hini anezho am
eus lennet da zibenn ar c'hlasoù, doaniet hepken dre ma kavas din ne
gemerent ket kement a zudi ha ma raen-me gant buhez marzhus ar paotrig
chomet un noz war an dachenn, pa voe skignet ar geuneutaerien gant ar
spont da heul argadenn Shere Khan deut da leskiñ e bavioù e tantad ar
c'hamp. Deut oa ar babig da repuiñ e kev ur bagad bleizi war dorgennoù
Seeonee. Ar vamm Bleiz, teneraet he c'halon ouzh ar babig noazh deut da
dommañ e izili ha da zenañ mesk-ha-mesk gant he re vihan dezhi, kement ma
kasas da vale an tigr Shere Khan a bretante lonkañ ar begad lipous-se pa
n' helle kaout gwell, a nac'has lezel gant al loen kriz ar babig deut da
vezañ hec'h hini. Degemeret e voe da ezel e Bagad bleizi Seeonee, renet
gant Akela, ar bleiz louet digenvez.
Kavout skoazell Baloo, an arzh gell, a reas. Kelenner oa hemañ evit
deskiñ Lezenn ar Janglenn d'ar bleizi yaouank. Harpet e voe ouzhpenn gant
Bagheera, ar pantera du, a ginnigas d'ar bleizi yaouank, bepred
marnaoniet, ur pikol ejen oa o paouez lazhañ. Menel war e c'hoant a
rankas Shere Khan evit ur pennad mat. Ha diaesaoc'h diaes e vo dezhañ
dic'hoantañ e naon.
Kalz a istorioù all lec'hiet er janglenn a gaver e Levr hag Eil
Levr ar Janglenn. N' int ket d' am meno, ken dedennus hag eizh hag un
navet e Meur a Ijinadenn (« Many Inventions »), ar re a zo diwar-benn ar
bugel bleiz. Roll ar re-mañ a sav da
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Sed amañ ar roll e « The Mowgli Stories » : p. 7-216 :
1. MOWGLI BROTHERS, Breudeur Mowgli
7
2. KAA's HUNTING, Hemolc'h Kaa
28
3. HOW FEAR CAME, Penaos e teuas ar Spont
54
4. « TIGR ! TIGR ! », « Tigr ! Tigr ! »
72
5 LETTING IN THE JUNGLE, Aloubadenn ar Janglenn 90
6. THE KING'S ANKUS, Broud ar Roue
119
7. RED DOG,
Ki Ruz
139
8. THE SPRING RUNNING, Redadenn an Nevez-Amzer 165
9. IN THE BUSH, Er Fraosteg
187
E Levr an Janglenn e kaver an Istorioù 1, 2, 4 ; en Eil Levr ar
Janglenn e kaver an Istorioù 3, 5, 6, 7, 8 ; an navet e Meur a Ijinadenn.

BREUDEUR MOWGLI
Setu Chil ar gup 'tegas d'ar gêr an noz Dieub gant Mang an
askell-groc'hen
- Kloz ar chatal e staol ha kraou
Rak leusket omp bet tarzh an deiz.
Setu prantad al lorc'h, ar galloud,
Seul, ha karvan, ha skilf.
O ! klev ar galv, ! - hemolc'h spleitus,
Da neb a vir Lezenn ar Janglenn !
NOZ-KAN ER JANGLENN.
SEIZH eur oa eus un abardaez tomm grizias war dorgennoù Seeonee pa
zivorfilas Tad Bleiz eus e hun deiz-pad ur skrab d' e groc'hen, ur
vazailhadenn, reudiñ e favioù pep hini d' e dro da gas kuit pep santad
kousk eus o begoù. Mamm Bleiz oa en he gourvez, gant he fikol fri louet
astennet a-dreuz he fevar c'holen dispac'h ha klemmich ganto, hag e paras
al loar e genou ar c'hev ma vevent ennañ holl.
- Augrh ! eme Dad Breiz. Poent eo mont d' ar chase adarre.
Hag e oa dare da lammat da ziaz an dinaou, pa zeuas-tre ur skeudig
vihan gant ul lost stank e reun ha speuñial :
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- Berzh padus deoc'h, O penn ar Bleizi ; berzh padus ha dent gwenn
start d' ar re vihan uhelouenn ma c'hellint chom hep disoñjal morse an
naon er bed-mañ.
An aourgi eo e oa - Tabaqui, al Liper-pladoù - ha bleizi Bro-India
a ra fae eus Tabaqui, dre ma red ha dired n' ur ober droug, ha skignañ
teodadoù, ha krignat truilhoù ha tammoù lêr, er bernioù loustoni dirak ar
c'hêriadennoù. Nemet aon o deus razañ war un dro, rak Tabaqui, muioc'h
eget nikun er janglenn, a zo troet da folliñ, ha disoñjal a ra neuze en
doa aon rak pep unan, hag e red a-dreuz ar c'hoad en ur zantañ pep tra
war e hent. An tigr zoken a red da guzhat, p'eo klañv-konnaret Tabaqui
Vihan, rak diskiantañ a zo ar c'hleñved displijusañ a c'hell spegañ ouzh
ul loen gouez. Hydrophobia a reomp anezhañ, evito, avat, ez eo dewanee ar follentez - hag e redont.
- Deus tre, neuze ha sell, eme Dad Bleiz, reut : a voued, avat n'
eus ket amañ.
- Evit ur bleiz, nann, eme Dabaqui ; met evit ur pezh ken dister ha
me, un askorn sec'h a zo ur banvez dreist. Piv omp-ni, ar Gidur-log
[gouenn an aourgon], evit pigosat ha dibab ?
Redek a eure da zeon ar c'hev, ma kavas un askorn yourc'h gant un
drailhenn gig outañ, ha mont war gab e reor da zrailhañ ar peurrest,
laouen-holl.
- Pep trugarez evit ar pred mat-mañ, emezañ en ur lipat e vourroù.
Na kaer eo ar vugale uhelouenn ! Na bras o daoulagad ! Ha ken yaouank
ouzhpenn ! Hep mar, hep mar, kounaat a c'hellen ez eo bugale ar Rouane
deut d' o ment adal an derou.

Ken mat ha n' eus forzh piv e ouie Tabaqui n' eus netra
dichañsusoc'h eget meuliñ bugale e-kreiz o fas ; ha plijout a rae dezhañ
gwelout Mamm ha Tad Bleiz diaes o fenn.
Peoc'h e chomas Tabaqui war gab e reor, laouen gant an taol fallakr
graet gantañ : neuze e laras gant drougiezh :
- Shere Khan, ar Penn Uhel, en deus kemmet e derouer chase.
Hemolc'hiñ a raio war an torgennoù-mañ e-pad al loariad a zeu, setu en
deus laret din.
Shere Khan oa an tigr a veve tost ouzh ar stêr Waingunga, ugent
mil-douar pelloc'h.
- Ar
Lezenn ar
teraouer.
douar, ha

gwir n' en deus ket ! a stagas Tad Bleiz gant imor. - Hervez
Janglenn, hep kemenn resis, n' en deus ket ar gwir da gemmañ
Emañ o vont da spontañ kement penn-jiber a zo war hed dek milha Me - Me am eus da lazhañ evit daou, en deizioù-mañ.

322

- E vamm n' he deus ket graet anezhañ Lungri [an Hini Kamm] hep
abeg, eme Vamm Bleiz, sioul. Bet eo kamm eus un troad aba m'eo ganet.
Setu petak en deus lazhet chatal hepken. Ploueziz ar Waingunga a zo droug
enno outañ d' ar mare-mañ, hag ez eo deut amañ da lakaat droug en hor
ploueziz. Skarzhañ 'raint ar janglenn en abeg dezhañ, e-pad ma vo pell
ac'han, ha ni hag hor bugale a ranko redek pa vo lakaet an tan er geot.
Hep mar, trugarez-dreist hon eus da Shere Khan.
- Laret a rin dezhañ ho trugarez ? eme Dabaqui.
- Kuit ! a razailhas Tad Bleiz. Kuit hag hemolc'h dindan mestr. Awalc'h a zroug ac'h eus graet evit un nozvezh.
- Mont a ran, eme Dabaqui, sioul. Klevout a c'hellomp Shere Khan er
strouezh izeloc'h. Tremen hep ar gefridi am bije gallet me va-unan.
Selaou a eure Tad Bleiz, hag izeloc'h en draonienn a ziskenne betek
ur stêrig, e klevas speuñierezh sec'h, imoret, ginet, unton un tigr n' en
deus paket netra, ha ne ra foutre kaer ha pa vefe anavezet an dra gant ar
janglenn a-bezh.
- An imbisil, eme Dad Bleiz. Kregiñ en ul labour-noz gant ur seurt
trouz ! Daoust ha soñjal a ra ez eo hor yourc'hed par d'e oc'hen lart eus
ar Waingunga ?
- H'sh ! Ne deo nag ejen na yourc'h ec'h hemolc'h fenozh, eme Vamm
Bleiz. An Den eo. Troet oa ar speuñiadenn d' un doare rouzmouzerezh voud
a seblante dont eus ar seizh avel. Setu an trouz a laka da goll penn ar
geuneutaerien hag ar jipsianed o kousket dindan an amzer, hag a ra dezho
a-wechoù redek war-eeun e geol an tigr.
- An den, eme Dad Bleiz en ur zispakañ e holl zent gwenn. Foei !
Daoust ha n' eus ket a-walc'h a c'hwiled hag a raned er poulloù evit m'
eo ret dezhañ dibriñ kig den ha war hon terouer ouzhpenn !

Lezenn ar Janglenn, na c'hourc'hemenn netra hep abeg, a zifenn ouzh
pep loen dibriñ den nemet p' emañ o lazhañ evit diskouez d' e re vihan
penaos lazhañ, hag e rank neuze hemolc'hiñ er maez eus terouer hemolc'h e
vagad pe e veuriad. An abeg gwir da se eo e talvez debrerien dud, abred
pe ziwezhat donedigezh tud wenn war olifanted, gant fuzuilhoù, ha
kantadoù a zuarded gant taboulinoù, fuzennoù hag etivi.
323
Neuze e chouzañv pep-unan er janglenn. An abeg a ro al loened
etrezo o-unan eo ez eo an Den ar gwanañ hag ar muiañ dizifenn eus an holl
voudoù bev hag ez eo mezhus a-berzh un hemolc'her e dagañ. Laret a reont
ivez - ha gwir eo - e teu an debrerien dud da vezañ galus, ha da goll o
dent.
Skiltrusoc'h e teuas da vezañ ar rousmouz evit echuiñ gant Aaarh !
leiz-korzailhenn argad an tigr.
Hag e voe neuze ur vlejadenn - tamm ebet hini un tigr - gant Shere
Khan.
- Skoet en deus e-biou, eme Vamm Bleiz. Petra eo ?
Tad Bleiz a redas er maez un nebeut kammedoù hag e klevas Shere
Khan o kuzumuzat hag o vourboutal gouez, evel ma tifrete er bodoù drez.
- N' en deus ket bet an diod muioc'h a skiant-vat eget ober lamm e
tantad-kamp keuneutaerien ha losket en deus e dreid, eme Dad Bleiz en ur
c'hromellat. Tabaqui a zo gantañ.
- Un dra bennak a zo o sevel gant an dorgenn, eme Vamm Bleiz, en ur
sonnañ ur skouarn. Bez dare.
Un tamm e krene ar bodoù er strouezh, ha Tad Bleiz a zastumas e
zigroazell dindanañ, prest evit e lamm. Neuze, ma vefec'h bet o sellout
ho pefe gwelet an dra sebezusañ war ar bed. Ar bleiz a chomas a-bann ekreiz e lamm. Graet en doa e lamm a-raok gouzout war betra e sailhe, hag
e klaskas herzel warnañ e-unan. Setu ma reas ul lamm a blom pevar pe bemp
troatad en aer, o touarañ tost en hevelep lec'h m' en doa kuitaet an
douar,
- Un Den, a huchas Hini bihan un Den. Sell !
Eeun dirazañ, krog en ur skourr izel, e oa en e sav ur babig duard
noazh, just barrek da vale. Un euflenn vihan ken flour ha ken kuilh, hag
e teuas morse un unan da gev ur bleiz da noz. Sellout a reas eeun ouzh
penn Tad Bleiz ha c'hoarzhin.
- Se eo hini bihan un Den ? eme Mamm Vleiz. Morse n'em boa gwelet
unan. Degas eñ amañ.
Ur bleiz boas da gemmañ lec'h d' e re vihan a c'hell, mar deo ret
lakaat en e c'henou ur vi hep e frailhañ, ha daoust ma starde kloz kein
ar bugel javedoù Tad Bleiz dant ebet ne grafignas zoken ar c'hroc'hen pa
ziskennas ar babig e-touez ar re vihan.
- Pegen bihan ! Pegen noazh ha pegen hardiz, a laras Mamm Vleiz

gant dousder.
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Ar bugel a rae e hent etre ar re vihan da zont tost d' ar c'hostez

tomm.
- Ahai ! Kemer a ra e bred gant ar re all. Hag e-giz-se, se a zo
hini bihan un den. Bremañ daoust ha morse ez eus bet ur vleizez da
c'hellout fougeal da gaout hini bihan un Den e-touez he bugale ?
- Klevet am eus tro pe dro eus ur seurt darvoud, biskoazh avat en
hor bagad pe em amzer, eme Dad Bleiz. Divlev rik eo, hag e c'hellfen e
lazhañ gant un taol eus va fav. Nemet sellout a ra ouzhimp ha ne deo ket
spontet.
Sklerijenn al loar a voe kaset kuit eus genou ar c'hev, rak penn
bras karrezek Shere Khan hag e ziskoaz oa deut don e toull ar c'hev.
Tabaqui a-dreñv e gein a lare, skiltr e vouezh.
- Aotrou, Aotrou, amañ e teuas tre.
- Ur bras a enor a ra deomp Shere Khan, eme Dad Bleiz, nemet
fuloret-dreist oa e zaoulagad. Petra ' fell da Shere Khan ?
- Va freizh. Hini bihan un Den a zo deut war an tu-mañ, eme Shere
Khan. E gerent o deus redet kuit. Roit eñ din.
Shere Khan en doa lammet war dantad-kamp keuneutaerien, evel m' en
doa laret Tad Bleiz, ha fuloret oa gant gloaz e dreid losket. Gouzout a
ouie, avat, Tad Bleiz ez oa re strizh genou ar c'hev evit un tigr da zont
tre. Zoken, e-lec'h ma oa diskoaz ha pavioù a-raok Shere Khan, e oa
sparlet dre ziouer a lec'h evel ma vefe un den a glaskfe stourm en ur
varilh.
- Ar bleizi a zo ur bobl digabestr, eme Dad Bleiz. O gourc'hemennoù
a resevont digant Penn ar Bagad ha nann digant ul lazher chatal
roudennet. Hini bihan an Den a zo dimp - da lazhañ mar dibabomp.
- Dibab a rit ha ne rit ket ! Peseurt kaoz eo hini an dibab-se ?
Dre an tarv am eus lazhet, daoust ha chom a rin da c'hwesa en ho toull-ki
ar pezh a zo dleet rik din ? Me, Shere Khan, eo a gomz !
Yudadenn an tigr a leunias ar c'hev gant he c'hurun. Mamm Vleiz a
hejas diwar he zro ar re vihan hag a lammas war-raok, he daoulagad evel
div loar c'hlas en deñvalijenn o taeañ daoulagad entanet Shere Khan.
- Ha Me eo, Raksha [an Diaoul], a respont. Hini bihan an Den a zo
va hini. Lungri - va hini din ! Ne vo ket lazhet. Bevañ raio da redek
gant ar bagad ha da hemolc'hiñ gant ar bagad ; ha d' an diwezh, sell-te,
chaseour re vihan noazh - debrer glesker - lazher pesked - te a chaseo !
Bremañ kae kuit ac'halen, pe dre ar Sambhur am eus lazhet (ne zebran ket
me a chatal marnaoniet) e tistroi davet da vamm, loen losket ar janglenn,
kammoc'h eget n' out biskoazh deut war ar bed ! Kae !
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Tad Bleiz a sellas outi, sebezet. Disoñjet en doa pe dost an
deizioù ma c'hounezas Mamm Vleiz en un emgann leal ouzh pemp bleiz all,

pa rede er Bagad ha ma raed anezhi an Diaoul, neket diwar fent. Gallout a
rae Shere Khan derc'hel penn ouzh Tad Bleiz, nann avat ouzh Mamm Vleiz.
Gouzout a ouie he doa tu kreñv an dachenn hag e stourmfe d' ar marv. Setu
m' en em dennas diouzh genou ar c'hev en ur c'hromellat, ha pa voe dieub
e huchas
- En e borzh e harzh pep ki ! Gwelout a raimp petra a laro ar Bagad
eus ar magañ babigoù den-se. Din-me eo an hini bihan, ha d' am dent e
teuio d' an diwezh. O laeron ho lostoù blevek !
Mamm Vleiz a zeuas en he gourvez, berr-alanet, e-mesk ar re vihan
ha Tad Bleiz a laras dezhi ez dic'hoarzh :
- Ar wirionez rik a zeu gant Shere Khan. D' ar Bagad e tle bezañ
diskouezet ar re vihan. Daoust hag e fell dit bepred e virout, Mamm ?
- E virout ! emezi, berr warni. Deut eo davedomp, noazh, dre an
noz, e unan, ha du gant an naon ; padal n' oa ket spontet. Sell, bountet
en deus endeo unan eus va re vihan war un tu. Hag ar c'higer jilgamm-se
en dije karet e lazhañ ha redek kuit war-du ar Waingunga e-keit ha ma
tifretfe ploueziz ar c'hornad-mañ dre douez hon toulloù d' hen talvezout
dimp ! E virout ? Sur e fell din e virout. Chom sioul, ran vihan. O te
Mowgli - rak Mowgli ar Ran e fell din ober ac'hanout, an amzer a zeuio ma
hemolc'hi Shere Khan evel m' en deus da hemolc'het.
- Met petra ' laro hor Bagad ? eme Dad Bleiz.
*
Lezenn ar Janglenn a verk spis-tre e c'hell ur bleiz pa zeu dezhañ
parañ, pellaat diouzh ar Bagad a zo e hini. Met kerkent ha m' eo barrek e
re vihan, oad a-walc'h dezho, da zerc'hel sonn war o zreid e tle o degas
da Guzul ar Bagad, a vez peurvuiañ dalc'het ur wech ar miz d' al loargann
evit ma c'hello ar bleizi all diforc'h an eil diouzh egile. Da heul an
enselladenn-se, o deus ar re vihan ar gwir da redek d' al lec'h ma plij
dezho, ha betek m' o deus lazhet o yourc'h kentañ ne vez degemeret
digarez ebet mar lazh ur bleiz unan anezho eus ar Bagad deut d' e vent.
Ar marv eo ar c'hastiz pa c'heller kavout ar muntrer. Ha mar prederit ur
pennad, c'hwi ' welo e rank bezañ evel-se.
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Tad Bleiz a c'hortozas ma voe gouest e re vihan da redek un tammik,
ha neuze da noz Bodadeg ar Bagad, o degasas gant Mowgli ha Mamm Vleiz da
Roc'h ar C'huzul. - Ul lein torgenn golvet gant rec'hel ha bili, ma
c'helle kuzhat ur c'hant bleizi. Akela, ar Bleiz Louet Bras e-unan penn,
a vlenie ar Bagad holl gant nerzh ha finesa, a oa en e c'hourvez war e
roc'h war-hed e vent, hag a-is dezhañ war gab o reor daou ugent pe
vuioc'h a vleizi a bep ment ha liv, abaoe ar c'hadour kozh, liv ar
broc'h, a c'helle embreger ur yourc'h, o-unan-penn, betek ar re yaouank
du-pod tri bloaz a grede dezho e c'hellent. Ar Bleiz E-unan en doa o
bleniet e-pad ur bloaz bremañ. Kouezhet oa div wech en ur poull-trap
bleiz pa oa yaouank hag ur wech oa bet bazhatet ha lezet evit marv : egiz-se ec'h anaveze doareoù ha boazioù an dud. Nebeut tre a zivizoù oa
en-dro d' ar Roc'h. Ar re vihan a dorimelle an eil war egile e-kreiz
kelc'h an Tadoù hag ar Mammoù war gab o reor, ha tro pe dro ur bleiz
koshoc'h a deue sioul betek unan bihan a selle outañ gant evezh, ha
distreiñ d' e blas war war e dreid didrouz. A-wechoù ur vamm a bunte he
c'holen pell er-maez e goulou al loar evit bezañ asur n' oa ket bet hep

bout gwelet. Akela diwar e roc'h a huche :
- C'hwi ' oar al Lezenn. C'hwi ' oar al Lezenn. Sellit mat, sellit,
O Bleizi !, hag ar mammoù enkrezet a adkrogje gant an huchadenn : «
Sellit... Sellit mat, _O Bleizi ! »
D' an dibenn - ha reun poulkil Mamm Vleiz a sonnas pa zeuas ar
poent - Tad Bleiz a boulzas Mowgli ar Glesker, evel ma raent anezhañ, er
c'hreiz, hag eno en azez e c'hoarzhas, en ur c'hoari gant mein a lugerne
dindan al loargann.
Ne save morse Akela e benn diwar e favioù, nemet e kendalc'he gant
ar c'hri unton : « Sellit mat ! »
Ur yudadenn voud a savas a-ziadreñv ar reier, mouezh Shere Khan o
huchal :
- Din-me an hini bihan. Roit-heñ din. Petra en deus ar Bobl
Dizalc'h d' ober gant ur babig ?
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Morse Akela ne fiñvas zoken e ziskouarn. Laret a eure hepken :
- Sellit mat, A Vleizi ! Petra he deus ar Bobl Dizalc'h d' ober
gant urzhioù nep piv bennak nemet re ar Bobl Dizalc'h ? Sellit mat !
Bez e voe neuze ur c'hor a c'hrougnadennoù don, hag ur bleiz
yaouank en e bevare bloaz a gasas en-dro goulenn Shere Khan ouzh Akela :
- Petra he deus ar Bobl Dizalc'h d' ober gant ur babig ? Merkañ a
ra Lezenn ar Janglenn mar sav un tabut a-zivout gwir unan bihan da vezañ
degemeret gant ar Bagad, e rank bezañ komzet evitañ da nebeutañ gant daou
ezel eus ar Bagad ne dint nag e dad nag e vamm.
- Piv a gomz evit ar babig-mañ ? eme Akela. A-douez ar Bobl
Dizalc'h, piv a gomz ?
Respont ebet ne voe, ha Mamm Vleiz a voe prest evit ar pezh a ouie
e vefe hec'h emgann diwezhañ, ma trofe an traoù d' un emgann.
Neuze al loen arallouenn nemetañ degemeret e Kuzul ar Bagad Baloo, an arzh gell kousker a zesk d' ar bleizi bihan Lezenn ar
Janglenn : Baloo gozh, a c'hell mont ha dont lec'h ma kar dre ma tebr
hepken kraoñ, ha gwrizioù ha mel - a savas war e benn-adreñv ha grougnal:
- Ar babig - ar babig ? emezañ. Me a gomz evit ar babig. N' eus
tamm drougiezh en ur babig. N' on ket helavar, nemet ar wirionez a laran.
Lezit heñ da redek gant ar Bagad, ha da zont e-barzh gant ar re all. Me
va-unan a vo e gelenner.
- Un all a faot dimp c'hoazh, eme Akela. Baloo en deus komzet, ha bez' ez
eo hor c'helenner evit ar re yaouank. Piv a gomz ouzhpenn da Valoo ?
Ur skeud du a ziskennas er c'helc'h. Bez' e oa Bagheera, ar pantera
du, du evel liv penn-da-benn, nemet gant merkoù pantera o tiskouez,
dindan gouleier 'zo evel tresadennoù a seiz gleb. Bagheera oa anavezet

gant an holl, ha nikun n' oa chalet d' en em lakaat a-dreuz d' e hent rak
ken gwidreüs oa ha Tabaqui, ken kadarn hag ar bual gouez, ken foeltrforzh hag an olifant gloazet. Nemet e oa dezhañ ur vouezh ken flour ha
mel gouez o tiverañ diouzh ur wezenn, hag ur c'hroc'hen dousoc'h eget
marblev.
- O Akela, ha c'hwi ar Bobl Dizalc'h, a rouzmouzas, n' em eus gwir
ebet en ho podadeg : nemet laret a ra Lezenn ar Janglenn mar deus un
arvar ne deo ket ur muntr a-zivout unan bihan nevez, buhez an hini bihanse a c'hell bezañ prenet ur priz. Ha ne lavar ket al Lezenn piv a c'hell
pe n'hell ket paeañ ar priz-se. Ha gwir a laran ?
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- Mat ! Mat ! eme ar bleizi yaouank, bepred war o naoñ. Selaouit
Bagheera. An hini bihan a c'hell bout prenet evit ur priz. Al Lezenn eo.
- O c'houzout n' em eus ket ar gwir da gomz amañ. E c'houlennañ
hoc'h aotre.
- Komz neuze, a huchas ugent mouezh.
- Lazhañ unan bihan noazh a zo mezh. Ouzhpenn, talvoudusoc'h a
c'hell bezañ evidoc'h ur wech deut d' e vent. Baloo en deus komzet
evitañ. Ouzh ger Baloo e stagin bremañ un tarv, hag unan lart, lazhet
nevez 'zo; nebeutoc'h eget un hanter mildouar ac'han, mar tegemerit ar
bugel den, hervez al Lezenn. Ha diaes eo ?
Bez e voe ur garm a ugentadoù mouezhioù o laret:
- Petra vern ? Mervel a raio dindan glaveier ar goañv. Disec'hiñ a
raio dindan an heol. Peseurt droug a c'hell ober dimp ur glesker noazh ?
Lezit-heñ da redek gant ar Bagad. Pelec'h emañ an tarv Bagheera ?
Degemeromp-eñ.
Ha neuze e teuas harzh don Akela o huchal :
- Sellit mat - sellit mat, O Bleizi !
Bourrañ kenañ a rae bepred Mowgli gant ar vein ha ne daolas ket
pled pa zeuas ar bleizi an eil war lerc'h egile da sellout outañ. D' an
diwezh e tiskennjont holl gant an dorgenn etrezek an tarv marv, hag
Akela, Bagheera, Baloo, ha Bleizi Mowgli a voe lezet. Shere Khan a yude
c'hoazh en noz, rak droug kenañ oa ennañ dre n' oa ket bet roet Mowgli
dezhañ.
- Ya, yud a-zevri, eme Vagheera, dindan e vourroù ; rak dont a raio
'n amzer ma lako an dra noazh-mañ ac'hanout da yudal war un ton all, pe
n' anavezan seurt eus an den.
- Un dra vat eo, eme Akela. An dud hag o re vihan a zo abil-tre. E
c'hell bezañ ur skoazell e kentel.
- Gwir, ur skoazell en amzer ma vo ezhomm ; rak nikun ne c'hell
kaout spi da vleniañ ar Bagad da viken, eme Vagheera.
Akela ne rannas grik. Soñjal a rae en amzer a zeu evit pep blenier
bagad, pa zeu da goll e nerzh, ha ma teu gwanoc'h-gwan, betek m' eo

harzhet gant ar bleizi hag ur blenier nevez a sav war-c'horre - evit bout
lazhet d' e dro.
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- Kas-eñ kuit, emezañ da Dad Vleiz, ha ra vo gourdonet evel ma tere
da unan eus ar Bobl Dizalc'h.
Ha setu penaos e teuas Mowgli e bagad bleizi Seeonee evit priz un
tarv hag ur ger mat gant Baloo.
. . . . . . . . . .
Bremañ c'hwi a dle bezañ stad ennoc'h da ober lamm dreist dek pe
unnek bloavezh leun, hag emskeudenniñ nemetken an holl vuhez souezhus a
renas Mowgli e-touesk ar bleizi, rak mar befe diskrivet penn-da-benn e
leunje un toullad levrioù. Kreskiñ a reas gant ar re vihan, daoust ma
teuas ar re-mañ eveljust da vezañ bleizi graet ganto o c'hresk hogos kent
ma voe anezhañ ur bugel ha Tad Bleizi a zeskas dezhañ e afer,
talvoudegezh an traoù er janglenn, betek pep skrijadenn er geot, pep
mouch avel dre an noz klouar, pep notenn gant ar gaouenned a-us d' e
benn, pep skrabadenn skilfoù un askell groc'hen, pa glude evit ur pennad
en ur wezenn, ha pep bourbouilh kement peskig o lammat en ur poull, a
dalveze rik kement dezhañ ha ma talveze labour e vurev d' un den en
aferioù. Pa n' oa ket o teskiñ, ez ae en e c'hourvez er-maez en heol hag
e kouske, hag e tebre hag en em lakaat adarre da gousket ; p' en em sante
lous pe tomm dezhañ, e neuñvie e poulloù ar c'hoad ; ha p' en doa c'hoant
da gaout mel (Baloo a laras dezhañ ez oa mel ha kraoñ just ken plijus da
zebriñ ha kig kriz) e skrimpe d'an nec'h evit-se ha Bagheera a ziskouezas
dezhañ penaos ober. Bagheera a yafe en e buch war ur skourr ha gervel :
- Deus em betek, Breur Bihan.
Ha da gentañ Mowgli a grapfe evel ar gorreg, nemet da c'houde ez em
daole e-mesk ar skourroù hogos ken her hag ar marmouz louet. E lec'h a
gemeras ivez e Roc'h ar C'huzul, pa veze bodadeg hag e verzas neuze mar
pare a-bann e selloù war ur bleiz, e rankfe ar bleiz soublañ e zaoulagad
ha setu ma rae kement-se diwar fent. A-wechoù all e tenne an drein hir a
skilfoù e vignoned, rak gouzañv spontus a ra ar bleizi diwar an drein hag
ar seregenn-vras en o reun. Mont a rae da draoñ an dorgenn en douaroù
gounezet dre an noz ha sellout gant didu ouzh ploueziz en o lochennoù,
nemet difiziañs a vage ouzh an dud dre m' en doa diskouezet dezhañ
Bagheera un doare boest garrezek gant un nor-drap kuzhet ken gwidreüs er
janglenn ma voe darbet dezhañ mont e-barzh hag e laras dezhañ ez oa ur
pej. Muioc'h eget n' eus forzh petra all e plije dezhañ mont gant
Bagheera e-kreiz kalon domm teñval an noz da gousket holl-pad an deiz
moredus ha, da noz, da welout penaos e tiskare Bagheera e breizh.
Bagheera a lazhe a-gleiz hag a-zehou pa sante naoñ, hag e giz-se e reas
Mowgli - nemet ur wech. Kerkent ha m' en doe oad a-walc'h da gompren an
traoù, e laras dezhañ Bagheera na dlie morse stekiñ ouzh chatal, dre ma
oa bet prenet er bagad evit priz ur vuhez tarv.
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- An holl janglenn a zo da dra, eme Vagheera, hag e c'hellez lazhañ
kement tra ez out kreñv a-walc'h da lazhañ ; nemet, dre azaouez evit an
tarv az prenas, ne dleez biken lazhañ pe zebriñ ur penn-chatal yaouank pe
gozh. Setu Lezenn ar janglenn.
Hag e sente Mowgli gant lealded.

Hag e kreskas, e kreskas bagol evel ma tle kreskiñ ur paotr na oar
ket emañ o teskiñ kentelioù ha n' en deus netra da soñjal ennañ er bed
nemet a draoù da zibriñ.
Ur wech pe ziv e laras dezhañ Mamm Vleiz n' oa ket Shere Khan ur
boud da fiziout ennañ, hag e tlie un deiz lazhañ Shere Khan ; nemet
daoust ma vefe deut da bep eur da soñj ur bleiz yaouank ar c'hemenn-se,
Mowgli en disoñjas dre ma n' oa nemet ur paotr, - daoust m' en dije graet
anezhañ e-unan ur bleiz, ma vije bet gouest da gomz ur yezh bennak.
Bepred e teue Shere Khan war e hent er janglenn, rak dre ma teue
Akela war an oad ha dinerzhoc'h, an tigr kamm a oa deut da vezañ mignon
bras gant ar bleizi yaouankañ eus ar Bagad a yae da heul evit e restajoù,
un dra n' en dije morse aotreet Akela, m' en dije kredet kas e veli betek
hec'h harzoù rik. Neuze Shere Khan o lubane hag a ziskoueze e souezh e
vije stad e seurt hemolc'herien eus an dibab, da vezañ bleniet gant ur
bleiz war e dremenvan hag ur bugel den.
- Laret a reont din, a larj e Shere Khan, ne gredit ket sellout
outañ er C'huzul etre e zaoulagad.
Hag e c'hrougne ar bleizi yaouank hag e sonnent o reun.
Bagheera, hag en doa en pep lec'h daoulagad ha diskouarn, a glevas
darn eus an traoù-se, hag ur wech pe ziv e laras da Vowgli, gant kement a
gomzoù e tlie un deiz Shere Khan e lazhañ hag e c'hoarzhas en ur
respont : Bez' em eus ar Bagad ha bez' em eus te, ha Baloo, daoust dezhañ
da vezañ ken diegus, a skoje un taol pe zaou en abeg d' ar stad a ra
ac'hanon. Perak am bije da gaout aon ?
331
Bez e oa un deiz grizias-tre pa zeuas ur menoz
ganet diwar un dra bennak klevet gantañ. Marteze en
Ikki, an Heureuchin reunek ; laret a reas, avat, da
er janglenn ha ma oa ar paotr en e c'hourvez e benn
Bagheera :

nevez da Vagheera,
doa laret dezhañ
Vowgli pa voent don
war feur du kaer

- Breur Bihan, pegen alies em eus me laret dit ez eo Shere Khan da
enebour ?
- Ken alies ha ma 'z eus kraoñ war balv va dorn, eme Vowgli na ouie
ket kontañ eveljust. Ha petra se ? C'hoant kousket am eus, Bagheera, ha
Shere Khan a zo anezhañ holl lost hir ha komz skiltr - evel Mao, ar Paün.
- Met ne deo ket ur c'houlz evit kousket. Baloo a oar ; Me a oar ;
ar Bagad a oar ; ha zoken an demm diboell, diboell mar deus, a oar.
Tabaqui en deus laret dit ivez.
- Ho ! Ho ! eme Vowgli. Deut eo Tabaqui em betek n' eus ket pell
gant ur gomz diseven bennak, e oan ur babig bihan noazh ha divarrek zoken
da dennañ kraoñ-douar nemet e pakis Tabaqui a-bouez e lost hag e skeiñ
div wech ouzh ur wezenn-balmez da zeskiñ dezhañ gwelloc'h doareoù.
- Se oa sotoni ; rak daoust m' eo Tabaqui un drougoberour, en dije
toullet kaoz ganit eus un dra bennak o sellout ouzhit a-dost. Digor an
daoulagad-se, Breur Bihan. Ne gredo ket Shere Khan da lazhañ er
janglenn ; nemet soñj mat, kozh-tre eo Akela, ha dizale e teuio an deiz

ma n' hello lazhañ e yourc'h, ha neuze ne vo mui pelloc'h blenier. Kalz
eus ar bleizi o deus evezhiet pizh ouzhit kentañ gwech m' oas bet degaset
d' ar C'huzul a zo ivez kozh, hag ar bleizi yaouank a gred, evel m' en
deus desket dezho Shere Khan, n' emañ ket ur bugel en e lec'h er Bagad.
A-benn ur pennadig e vo ac'hanout ur gwaz.
- Ha petra eo ur gwaz na red ket gant e vreudeur ? eme Vowgli.
Ganet e oen er janglenn, sentet em eus ouzh Lezenn ar Janglenn, ha n' eus
ket ur bleiz eus hor re ma n' em eus ket tennet un draen diouzh o favioù.
Hep mar ebet ez int va breudeur !
Em astenn a eure Bagheera d' e holl vent ha damglozañ e zaoulagad.
- Breur Bihan, emezañ, sant dindan va javed.
Sevel a eure Mowgli e zorn brun start, ha just dindan elgez seiz
Bagheera, el lec'h ma oa o weañ ar c'higennoù ramzel kuzhet dindan ar
blev lintrus, e teuas war an dachennig divlev.
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- N' eus ket un unan er janglenn o c'houzout e tougan, me Bagheera,
ar merk-se, merk ar rollenn ; ha padal, Breur Bihan, e oen ganet e-touez
an dud, hag e oa e-touez an dud ma varvas va mamm - e kaouedoù Palez ar
Roue en Oodoypore. En abeg da se eo e paeis ar priz evidout er C'huzul pa
oa ac'hanout unan bihan noazh. Ya, me ivez a zo bet ganet e-touez an dud.
Biskoazh n' em boa gwelet ar janglenn. Va boueta a raent a-dreñv
barrennoù a houarn pillig betek ma santis un nozvezh ez oa ac'hanon ar
pantera Bagheera, - ha nann ur c'hoariell den, hag e torris ar morailh
sot gant un taol eus va fav hag ez is kuit ; ha dre m' am boa desket
boazioù an dud, e teuis da vezañ spontusoc'h er janglenn eget Shere Khan.
N' eo ket se ?
- Ya, eme Vowgli ; ar janglenn holl a zouj Bagheera - holl nemet
Mowgli.
- Oh, te a zo hini bihan un den, eme ar Pantera Du, tener-tre ; hag
end-eeun evel ma retornis d' am janglenn, evel-se e tleez distreiñ d' an
dud a-benn an diwezh, - d' an dud a zo da vreudeur, - mar ne vezez ket
lazhet er C'huzul.
- Met perak, - perak e fellfe da unan va lazhañ ? eme Vowgli.
- Sell ouzhin, eme Vagheera ; hag e sellas Mowgli outañ start etre
e zaoulagad. A pikol pantera a droas e benn a-gostez a-raok un hantervunutenn.
- Setu perak, emezañ, o lemmañ e bav war an deil. Me zoken n'
hellan ket da sellout etre an daoulagad, hag e voen ganet en o zouez, hag
e karan ac'hanout, Breur Bihan. Ar re all a vag kasoni ouzhit dre ma n'
hell ket o daoulagad kejañ gant da re, dre ma 'z out poellek - dre m'
ac'h eus tennet kuit drein diouzh e zreid - dre ma 'z out un den.
N' ouien ket an traoù-se, eme Vowgli teñval e benn hag en ur grizañ
e dal dindan e abrantoù du ponner.
- Petra eo Lezenn ar Janglenn ? Sko da gentañ ha da c'houde ro
teod. Dre da leziregezh ec'h ouzont ez out un den. Nemet bez fur. Em

c'halon e soñjan pa c'hwito Akela war e breizh evit ar wech kentañ, - ha
da bep tro chase e koust dezhañ muioc'h-mui da zerc'hel peg er yourc'h, e
troio ar Bagad a-enep dezhañ hag enep dit. Derc'hel a rint ur C'huzul
Janglenn en-dro d' ar Roc'h ha neuze, - neuze e tisklerian an dra, eme
Vagheera, en ur ober ul lamm. Kae te d' an diaz didrouz betek lochennoù
an dud en draonienn, ha kemer eus ar Vleunienn Ruz a zesavont aze, e
doare ma c'helli kaout ur mignon startoc'h zoken egedon pe Valoo pe ar re
eus ar Bagad a zoug karantez dit, pa zeuio an amzer. Kemer ar Vleunienn
Ruz.
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Dre Vleunienn Ruz Bagheera a verke an tan, nemet hini ebet er
Janglenn, ne ro d' an tan e anv gwirion. Pep loen a vev en un aon marvel
razañ hag a ijin kant doare d' e daolennañ.
- Ar Vleunienn Ruz ? eme Vowgli. Kreskiñ a ra er-maez eus o
lochennoù da serr-noz. Bez em bo un nebeut.
- Aze e komz ar bugel den, eme Vagheera gant lorc'h. Dalc'h soñj e
kresk e podoù bihan. Kemer unan prim, ha mir-eñ ganit evit an amzer a
ezhomm.
- Mat ! eme Vowgli. Mont a ran. Daoust ha sur out, O va Bagheera lakaet en doa e vrec'h en-dro d' ar c'herc'henn kaer-dreist, ha sellout
don er pikol daoulagad - ha sur out emañ Shere Khan - oc'h iriennañ-se ?
- Dre ar morailh frailhet am dieubas, sur on, Breur Bihan.
- Dre an Tarv am frenas neuze e paein Shere Khan ar priz leun evitse, hag e c'hello bout un tammig ouzhpenn, eme Vowgli ; hag e lammas
kuit.
- An dra-mañ eo an den, an dra-mañ eo an den, eme Vagheera outañ eunan, aet en e c'hourvez adarre. O Shere Khan, ne voe biskoazh un
hemolc'h dichañsusoc'h eget an hemolc'h-glesker-se dit dek vloaz ' zo.
Pell oa aet Mowgli, pell a-dreuz ar forest, o redek start ha tomm oa e
galon en e greiz. Dont a reas d' ar c'hev pa savas ar vorenn abardaez,
hag e tennas e alan, ha sellout e traoñ en draonienn. Ar re vihan a oa
er-maez, nemet Mamm Vleiz e deon ar c'hev, a ouezas dre e anal e oa un
dra bennak o strafuilhañ he glesker.
- Petra a zo, Mab ? emezi.
- Un teodad askell-groc'hen bennak gant Shere Khan, a gemennas.
Hemolc'het em eus en douaroù gounezet fenozh a zegasas da soñj.
Hag e splujas e sell war-draoñ a-dreuz ar bodoù betek ar stêr e
deon an draonienn. Neuze e tavas, rak klevout a rae yudadeg ar Bagad o
chaseal, klevout a rae blej ur Sambur hemolc'het hag ar ronkal pa voe
dare ar yourc'h. Neuze e voe yudadennoù fallakroc'h, ha c'hwervoc'h aberzh ar bleizi yaouank:
- Akela ! Akela ! Lezit ar Bleiz E-unan da ziskouez e nerzh. Plas
evit blenier ar Bagad. Lamm, Akela !
E tlie ar Bleiz E-unan bout graet e lamm ha c'hwitañ war e grog,
rak klevout a reas Mowgli taol-krog e zent hag ur speuñniadenn evel ma oa
skoet-holl gant troad a-raok ar yourc'h.
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Ne c'hortozas netra ouzhpenn, nemet lammat war-raok : gwanoc'h e
teuas ar yudadennoù a-dreñv e gein pa redas en douaroù trevad lec'h ma
veve ploueziz.
- Ar wirionez a zeuas gant Bagheera, a huanadas-eñ pa neizhias e
foen chatal dre fenestr ul lochenn. Un deiz e vo warc'hoazh evidomp hon
daou, Akela ha me.
Neuze e stokas e zremm tost d' ar fenestr hag ec'h evezhias ouzh an
tan war an oaled. Gwelout a reas maouez an ozhac'h o sevel hag o voueta
an tan en noz gant tammoù du ; ha pa zeuas ar beure ha pa voe al latarholl gwenn ha yen, e welas bugel an den o kemer ur pod aozilh plastret an
diabarzh anezhañ gant pri, ouzh e leuniañ gant tammoù glaou-fer ruz
bev, ouzh e lakaat dindan e ballenn ha mont er-maez da ober war-dro ar
saout er c'hraou.
- Hag holl eo se ? eme Vowgli. Mar gell ur c'hrennard hen ober, n'
eus mann da zoujañ.
Evel-se e reas an dro d' ar c'horn hag e kejas gant ar paotr, e
kemeras ar pod diouzh e zorn hag e steuzias el latar e-pad ma yude ar
paotr gant ar spont.
- Heñvel-poch int ouzhin, eme Vowgli en ur c'hwezhañ e-barzh ar pod
evel m' en doa gwelet ar vaouez oc'h ober. An dra-mañ a varvo mar ne roan
ket dezhañ traoù da zibriñ.
Hag e taole bleñchoù ha rusk sec'h war an danvez ruz. Hanter-hent
da lein an dorgenn e kejas gant Bagheera ha glizh ar beure o lugerniñ
evel mein-loar war e vlev.
- C'hwitet en deus Akela, eme ar Pantera. Lazhet e vije bet en
nozvezh diwezhañ nemet e felle dezho da gaout war un dro. Emaint ouzh da
c'hortoz war an dorgenn.
- Bez' e oan e-kreiz an douaroù gounezet. Dare on. Sell !
Hag e savas Mowgli ar pod tan.
- Mat ! Gwelet am eus bremañ tud o sankañ ur skourr sec'h e-barzh
an danvez-se, hag e tigore kerkent ar Vleunienn Ruz en dibenn anezhi. N'
ec'h eus ket aon ?
- Nann. Perak em bije aon ? Soñj a zeu din bremañ - mar ne deo ket
un huñvre, penaos a-raok ma oan ur bleiz, ez oan gourvezet tost d' ar
Vleunienn Ruz, hag e oa tomm ha plijus.
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Ha penn-da-benn d' an deiz-se e chomas Mowgli er c'hev d' ober wardro e bod-tan hag o soubañ skourroù sec'h ennañ da welout penaos e teuent
da vezañ. Kavout a reas ur skourr diouzh e zoare, ha diouzh an abardaez
pa zeuas Tabaqui d' ar c'hev da gemenn dezhañ rust a-walc'h ez oa goulenn
dezhañ e Roc'h ar C'huzul, e stagas da c'hoarzhin betek ma redas kuit
Tabaqui. Neuze e teuas Mowgli d' ar C'huzul, o c'hoarzhin c'hoazh.
Akela ar Bleiz E-unan a zo en e c'hourvez e-kichen e roc'h evel ur merk

ez oa bleniadur ar Bagad da gemer, ha Shere Khan, gant e goskor a vleizi
maget gant e restajoù, a yae hag a zeue lubanet ganto. Bagheera a zo
puchet stok ouzh Mowgli hag ar pod-tan a oa etre daoulin Mowgli. Pa voent
bodet holl a-gevret, e stagas Shere Khan da brezeg - un dra n' en dije
morse kredet ober, pa oa Akela e-barr e nerzh.
- N' en deus ket ar gwir, a sourras Bagheera. Lavar se. Mab ur c'hi
eo. Aon a vo graet dezhañ.
Mowgli a lammas war e dreid.
- Pobl Dizalc'h, a huchas-eñ, daoust ha Shere Khan a ren ar Bagad ?
Petra en deus un tigr d' ober gant hor bleniadur ?
- O welout ez eo ar bleniadur bepred digor, hag o vezañ pedet da
gomz - a stagas Shere Khan.
- Gant piv, eme Vowgli ? - Daoust hag ez omp holl aourgon evit
lubaniñ ar c'higer chatal-se ? Bleniadur ar Bagad a zo gant ar Bagad
hepken.
Bez' e voe neuze garmoù : « Peoc'h te, Bugel an Den ! » « Lezit-eñ
da gomz. Miret en deus hor Lezenn » : ha d' an diwezh ar re goshañ eus ar
Bagad a grozas :
- Lezit da gomz ar Bleiz Marv.
P' en deus ur blenier d'ar Bagad c'hwitet e lazhadenn, e reer
anezhañ ar Bleiz Marv keit ha ma vev, ar pezh ne bad ket pell diouzh
reol. Sevel a reas Akela e benn kozh gant skuizhnezh :
- Pobl Dizalc'h, ha c'hwi ivez, aourgon da Shere Khan, e-pad meur a
rann-vloaz em eus ho pleniet d' al lazhadenn hag en-dro d' ar gêr. Ha va
holl amzer-pad n' eus ket bet un unan ac'hanoc'h paket el las pe
vac'hagnet. Bremañ e-biou em eus skoet. C'hwi 'oar penaos eo bet iriennet
an taol-se. C'hwi oar penaos on bet kaset war ur yourc'h digastiz evit
lakaat anat va gwander. Gant finesa eo bet graet an taol. Ho kwir a zo va
lazhañ bremañ amañ war Roc'h ar C'huzul. Setu perak e c'houlennan piv a
zeu d' ober e stal eus ar Bleiz E-unan ? Rak va gwir eo, hervez Lezenn ar
Janglenn, e teufec'h dre hiniennoù.
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Bez' e voe ur pennad mat hep grik, rak n' oa ket ur bleiz e-unan
chalet da emgannañ ouzh Akela betek ar marv. Neuze avat e yudas Shere
Khan :
KAN CHASE BAGAD SEONEE
Da darzhig an deiz, e vlejas ur Sambhur Unan, daou, hag ouzhpenn !
Un demm a sailhas, a sailhas a-dreuz
Brouskoadoù ar poull mac'h ev ar c'hirvi.
Me va-unan, 'kantreal ar c'hoad, 'm eus gwelet se.
Unan, daou hag ouzhpenn !
Da darzhig an deiz, e vlejas ur Sambhur Unan, daou, hag ouzhpenn !
Flour da gammed, kammedoù flour,

Kas kelou da vagad ar bleizi,
Klaskit, kavit, ha leun korzailhenn, holl !
Unan, daou hag ouzhpenn
Da darzhig an deiz, e c'harmas ar bagad Unan, daou, hag ouzhpenn !
Troad a dec'h hep lezel 'roud,
Lagad a oar gwelout sklaer en noz - en noz !
Savit ho mouezh ! Selaouit an trouz !
Unan, daou, hag ouzhpenn !

- Bah ! Petra hon eus-ni d' ober gant an imbisil dizant-mañ ?
Barnet eo d' ar marv ! Ar bugel den eo en deus bevet re bell. Pobl
Dizalc'h, bez' e oa va boued adal an derou. Roit-eñ din. Skuizh on gant
sotoni an den-bleiz-mañ. Dizurzh en deus lakaet er janglenn e-pad dek
rann-vloaz. Roit din ar bugel den pe e fell din hemolc'hiñ dre amañ
bepred hag hep reiñ deoc'h un askorn. Un den eo, bugel un den, ha kasoni
am eus outañ adal mel va eskern !
Neuze ouzhpenn an hanter eus ar Bagad a yudas :
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- Un den ! un den ! Petra en deus un den d' ober ganimp ? Ra yelo
d' al lec'h a zo e hini.
- Ha treiñ holl dud ar c'hêriadennoù en hon eneb ? a c'harmas Shere
Khan. Nann ; roit eñ din. Un Den eo ha nikun ac'hanomp n' hell sellout
outañ etre e zaoulagad.
Akela a savas e benn adarre ha larout :
- Debret en deus eus hor boued. Hunet en deus ganeomp. Hemolc'het
en deus jiber evidomp. Nen deus torret ger ebet eus Lezenn ar Janglenn.
- Paet em eus ouzhpenn gant un ejen evitañ pa voe degemeret.
Talvoudegezh un ejen a zo dister, nemet Enor Bagheera a zo un dra ma
c'hellfe marteze emgannañ evitañ, eme Vagheera gant e vouezh flourañ.
- Un ejen paet dek vloaz zo ! a c'hrognas ar Bagad. Pe stad a
c'hellomp-ni ober eus eskern kozh abaoe dek vloaz ?
- Pe eus ur gouestl ? eme Vagheera, e zent gwenn dizolo dindan e
vuzell. Ne deo ket hep abeg ez oc'h galvet ar Bobl Dizalc'h !
- N' hell ket ur bugel den redek gant loened ar janglenn, a yudas
Shere Khan. Roit-eñ din.
-Hor Breur eo e pep tra, nemet ar gwad, a gendalc'has Akela ; hag e
fellfe deoc'h e lazhañ amañ ! E gwirionez, re bell am eus bevet. Lod
ac'hanoc'h a zo debrerien chatal, hag eus lod all em eus klevet, ez it,
dindan kelennadur Shere Khan, dre an noz teñval, da skrapañ bugale diwar
dreuzoù ar ploueziad. Setu perak ec'h ouzon ez oc'h digalon ha da re
digalon eo e komzan. Diarvar eo e tlean mervel, ha va buhez ne dalv mann,
pe e fellfe din he c'hinnig e lec'h ar bugel den. Met diouzh Enor ar
Bagad - un draig vihan hoc'h eus disoñjet dre vezañ hep blenier. E
prometan, mar lezit ar bugel den da vont d' e lec'h reizh, ne zispakin

ket un dant en hoc'h enep, pa zeuio va foent da vervel. Mervel a rin hep
emgann. Se a esperno da nebeutañ d' ar Bagad teir buhez. Muioc'h n'hellan
ket ober ; met ma plij deoc'h e c'hellan espern ar vezh a zeu diwar
lazhañ ur breur n' eus ket a fazi da damall dezhañ - ur breur ma voe
komzet evitañ ha prenet er Bagad hervez Lezenn ar Janglenn.
- Un den eo - un den - un den, a c'hrognas ar Bagad. Ha lod kaer
eus ar bleizi a stagas d'en em vodañ en-dro da Shere Khan en doa staget
da hejañ e lost.
- Bremañ emañ an afer etre da zaouarn, eme Vagheera. Evidomp-ni n'
hellomp ober muioc'h eget emgannañ.
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Mowgli a yeas en e sav - ar pod-tan en e zaouarn. Neuze e
tic'hourdas e zivrec'h ha disleviñ-gen dirak dremm ar C'huzul ; nemet ez
oa feulzet gant ar gonnar hag an doan, rak, bleiz-heñvel, n' o doa
biskoazh laret dezhañ penaos o doa kasoni outañ.
- Selaouit c'hwi, a c'harmas. N' eus tamm ezhomm eus ar
ranellerezh-ki-mañ. Laret hoc'h eus din ken alies en noz-mañ ez on un den
(e gwir bet e vijen ur bleiz ganeoc'h betek dibenn va buhez) ma santan ez
eo gwir ho komzoù. E-giz-se ne rin ken ac'hanoc'h an anv a vreudeur,
nemet sag (kon) evel ma roje un den. Petra a reot, ha petra ne reot ket,
ne deo ket hoc'h afer da laret. Se a sell ouzhin ; hag evit ma c'hellimp
gwelout spisoc'h an dra. Me, an den, am eus degaset amañ un tammig eus ar
Vleunienn Ruz m' hoc'h aon razi, c'hwi kon.
Stlepel a eure ar pod-tan war an douar ha lod eus ar glaou-bev a
lakas an tan en ur vozad man disec'het a flamminas e-pad ma troe kein ar
C'huzul a-bezh, spouronet dirak ar flammoù o sevel.
Ha Mowgli ha sankañ e skourr marv en tan ken na grogas er bleñchoù
en ur straklañ, hag e lakaas da dreiñ a-us d' e benn e-mesk ar bleizi o
krenañ.
- Te a zo ar mestr, eme Vagheera, a vouezh izel. Sav Akela diouzh
ar marv. Da vignon e oa, a-hed-ar-wech.
Akela ar bleiz kozh feuls n' en doa biskoazh goulennet truez en e
vuhez, a reas ur sell truezus da Vowgli evel ma save e noazh-pilh, e
bennad blev du hir o hejañ war e ziskoaz ouzh skleur ar skourr war enaou
a lakae ar skeudoù da lammat ha da grenañ.
- Mat ! eme Vowgli, o sellout goustad en-dro dezhañ. Gwelout a ran
ez oc'h kon. O kuitaat a ran evit mont d' am fobl. Serr eo ar Janglenn
dirazon, hag e rankan disoñjal ho prezek hag ho keneilded. Nemet e vin
madelezhusoc'h eget ne doc'h. En abeg ma oan ho preur e pep tra nemet ar
gwad, e prometan pa vin un den e-touez tud n' ho trubardin ket d' an dud
evel m' hoc'h eus c'hwi va zrubardet.
Skeiñ a reas an tan gant e droad hag e nijas al luc'hed.
- Ne vo ket a vrezel etre nikun ac'hanomp hag ar Bagad. Met amañ ez
eus un dle da baeañ kent din kimiadañ.

Mont a reas war-raok betek al lec'h ma oa Shere Khan en e buch o
wilc'hañ sebezet ouzh ar flammoù, e tapas krog ennañ a-bouez ar bochad
dindan e elgez. Bagheera a heulie ken kas mar befe darvoud.
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- En da sav, ki, a huche Mowgli. En da sav pa gomz un den, pe e
lakin an tan er reun-se.
Diskouarn Shere Khan a gouezhe plat en a-dreñv war e benn, hag e
klozas mik e zaoulagad rak tost-tre ez oa ar skourr war enaou.
- Al lazher chatal-mañ a lare am lazhfe er C'huzul, dre ma n' en
doa ket va lazhet pa oan bugel. En doare-se e kannomp-ni ar c'hon pa 'z
omp tud. Fiñv unan eus da vourroù, Lungri, hag e sankan ar Vleunienn Ruz,
betek deon da gorzailhenn.
Skeiñ a ra Shere Khan war e benn gant ar skourr hag e klemmiche an
tigr hag e keine en un estrenvan a spont.
- Bo ! Kazh-janglenn suilhet. - Kae bremañ ! Met bez soñj : pa
zeuin dizale da Roc'h ar C'huzul, evel ma teufe un den, e vo gant
kroc'hen Shere Khan war va fenn. Evit ar peurrest, Akela a ya distrob, da
vevañ evel ma plij dezhañ. N' e lazhot ket, dre ma ne deo ket va
bolontez. Na ne soñjan ket e chomot puchet amañ gant ho teod a-istribilh
evel pa vec'h un dra bennak, e-lec'h bezañ chas a gasan e-maez evel-hen !
Kae !
Flamminañ a rae an tan e penn ar skourr gant feulz hag e skoas
Mowgli, a-gleiz hag a-zehou tro-dro d'ar c'helc'h, hag e redas ar bleizi
o vlejal gant al luc'hed o loskañ o feur. A-benn ar fin e voent hepken
Akela, Bagheera, ha marteze dek bleiz a oa savet a-du gant Mowgli. Neuze
un dra bennak a stagas da c'hloazañ Mowgli en e ziabarzh, evel n' oa bet
gloazet biskoazh en e vuhez a-raok neuze, hag e tialanas hag tiruilhas an
daeroù war e zremm.
- Petra eo ? Petra eo ? emezañ. Ne fell ket din kuitaat ar
janglenn, ha n' ouzon ket petra eo se. Daoust hag emaon o vervel,
Bagheera ?
- Nann, Breur Bihan. Ne deo an traoù-se nemet daeroù evel ma vez
gant an dud. Goût a ouzon bremañ ez out un den ha nann pelloc'h ur bugel
den. Serr eo ar janglenn ouzhit hiviziken hep mar ebet. Lez int da
gouezhañ Mowgli. Daeroù nemetken.
Ha neuze ez azezas Mowgli hag e leñvas evel pa vefe e galon o vont
da rannañ ; ha biskoazh n' en doa leñvet en e vuhez betek neuze.
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- Bremañ, emezañ, ez in davet an dud. Nemet a-raok e rankan
kimiadañ diouzh va mamm.
Hag e teuas d'ar c'hev ma veve ennañ gant Tad Bleiz, hag e leñvas
war he feur, e-pad ma c'harme ar pevar bihan ez reuzeudik.
- N' am ankounac'haot ket ? eme Vowgli.
- Biken keit ha ma c'hellimp heuliañ roudoù, eme ar re vihan. Deus

da droad an dorgenn pa 'z out un den hag e komzimp ouzhit, hag ez aimp en
douaroù gounezet da c'hoari ganit en noz.
- Deus dizale ! eme Dad Bleiz. O, poellek glesker bihan, deus endro dizale ; rak ni zo kozh, da vamm ha me.
- Deus dizale, eme Vamm Bleiz, mab bihan noazh din-me, rak selaou,
bugel an Den, da garout a raen muioc'h eget ne garis biskoazh va re
vihan.
- Sur e teuin, eme Vowgli ; ha pa zeuin, e vo evit lakaat kroc'hen
Shere Khan war Roc'h ar C'huzul. N' am ankounac'ha ket ! Lavar dezho er
janglenn arabat va disoñjal morse !
Tarzh an deiz oa krog da skleuriñ pa zeuas Mowgli da draoñ ar
bantenn e-unan, da gejañ ouzh an traoù kevrinus-se ma reer anezho tud.

NOTENN
Troidigezh Kipling eo al labour diwezhañ en deus kaset Fañch Elies
din. Meven Mordiern, e Sant Helory en doa e lakaet d' ober anaoudegezh
gant « The Jungle Book » e galleg. E Roazhon en amzer m' en doa staget
Debauvais da studiañ ar saozneg evit mont d' ar c'hembraeg en doa Abeozen
e lakaet da brenañ levr Kipling hag e lennet e unan e saozneg. Ar pezh ne
gavas ket aes. Ar peder gontadenn gentañ « The Mowgli Stories » a zo bet
troet. Kaset int bet din e miz C'hwevrer 1963.
R. H.
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ABEOZEN

TALVOUDEGEZH HON DASTUMADOU KANAOUENNOU-POBL
-IE derou ar bloavezh unan ha daou-ugent, e kerzh un diviz ouzh penn
an Deskadurezh e Roazhon, ez oamp deut da blediñ gant ar brezhoneg er
skol.
- N' hoc'h eus ket zoken da ginnig dimp un oberenn par da hini
Mistral : Mireio.
N' em eus ket soñj eus ar respont resis am eus graet. Anv Barzaz
Breiz a zo deut d' am soñj evel just. Al levr-se, avat, a zo eskumunuget
pell 'zo hag evit meur a abeg. Meneget em eus evelkent hon dastumadoù
Kanaouennoù ha Kontadennoù-pobl, puilh a-walc'h da voueta roll-labour
paotred ar skolioù-etre.
Pemzek vloaz a zo aet e-biou. Gwelloc'hik ec'h anavezan hon
dastumadoù eget ne raen d' ar mare, ha ne deo nemet startoc'h va
barnadenn eus an amzer-se. Un danvez fonnus ha plijus hon eus en hor
C'hanaouennoù-pobl evit komz anezho hepken. Ha ken talvoudus all ez eo
hor C'hontadennoù, nemet n' hellomp ket komz eus an daou rummad skridoù
war un dro.
Greomp buan da gentañ tro hon dastumadoù-kanaouennoù pennañ.
1) BARZHAZ BREIZH.
Ar c'hentañ mouladur gwir eus Barzaz Breiz a zo eus 1839. Nemet ul
levr a 200 pajenn a oa bet embannet a-raok. Ganet e oa bet Kervarker e
1815. N' oa eta nemet pevar bloaz warn-ugent pa zeuas eus ar wask an
oberenn a dlee lakaat da sevel un tabud na zeuio ket aes d' e zibenn. Ar
pep gwellañ eus an dastumad a dennas an oberour eus ur c'harned bet
skrivet gant e vamm : Gwerzioù ha Sonioù klevet en-dro dezhi e korn-bro
Nizon, setu danvez kentañ Barzaz Breiz.
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E mouladur 1846 ez eus tri fezh ha tregont n' emaint ket er
mouladurioù a-raok, hag ar pezhioù-se eo a zo andon pennañ an tabut savet
da c'houde.
Bet eo bet Kervarker e Bro-Gembre e 1838 ha diwezhatoc'h. Staget en
deus da studiañ lennegezh kozh Bro-Gembre e troidigezhioù da gentañ. Mar
ne oa ket ur mailh war ar brezhoneg d' e dri bloaz warn-ugent, n' oa ket
heñvel moarvat d' e dregont vloaz. Studiet en doa etretant ha graet e vad
eus kentelioù an Aotrou Herri. Ur spered faltazius hag un tamm re fizius
ennañ-e-unan a oa anezhañ. Klasket en deus adkavout en hor bro un dra
bennak par da varzhonegoù tramor, savet evit uhelidi chomet stag ouzh
Istor ha Yezh o Bro-Gembre. En tu-mañ d' ar mor n' oa tamm ebet heñvel
stad an traoù, ha notennoù Kervarker d' e zastumad a zo dre-se faltazius
ha netra ken. Ne glaskin ket kennebeut piv a zo kempenner pe oberour ar

gwerzioù pismiget gant ar ouizieien. N' eus nemet un den a c'helle
displegañ dimp penaos en deus kaset da vat e labour. Hogen kement a
dourni, a drouz, a gunujennoù a bep seurt a zo bet en-dro d' e levr m' en
deus kavet dereatoc'h tevel. Ne blij ket da bep unan mont da Ganossa. Hag
ar babed a c'houlenne gantañ mont d' an daoulin da zistagañ Mea Culpa n'
o doa ket kemeret an hent surañ evit mont betek ar wirionez.
Ret dimp eta kemer Barzaz Breiz evel m' emañ : un dastumad kaer a
bezhioù, bet ijinet ha kempennet un darn vras anezho gant n' on dare piv,
peogwir den ebet n' en deus anzavet bezañ kiriek. Un oberenn dreist eo,
n' heller ket teurel d' ar blotoù war zigarez ma plij da lod ober eus an
dastumer ur falser. Arabat avat reiñ Barzaz Breiz evit un dastumad
gwirion rik evel hini an Uhel, setu pezh a zo dleet hepken lakaat anat da
gentañ penn.
2° PENNWERN.
Kent komz eus an Uhel, ez eo mat a gredan, plediñ gant dastumad
Pennwern. Ganet eo hemañ e 1807. Koshoc'h eta eget Kervarker (1815) .
Marvet eo e 1856 hep bezañ embannet e zastumad. Prest e oa da vezañ roet
d' ar mouler e 1852 war a lavarer. An dornskridoù a zo bremañ e Levraoueg
Broadel Paris (7 kaierad keinet, niverennet eus 89 da 95, a zo da stagañ
outo daou gaierad all, niv. 111-112, a zisoñjer alies. Setu a zo
c'hoarvezet ganen p' on aet war dro an dastumad meur a vloaz 'zo). Ur
c'hant bennak eus pezhioù Pennwern a zo bet embannet e kelaouenn pe
gelaouenn. Un eilskrid, savet aketus gant Jozeb Olier eus Landerne, a zo
bet roet warlerc'h marv hemañ da Levraoueg kêr Roazhon.
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En e bezh ez eo Dastumad Pennwern tra diembann. Anavezet eo bet
kalz pe nebeut gant Kervarker hag an Uhel. Ar pezhioù maz eo meneget enno
ar re o deus o c'hanet a zo bet dastumet etre 1850 ha 1852. Ar c'haier
niv. 92 a zo dindan anv Itron Saint-Prix. Ouzh al lodenn-se ne vager ket
kennebeut a zisfiziañs. Ne deo ket heñvel evit ar c'haieradoù da heul.
Tamallet e vez da Gerambrun (ganet e 1813) bezañ reizher pe zoken aozer
gwerzioù kaer (Ar Paper Timbr, Menec'h an Enez C'hlas h.a.).
3° AN UHEL.
Fañch an Uhel, ganet e 1821, a vez roet evit hon dastumer ar
gwirionañ. N' en deus embannet nemet kanaouennoù n' en doa douetañs ebet
diwar o fenn. Touellet eo bet ur pennadig hepken gant ar Bleizdi Mor a
zeue eus dastumad Pennwern. Ingal e kaver anv ar c'haner da heul pep
kanaouenn. Embannet en deus div levrenn Gwerzioù e 1868, 1874 ; div
levrenn Sonioù, gant skoazell Anatol ar Braz, e 1890. Marvet eo e 1895
evel Kervarker.
Ne deo ket e dastumadoù an Uhel e kaver fazioù kemmadurioù evel e
kentañ mouladurioù Barzaz Breiz hag e Dastumad Pennwern. Skridoù kempenn
en doare-skrivañ ma oa boas outañ, en deus roet dimp.
4° NARSIS KELLIEN.
Narsis Kellien (ganet e 1848) en deus embannet e 1889 un dastumad

Kanaouennoù ha Korolloù ar Vretoned. Fañch an Uhel a zo bet kriz a-walc'h
evit al levr-se. Burutellet eo bet gantañ dre ar munud. Eus ar pemp pezh
ha daou-ugent a zo aet d' e sevel, tost d' an hanter a oa anavezet hag
embannet araok, emezañ. Un tammig re a c'hwervoni a zo en e rebechoù. Rak
ur perzh mat en deus levr Kellien. Evel Barzaz Kervarker e ro dimp an
tonioù ha ne deo ket hepken ar gerioù.
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5° MUSIQUES BRETONNES.
Na Pennwern nag an Uhel hag Anatol ar Braz n' o deus roet an tonioù
da heul ar Gwerzioù pe ar Sonioù. E 1913 Morvan Duhamel en deus embannet
un Dastumad a bouez bras : Musiques bretonnes, m' eo strollet ennañ un
toullad mat eus an tonioù a oa stag ouzh ar Gwerzioù hag ar Sonioù bet
dastumet gant an Uhel. Ul labour dispar ez eo (1).
6° HERRIEU - DUHAMEL.
P' hor bezo meneget Guerzenneu ha Sônenneu Gro-Guened embannet e
1930, e vezo graet tro an dastumadoù bras. Herrieu ha Duhamel eo o deus
peurachuet an eost... betek gouzout, rak dastumadoù all a zo c'hoazh
diembann. Da vihanañ o deus roet dimp ul lod eus teñzor Bro-Wened.
7° DASTUMADOU ALL.
Dereat eo ouzhpenn menegiñ dastumadoù krennoc'h, hogen talvoudus o
danvez.
E 1905 an Ao. Guillerm en deus embannet Chants Populaires Bretons
de Cornouailles.
E 1908, gant skoazell Loeiz Herrieu, en deus roet Mélodies
Bretonnes.
Menegomp ivez Kanaouennoù Breizh Vihan dastumet hag
Laterre ha Gourvil e 1911, e Keraez.

embannet gant

Setu ur roll hir a-walc'h da c'hortoz ma vo prest dastumad ar
c'horonal Bourgeois (1), hag ivez Dastumad Pennwern.
(1) Ret eo lavarout koulskoude n' eo ket Maoris Duhamel a vije aet dre ar
vro da selaou ar ganerion ha da notennañ an tonioù. Fañch Vallée eo an
hini en deus kemeret al labour-se war e gont : prenet ha peuraozet en
devoa ur sonskriverez Edison, ha war rolloù koar ar benveg-se en deus
kemeret kement a seblante dezhañ talvoudus. Gwechoù all e oa e vignoned a
rede evitañ amañ hag ahont, Erwan ar Moal, Frañsez Even, Ivon Krog... Ar
rolloù goude-se a veze kaset da Vaoris Duhamel - o chom e Paris - hag
hemañ a adskrive anezho dindan notennoù-sonerezh diwar o c'hlevout endro.
Ouzhpenn-se e oa barrek Fañch Vallée da notennañ un ton diwar e glevout.
Ha meur a dra e levr Duhamel a zo Communiqué par M. F. Vallée.
(1) Embannet eo bet dastumad Bourgeois gant Herve ar Menn e 1959, dindan
an anv : Kanaouennoù-pobl dastumet gant A. Bourgeois, 128 pajenn in 4°,
81 pezh.

Dastumad Pennwern a zo krog an embann anezhañ gant niverenm 4 Gwerin,
1963.
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Ret e vefe ivez pennaouiñ e pep seurt kelaouennoù, ar sonioù hag an
tonioù embannet gant ur bern dastumerion.
Peadra a zo da sevel ur steudad a nouspet levrenn a vefe anezhañ
Teñzor hor C'hanaouennoù-Pobl. Nemet piv, pe strollad a viro dimp an
herezh-se ? An darn vuiañ eus al levrioù meneget ganin a zo diviet. Ar re
a zo c'hoazh diembann marteze a gavo en hon amzer chañsusoc'h planedenn
eget an hini he deus o c'haset da glask repu en ul levraoueg.
II
TALVOUDEGEZH
1° EVIT AR SKOL.
Hag e teuan bremañ da eil lodenn va frezegennig. Talvoudegezh an
Teñzor-se evit ar skol vrezhonek.
Amañ n'emañ ket hor preder (ha ne dle ket bezañ) gant ar c'hoant
barn pe zastumad a zo an dellezekañ eus istim an dud gouiziek a ra war
dro ar werinoniezh pe folklor. Ne deo ket aze emañ an dalc'h. Fellout a
ra din komz eus an Dibaboù a zo da ober e-touez Gwerzioù ha Sonioù evit
skolidi-etre ar brezhoneg. Ha ne fell ket din e ve dibabet ar skridoù
nemet ken, hogen ivez an tonioù a ya d' o heul. Rak ar son hep an ton a
zo ur c'horf kollet gantañ da nebeutañ ul lodenn eus e ton a zo ur c'horf
kollet gantañ nebeutañ ul lodenn eus e ene. Tamm ebet n' emañ em soñj
drouk-prezeg eus ar c'hanaouennoù a zeu dimp eus Iwerzhon, Bro-Skos ha
Bro-Gembre. Roazhon-Breizh en deus graet e vad anezho. Nemet da gentañ
penn labouromp hon liorzh dimp hon-unan.
A-raok brezel 1939 on bet estonet meur a wech o klevout ur
c'henvreur, kelenner eveldon, troet gant ar sonerezh ha desket a-walc'h
war an dachenn-se (pa ne don-me nemet ur selaouer a youl-vat) o tistagañ
din :
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- Ne deo ket fall tamm ebet ar bladenn gembreat hoc'h eus lakaet da dreiñ
bremaik, nag ar re all a Vro-Skos pe eus Iwerzhon. Nemet kalz gwell e
plij din tonioù Breizh hag aon am eus na vefec'h ket douget dezho evel ma
vefe dleet. Tonioù Breizh a zo glan evel dour-sav. Tonioù Kembre da
skouer a zo anat warno re alies levezon ar sonerezh klasel relijiel. D'
am blaz-me eo c'hwekoc'h kalz hon tonioù-ni, diginkl evel m' emaint.
Labour ur sonaozour eo o lakaat da dalvezout hep o distresañ.
N' em eus komprenet mat va c'henvreur nemet diwezhatoc'h e 1940 pa
voen galvet da ober va lod en abadennoù Roazhon-Breizh.
Pa voen krog da labourat gant ur sonaozour donezonet evit sonerezh
e vro evel Jef Penven, gant muzikerien aketus ha fur evel Andrev Vallée,
nann Vreizhad, ez eo deut d' am soñj, barnadenn va c'henvreur a SantBrieg. N' eus netra dreist, e sonerezh ar Broioù Keltiek, da donioù
Breizh-Vihan.
Ha ken bamet ha n' eus forzh piv em eus klevet o tispakañ meurdez
un ton evel hini Sant Juluan, kanet gant Marc'harit Fulup d' an Uhel,

kened mistr ur son evel Kroaz an Hent eus Barzaz Breiz, hesonerezh flour
Merh Dug en Nañned ha Barh e Chateaubriant kanet gant Mona Kerys. Evel
just e ve ret lakaat an tonioù da heul an dibaboù a lavaran deoc'h, ar
Bleunioù strollet evit ar Skolioù. Mar ne deo ket mailhed ar vistri war
ar c'hanañ e vo ur gallet reiñ dezho dizale skoazell ar pladennoù.
2° EVIT AN ABADENNOU.
Ne deo ket, avat, evit ar skolioù hepken maz eo hor C'hanaouennoù
Pobl un teñzor peuz dianav. Soñjal a ran ivez er skingomz pe radio hag en
abadennoù war leur-c'hoari.
Amañ e vo ret va digareziñ mar komzan diwar-benn ar pezh hon eus
graet e Roazhon-Breizh. Tri bloaz hepken hon eus bet dirazomp da glask
sevel ur radio ma oa ar Vretoned mistri warni, evel ma ne gredan ket ez
int bet abaoe.
Abred o deus kemeret o lec'h Gwerzioù ha Sonioù Breizh en hon
abadennoù. Dougetoc'h egedon d' ar gêr, Roparz Hemon en deus savet un
abadenn gant Gwerz Ker-Is e 1941, e doare ur pezh-c'hoari eilet gant
sonerezh savet gant Andrev Vallée. Er werz-se e oa degaset pozioù kanet,
savet gantañ ar c'homzoù anezho er-maez eus ar werz. Un hent eo a
c'heller dibab evit lakaat da dalvezout hor gwerzioù. Abaoe ur pennad mat
eo bet lakaet anat ez eo ar pezhioù-se dramaoù prest pe dost da vezañ
displeget.
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Evidon-me a zo chomet tost-tre d' ar skridoù da gentañ. Un draig
bennak a ouien, hogen kalz nebeutoc'h eget na grede din. Hag em eus
staget evidon va-unan hag un nebeut selaouerion da reiñ skouerioù gant
c'hwec'h poz bennak en abadennoù a zo o anv : Gwerzioù Breizh-Izel
Melezour Ene ur Bobl.
Dre ma teue din un tamm fiziañs em eus graet disheñvel. Kemeret em
eus da skouer ur werz evel hini Renea ar Glas ha graet un tammig ar pezh
a vez graet d' an Aviel da goulz ar Sul Bleunioù : An Avieler a oa deut
da vezañ an Displeger e Gwerz Ker-Is, kemeret diouzh doare Roparz Hemon ;
graet em eus anezhañ ar C'haner. Nemet e teue ar rolloù : Reneañ, ar
Vatez, ar Mab Henañ, ar Person da ganañ o fozioù dre ma tibune ar werz.
Ur skoilh a oa. Unton e teue aes da vezañ ur werz, zoken pa veze
kanet gant meur a vouezh. N'hon eus mui habaskter hor re gozh. Tu a zo da
enebiñ ouzh ar skoilh-se. Alies e kaver meur a vod eus an tonioù stag
ouzh ur werz. N' oa eta nemet dibab un ton da lakaat ouzh pep rann. Evelse an Aotrou Nann (ne deo ket bet skingomzet e derou 1944 dre ma oa an
traoù o vont d' ar strad) ez oa stag enni un ton disheñvel ouzh peb hini
eus ar pevar rann.
Met ne deo ket ret chom stag ouzh ar werz ger evit ger. Roparz
Hemon en deus lakaet etre-c'hoarioù kanet e Gwerz Ker-Is displeget evel
ur pezh-c'hoari. Marivonig diwezhatoc'h a zo bet aozet evel ur
c'hoariganig ennañ Kor ar Vartoloded, Kabiten al Lestr, ha Marivonig.
Nebeut a dud : ne deo ket an tonioù a vanke. Pemp a gaver e dastumad
Duhamel. Ur bomm hiroc'h kanet gant Marivonig en deus roet tro da Andrev
Vallée da lakaat er werz eus e sonerezh. Ne glote ket fall war a seblant.
Setu un abadenn a bade nebeutoc'h eget un hantereur. Da lavaret eo n' eus
ket a riskl da lakaat an dud da inouiñ.

Mont a c'heller pelloc'h c'hoazh : sevel ur pezh-c'hoari gant ur
werz. Va digarezit ur wech muioc'h da gomz eus pezh am eus klasket ober :
Janedig ar Rouz a zo ur pezh e tri arvest. Ne deo ket hir, avat. War-dro
350 gwerzenn. Ne deo ket bet skignet e 1943 dre ma kolle Strollad
c'hoarierion yaouank Gwalarn a zeiz da zeiz e izili. Skignet eo bet div
wech e galleg abaoe 1945. Dre zegouezh em eus gouezet kement-se. Ne deo
ket bet meneget an oberour evel just. Anez, ne gredan ket e vefe bet
c'hoariet Jeannette Le Roux.
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Gwelet hoc'h eus gant ho taoulagad peseurt dihun eo bet ar
bloavezhioù tremenet evit ar vombard hag ar biniou. Al labour a zo bet
graet war an dachenn-se a c'hell bezañ graet ivez war dachenn ar C'han
hag al Leurenn-c'hoari hag ivez war dachenn ar Skol. Hor c'hanaouennoùpobl a zo un teñzor pinvidik meurbet. Skrivagnerion ha Sonaozourion a
c'hell kemeret harp warnañ : o chom tost pe o lezel o awen d' en em
zisplegañ. Ar vistri-skol a c'hell pennaouiñ, hervez oad o skolidi, er
c'hantadoù gwerzioù ha sonioù miret dimp. Evel just e ve gwell e stagfed
da sevel dibaboù Bleunioù Breizh evit ar skolioù eget lezel ur mestr o
vevañ en ur vourc'hig pell diouzh ar skridoù da dastornat en e enklaskoù,
mar kav amzer zoken d' o c'has da vat.
Setu a gred din ul labour talvoudus-dreist da seveniñ evit an
Emglevioù a labour da zerc'hel buhez er brezhoneg. Teñzorioù hon eus.
Daoust ha lakaet e vezint da dalvezout pe get. D' ar Vretoned eo da
respont. Daoust ma n' hon eus ket Mireio da ginnig d' an deskadurezh hon
eus marteze gwelloc'h, nebeutoc'h arzel moarvat, hogen bev ha leun-sev,
gant perzhioù mat-dreist (mibiliachoù ha disterachoù a zo evel just da
lezel a-gostez) hor C'hanaouennoù-Pobl, kantadoù anezho, embannet pe da
vezañ embannet, prest da dalvezout dimp evel m'o deus graet d' hor re
gozh da reiñ d' hor deskadurezh ha d' hor buhez ar blaz ne fazier ket
warnañ, hini ar Vro.
(An notennoù a zo bet savet gant an diskriver.)
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MAODEZ GLANNDOUR

VA DAREMPREDOU GANT ABEOZEN
CHOMET e oamp hep en em anavout pe dost betek ar bloavezhioù
diwezhañ-mañ. A vec'h m' hor boa eskemmet ur wechig an amzer, ul lizher
bennak, ha n' em eus ket miret soñj eus ar pezh a c'helle bezañ enno,
sevenderioù boutin ha gourc'hemennoù boaz...
Pelec'h em eus gwelet anezhañ evit ar wech kentañ, e peseurt
degouezh ? N' ouzon ken. En ur c'hendalc'h marteze. N' eus forzh. D' ar
c'houlz-se n' anaven Abeozen nemet eus an diavaez.
Lennet em boa e oberoù e Gwalarn, ha studiet kalz e droidigezh eus
ar Mabinogion, daoust ma kaven e yezh start a-wechoù. Hogen an doare-se
berr ha kreñv da lavarout an traoù ne oa ket evit displijout din :
kentoc'h a se, pa ouie terriñ he gouzoug d' an helavarded ha d' ar
babouzerezh, e oa dres diouzhin.
Ha dont a reas bloavezhioù ar brezel : Hervelina Geraouell am boa
lennet prim hep dougen d' ar romantig re a bled. An heuliadoù barzhonegoù
a zo anezho Heklevioù, Kanaouennoù da Vivien em boa, int avat, studiet
pizh. « Danvez sonerezh » eme Abeozen diwar o fenn. Kalz muioc'h eget se
e seblantent din bezañ : oberennoù ampart ul lennegour a-vicher, o
c'houzout dibab ar ger diouzh e son ha krouiñ gant silabennoù taolennoù
sebezus. Ha koulskoude e oa keit all diouzhin an trivliadoù, a venne
dezho bezañ pagan. Met peseurt den a-benn ar fin en em guzhe dindan an
oberennoù-se ? un afer all e oa.
Ha soñjal a raen e tlee eñ ivez eus e du bezañ hegaset gant ar pezh
a skriven, livioù all warno. Neuze, pa varne va barzhonegoù gant brasañ
hegarated, e oan souezhet ha fromet war un dro.
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*

Tremen a reas ar bloavezhioù.

Abeozen o vevañ a-hont e kreisteiz ar vro, ha me o chom amañ. Pa 'z
en em gavjomp en-dro an eil hag egile e Kamp ar Vrezhonegerion e Plouenan
: ne voe ket hir, un nebeut munutennoù.
Soñj mat am eus e oa degouezhet e-pad ar pred : unan a oa bet o
kerc'hat anezhañ e Montroulez en ti hent-houarn. Skuizh e oa gant ar
veaj, berralan warnañ. Kavet em boa anezhañ koshaet a gorf, evitañ da
vezañ bepred ken prim a spered ha ken taer a deod.
Ha goude ar pred hor boa komzet e-pad un nebeut munutennoù, awalc'h evit divizout skrivañ en dro an eil d' egile ha kaout darempredoù.
Ne oa ken evit gourc'hemennoù seven ha boutin, na oa ket zoken evit
kenlabour lennegezh pe enklaskoù skiantel, ar re-mañ a dlee dont
diwezhatoc'h war ar marc'had : met daou zen oc'h en em gaout an eil dirak
egile gant kement a oa anezho. Eñ war enklask ur peoc'h en devoa kollet
war hentoù ar yaouankiz, o sellout ouzh ar marv o tostaat, hen gouzout

mat a rae, gant an daoulagad lemm-se a ziskoueze bepred ken entant ha
gwechall, ha zoken c'hoazh flammoc'h. Hag a-daol-trumm e tizoloe din e oa
bet kalz a dra eus e vuhez, eus e oberoù, neuzioù...
N' eus netra fromusoc'h eget un den o teurel dirazoc'h ar maskl
diwar e zremm hag o kemer krog en ho torn da c'houlenn diganeoc'h ho
skoazell.
*
Abaoe an deiz-se hon eus skrivet alies an eil d' egile, hag en em
welet hiroc'h.
« Ya, emezañ, chomet e oa ennon feiz va bugaleaj, daoust da bep
tra. Hag hent an distro a zo bet hent ar boan : pa 'm eus ranket goude ar
brezel hag an toull-bac'h, gonit va buhez well-wazh. Labouret em eus e ti
Letouzey, evel reizher-amprouennoù, ha laket on bet war ar geriadur a
deologiezh a anavit hep mar ebet. E-touez ar genlabourerion e oa
chalonied kozh a dremene o amzer o sevel pennadoù skiantel meurbet.
Skrivet e oant war tu gin goloioù-lizher en ur skritur krenus ha diasur.
Ha c'hoazh a-wechoù e ranken, pa oant re hir, sevel va-unan un diverrañ
anezho, araok o reiñ d' ar vicherourion. Met ganto em eus desket ur bern
traoù diwar-benn ar relijion, ha da gentañ penaos n' anaven ket anezhi. »
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War un dro en em gavemp a-genson war tachennoù all : studi hon
lennegezh kozh, ar « Barzhaz Breizh », ar gwerzioù hag ar sonioù,
kontadennoù ar bobl. Tezenn Gourvil diwar-benn pe gentoc'h a-enep
Kervarker a heje hon leziregezh hag hon redie da skrivañ. Abeozen en
devoa dija en e gartoñsoù notennoù pizh ha kentelioù diwar-benn ar
Barzhaz en devoa roet e-pad ar brezel e Roazhon : krog e oa d' o embann.
Met ouzhpenn-se e tiskoueze din war e daol-labour ur bern follennoù ruz,
ment ur menad-paper. « Ar re-se, emezañ, eo Dastumad Pennwern penn-dabenn. E adskrivet em eus diwar ur mikrofilm a zo bet savet ha prestet din
gant Ar Menn. N' eus ket pell em eus kaset dezhañ endro ar mikrofilm hag
al letern-lenn. Met penaos embann kement-se ?... Traoù all am eus : setu
dornskridoù a-berzh Milin, a zo bremañ tra an Doktor Jeneral Laurent. O
adskrivet em eus ivez, evel m' am eus gallet, rak gwall-ziaes eo lenn
skritur Milin : met amañ c'hoazh, penaos embann anezho ? »
Me ivez am boa er gêr ul lodenn all eus dornskridoù Milin :
oant din dre hanterouriezh an Tad Godu. Hemañ a oa bet merket en
testamant Abherve (Fañch Vallée) evel laesiad ar paperoù-se. Met
rae gwelloc'h o lakaat etre va daouarn. Hag en em lakaet e oamp,
Godu ha me, d' o adskrivañ tamm pe damm, ha goude kargañ kaieroù
chomet a-sav gant ar soñj : penaos embann kement-se ?

deut e
kaout a
an Tad
e oamp

Sevel kaieroù roneoskrivet : unan c'hoazh ouzhpenn. « Me, eme
Abeozen, n' on ket evit kemer war va c'hont merouriezh an dra-se, re gozh
on bremañ. - Mat, emezon, kemer a rin, lakait hoc'h anv hepken war ar
varc'hadourez. »
Kudennoù a bep seurt a oa, ha pa ne vije nemet priz ar post. Emglev
a voe skoulmet buan hag aes gant Arzel Even ha Per Denez evit stagañ an
dastumadenn nevez ouzh Hor Yezh, ha setu savet Gwerin.
*

Diwar labourat neuze gant Abeozen em eus gwelet peseurt enklasker
aketus e oa : sevel a rae fichennoù, ur bern, eñ ivez ivez war tammoù
goloioù-lizher, diouzh kelennadurezh ar chaloni kozh e ti Letouzey, nemet
amañ e oa war un danvez a blije dezhañ, istor hon lennegezh vrezhonek.
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Pa vezer o vont war an oad e vezer troet muioc'h gant an hengoun,
gant an istor, an amzer gozh. Kentel a bep seurt a gave Abeozen en
testennoù a-wechall. Yezhoniour, e tizoloe amañ hag ahont ur ger, un
dro-lavar divoaz, ha lennegour, e vourre gant gwerzennoù hael ha taer ar
gwerzioù. E-pad ma oa o chom e Paris goude ar brezel en devoa tremenet
dija al lod gwellañ eus e amzer vak o vont d' al Levrdi Broadel da
eilskrivañ kanaouennoù eus Dastumad Pennwern, ha leuniet en devoa ganto
kaieroù tev.
Unan eus kentelioù Abeozen a vo bet hon heñchañ en-dro war-du hon
lennegezh kozh. Unan eus e embannadurioù diwezhañ a vo bet al levrig-se
ken pouezus ha maz eo berr, o tisplegañ dimp ar pep retañ diwar-benn hon
embannadurioù kentañ hag al lennegezh hengounel : Damskeud eus hol
lennegezh kozh.
Ha pebezh meuleudi da labour Abeozen n' eo ket al linennoù-mañ a
skrive din Roparz Hemon diwar-benn niverenn 4 Gwerin : « Ul levenez vras
eo bet din lenn ar c'hanaouennoù eus an Dastumad Pennwern bet embannet
gant Gwerin. Nag a skridoù brezhonek a zo chomet kuzh evel-se el
levraouegoù ! Dre eurvad e komprener gwelloc'h bremañ eget kent, o deus
talvoudegezh ».
*
Ha bremañ, gant peoc'h, didrabas-kaer, e selle gant e zaoulagad
lemm ouzh ar marv o tostaat. Gouzout a rae e rankfe dilezel al labour
diechu. Ha dediañ a rae din Darbarer an Aotrou Sant Pêr, dre skrivañ din
al linennoù-mañ :
« D' ar Breizhad, d' ar Beleg e kinnigan an oberenn-mañ. Sammet
hoc'h eus ar pep diaesañ eus al labour evit Gwerin. Ne deo nemet dereat
am be soñjet ennoc'h muioc'h c'hoazh d' ar c'houlz ma teue va yec'hed o
c'hoari da fall da zaleañ gwashoc'h va labourioù chomet e skourr. N' eus
e-touez kement am eus skrivet betek-hen oberenn par da houmañ. Rediet on
bet d' he sevel. N' en deus Renod roet peoc'h din nemet p' on aet da
advevañ a-hont amzerioù diwezhañ e birc'hirinaj. Va labour a zo bet war
un dro ur bedenn. Moarvat emañ aze an abeg pennañ d' an dedi. Asantiñ
evel ma rae ha nann gouzañv evel ma ran, setu ar pezh a garfen ober. »
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Krog e oa da lenn Confessiones Sant Eosten. Met chomet eo ar sined
e kreiz ar pajennoù. Aet eo Renod war an tu all da echuiñ ar meuleudioù.
Ha penaos chom hep menegiñ en-dro komzoù diwezhañ pezh-c'hoari an
Darbarer : « Keuz e vo d' hon darbarer bras war santier an Iliz-veur ».
Ya, keuz hon eus d' an hini en deus poaniet kement evit iliz veur hor
Broadelezh, hag a zo aet kuit diouzhimp e kreiz kasoni ul lod ha
diseblanted reoù all.
Hag o heuilh e arched en deus kanet ar beleg : Er Baradoz ra vi
degaset gant an Aelez... Ra vo da lod ar peoc'h peurbadus ! »

« Darbarer an Aotrou Sant Pêr betek amañ. »
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PER DENEZ

FINVEZ OSIAN
BRAV e oa an amzer e derou Mezheven pa 'z omp aet d' ar Baol da
obidoù hor mignon ker, Abeozen. Mistr e luskelle pin Bro-Wened war skramm
un oabl marellet a goumoul skañv, hag en aer e kane drantiz an hañv o
tont. An den a zeu, an den a ya... An den a yae, ar wech-mañ, a oa unan
eus gwellañ skrivagnerien hor bro. Hag hor c'heneil er stourm broadel.
Yaouank e oa c'hoazh Abeozen : da 67 vloaz en doa dirazañ meur a
vloavezh hir a labour frouezhus. Gounezet en doa ur ouiziegezh ec'hon.
Embreget en doa e bluenn da skrivañ ur yezh disi. Gouest e oa da sellout
a-bell, ha gant preder, ma n' eo ket gant prederouriezh, ouzh an
darvoudoù. Gallout a rae reiñ deomp, ha da Vreizh, un eostad puilhoc'h
c'hoazh eget an hini a oa bet medet betek-hen. Ne vo ken a eostad. Eñ an
hini eo a zo bet medet gant an Ankou.
Istor Abeozen en dije gallet bezañ istor disouezh nouspet
Breizhizelad yaouank, dilu e spered, ganet d' e vare hag en e rummad
kevredigezhel : mont d' ar C'hloerdi, pe d' ar Skol-Veur, ha dont da
vezañ beleg, pe kelenner. Kement-se a vije bet, e gwirionez, traken,
buhez Fañch Elies ma ne vije ket erruet dezhañ bezañ taget gant preñv ar
brezhoneg. Rak un dra fromus, hag espar, a vez o c'hoarvezout dibaouez e
Breizh : goude kantvedoù a sujidigezh, goude kantvedoù a zispriz hag
zismantr, en em gav c'hoazh Bretoned - speredek - evit kaout karantez
ouzh o bro hag ouzh o yezh, hag evit en em lakaat diouzh tu an dud vunut
ha gwasket, diouzh tu ar geizh. Se a reas Abeozen, goude meur a hini, hag
o tiskouez an hent da veur a hini. Hag en abeg da se ez anavezas an
toull-bac'h, an dienez, ar glac'har. Hogen en abeg da se ivez ne varvo
ket : enoret e chomo e anv ha miret e eñvor keit ha ma vo, e Breizh an
nevez-hañv, bugale o vrezhonegañ ha tud o krediñ e galloud hag e madelezh
ar frankiz. Hag evitañ, a lidas anezho en e yezh, e ouio evned Rhiannon
kanañ c'hoazh...
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Un deiz bennak e tisplegas din Abeozen e vefe mat lakaat an
emsaverien da skrivañ war ar poent-mañ « Perak ha penaos oc'h deut d' ar
brezhoneg ? ». Evitañ, bez ez eus bet un den war e hent, un den en deus
gouezet enaouiñ ennañ flamm uhel ar vrogarantez : Klaoda 'r Prad, mestrskol kristen, skrivagner brezhonek, broadelour. Evit re all ez eus bet
tud all. Evit re all c'hoazh ez eus bet daoulagad ur vamm gozh, pe
mousc'hoarzh ur plac'h yaouank, pe ar gened-se a vez o weleviñ war
maezioù pe war aodoù Breizh. Ha petra 'vern an abeg ? En em gavout a
reomp holl, skoaz-ouzh-skoaz, war dachenn an emgann, galvet d' an hevelep
buhez kriz a levenez hag a enkrez. Iwerzhoniz ar romantelezh a wele Shan
Van Vocht. Breizhiz ar varzhelezh a gleve Arzhur. Emichañs ez eus un dra
bennak e douar ar Gelted hag a vago dibaouez ur rummad tud na c'hell ket
dic'hoanagiñ, na plegañ.
Eus un tiegezh ezhommek e oa deut Fañch Elies. An tad a doulle
douar war ar chanterioù. Ar vamm a zalc'he un ispisiri bihan. D' ar marese ne veze ket fonnus ar boued na frank an arc'hant gant an dud vunut e
kêrioù bihan Bro-Leon. Met n' eus tra hag a stag ouzh ur c'horn-douar

evel ar baourentez : en e zanevelloù, ar re a skrivo war an diwezhat, pa
vo e toull-bac'h Roazhon, er seurt lec'h ma plij d' an den eñvoriñ ar
pezh a zo ar priziusañ dezhañ, da lavarout eo e yaouankiz, e tistroio
Abeozen d' e gornig Landi hag e livo an dud eeun, gredus ha parfet en
deus bet anavezet eno.
Triwec'h vloaz en deus Abeozen pa darzh ar Brezel Bed kentañ.
Galvet e vo d' an arme e 1915. Ober a raio ar brezel, penn-da-benn. Tud
zo hag o deus savet ur brederouriezh war ar brezel. Pe ur varzhoniezh «
fresk ha joaius ». N' oulan ket komz eus ar re-se hag o deus gwerzaouet,
eus a-bell, evit ar re a oa e-barzh. Met eus ar re all-mañ, junkered hag
holl, a gave en emgann o gwalc'h a fromadennoù hag a glokted. Ar brezel,
hon tad ! Pezh a sko ar muiañ al lenner pa bleustr an danevelloù
gouestlet gant Abeozen d' ar prantad-se eo ar goullo a zo enno, ar goullo
a ro dezho un dasson ken ankenius. Ar brezel ? Un drailh diot. An den ?
Sell ar bern kig kontronet e korn ar foz-difenn. Ar vro ? Pehini ? Eno
emañ an dalc'h : ne oa evit Abeozen bro ebet da stourm eviti er brezelse. Met eno emañ ivez ar gouloù a ziskouez da Abeozen an hent a-douez an
islonkoù. Er brezel e koll Abeozen pep tra. E yec'hed : anavezet en deus
an uperid ha gwan e chomo e skevent devet. E feiz : bez e oa da vont da
veleg, goude bezañ tremenet nouspet bloavezh e Kloerdi Bihan Kemper. N'
eus nemet un dra ha n' en deus ket kollet : e gredenn e Breizh.
Dic'houest eo bet an abostolerezh-brezel ar muiañ dichadennet d' ober
dioutañ - evel diouzh meur a hini all brudetoc'h egetañ - ur frañskilhon.
Divrall e chomo : Breizhad « betek an douar ».
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Hag e Roazhon emañ an trevad nevez o kellidañ a-boan tavet
trompilhoù an trec'h war maezioù an drailh. E kafedioù bihan Straed SantMalo - ar « straed uhel » a gastize an dug De Caulnes an annezidi anezhi
dre o zeurel er-maez, e douvez kêr, da vervel gant an naon hag ar
yenijenn - ez eus paotred yaouank oc'h en em vodañ hag o komz - peogwir e
vez kavet tud evel-se da bep remziad, ken ingal ha monedone al lanv - eus
dieubiñ Breizh. E 1919 e savont Breiz Atao, hag a zeuio da vezañ
anavezet. E 1923 e teu Abeozen da chom e kêrbenn Vreizh hag e krog da
genlabourat ganto. Echuet en deus e studi e Pariz ha bremañ ez eo
kelenner lise. N' eus ket ezhomm degas da goun ar c'hantad pennadoù - hag
ouzhpenn - a skrivas e Breiz Atao evit dougen testeni eus e vrogarantez.
Ne oa ket Abeozen, gant e venoziad dramaek eus ar vuhez, eus ar re a
c'hell bezañ disuj en o c'halon - a gredont - met sioul-sibouron dirak an
holl : ne davas morse Abeozen war e soñj. Kontet en deus Olier Mordrel
penaos ez eo bet gounezet an trec'h, e Kendalc'h Hollgeltiek Kemper, gant
ar vroadelourion, Abeozen o tapout peg e n' ouzon pe frañskilhon dre e
c'houzoug en ur youc'hal : « Ar C'hallaoued er-maez ! ». Paeañ a reas
Abeozen evit se. Un dellid eo ivez gouzout paeañ. Paeañ a reas evel un
den uhel ma oa anezhañ. Ha betek an deiz diwezhañ e chomas feal.
A-feur ma tremeno an amzer e vo komprenet gwelloc'h pouez Breiz
Atao - ha Gwalarn, strujet dioutañ war an dachenn sevenadurel - en istor
Breizh. Breizh nevez a zo bet ganet war un dro gant B. A. Lennegezh
Vreizh a zo bet ganet war un dro gant Gwalarn. Zoken ar re o doa kroget
da skrivañ a-raok mare Gwalarn a zo bet kemmet a-grenn ganti. Roet en doa
Abeozen ur mell pezh barzhoniezh (Frealzidigezh ur c'hlañvour yaouank) da
Groaz ar Vretoned e 1920. Ha p' en dije skrivet miliadoù gwerzennoù evelhen, n' en dije ket pinvidikaet kalz hol lennegezh. D' ar memes prantad e
roe « Jacques » Riou kontadennoù da Buhez Breiz. Ne vezont ket meneget
kalz hiziv an deiz. Gwalarn an hini eo o lakaas o-daou war an hent mat,
war hent ar wir lennegezh, da lavarout eo war hent al lennegezh vroadel.

Ha, koulz hag ober, troet ma oa bet ouzh ar studioù keltiek gant Siorj
Dottin, ar Gall a gare Breizh muioc'h eget na oar kalz Bretoned ober, e
krogo Abeozen gant ul labour bras : lakaat e brezhoneg danevelloù kozh ar
Mabinogion. Reiñ en-dro d' ar Vretoned ar pezh a oa bet dezho hag o doa
kollet. Reiñ en-dro d' ar yezh an darempred gant ar c'hembraeg. E-pad
pemzek vloaz e chomo Abeozen peg ouzh al labour : dres a-raok ar brezel
ez embann Gwalarn an diwezhañ hini eus henzanevelloù ar rummad.
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En cberenn-se emañ mesket en un doare marzhus an daou du a zo da
ijin Abeozen : an tu arzel hag an tu gouiziek. Nac'h a raio Fañch Elies,
meur a wech bezañ arzour, dreist-holl bezañ barzh : ar ouiziegezh a zo e
dachenn. Ha, da lavarout gwir, an dachenn-se a zo bet pleustret mat
gantañ. Daoust ha n' eo ket unan eus traoù souezhus all Breizh gwelout
evel-se tud a youl vat - da skouer Abeozen -sammet gant ur ponner a
labour pemdeziek, o tastum ur ouiziegezh ken ec'hon war dachenn an
imbourc'h keltiek ? E broioù all e vije bet ar seurt tud kelennerien
Skol-Veur. E Breizh emañ lezet ar studioù keltiek, evit ul lodenn vras,
en aked tud prevez.
Al labour a sevenas Abeozen war dachenn ar geltiegezh a rafe,
drezañ e-unan hepken, enor ur vuhez-den. Sevel a reas levrioù da zeskiñ
kembraeg. Sevel a reas troidigezhioù diwar ar c'hembraeg, ha teskadoù
lennadurioù d' ober d' an dud tennañ gounid eus e levrioù-kelenn. Sevel a
reas ur yezhadur eus ar c'hembraeg-krenn. Sevel a reas rummadoù levrioù
da zeskiñ brezhoneg-krenn. Sevel a reas un istor eus al lennegezh
vrezhonek er grennamzer. Sevel a reas levrioù pennadoù dibabet diwar-benn
al lennegezh a-vremañ. Sevel a reas ul levr, an hini nemetañ a zo, diwarbenn istor klok hol lennegezh. Ha, heñchet dre e studioù lennegel war-du
al lennegezh-pobl, ez embannas skridoù gwerinel ar c'hantvedoù diwezhañ.
Erfin - ha ne oa ket aze e berzh bihanañ - bez e oa unan eus hon
arbennegourien wellañ diwar-benn Barzaz Breiz. Ur wech c'hoazh, peadra a
oa aze da leuniañ, ha da leuniañ mat, buhez un den.
N' eus ket a riskl e Breizh : ne vo ket lezet an den d' en em «
arbennekaat » betek re. Ne vo ket lezet d' en em glozañ en ur c'helc'hig
enk distag diouzh pep buhez. Gouiziegezh e Breizh a zo emgann. Skouer
Barzaz Breiz a zo amañ d' hen diskouez. Dindan pep kudenn e Breizh, bezet
a ouiziegezh, bezet a lennegezh, bezet a zoare-skrivañ, ez eus ar goulenn
bras-se, oc'h hekleviñ e pep diviz hag o tameuc'hiñ e-barzh pep skrid :
hag ur vro eo Breizh, pe n' eo ket ? Ha mar deo ur vro, neuze, ra vo
dezhi gwirioù an holl vroioù ! Ur gouizieg broadel eo bet Abeozen. Ne
lavarin ket ur gouizieg broadelour : ar wirionez a glot gant hor
c'hredenn.
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Hag eñ gouiziek, hag eñ gourdonet gant e studioù skol-veurel ouzh
an enklaskoù pervezh hag aketus, ne oa ket bet Abeozen disec'het e spered
gant an imbourc'herezh : strujet ne lavaran ket. En e zoare trenk ha put
e oa deut da vezañ unan eus hor skrivagnerien vat evit ar berrzanevell.
O, gouzout a ran, ne oa ket loavus evel Youenn Drezen hag evitañ ne gane
ket nemeur an dour en-dro d' an inizi. Met ar vuhez, siwazh, a zo estr
eget mousc'hoarzh. Ha breinadur korfoù yaouank e fozioù an talbenn,
kaletder ur c'hemin a-grenn en e venozioù relijiel, war un dro gant
merzherinti ar broadelour na wel ket an huñvre o tont buan a-walc'h da
wir, n' hellent ket chom dilevezon war al Leonad entanet a oa anezhañ.
C'hwerv emañ komz-plaen Abeozen. Ha koulskoude, koulskoude... An tu all
eus e bersonelezh en em ziskouez e-barzh Hervelina Geraouell. Aze ez eus

mousc'hoarzh. Aze ez eus ur weledigezh laouenoc'h eus ar vuhez. Da fall e
tro an traoù a-benn an diwezh, gwir eo. Met a-raok ez eus bet karantez
daou zen yaouank - heol ar garantez hag ar yaouankiz. Ha, skedusoc'h heol
c'hoazh, bez ez eus ar barzhonegoù-se a zo bet savet gantañ e-pad ar
brezel war destennoù gwerin hor bro : heuliadoù kanaouennoù a voe toniet
gant Jef Penven, pe pezhioù-c'hoari-a-huñvre diwar gwerzioù ar Barzaz. Ma
vefe un dra bennak eus oberenn Abeozen da vezañ adembannet diouzhtu, d' e
ziskouez en e wellañ d' ar rummad yaouank, e lavarfen didermal : dibabit
e varzhonegoù. Enno en deus kavet kempouez ar yezh hag ar vuhez.
« Unan ruz » e oa Abeozen. Laik, stag c'hoazh ouzh laikelezh-stourm
an houzarded du. Keneil kalon Yann Sohier e oa, eveltañ broadelour ha
kleizour. E-pad Brezel Spagn en doa graet war-dro ar C'henskoazell Ruz
Etrevroadel. Anarkour e oa ivez un disterig, dre demz-spered. Netra ne
droe anezhañ, anat eo, war-du an Alamanted. Pa erruas ar C'hermaned e
Breizh e oa aes, evel just, ober ar marv-bihan, aesoc'h c'hoazh kaout
darempred kuzh gant ar vroadelourien evit prientiñ, c'hoarvezet a
c'hoarvezo, an devezh-warc'hoazh. Ur bloc'h e oa Abeozen, un den en ur
pezh, unan na ouie na c'hoari na kavailhañ, ha graet en deus ar pezh a
soñje-eñ, mignon kozh Sohier, reizh hen ober : kenderc'hel da labourat.
Gopret e voe gant ar Radio Brezhonek. Hag evit ar wech kentañ en e vuhez
e c'hellas gouestlañ e holl amzer da Vreizh. E c'hellas lezel a-gostez ar
c'helenn, ar reizhañ poelladennoù, ha reiñ e zaouzek eurvezh labour
bemdez d' e vro ha d' e yezh. Ha pignet gantañ war ar vag, e chomas warni
betek an dibenn : ne yeas ket kuit gant ar razhed. Pezh a dalvezas dezhañ
bezañ dastumet en Abati an Hirnozioù, evel ma lavare, ha bezañ oc'h en em
c'houlenn, pa gleve d' ar mintin ar youc'hadeg a salude ar re a yae war o
fouez en arbenn d' o zonkadur, daoust ha ne vije ket bet, ar beure warlerc'h, e dro. Roet en deus deomp neuze unan eus pezhioù brav hol
lennegezh, Kell V. Rak al lennegezh ivez, e Breizh, a zo emgann. Ar chañs
hon eus da ober gant ur yezh a zo un arm pep ger anezhi, hag un oberennstourm pep tra skrivet enni. Met ker e koust ar seurt lennegezh.
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Pa zeuas Abeozen er-maez eus an toull e oa skuizh. Klañv.
Diarc'hant. Divicher. N' en doa mui gwir ebet. Sebezus roll al labourioù
a oa difennet outañ, hag ouzh ar re tapet eveltañ, ober. Mont a reas da
vevañ e Pariz. Hag eñ, hor gwellañ gouizieg war ar brezhoneg-krenn hag ar
c'hembraeg, a dremenas e amzer o reizhañ amprouennoù geriadurioù a
zeskadurezh klasel. Hir e voe bloavezhioù an harlu goude ma oa bet hir
nozvezhioù an toull-bac'h. Dek vloaz zo, a-boan, e tistroe da Vreizh. Un
tiegezh nevez en doa krouet. Hag Al Liamm a roas dezhañ ar bod a glaske e
spered, hag e galon a Vreizhad. Dont a rae da Gamp ar Vrezhonegerien.
Dont a reas da Gendalc'h Keltiek Landreger. Unan eus e levenezioù
diwezhañ e voe. « Mervel a c'hellan bremañ », a lavare goude, « gwelet em
eus Breizh oc'h adsevel. » Hag evit ma vefe klok an distro, ez adkavas
ivez - dre berzh ur beleg santel hag a oa e genvreur er ouiziegezh - hent
« feiz hon tadoù-kozh »... Deut e oa en-dro Abeozen d' ar gêr.
Soñj em eus : pa zistrujas G. B. Kerverziou dornskrid Ar Vag
Juniper - he me saouzanet - e lavare : « pa vin war va leve, e rin
gwelloc'h, ha bravoc'h ». Soñj am eus : pa c'houlennen ken start ouzh
Abeozen skrivañ e eñvorennoù, e lavare : « diwezhatoc'h, diwezhatoc'h...
». Ne vez gant an den nemet an deiz a hiziv da implijout. Arabat e vez
morse komz eus warc'hoazh. Warc'hoazh a c'hell bezañ ar bez yen...
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Abeozen, keneil, ra vezo skañv dit douar karet Breizh ! Ganeomp e

chomez - gant ar re o deus gouestlet o buhez, evel m' ac'h eus gouestlet
da hini, da Vreizh ha d' ar brezhoneg. Keit ha ma chomo ur vouezh
vreizhat evit hadañ an esmae war don Kanenn Dahud, keit ha ma chomo ur
bugel breizhat evit heuliañ war an tevenn troioù Bisousig, keit ha ma
chomo ur studier breizhat evit adkavout dindan da aked hent hol lennegezh
kozh, e vezi ganeomp. Abeozen.
N' emaout ket marv, keneil ! Bez emaout evel m' ac'h eus skrivet
ken brav...
« war dreuzoù dor ar vuhez ».
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YOUENN OLIER

E ser un tremenvan
GANT glac'har hon eus gouezet holl e oa aet Abeozen da ene e derou
miz Mezheven. Daoust ma ouiemp a bell zo ne oa ket mat e yec'hed ne oamp
ket en gortoz eus un diwezh ken trumm. Kalz a skridoù hag a studiadennoù
en defe gellet reiñ deomp. Gwall abred evidomp en deus kuitaet ar bed-mañ
a drubuilh hag a stourm : ken dister eo avat niver ar re a zo oc'h en em
gannañ war dachenn Vreizh !
* * *
Skrivet em eus gwechall ur studiadenn diwar-benn oberenn Abeozen,
un dek vloaz bennak a zo, a gredan. Ne gav ket din e talv ar boan
distreiñ war ar poentoù am eus meret neuze. Bez e c'hello al lenner
adkavout ar studiadenn e-barzh dastumad « Al Liamm ». A-hend-all, abaoe
an amzer-se n' en deus ket savet Abeozen kalz a skridoù lennegel rik ma
laker a-gostez un nebeut kontadennoù hag ur romantig berr awalc'h, «
Arc'hantael ».
Ar c'hontadennoù-se a zo disheñvel a-walc'h diouzh re « Dremm an
Ankou ». Siouloc'h, c'hwekoc'h eo an awen anezho eget hini ar
c'hontadennoù brezel. Diskouez a reont un dremm all eus speredegezh
Abeozen, an dremm seder troet war-du korn-bro e gavell hag e vugaleerezh.
An iskisañ 'zo eo ez eo bet savet an darn vuiañ anezho d' ur mare gwall
griz eus buhez ar skrivagner p' edo en toull-bac'h war-lerc'h
diazezidigezh ar pevare republik gall.
* * *
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Ar romantig « Arc'hantael » a zellezfe ur studiadenn moarvat.
Lakaat a ra al lenner da geuziañ n' en defe ket Abeozen skrivet muioc'h a
oberennoù seurt se. En ur stumm e kavan anezhañ gwirionoc'h ha fromusoc'h
eget « Hervelina Geraouell » a zo un tammig strizh ar framm anezhañ, hag
a chom diwar-c'horre e meur a geñver (gellet he defe an oberenn-se
peurgetket kaout un arster kevredigezhel: enebiezh etre renkadoù h.a.
hogen an dra-se dres n' eo ket anat-tre hag al lenner a hiziv ne verz ket
mat an diforc'h a zo o tispartiañ daou rumm-tud a chom brezhonegerion, ne
vern penaos ; a-hend-all e seblant an dud yaouank er romant bezañ
kristenion o daou. Diouzh un tu all, ne brou ket kalz tra an danevellse : ne c'heller ket kendaoniñ an hollved hag ar grouadelezh dre ma
c'hwiter gant ar garantez).
Donoc'h e vefe « Arc'hantael » marteze eta. Klasket en deus Abeozen
skeudennañ penaos e c'hell unan ober droug d' ar re a zo ar muiañ tost d'
e galon e wreg hag ar c'hrouadur dinamm a zoug en hec'h askre. Seurt
gwashaouriezh a zo damheñvel ouzh hini « Dremm an Ankou » eviti da vezañ
tuet war ur penn all hag hi diazezet a-hend-all, ivez, war ur prouiad
c'hwerv. Hevelep gwashaouriezh, er c'hontrol, ne gaver ket e-barzh «
Hervelina Geraouell » a zo, da gentañ un « istor karantez » evel maz eus
bet skrivet a-vil-vern.

Ledanoc'h eo ivez dremmweliad ar romant-mañ eget hini Hervelina
Geraouell ; amzeriet ha lec'hiet resis eo e-keñver istor a-hend-all.
Lakaet eo ar romant da dremen e Paris e-touez Bretoned divroet, war-dro
bloavezhioù ar « Front Populaire ». Kavout a ra din ez eo unan eus ar
romantoù gwellañ skrivet diwar-benn Bretoned an harlu : micherourion ha
tud didra, « diberc'hennet », Bretoned dibourc'het eo a zo taolennet
deomp ha n' eo ket kouerion santel Vreizh-lzel.
Pezh a ro muioc'h a wirionez d' ar romant eo ar pouez en deus roet
Abeozen d' ar politikerezh ; moarvat n' eo ket ur politikerezh breizhat
hogen awenet eo gant ar c'hoant da sevel ur bed reishoc'h : prouiadoù ha
trivliadoù Abeozen a adkavomp amañ. Biskoazh n' en deus paouezet a stourm
evit ar reizhded etre ar broadoù koulz hag etre ar renkadoù.
* * *
Deiz pe zeiz emichañs e kempennin hag e klokain ar studiadenn am
eus savet dek vloaz zo. Derc'hel a rin kont neuze eus ar skridoù en deus
embannet abaoe 1952. Darn anezho moarvat a zo skridoù a helennegezh hogen
talvezout a reont bezañ studiet ha burutellet ivez. En dro-mañ e karfen
ouzhpenn reiñ da anaout ar soñj am eus dalc'het eus an den e unan.
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* * *
E 1941 eo em eus kejet gant Abeozen evit ar wech kentañ, war-dro
miz C'hwevrer, ma ne fazian ket. A-boan triwec'h vloaz am boa d' ar marese ha skoliad e oan c'hoazh e skolaj Sant-Marzhin, er c'hlas
prederouriezh. D' ar c'houlz-se en doa kroget Abeozen da reiñ un nebeut
kentelioù war ar brezhoneg krenn ha « Barzhaz Breizh » e ranndi Jord ar
Mee a oa o chom neuze st. Etraon, tost d' ar stal « Valton », kant metrad
bennak diouzh Sant-Marzhin. Ne oamp nemet tri o selaou ouzh kentel
Abeozen, ouzhpenn Jord ar Mee e unan : Job Morvan, B... un Tregeriad ha
n' em eus ket bet tro da adwelout, ha me va unan. Distilhañ a rae Abeozen
e gentel a-zevri bev, gant e vouezh raouliet, boud, torret, hag eñ o lenn
peurvuiañ e notennoù. War-lerc'h ar gentel e oamp chomet da varvailhat ;
bez em boa em c'herz neuze eil levrenn un embannadur kozh eus « Barzhaz
Breizh », eus 1839, (aet eo da goll abaoe, n' ouzon ket penaos, e-pad un
dilojadenn bennak moarvat). Her prestet em boa da Abeozen en doa kavet
anezhañ dudius dre ma kaved ennañ fazioù yezh a ziskoueze a-walc'h ne
ouie ket Kervarker a-walc'h a vrezhoneg neuze evit ijinañ pezhioù
barzhoniezh hir er yezh-se.
* * *
Diwezhatoc'h e rae Abeozen e gentelioù en ur sal eus burevioù ar
gazetenn « La Bretagne » e-lec'h e oa staliet ivez burevioù ar « Framm
keltiek », 29 st. ar Moneiz, e-tal an Iliz-veur ha tostik da bont ar
Mision. Degouezhout a raemp e-tro eizh eur hanter diouzh an noz, dre an
deñvalijenn e-pad ar goañv rak keulfe a oa ha ne oa tamm gouloù e neb
lec'h. Da unnek eur nemet kard e loc'hemp, mall warnomp, rak dav e oa
deomp bezañ erru er gêr a-raok unnek eur ma ne felle ket deomp bezañ
paket gant ur bagad-ged alaman ha tremen an nozvezh er bidouf. Niverus n'
oamp ket kennebeut neuze : peurliesañ ur pemp pe c'hwec'h bennak ; Arzel
Even a veze eno ingal, Roperzh Steven, Timaen, re all c'hoazh. Gant ar
memes gred avat e heuliemp ar c'hentelioù-se ha gant kemend-all a aked e
vezent graet bepred da Abeozen. Dav eo lavarout e tichañse deomp bep an
amzer lezel ar gentel a-gostez ha kregiñ da vreutaat diwar-benn an

darvoudoù : kriz ha skrijus e oant neuze, dañjerus ha trubuilhus. Koun am
eus c'hoazh eus an nozvezh-se ma oa savet diviz etrezomp diwar-benn ar
brezel. En deizioù-se e oa bet bombezet kêr Roazhon gant ar SaozAmerikaned ha kantadoù a dud a oa bet lazhet. Abeozen a oa den da
vuanekaat hag en devezh-se e oa taeret ruz ouzh krizder diboell ur brezel
a oa ouzh hon drailhañ, ne vern pe du e trojemp. Tan an egar en e
zaoulagad e oa staget gant ur brezegenn damall a-enep d' ar re a oa
kiriek da seurt euzhusterioù. Boaz e oa d' ober prezegennoù bep an amzer
ha neuze ne veze mui da ober nemet e selaou.
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N' oa ket atav ken taer marvailhoù ganeomp. Kaoz a save ivez diwarbenn oberennoù ar skrivagner, na petra 'ta. Er bloaz 1942 eo bet embannet
« Hervelina Geraouell ». Eveljust e ranne Abeozen ur ger bennak a-zivout
e oberenn bep ar mare. E-giz pep skrivagner e oa diaes dezhañ gouzout
petra a dalveze ar skrid en doa savet. Soñj a zeu din e lavare ur wech e
oa c'hoarvezet gantañ kavout diot e romant goude bezañ hen adlennet. Ne
bade ket ar merzad-se, kaer eo sañjal : a-hend-all n' en dije ket
embannet « Hervelina Geraouell » tamm ebet. Stag a-walc'h e oa evelato
ouzh an oberenn-se, a gredan. Ar wech kentañ e oa dezhañ sevel ur skrid a
oa awenet war-eeun gant e yaouankiz ha bro e gavell. Bourret en deus, me
' zo sur, o lakaat tud e gorn-bro da gomz rannyezh Leon. « Klevet em eus
tud va romant o komz, » a lavare din un drovezh. E gwirionez en deus
lezet en e skrid un nebeut stummoù rannyezhel : « herrio » h.a., da
skouer.
Daoust d' ar pezh a zo bet skrivet gant unan bennak ne gredan ket e
kav « Hervelina Geraouell » e wrizienn er prouiad a veve Abeozen d' an
ampoent ; gwir eo en doa klasket ar skrivagner neuze adperc'hennañ boem
ar yaouankiz, evañ eus feunteun ar garantez. Hogen trubuilhet don e oa
ivez ; divorc'hed eo avat ar garantez a zo livet e-barzh ar romant daoust
d'an drouziwezh anezhi.
Bezet pe vezet, un tamm brud en doa graet « Hervelina Geraouell »
en amzer. D' am soñj n' eo ket bet prizet neuze evel ma telleze bezañ.
Gallegerion zo a rae al lu gantañ; Meavenn a welemp neuze alies hag a oa
ivez un tamm goapaourez a rae fars a-wechoù gant ar « romant-karantez »
-se, hep tamm drougiezh ebet, gwir eo. Direizh e vefe avat disoñjal ez eo
« Hervelina Geraouell » ar gwir romant kentañ embannet e Breizh abaoe
ganedigezh Walarn, ma lamer oberennoù e-giz « An Aotrou Bimbochet e
Breizh » pe « Itron Varia Garmez » ha n' int ket romantoù rik, war va
meno. N' hon eus ket kalz romantoù en hor yezh dre maz eo berr peurvuiañ
amzer hor skrivagnerion. Anzav a rae Abeozen ouzhin ur wech n' en doa
gellet sevel « Hervelina Geraouell » nemet dre m' en doa kavet un tamm
amzer vak abaoe ma plede gant ar radio ha m' en doa dilezet e vicher
gelenner.
* * *
366

E gwirionez n' hor boa ket kalz darempred personel gant Abeozen ermaez eus ar c'hentelioù. A-wechoù e kejemp gantañ war ar straed. Un
devezh evel-se e oamp aet da evañ ur banne a-gevret en un ostaleri, kae
Lamennais, e skoaz da gafedi « Ar Peoc'h » (distrujet e voe an ti e 1944
pa erruas an Amerikaned; ur stal dilhad a zo bet savet eno abaoe). Bez
edo gantañ an hini a oa da vezañ e bried a-c'houdevezh. Dre zegouezh e
klevemp anv neuze trubuilhoù ar skrivagner d' ar c'houlz-se ; an
trubuilhoù-se a-hend-all a gave un heklev e-barzh skridoù ha barzhonegoù
embannet gant ar skrivagner war-dro ar mare-se : « Eros » e-barzh « Galv

» da skouer, ha « Kala-Goañv » e-barzh « Gwalarn ». E gwirionez e oamp
diseblant a-walc'h ouzh diaesterioù ar skrivagner ; yaouank flamm e oamp;
hor c'hudennoù-ni hor boa ha n' oamp ket evit poellañ ervat ar re e ranke
talañ outo un den erru e barr an oad.
* * *
Unan e oa Abeozen hag a glaske da gentañ penn ar reizhded hag an
eeunded. Rak-se en deus staget da bleustriñ hentoù Breizh ; rak-se ivez
eo bet a-du gant ar sokialouriezh d' ar mare ma oa o kenlabourat gant
Yann Sohier. Dre 'benn ma oa un den eeun, digabestr, breizhad hepken,
dieub diouzh pep strollad gall, en deus nac'het e 1939 en em genstummañ
ouzh linenn-oberiañ ar gomunourion e derou ar brezel. Dre 'benn ma oa
herr ha taer an tamm anezhañ en deus sammet e 1940 riskloù n' o deus ket
kredet reoù all sammañ. Hogen evit reiñ ur chañs muioc'h da Vreizh en
defe asantet da zegemer sikour digant an diaoul e unan ; ar respont-se a
oa bet distaget gant ur pab bennak, hervez Abeozen, a oa bet graet gant
ar skrivagner e unan d' ur c'hargiad bennak eus an « Deskadurezh vroadel
» a rebeche outañ bezañ aet da labourat er radio.
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Hini pe hini a soñjo ne oa ket fur dibab Abeozen e-pad ar brezel.
Anzav a ranker avat e oa ret kaout un tamm kalonegezh evit en em ziskouez
Breizhad d' ur mare ma oa menoz an dud ken trevariet ha distroet kement
diouzh an hent broadel e Breizh. Rak, ma oa difur an dibab-se, broadel e
oa memestra hag an dra-se eo a zo a bouez. A-drugarez da dud evel Abeozen
eo bet saveteet ar menoz broadel e Breizh. Evit-se e vezo ar vroad
anaoudek outañ da viken.
Gwaien, 29 a viz Eost 1963.
DEIZIADUR GODELL 1964
An dek 3,50 lur nevez
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol bras evit 500 ha 1.000
R. HUON
2, Venelle Poulbriquen C. C. P. 1629-14
Brest Rennes
KER ARVOR
Pouivetierenn, Loroux-Bottereau
via Nantes
- Levraoueg breizhat-pladennoù ;
- Degemer d' an estrenien ;
- Diskleriadennoù diwar-benn Breizh
- Eskemmoù etrevroadel, h.a.
Goulennit diskleriadurioù.
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AN TIMEUR

Gant Fañch Elies - Abeozen e lise Sant-Brieg
BEZ' e oa kalz e lezanvioù evit kelennerien Skol-vras Anatol Ar
Bras : « Glazig », « Revrig », « Toñtoñ », « Sit Down », « Capua », «
Binett », « Kach », « Nimbus », « Bezouilh », « Toto », hag all... Un
nebeut a anvioù a oa un tammig kemmet : « Tad Manac'h » evit an Ao.
Manac'h, « Gouez » evit kenderv an Ao. Eskop Kemper, « Kretch » evit an
Ao. Kristen... Unan a oa anvet dre e anv-badez : « Alfoñs ».
Tri hepken a oa anvet dindan o anv gwir : Ao. Ar Gwenn, Ao. Oria,
un den gouiziek hag en deus skrivet levrioù-skol brudet diwar-benn skiant
an natur, hag en Ao. Eliès.
Fañch Eliès ?... Un den souezhus ! Da gentañ, ur « Breizh Atao » !
Evidomp-ni, diskibien ar 4vet klas, Gallaoued penn-kil-ha-troad, evel
just, e oa se un dra diaes da gompren. Un den ken fur, ken leal, ken
eeun, ken gouiziek, bezañ a-du gant an dud foll-se ! Souezhusoc'h :
penaos e c'helle Eliès bezañ « Breizh Atao » gant menozioù hanterkomunist ? Pa oa anavezet gant an holl evel gwir-Aviel e oa : « Strollad
Broadel Breizh » - un hanter-dousennad tud gwerzhet d' ar Voched - a oa
bet krouet gant an Nazied evit gwalleur hor mammvro graet. Ha daoust ha
ne oa ket an Nazied keneiledi gant ar Rusianed ?...
Da c'houde, un den kintus gant ur galon aour. Ur wech, ur paotr,
Baudet, a-du gant menozioù Franko, en doa lavaret : « N' eo ket gwir ! »
d' an Ao. Eliès goude ur brezegennig a-enep ar Fascisted. Fuloret,
muioc'h gant menozioù Baudet eget gant e herder, Eliès en doa kaset e
gador ouzh ar voger en tu all d' ar sal ha torret anezhi !... (Baudet n'
oa ket ken pro-Franko hag en doa diskouezet : dont a reas da vezañ un
ezel eus Strollad Broadel Breizh. Kaset e voe gant an Alamanted, e 1944,
en ur c'hamp-ar-marv, Buchenwald pe Auschwitz.) En desped d' e daerder,
Eliès a chomas atav mat ha just goude-se gant ar « fascist » (1)... Ur
wech all, e lavaras : « Ar skol-se a zo un uzin. C'hwi a zo niverennoù.
Pa vo echu ho ploavezh-studi ganin n' anavezin ket ac'hanoc'h. Didalvez e
vo lavarout din : Demat ! er straed : ne respontin ket deoc'h !... » Met
gouzout a rae an holl ne oa ket gwir an dra-se. Sur a-walc'h, Baudet eunan n' eo ket tremenet e-kichen Eliès hep e saludiñ. Pa ne vije bet
nemet evit gwelout...
(1) Eliès n' oa ket gourvennek. An Itron Eliès he deus displeget din, e
Sant-Brieg, penaos, un deiz, e savas kroz etrezo. Mont a rejont hep
rannañ ger d' o gwele ; Fañch, kounnaret, a droas e gein d' e wreg... Epad an noz hi 'voe dihunet a-daol-trumm gant he fried « Te a oar,
karedig, evit dec'h d' an noz, ar wirionez a oa ganit !... ».
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Ur wech all, hor c'helenner en doa roet deomp ur boelladenn da ober
: skrivañ peder pe bemp pajenn e galleg diwar-benn loened doñv. Ha me da
skrivañ un istor fentus bennak diwar nouspet ki. « N' out ket gouest da
skeudenniñ an istor-mañ ! » a laras din ur paotr. « Me ? Geo, sur ! » Hag
e tresis skeudennoù diduellus e pep lec'h eus va foelladenn. Va holl

geneiled a c'hoarzhe o gwalc'h, met, e-pad ar sizhun warlerc'h, pep hini
a grenas evidon : « An Timeur n' emañ ket mat e benn !... Reiñ ur
boelladenn gant tresadennoù fentus da Eliès ! Petra a c'hoarvezo ?
- Eliès a vo fuloret ! Reiñ a raio ur 0 dezhañ.
- Ya ! Hag ur binijenn bennak...
- Ur binijenn ? Nann, pinijennoù betek diwezh ar bloaz !
- Ma ne vez ket kaset er-maez eus ar skol evit ur sizhun rak Eliès
a gemero an dra-se evit goaperezh outañ.
- Ne blijfe ket din bezañ en e groc'hen ! » hag all, hag all.
Pa zeuas an deiz, an holl baotred a antreas er c'hlas hep lavarout
ger, pep hini ankeniet evidon. Hag ar paour kaezh Tonig n' oa ket
lorc'hek, a c'hellit krediñ !... Eliès a zigoras e sac'h, hag a gemeras
ar follennoù... Va faper war ar poelladennoù all... Ar skolidi o vouskomz
: « Chas bihan An Timeut ! »... Eliès, diseblant, ar baotred o tennañ war
o alan, an hini kablus gwen e vizaj gant an aon... « Setu ho poelladennoù
reizhet. Evit hini An Timeur, mirout a ran anezhañ ! »... Un tav... Eliès
ne vousc'hoarzh ket... Va c'halon a zo bihanoc'h-bihanañ... - Kuzul ar
vistri... Un sizhun er-maez... Kounnar va zad... Va mamm o ouelañ. - «
Ya, mirout a ran anezhañ : ul labour eus ar c'hentañ. Skrivet mat,
speredek, dispar ; fazi ebet. Ha gant-se, skeudennaouet ! ha
skeudennaouet mat !... » Ouf !... (1)
(1) Kalonekaat a reas ac'hanon ur wech all. Ur mintin, Eliès en doa
komzet dimp eus ur pezh-c'hoari en doa klevet er skingomz un istor kozhtre hanter-nevesaet, gant Neptun o vutuniñ sigarennoù Havana, Añfitrit
graet ur « pin-up » anezhi hag an Dritoned gant ur Jeneral Tritoñtoñ en o
fenn ! Setu perak e skrivis ur pezh-c'hoari en hevelep giz : « Pyram ha
Thisbe ». N' ankounac'hais ket da lakaat e-barzh ar frazenn-vrudet : « Le
voilà ce poignard qui du sang de son maître s'est souillé lâchement : il
en rougit, le traître ! ». Va fezhig a plijas kement da Eliès ma viras
anezhañ ! Kavet en doa anezhañ « bizarroïde », evel just !
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Un den souezhus, met un den karet ha doujet. Karet, rak mat e oa
Eliès, ha just ; doujet evit e ouiziegezh. Kelenner e oa war ar galleg,
al latin hag ar gresianeg, ur c'helenner barrek da geñveriañ ar yezhioù
gant yezhioù all, en o-zouez ar brezhoneg hag ar c'hembraeg, - iskis,
n'eo ket 'ta ? ar brezhoneg n' eo ket un trefoedach, bez' en deus
reolennoù, lezennoù, evel e gresianeg !... -, ur c'helenner a anaveze mat
spered ar vugale, dreist-holl ar bañsionidi.
Pep beure, e roe dimp keleier ar bed. Tremen a rae ur c'hard-eur pe
hanter-eur evit komz divar-benn brezel Bro-Spagn (« Kavout a rafen
gwelloc'h mervel 'vel komunisted Barselona eget bezañ treitour 'vel
boutinelerien Madrid ! »), war sujed ur pezh-c'hoari klevet er skingomz,
pe eñvorioù-brezel, pe evit lenn « La Condition Humaine ». N' oa ket
amzer gollet. Rak ret eo soñjal pegen hir eo evit krennarded tremen div
eur war oberoù e yezhioù kozh diaes hag a seblante aesoc'h goude komzoù
plijus. Met dañjerus e oa evitañ, rak ar « Strasse » - evel ma lavare - a
c'helle dont er sal d' ar mare-se, pe un enseller (aon en doa rak an
ensellerien ; koll a rae e holl c'halloud). Setu perak en doa lavaret
deomp : « Ma welit ar Rener-Skol, pe an Evesaer, dre ar prenestr, lavarit

a vouezh uhel : ta dzoa trekei, evel pa rofec'h ur reolenn gresianek, hag
e komprenin ! » Amprestet en doa, me gred, en dro-mañ digant unan eus e
gelennerien gozh eus an « Alma-Mater ».
Ne gare ket Eliès ar speredoù troet fall. Soñj am eus e gounnar an
deiz m' hon doa c'hoarzhet eus gwerzenn « Polyeucte » : « Et le désir
s'accroit quand les faits se reculent ! ». Pe, ur wech all, p' en doa
kavet ur skrid hudur e sac'h-skol Yann Ar F... N' en doa ket kaset Yann
dirak kuzul ar gelennerien, met komzet en doa gant gerioù ken kreñv, ken
eeun en e fulor ma c'hellit bezañ sur e voe pareet egile eus prenañ
levrioù lous. « C'hwi a zo holl deut eus den ha maouez, en doa lavaret,
ha ret eo deoc'h kaout doujañs evit ho tad, ho mamm hag ho c'hoarezed. Ha
n' eo ket doujañs prenañ loustonioù evel-se oc'h izelaat ar merc'hed hag
ar garantez... »
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Eliès a oa boas da lavarout : « Bizarre autant qu'étrange » pe : un
dra « bizarroïde quelconque » ha setu paotred o skrivañ an troioù-lavarse en o foelladennoù, hag Eliès nec'het da reizhañ... hep lavarout ar
wirionez. Rak Youenn Drezen en deus diskleriet din ar perak eus an
traoù : an troioù-lavar kurius-se a veze implijet gant ur c'helc'hig,
gant Drezen, Jakez Riou, Kreston hag Abeozen. Pep tra a oa « bizarroïde »
ganto, pe gentoc'h : « Ezarre autant que bitrange !... »
An Ao. Yezekel, mestr gourenerezh, a oa un den mat kenañ, met,
n'ouzon ket perak, Eliès a rae atav goap outañ, dreist-holl pa wele
anezhañ o vont d' ar porzh-uhel, noazh e vruchet. « Sellit 'ta, paotred,
setu Den-ar-C'hoadoù o tremen ! » Gant ar gelennerien all, e oa Eliès
loariek ; a-wechoù e chome ur sizhun pe ziv hep komz ouzh an eil pe ouzh
egile, pe ouzh den ! Chom a reas atav avat keneil gant an Ao. Raffray pe
an Ao. Fauvel, ur Gall en doa anavezet er Brezel 14-18. An Ao. Fauvel en
deus laret din : « Eliès a zo atav bet taer e venozioù disheñvel, katolik
pe komunist, met ret eo anzav un dra : biskoazh n' eus bet kemm en e feiz
vreizhat ! N' on ket a-du gantañ, met leal eo bet Eliès d' e Vro ha d' he
yezh ! »
Ni ivez, paotred, gall hor speredoù, - n' oa ket, neuze, muioc'h
eget 2 pe 3 vroadelour e-touez diskibien ar Skol-Vras -, a viras doujañs
d' hor c'helenner abalamour d' e lealded. Biskoazh n' em eus soñjet, d'
ar mare-se, droug diwar-benn an « treitour », ha biskoazh n' em eus
klevet ger ebet war se digant va c'heneiled. Er c'hontrol, bamet e vezemp
gant e galon, dreist-holl pa oa chomet azezet, e-unan, e-pad ar «
Marseillaise » dirak miliadoù a dud, evit gouelioù 150vet deiz-ha-bloaz
an Dispac'h-Bras, e Sant-Brieg. Hag e oamp a-enep d' ar bolised o-doa
evezhiet anezhañ ar bloaz a-raok, pa oa deut ar Prezidant Albert Lebrun
er Skol-Vras. « Ya, a lavaras un deiz Eliès, er beure-mañ, dre va
frenestr, e welis un den e lenn ur gazetenn bennak war riblenn ar straed.
Ugent munut goude, al lenner a oa atav aze !... Chomet on er gêr, da
gentañ peogwir n' em boa c'hoant ebet mont da welout ar « Polichinelle »
-se, « Bébert-hir-e-zaoudroad », hag ivez evit lezel ar yarig da yenaat
em straed. Met, n' eus forzh, ha n' eo ket ur vezh ober traoù evel-se en
ur Republik ? » Hag en ur c'hoarzhin : « Hogen, c'hwi a oar, paotred, ar
wirionez a zo gant ar ganaouenn :
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« I1 se mit à chanter :
Vive la République !
Mais il se fit boucler,

Vive la Liberté !... »
Er bloavezh-skol 1938-1939, F. Eliès a savas ur strollad studierien
war hor yezh, evit al « Loisirs dirigés » ar sadorn d' abardaez. Bez e oa
strolladoù all er Skol-Vras, met kalz anezho a yeas da get, pe dost da
netra goude tri pe pevar miz. Niver ar vrezhonegerien ne gemmas ket :
etre 25 ha 30 diskibl. Ha me, ganet e Breizh-Uhel, hep anavezout ar yezh
nemet un hanter-dousenn gerioù (hag ur frazenn eus Ronan a Germene, va
c'henvroad : « Ha trec'het eo d' ar fin ar Gall, enebour Breizh » - a
zistagen « trechet », « fiñ » ha « Brez » !...) a grogas da gemer ur ger
amañ, ur ger aze, da ober frazennoùigoù, da lenn un tammig. Eliès a oa un
diaraoger. Pemzek vloaz a-raok an Deskadurezh Gall e kelennas gant
doareoù-nevez : kanaouennoù, pladennoù enskrivet, divizoù, c'hoarioù,
gerioù-kroaz, ha me oar. Lenn a rejomp kontadennoù « Gwalarn », dreistholl marvailhoù ar mor...
Re blijet e oamp. Lagad-Pariz a oa warnomp. Istor Sorserezh Enez al
Loc'h ha kanaouenn « Foei ! Foei ! Foei ! » a oa dañjerus-tre evit ar
Republik ! A-raok fin ar bloavezh, an Ao. Monnard, Rener ar Skol-Vras, a
c'halvas Eliès evit difenn outañ kenderc'hel e gentelioù. Perak ? Ur
paotr, va c'heneil Pol Ar Person, ha ne oa ket bet muioc'h eget div pe
teir gwech d' ar c'hentelioù kentañ en doa resevet er Skol-Vras ul lizher
eus « Strollad Broadel Breizh ». An dro-gamm-se a oa ur falloni. Eliès a
gomzas an deiz war-lerc'h er c'hlas latin diwar-benn kentelioù brezhonek
- hag e c'hellan touiñ e oa ar wirionez gantañ - : « N' em eus ket graet
politikerezh ebet e-pad ar c'hentelioù-se. N' anavezan ket Ar Person
muioc'h eget an diskibien all ha n' eo ket me zo kiriek ma 'z
broadelour : n' eo ket chomet zoken em c'hentelioù ! Barnet on bet hep
din gallout en em zifenn. Me 'zo bet keneil gant paotred « Breizh Atao »
ha « War-Zao ! ». An holl venozioù a zo mat ma 'z int gwir ; ar baotredse n'int ket falloc'h eget izili ar strolladoù-all... » N' oa ket Abeozen
fuloret, an deiz-se. Re boaniet e oa. Ha ni ivez, poaniet e oamp... Adal
an deiz-se e teuas menozioù fentus em spered, ha marteze en speredoù all.
Prenañ a ris ul levr aliet din gantañ : « Histoire du Peuple Breton »
gant Duhamel hag e teskis un Istor disheñvel diouzh an Hini studiet
betek-hen.
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1940. An Alamanted e Sant-Brieg. Ar Skol-Vras kemeret ganto ha
kemmet en ur « Theodor Körner Kazern » bennak, ma ne fazian ket. Ar SkolVras a yeas er « C'hastell », e-kichen ar savadurioù kozh, hag Eliès a
gendalc'has da gelenn galleg, latin, ha gresianeg betek un deiz ma voe
galvet ur wech all gant an Ao. Monnard. N' ouzon ket petra a c'hoarvezas
etrezo. Un tabut vras a savas hag Elies a yeas kuit, fuloret, en ur
stlakañ dor ar Rener-Skol. Ha ne voe mui mui gwelet er Skol-Vras. Monnard
a lavaras en doa lakaet er-maez an treitour, hag e c'hoarias ar c'haroure-vro. Sur a-walc'h, Fañch Eliès, an den hag en doa kollet e yec'hed gant
gaz-Yper, eo a oa kablus eus drouziwezh Bro-C'hall e 1940 !...
Goude-se, e welis Eliès teir gwech. Ur wech e Sant-Brieg, e 1942,
pa 'z is da gemer ul levr bennak ; ur wech-all, e Roazhon, e 1945 pe
1946. En e walleurioù e oa laouen-tre ouzh va gwelout. Hag ar wech
diwezhañ e 1962. Komz a rejomp, ur maread, en e vurev. Pa 'z is kuit, e
chomas ouzh e brenestr betek m' en doa va c'harr kuitaet plasenn Ar Baol.
viz.

Ar wech diwezhañ a welis Abeozen, e oa o sec'hañ un daerenn gant e

Me a zo bet marteze an hini nemetañ eus ar Skol-Vras o vont d' e
interamant : kemennet e oa bet din e varv gant va c'heneil Youenn Drezen.
Met pa 'z is da vodadeg bloaz an Diskibien-Kozh ha ma rois keloù e varv e
voe mantret an holl (Marieg An Toazer en o zouez) hag e-pad ar pred e voe
komzet kalz, ha komzet mat diwar-benn ar c'helenner en doa roet d' e
ziskibien ar sturiad-mañ : gnoti seauton.
Kenavo 'ta, Aotrou Eliès, ha trugarez evit kement tra hon eus
desket diganeoc'h !
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T. JEUSSET
VA C'HELENNER BREZHONEG KENTAÑ
PA oan trizek vloaz e lennen bep miz « Breiz Atao », kannad an «
Unvaniez Yaouankiz Vreiz » hag e fellas din un deiz deskiñ brezhoneg.
Skrivañ a ris da « Aotrou merour » ar gelaouenn hag e resevis digantañ ul
lizher kalonek. Kouviet e oan da vont d' ar burev, 21, straed La
Chalotais, eil solieradur, d' ar sul nesañ.
An holl hag a oa bodet eno a c'hortoze - sur - ur c'hozhiad peogwir
am boa goulennet « jusqu'à quel âge on pouvait apprendre le breton ». Pa
weljont ur c'hrennard nevez-loc'het eus ar skol derez-kentañ, gwisket
gantañ bragoù hir nevez hag a laoskas dezho (ez aonik !) e anv hag e
gentanv, e voent souezhet-mik. Ar re-se a oa ugent vloaz, da vihanañ.
N' ankounac'hain biken an deiz-se merket don em eñvor ! Anavezout a
ris Frañsez Debauvais, lesanvet « Fañch » - ar merour, dres, e oa ! Leon Millardet, mab ur mezeg, Iwerzhonad e unan abaoe pell, Loeiz
Andouard, ofiser yaouank eus ar verdeadurezh-koñvers, Marchal, « studier
war an tisavouriezh » ha kenrener ar gelaouenn « Breiz Atao ». P' en doa
hennezh kejet ganin e traoñ ar skalier en doa soñjet e oan ur paotrkefridi bennak. Ur sul beure, deiz an Aotrou, ne oa ket posubl e Roazhon.
Kouviet e voen rag-eeun, da vezañ skoliet e brezhoneg. Dont a reas
d' an ampoent un den krenn e vent, treut hag askornek e zremm, togn e
fri, hag a sellas a-gorn ouzhin. Ur soudard eus 14-18 e oa. Tremenet en
doa ar brezel penn-da-benn er fozioù-difenn hag e oa deuet diouto « aenep an holl armeoù ». Fañch Eliès e unan e oa, lesanvet Abeozen gant e
genseurted. Un den hag a oa kelenner e Lise Roazhon !
Ar sulvezh-se
patron an ostizien
Perrot. N' oan ket
a-hend-all, hag-eñ

e kendalc'has da zisplegañ « Buhez Sant Theodot,
», embannet gant « Emgleo Sant Ildut » an Aotrou
barrek da veizout ur skrid ken uhel-se. N' on ket sur,
e veize mat anezhañ « ar re vras » !
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Azezet war ur gador, e selaouis ar c'helenner gant furnezh hag e
skrivis gerioù boutin a alie din Fañch Debauvais diskrivañ.
Ur gador... ya. Miret e oa bet evidon. N' oa nemeti er sal. Ken enk
e oa houmañ ma oa kludet hiniennoù war an arc'h vihan pe war an daolskrivañ.
Merket e oa, avat, gant un tamm kleiz : « Salle de Rédaction Défense d'entrer » war dor (morailhet) kegin ar perc'henn.
Dont a ris bep sul vintin hiviziken d' ar skol vrezhonek (hag a oa
war un dro bodadeg « Unvaniez Yaouankiz Vreiz ». Evel-se eo bet frammet
an dispac'herien da zont. Tasmant Abeozen a vousc'hoarzh sur on, pa lenn
ar c'homzoù-mañ a-us d' am skoaz.
*
Meur a vloavezh goude e kuitaas Abeozen hor c'hêrbenn... Ha me war
hentoù ar Bed. En em welout a rejomp adarre e-pad ar brezel etre an

Alamagn ha Bro-Saoz. Koun am eus eus un nozvezh laouen en hor C'hoariva
broadel. « Saint Tu-pe-tu » gant Mikael Geistdorfer, maer Dinan, a oa
displeget war al leur ha ni da c'hoarzhin peogwir en doa Kreston treset
flourdilizennoù divent war gein porpant an archerien. Fringal a rae
Abeozen e-pad an ehan-c'hoari. Ur yaouankiz nevez en doa adkavet.
Ha setu an deizioù kriz, Rasklet an Emsav. Ar spont dre-holl ha me
war dec'h. Gwerzhet gant ar Suised ez on bet kaset en-dro da Roazhon,
chadennet va daouarn, etre daou archer. Bountet en ur gell evit an
nouspet gwech e welan diouzhtu tri anv engravet war ar vur :
F. Eliès
Y. Drezen
hag hini ul liver brudet. Va unan-penn emaon avat. Kuitaet o doa va
c'heneiled an toull-bac'h evit mont en ur varakenn kelc'hiet gant orjal
dreinek er C'hamp Margueritte (netra da welout gant ar Santez, anv ur
jeneral e oa !).
- Ur c'helenner e oa Abeozen, a soñjen, petra a veze tamallet
dezhañ ? Ha, karout e Vro, difenn e vroadelezh, bezañ displeger brezhonek
Skingomz Roazhon-Breizh.
...Hon enebourien o ren. Didruez int.
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Warnon un tamall spontus : « Emglev gant an enebour ». En arvar on
da vezañ fuzuilhet. Kondaonet e vin d' ar galeoù da viken... hepken. Ha
kuit eus Roazhon gant ar re all. Kaset omp da Vro-C'hall. Dres, en abati
savet gwechall-gozh gant Roparz Ervezel, den Santel va farrez.
Treuzfurmet e oa bet e bac'h-kreiz gant an Impalaer Napoleon.
*
Setu bremañ lizhiri kaset din gant hor mignon. Skrivet eo bet an
hini kentañ e 1949. Rak roet eo bet din gant an aluzonour e Kamp
orjalennek Spinial, « dans les Vosges »... Barennet am eus gant liv du
Sina an deiziad. Kompren a rit perak ?
7, straed Vandamme 14e.
Keneil ker,
Evel a soñjez n' am eus degemeret an doare-skrivañ nevez nemet dre
sentidigezh. Atav e plij din gwelloc'h an hini kozh. Aesoc'h eo,
eeunoc'h, plijusoc'h d' al lagad, hogen ha Gwenediz ? En abeg dezho eo
bet graet an doare-skrivañ-se. Dezho eo da lavarout ha talvezout a ra
evito d' un dra bennak pe get. Neuze e vo gellet diazezañ unan nevez. Rak
n' eus forzh penaos ne gredan ket e vo distroet d' an hini kozh. Pe gant
ar re a zo aet kuit pe gant hor mistri hiziv ne vo spi da gaout degemer
er skol nemet d' ur brezhoneg.
Evit Meven Mordiern ha Frañsez Vallée e rankan anzav n' em eus ket
bet ur glac'har dreist en ur resev keloù o marv (1). Vallée n' oa ken
nemet ur skeud eus an amzer dremenet ha Meven Mordiern en deus gouzañvet
kalz eus ar vuhez er bloavezhioù diwezhañ. N' ouzon ket petra a zo en tuall d' ar vuhez-mañ. N' eus forzh petra 'zo, daou zen a seurt-se n' o
deus ket da gaout aon ha pa na vent ket disi.
Stad a zo ennon o soñjal e c'hellez lenn Al Liamm (2). Paotred

gredus a zo o kas en hent ar gelaouennig-se. Penaos digalonekaat pa
weler, ur wech skignet er seizh avel an Emsav hon eus anavezet, paotred
yaouank start o tont da genderc'hel gant al labour. Deiz pe zeiz e vo
tizhet ar pal.
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Pa lennez Al Liamm e c'helli adkavout en niverennoù diwezhañ
pennadoù gant O. M. Barzhonegoù davet ar vro, Tri fezh an Toull-Bac'had
(3) hag un notenn diwar-benn da Anvioù-Lec'h a Vreizh-Llhel. Evel-se e
weli ne zistag ket diouzh an Emsav daoust dezhañ da vezañ en tu-all d' ar
mor en Amerika ar C'hreisteiz.
Bremañ, keneil ker, e reketan dit dont er-maez an abretañ ar
gwellañ eus kenkizioù Marianna. N' on bet dalc'het ganto nemet pevarzek
miz. Hir am eus kavet an amzer padal. Evel just on bet torret eus va
c'harg gwechall hag e labouran evel divanker-amprouennoù en un ti
moulerezh e kêrbenn Bro-C'hall. Met marteze e teuio ar peoc'h hag ar
vadelezh da c'hounit un deiz an trec'h e kalonoù dister hor mistribremañ.
Ne dalvont ket nemeur siwazh, ha bevañ a reont dreist-holl diwar
gasoni.
Ganit a galon leal.
F. ELIES.
(1) Mantret e oan bet e kamp spontus Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) en ur
glevout e oa marv hor mistri gozh !
(2) E Fontevraod ez eo difennet-groñs. Hag en Ecrouves... Lamet e oa bet
diganin « Ma c'horn-bro » Luzel, zoken ! E Spinal, e serre ul lagad ar
wardourien. Kalz Elsasiz a oa ganeomp.
(3) Bac'het e oa bet O. M. en Italia gant an « Englichien ».
Dieubet e oan p' am eus resevet an eil lizher. Keloù am boa a-raok
digant Abeozen dre hantererezh Youenn Drezen.
Ar Baol 25-3-55.

F. ELIES - ANDRÉ
« Rose-Marie », 4, avenue Foch.

Keneil ker,
Ne deo ket marv Morvan Marchal pe da nebeutañ n' oa ket e Kerzu
1954. Ha va c'heloù-me, bet gant n' am eus ket soñj piv, a oa kalz
koshoc'h. R... H..., bremañ e Levraoueg Broadel Bro-C'hall a gredan, a zo
bet ouzh e welout d' an ampoent en ospital. (...)
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Setu ar pezh en deus kemennet din O. M. en ul lizher eus ar 4 a viz
Meurzh. Ali en deus roet din da skrivañ dezhañ ha n' em eus ket graet
c'hoazh. Fall a-walc'h e oa e stad. Te ha Youenn a vo moarvat primoc'h
egedon. - N' em eus ket respontet dit abretoc'h dre ma oan e soñj mont d'
an Naoned e-kerz miz C'hwevrer ha n' on ket bet. Bremañ e c'hortozin
Ebrel pe Vae. - Evit Youenn mantrus e kavan ne dafe ket bravik e stal. N'
hellan nemet hetiñ ez afe gwelloc'hik. Siwazh ! an hetoù, zoken a-greiz
kalon, n' o deus ket un nerzh drezo o-unan. - Tad S... a zo merour un ti-

debriñ eus Skol-Veur Pariz. Ne deo ket fall ar bed gantañ bremañ. Nemet
skuizh eo e galon. Re abred e stag ; re ziwezhat e tistern. Mont a raio
marteze er bannlev, kostez A... gant an hevelep micher. Diskuizhoc'h e vo
eno ha lojet e vo. - Meur a vicher en deus graet a-araok. « Visiteur
médical » da skouer. Hogen ret bezañ yaouank ha skañv a droad evit ar
vicher-se. E vab Jakez, bet bac'het ivez, a ra an dra-se ouzh tu
Perpignan. Dimezet eo d'ur plac'h eus an tu-se. (...) Divac'het out bet
d' an hevelep deiz ha me nemet 6 vloaz diwezhatoc'h. Chañs vat dit gant
da labour. Erru an amzer vrav, ne vi mui dilabour alies. - Stad a zo
ennon en defe plijet deoc'h Bisousig. «Buhez un tiegezh ha neuz ur
c'horn-bro... dre istor ur c'hazh » evel ma lavar din ur c'henvroad. Ur
frealz eo bet din sevel ar skrid-se, e Kell 5, e dibenn 1944 (1),
Eñvorennoù gwellañ un tremened na vevo mui. - Lavar da Youenn ez eo
dimezet O. M. gant e genvroadez eus Lechiagat a oa sekretourez e RoazhonBreizh. (...)
Ganit a galon,
Fr. ELIES.
(1) Bac'het on bet er gell-se pa 'z on bet kondaonet. Melloù chadennoù
ouzh va zreid ha va daouarn ha pevar keizh ouzh va gortoz. Ar spont, m'
hel laver deoc'h !
Ha bremañ, al lizher diwezhañ bet ganin a-raok e dremenvan.
Ar Vaol 30vet Ebrel 1963.
Keneil ker,
N'ouzon ket ha barrek e vefen da grapat tosenn Talensac, rak gwall
glañv on bet warlene llvet a Veurzh. E oan o vont d' an tu-all, paour
kaezh den, « insuffisance cardiaque ». Harzet on bet war an diribin gant
ur mezeg n' anavezen ket.
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Nevez erruet er Vaol. E dro a oa chom er gêr da sul ha setu me
saveteet. Siwazh n' oun ket bet fur da c'houde. Aet on da skuizhañ e Kamp
ar Vrezhonegerien e Sant Nikolaz ar Pelem ha gwashoc'h c'hoazh e
Kendalc'h Landreger. Eno eo bet kaset da get an tamm nerzh a vane din.
O ! eñvorennoù talvoudus-dreist am eus degaset ac'han. Ker o deus koustet
din abaoe. Difurnez penn-da-benn ha setu me war va fenn adarre war du an
toull don. (...) Furoc'h e vin en dro-mañ. Bez trankil ned in ket da
redek bro. Chom a rin er gêr da labourat un tamm adarre.
Kontant on e vez bet plijet gant Yezhadur ar C'hembraeg krenn. Ul
labour savet pell 'zo eo. N' on dare perak ez eus manet un toull en ul
lec'h. Gwelout a ri aes : va ger a vank. Marteze ne deo ket lennet an
daou c'her war an dornskrid.
Kas a ran dit ul levrig [« Damskeud eus hol lennegezh kozh »], o
soñjal n' ac'h eus ket anezhañ hag e plijo dit. Disoñjet em eus lakaat ur
ger dedi e derou al levr. Pa soñjan, peg aze Exp. F. Eliès hag all war
gein ar bakadenn.
Bez yac'h, a reketañ dit, ha kred ne ran tamm ebet fae war da
labour a-zivout an anvioù-lec'hioù. Ar C'hontrol bev eo a ran. Ar brasañ
istim am eus evitañ.

Ne ran ket hiroc'h va lizher evit gellout lakaat er post bremaik.
Ganez e karantez Breizh.
F. ELIES.

Ne welin mui Abeozen. Un deiz am eus resevet ur gartenn-gañv
herminiget. Beziet e oa. Re baour e vijen bet evit mont d' e interamant.
Spi am eus e vo dimp - « ar re-eeun a spered » - rouantelezh Doue. D' hor
mibien da gerzhout war roudoù o zadoù !
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AR GEBEN DOñNVAET
(The Taming of the Shrew)
pezh-c'hoari gant W. SHAKESPEARE
lakaet e brezhoneg gant J. L. EMILY
prientet evit an embann gant Alan Toravel hag ur strollad brezhonegerien
Rakskrid gant P. Denez
(KENDALC'H)
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ARVEST V
Diviz 1
Padova. Dirak ti Lusensio.
Petruchio, Katarina, Visensio, Gremio a zeu tre.
PETRUCHIO
E ti Lusensio setu ni degouezhet
Hag houmañ eo e zor. Ti va zad ne sko ket
War ar ru-mañ. Mont a rankan betek eno
Rak-se ez an da lavarout deoc'h kenavo.
VISENSIO
He. Na yeloc'h ket kuit er mod-se hep trinkañ
Emichañs, me e dad, e c'hellan, neketa,
Reiñ degemer deoc'h en e di ? Un dra bennak
A c'hellimp kaout ivez.
(Skeiñ a ra war an nor.)
GREMIO
Posupl, nemet tud vak
Ne gavfot ket, rak, en diabarzh ez eus preder
Gwelloc'h eo deoc'h skeiñ kaletoc'h.
(Ar pedant a sell dre ar prenestr.)
AR PEDANT
Pegen pounner
Eo dorn hennezh. Ha c'hoant en deus d' he divarc'hañ ?
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VISENSIO
Lusensio hag eñ a zo er gêr ?
AR PEDANT
Ya da.
Nemet n' en deus ket kalz amzer da goll bremañ.
VISENSIO

Ma teufen, koulskoude, evit degas dezhañ
Mil skoed pe zaou, evit ober e baotr yaouank ?
AR PEDANT
Nann, dalc'het int, amañ n' eo ket arc'hant a vank
En dra ma vezin bev, e c'hello kaout e walc'h
Rak evitañ aotrou eo digor bras va yalc'h.
PETRUCHIO
Ah ! Pa lavaran deoc'h e oa karet ho mab.
Padova, gwelit a zo ur gêr eus an dibab
Ha klevit 'ta. Lavarit da Lusensio
Na yelimp ket diouzh an nor-mañ ken ne teuio
D' he digeriñ. E dad a zo ganen
Ouzh e c'hedal.
AR PEDANT
Gaouiad. Ur gaouiad fall 'n out ken
E dad a zo amañ o sellout er prenestr
An nor ne vo ket digoret. Me eo ar mestr.
VISENSIO
C'hwi eo e dad ?
AR PEDANT
Evel-se e lavar e vamm
Hag evit hen larout, ne ra ket genou kamm.
PETRUCHIO
Ah, trubard, Evel-se eo e ouzoc'h laerezh
Anv un all ?
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AR PEDANT
Krogit en e gabiez
Rak aon am eus na ve ur soñj fall en e benn
Ha n' en defe krogoù da gaout ouzh al lezenn.
(Biondello a zeu tre.)
BIONDELLO
Setu i eureudet. Doue da skuilh e vennozh
Warno... Mes piv a welan amañ ? Va mestr kozh.
Visensio... Ganeomp emañ echu ar stal.
VISENSIO
Deus amañ, boued ar groug.
BIONDELLO
C'hwi hoc'h eus c'hoant farsal ?
Ma karan, me 'sento ouzh kement den a zo.
VISENSIO
Deus amañ, lampon fall, pe da gont az pezo
Hag ankounac'haat a zo un dra amjestr
Pa ne vez bet biskoazh anavezet an dra.
Eus kouent Sant Atanaz e teuit, pe betra ?
Klev anezhañ. C'hoant dezhañ va dianzavout ?

N' ac'h eus mui soñj pegen mat on bet evidout
Eus ar bazenn izel am eus bet d' az tennet ?
Me, da vestr kozh Visensio ?
BIONDELLO
Va mestr karet
Visensio ? Ankounac'haat hevelep den ?
Sellit outañ aze er prenestr. Na seven
Eo e zremm. E c'herioù 'zo dous evel ar mel
Nag a dizh, hag a boan a laka ur mevel
Da sentiñ ouzh ur mestr evel hennezh.
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VISENSIO
E gwir ?
Va gerioù me, dal, dal
(Skeiñ a ra gantañ.)
...'zo kalet evel dir.
BIONDELLO
Sikour 'ta ! Sikour 'ta va zudoù ! Ur fursod
A sko warnon amañ evel war ur volod.
AR PEDANT
Sikour 'ta, va mab kaezh. Baptista, sikour 'ta.
(Mont a ra kuit diouzh ar prenestr.)
PETRUCHIO
Gwelout a raimp kenkoulz penaos e troio 'r stal.
mevelien.)

(Ar pedant a zeu en-dro dre a-dreñv ; Tranio, Baptista ha

TRANIO
Ha piv oc'h-hu, aotrou ; ken hardizh ken brutal
Ma skoit ken dizamant war vevelien va zi ?
VISENSIO
Piv on a c'houlennez ? Goût a rez difazi.
Piv out-te da gentañ, krouadur dinatur
Bet degaset amañ en aviz bezañ fur ?
Padal, siwazh, e-pad m'edo da dad du-hont
Daoubleget dindan e labour, te, divergont,
A sikour va mevel da evañ va c'hwezenn !
BAPTISTA
Daoust an den-mañ hag eñ na ve ket loariadenn ?
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TRANIO
Diouzh ar gwel ac'hanoc'h e lavarfed, aotrou,
Ez oc'h kont pe varkiz. Met siwazh ho komzoù
A ziskouez sklaer d' an holl ez oc'h un inosant.
Peseurt droug a ra deoc'h eta gwelout arc'hant
Em godelloù, ha gwelout perlez en-dro din ?
Hag evit plijout deoc'h o c'huzhat a rankan

War an digarez-se e reont poan d' ho lagad ?
Nann, nann, aotrou. A-drugarez Doue ha va zad
Aes em eus da zerc'hel va renk, ha mennet on
D' hen ober gwazh a-se ma rannit ho kalon.
VISENSIO
Da dad a leverez ? Da dad, o bambocher !
E Bergamo gwechall a zo bet gwiader.
BAPTISTA
Nann, nann, n' emaoc'h ket mat, pell ac'hano
Peseurt anv en deus e kav deoc'h ?
VISENSIO
E ano ?
E-giz n' am befe ket a soñj, evel eus dec'h
Eus an devezh, memes eus an eur hag al lec'h.
Ma kavis anezhañ dilezet gant pep den,
Prest da vervel dija dindan an amzer yen.
Ah, Tranio va holl garantez evidout
Ac'h eus ankounac'haet ? Hag e rankan gwelout
Va mab kollet ganez ouzhpenn, ah, Tranio.
AR PEDANT
Azen sod. E anv a zo Lusensio
Mab unik eo din-me hag hêr d' am holl danvez.
Tec'hit ! Tec'hit ac'hann gant ho rannellerezh.
VISENSIO
Lazhet en deus e vestr. Oh, penaos gouzañv ken ?
An taol 'zo re galet evit kalon un den.
Oh va mab, oh va Doue.
TRANIO
Krogit, krogit ennañ
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VISENSIO
Va mab, lavar, petra ac'h eus graet anezhañ ?
TRANIO
An dug, galvit an dug. Galvit an archerien.
(Un archer a zeu tre.)
Ya, ma yelo en toull e-touez ar vezvierien
Eno da vihanañ e c'hello rendaelat
Archer, krogit en diboell-mañ. Ha c'hwi, va zad
Grit ar pezh a zo ret evit ma vo galvet
Da zont dirak al lez-varn da geuziñ d' e bec'hed.
VISENSIO
Me d' ar prizon ?
GREMIO
Archer, gortozit un tammig
Me a lavar na yelo ket.

BAPTISTA
Te, berrboellig,
Chom peoc'h. Hag eus petra en em emell aze ?
GREMIO
Diwallit, Baptista, na gwazh eus a-se
Me a rofe va fenn da droc'hañ eo hemañ
Ar gwir Visensio.
AR PEDANT
Degas da benn amañ.
GREMIO
Nann. nann, difennet eo.
TRANIO
Lavar ivez diouzhtu
N' on ket Lusensio. Bez ez on, emit-hu.
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GREMIO
Gouzout a ran ez oc'h.
BAPTISTA
Allo, yao, d' ar prizon.
Eno ma kar e c'hell ober goap ac'hanon.
VISENSIO
Ah, Padou. Evel-se neuze e tifennes
An estren war da zouar ? O ! Ma n'eo ket ur vezh !
BIONDELLO
Emañ echu ar stal. A-hont emañ
N'hoc'h eus ken da ober nemet nac'h anezhañ
Pe emañ graet ganeomp.
(Lusensio ha Bianka a zeu tre.)
LUSENSIO
Pardon, va zad, pardon.
VISENSIO
Oh ! Va mab a zo bev. Oh ! Pegen eürus on.
(Biondello, Tranio hag ar pedant a dec'h kuit a herr.)
BIANKA (o taoulinañ)
Va zad pardon.
BAPTISTA
Peseurt pec'hed ac'h eus te graet ?
Pelec'h emañ Lusensio ?
LUSENSIO
Oh, n' eo ket aet
A-bell, bezit hep aon. Me eo Lusensio,
Evel m' emaon gwir vab d' ar gwir Visensio
A welit amañ dirazomp. Dimezet on

D' ho merc'h hep gouzout deoc'h mes he c'halon
N' eo ket bet faziet, nann.
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GREMIO
Aze, 'z eus peadra
Da goll un afer vat gant testoù ar sklaerañ.
VISENSIO
Mes e pelec'h emañ ar mevel daonet-se
A rae kement a c'hoap ouzhin bremaik aze ?
BAPTISTA
Che ! Lavarit, ha n' eo ket hemañ Cambio ?
BIANKA
Bremaik ez oa ; mes bremañ eo Lusensio.
LUSENSIO
Ar garantez a ra burzhudoù evel-se :
Va c'harantez evit ho merc'h a reas din-me
Cheñch outañ va dilhad, ha va anv da heul
En doare-se em eus gellet pignat er skeul
A gasas ac'hanon betek kalon ho merc'h,
Hag eno evit mat em eus kavet herberc'h.
Tranio na reas seurt nemet war va goulenn.
Rak-se 'ta pardonit dezhañ.
VISENSIO
Ur fromadenn
A rez din em c'halon, va mab, mes da vevel
A zo e deod ken flemmus ha ken distagell
M' en dije va c'haset ken buan d' ar prizon.
BAPTISTA (da Lusensio)
Hag evel-se, aotrou, e rit goap ac'hanon ?
E timezit d' am merc'h hep goulenn an aotre ?
VISENSIO
Diwezhat eo bremañ da gemer ar gweltre.
Mes bezit dinec'h-holl, Baptista ; rak va mab
M' hel lavar deoc'h, n' eo ket bet ganet en ul lab.
Arc'hant a zo da reiñ gantañ, hag ho pugel
A c'hell disoursi-kaer kregiñ en e gazel.
Mes deomp en ti, ma c'hellimp en em zistanañ
Eus an dro lous a zo graet deomp. Perak ginañ ?
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BAPTISTA
Ya, deomp, ma vo gwelet penaos e troio 'r stal.
LUSENSIO
Bianka, lezomp hor c'halonoù da dridal.
Da dad ne oar ket pegen brokus eo va zad
Bez sur e roio deomp, e roio un dornad.
GREMIO
Ac'hanta, Gremio ? Da gouign a zo panenn.

Kerzh ac'hann pa gari, rak netra n' ac'h eus ken
Da c'hortoz. Koulskoude deomp da heul ar re all
Ha pa n' em befe seurt ebet ken da c'hedal
Va lod, da vihanañ, am bo eus ar friko.
KATARINA
Deomp da welout peseurt e savo alese.
PETRUCHIO
Ur pok din da gentañ, hag ez aimp goude-se.
KATARINA
Ur pok e-kreiz ar ru ?
PETRUCHIO
Perak ne rofes ket
Daoust ha mezh az pefe oc'h anzav da bried ?
KATARINA
N' am eus ket da ; mezh am eus hepken o pokat.
PETRUCHIO
Ya, ya, kompren a ran, ur vaouez ken delikat
Na dle ket chom war ar ruioù. Allo, en-dro
War du ar gêr.
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KATARINA
D' ar gêr, nann, nann. Me a roio
Ur pokig deoc'h gant ma kendalc'himp gant hon hent.
PETRUCHIO
Mat eo, Katell. Gwelout a ran n' out ket re zisent
Un tammig a sentez diwezhat marteze
Mes diwezhat a zo gwelloc'h eget morse.
Diviz 2
Padova. Ur gambr e ti Lusensio. Emañ aozet ur banvez. Baptista, Visensio,
Gremio, ar Pedant, Lusensio, Bianka, Petruchio, Katarina, Hortensio hag
an Intañvez, Tranio,Biondello ha Garmio a zeu tre.
LUSENSIO
N' eo ket hep poan, mes hon taol a zo aet da benn
Bremañ ? Nekwir ? E c'hellomp holl bezañ laouen
Evel ar soudarded goude un emgann hir
A c'hoarzh d' ar c'hlezeier ha d' ar bolodoù dir.
Katarina, va c'hoar, va breur Petruchio,
Ha c'hwi itron, ha te ivez Hortensio,
Ha c'hwi va zad, kenkoulz ha c'hwi holl, mignoned
Eomp 'ta ouzh taol ma karit, ha greomp enor d' ar pred.
Evomp ha marvailhomp, bezomp evel er gêr.
Petruchio, krediñ a ran n' eus ket ur gêr
En Itali a-bezh a ve an dud enni
Sevenoc'h ha drantoc'h eget en hon hini.
PETRUCHIO

Ya, ar merc'hed, dreist-holl a zo seven meurbet.
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HORTENSIO
Sal evidomp hon daou ez pefe lavaret
Ar wirionez.
PETRUCHIO
Hemañ ' zo dija o krenañ
Gant aon e ve bet gwall baket.
AN INTANVEZ
N'emaon ket da
Ha va brasañ fiziañs am eus lakaet ennañ.
PETRUCHIO
Na fachit ket, rak ñ eo ket c'hwi a damallan
Ne damallan nemet ho kwaz.
AN INTANVEZ
Neb a zo lous
E fri, a gav dezhañ an holl a zo mourvous.
KATARINA
Mar plij, itron, petra intentit dre eno ?...
AN INTANVEZ
C'hwi zo prest da fachañ ivez, war ho meno ?
KATARINA
Un esa eo ha ne vo ket diaes hen ober
Na rankimp dispign evit-se nemet ur ger.
(Katarina, Bianka hag an Intañvez a ya kuit.)
PETRUCHIO
Lavaromp 'ta bremañ d' hor gwragez dont d' hor c'haout
Ar wreg ar sentusañ a c'hounezo ar maout.
HORTENSIO
Dav dezhi, mes peseurt e vo ar maout ganeomp ?
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LUSENSIO
Hanter kant lur.
PETRUCHIO
Lusensio, kenetrezomp
Va lez da lavarout dit mar plij n' out ket fur
Pe e rez goap, unan a zaou. Hanter kant lur ?
War va c'hi me ' bari div wech all kement-se.
Nann, nann, n' eo ket tra 'walc'h.
LUSENSIO
Lakaomp kant skoed neuze.
HORTENSIO
It war gant skoed. Un tammig eo nebeut, mes bah !

Piv ac'hanomp hon tri a grogo da gentañ ?
LUSENSIO
Me ma karit, evidon-me n' am eus ket a nec'h.
Biondello, va faotr, sav 'ta betek an nec'h
Hag eus va ferzh lavar da Vianka diskenn.
BIONDELLO
Hounnezh a deuio, sur, ha trumm evel un tenn.
(Mont a ra kuit.)
BAPTISTA
Ma kerez, me lakao an hanterenn ganez.
LUSENSIO
Nann, n' em eus ket ezhomm, ha n' em eus ket enkrez.
(Biondello a zeu en-dro.)
Ac'hanta, dont a ra ?
BIONDELLO
Nann, n' he deus ket amzer
Ha ne c'hell ket dont.
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PETRUCHIO
Hennezh eo bet pe get ?
Evit ur wreg sentus, ar respont n' eo ket fall.
GREMIO
Diwallit, c'hwi, gant aon n' ho pe ur respont all.
PETRUCHIO
E gwir, gedal a ran ur respont disheñvel
Hag evit c'hoazh da gaout ar maout emañ a-wel.
HORTENSIO
Biondello, sav d' an nec'h ha lavar d' am gwreg
E pedan anezhi da ziskenn.
PETRUCHIO
Hep abeg
Ne c'hell ket chom hep dont goude ken brav pedenn.
HORTENSIO
Ne rez ket goap rak aon am eus da hanterenn
Ne c'hello ket zoken gouzañv da bedennoù
(Biondello a zen en-dro.)
Ha neuze, erru eo ? Ya, gwel e valvennoù,
Ne c'hellont ket kuzhat ar c'hoarzh en e lagad.
BIONDELLO
Nann, aon he deus aotrou na oac'h ouzh he goapaat.
Ne deuio ket. Goulenn a ra ouzhoc'h sevel
Ma hoc'h eus ezhomm anezhi. N' eo ket evel
Eben na c'helle ket, n' he devoa ket amzer.

Houmañ a zeuio ket.
PETRUCHIO
Gwel penaos e senter !
Grumio, kerzh 'ta pabor, kerzh en ur redadenn
Ha lavar d' ar vestrez he deus urzh da ziskenn,
Afer am eus ganti hag e rank dont raktal.
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HORTENSIO
Raktal ne zeuio ket, kaer ho pezo gedal.
PETRUCHIO
Eo, eo, dont a raio ha n' en em lezo ket
Gant skouer fall ho merc'hed da vezañ gounezet.
Katell a nevez 'zo he deus desket sentiñ.
BAPTISTA
E gwir emañ erru amañ, sellit outi.
KATARINA
Peseurt 'zo a-nevez, ma hoc'h eus va galvet ?
PETRUCHIO
Mes an div vaouez all, e pelec'h int chomet ?
KATARINA
Er gambr emaint, e-kichen an tan o vragal.
PETRUCHIO
Lavar dezho emaon amañ ouzh o gedal.
Ha ma tinac'hont dont, ro dezho ur gentel
A zalc'hint soñj enni. Ha dont diouzhtu, Katell.
LUSENSIO
Tud a zo ha ne gredont ket er mirakloù.
N' on mui eus an dud-se pa welan darvoudoù
Evel hemañ.
HORTENSIO
Un dra bennak a zo kuzhet
Dindan kement-se holl.
PETRUCHIO
Asur ne welez ket
Ez eus aze keal bras eus peoc'h
Emglev evel-se zo ret, urzh vat
Ha ne welez te 'vat da gaout ur
Pep gwaz er bed ne c'hell bezañ

en hon tiegezh,
ha karantez.
wreg sentus
nemet eürus ?
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BAPTISTA
Va mab, ra skuilho Doue warnout e holl vennozh
Warnoc'h ivez, ar maout a zo din da c'hortoz.
Dit eo e gwir, mes kement-se n' eo ket a-walc'h
Me gave din bezañ roet dit ur verc'h balc'h,
Rok, disent ha gwall bezh. Padal e gwirionez
E welan dirazon evel ur verc'h nevez

Hag ar verc'h-se a rank bezañ argoulaouret.
Petruchio, me roio dit ugent mil skoed
War ar pezh ac'h eus bet dija. Ha bennozh dit.
PETRUCHIO
Trugarez deoc'h va zad, met ar pezh a welit...
(Katarina a zeu tre gant Bianka hag an Intañvez.)
KATARINA
Da waz a zo da vestr, da vu'ez, ha da vager,
Da roue zoken, hag an holl breder a gemer,
N' her c'hemer hepmuiken nemet ablamour dit
Nag a dizh, nag a boan a laka da c'hounit
Ar bara a zebres. E-pad ma chomes te
En da di, tost d' an tan, sur hag e savete,
Eñ a rank enebiñ ouzh ar gwall amzerioù,
Gouzañv tommder an hañv kenkoulz ha gouzañv riou,
Ha pa zistro d' ar gêr, ne c'houlenn diganez
Nemet ur vinc'hoarzh yac'h, mes c'hoazh ar garantez :
Ur baeamant dister evit un dle ken bras.
Pep maouez fur, selaou, he deus evit he gwaz
An doujañs-se en deus sujed evit e roue.
An doujañs en deus pep kristen evit e Zoue
Ha ma teu da vezañ rok, otus ha moulpenn,
Ma tispriz e alioù en ur zerc'hel d' he fenn,
Petra eo hi nemet heñvel ouzh un drouk-eal ?
Hi hag a zo he dever ken bezañ leal.
Ur vezh eo e vefe ar merc'hed ken diboell
Ma o gweler o vont betek kinnig brezel
Pa dlefent koulskoude kouezhañ holl d' an daoulin
Ha goulenn peoc'h. Ma klaskont gwiskañ ar bragez
Pa ne zere outo nemet sentidigezh.
Perak omp bet krouet ken gwan ha ken dinerzh
Ma ne c'heller gedal tamm labour eus hor ferzh
Nemet kozh tamm labour skañv ? Daoust ha n' eo ket
Gant an douster vrasoc'h a zo en hor c'halon
Hag a gavo un douster pe un nerzh gwirion.
O preñved douar ! Hag e teufec'h en ur sevel
Ha mont betek c'hoantaat ober d' ho kwaz tevel ?
Ah ! Va fenn-me ivez a zo bet ken kalet
Ha n' eus forzh pehini eus hor re. Ken karget
Eo bet va c'halon-me gant ar c'hoant ren pep tra
Brasoc'h abeg zoken em eus bet da flistrañ
Ger rok evit ger rok, da ober selloù du
Ha da ziskouez d' am gwaz edo ar gwir em zu,
Mes ne dalv da netra sevel war hon elloù :
Hor c'hlezeier a zo evel koloennoù,
Ne c'hellont ket gloazañ, kaer hor bo skeiñ ganto.
Hor gwazed n' int ket graet 'vit enebiñ outo.
Rak-se mar am c'hredit, deskit bezañ sentus
Grit eveldon. Ne vezan morse ken eürus
Ha ma vezan pa zilezan va holl imor
Dindan youlgaer va gwaz.
PETRUCHIO
Te a zo un teñzor
Katell, deus, ur pok din.

LUSENSIO
Ya, ya, ha zoken daou
E-lec'h ma sent ar wreg sur e yel mat an traoù.
PETRUCHIO
Me n' on ket drouk-kontant eus va lod er bed-mañ
Ar maout a-du ganin.
BAPTISTA
Kemerit skouer warnañ.
HORTENSIO
E feiz. Eus un diaoulez en deus graet un aelig.
LUSENSIO
Ha ni, deskomp skrabat e lec'h m' hon eus hillig.
AR OUEL
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NOTENNOù
KAÑV
Deut eo betek ennomp keloù marv an tad NARVOR, koumananter feal d' « Al Liamm »,
e North-Richmond (Australia).
HOR MIGNONED
Lidet eo bet eured Yves ROPERS ha Jeanne LAHELLEC, e Penvenan, d' ar 14 a viz
Gwengolo.
Mariannick BERSON ha Jean-Pierre DUVAL a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet
euredet e Roazhon, d' ar 6 a viz Eost 1963.
Jilbert HEURTEL hag Annig POUPINOT a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o
merc'h Sylvie.
PER LEMOINE ha Marivon VALLERIE a gemenn deoc'h laouen ganedigezh Anna, e
Kemper, d' an 2 a viz Gwengolo.
Hor gwellañ gourc'hemennoù, d' an holl.
Hor mignon ha skoazeller ar viskoazh Yann AR BEG ha Tina AR FLAO a zo laouen o
kemenn deoc'h ez eo bet lidet, d' an 31 a viz Here, en iliz Sant-Tudi, Enez
Tudi, eured o merc'h Gwenola gant Jaume ROSSINYOL.
Hor gwellañ hetoù d' ar priedoù nevez.
PROFOU.
Bet hon eus ar profoù-mañ e-kerz an daou viz diwezhañ :
EOST :
L. Bihannig, 5 lur ; Dr Yann Ezel, 100 ; Mona Steven, 35 ; Yann Bizien, 1 ;
F. :Kervella, 130 ; Anjela Duval, 5.
- War un dro, 276 lur.
GWENGOLO : Yann Bouessel du Bourg, 60 ; dizanv, 50 ; Anna er Meliner, 10 ;
Lusian Chalier, 35 ; Lladarath, 20 ; An Ao. A. ar C'halvez, 15 ; T. Pabu, diner
ar Vro, 5 ; Jord Klerg, 5 ; Marsel an Urvoaz, 5 ; Yann Oulchen, 10 ; Paol
Gwilherm, 5.
- War un dro, 220 lur.
Abaoe deiz kentañ ar bloaz eo degouezhet ganeomp 1.553 lur a brofoù. Bennozh
Doue d' hor skoazellerien.
496 KOUMANANTER
E-kreiz miz Here, e c'hellemp niveriñ 496 koumananter, rannet evel-hen :
Aodoù an Hanternoz, 77 ; Penn ar Bed, 91 ; II ha Gwinum, 54 ; Lijer Atlantel, 19
; Mor Bihan, 42 ; Pariz ha tro-war-droioù, 108 ; départamantoù all, 53 ; Kembre,
9 ; Iwerzhon, 10 ; Skos, 2 ; Bro-Saoz, 2 ; Bro-Alamagn, 7 ; Izel-Vroioù, 3 ;
Bro-Helvetia, 1 ; Monako, 1 ; Afrika an Hanternoz, 4 ; Afrika Du, 2 ; Kanada,
7 ; Stadoù-Unanet, 2 ; Arc'hentina, 1 ; Perou, 1.
Ret eo tennañ an evezh war gresk ar c'houmanantoù e Bro-Alamagn hag en IzelVroioù. Fiziañs hon eus e kontimp, pa zeuio er-maez an niverenn 100, 500
koumananter. Ha ret e vo mont warraok c'hoazh !
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Menegomp, e-touez hor c'houmananterien :
- SKOLIOU MEUR :
ROAZHON - ABERTAWE, KERDIZ, BANGOR (Kembre) - TUBINGEN (Alamagn) - HARVARD
(Stadoù-Unanet).
- LEVRAOUEGOU:
Kloerdi bras SANT-BRIEG - Zentralbibliothek, ZURICH (Helvetia).
- STROLLADOU:
Kelc'hioù keltiek AR BAOL, KERBOURZH, Nevezadur (PARIS)
- Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien, SANT-BRIEG - Kelh Sevenadurel brezoneg,
ROAZHON - Kêr-Vreizh, PARIS - Entraide Bretonne, PARIS.
Gwerzhet e vez « Al Liamm » irez el levrdioù-mañ :
Le Dault, KEMPER - Librairie de Bretagne, ROAZHON - Librairie Celtique, PARIS Au Pays Breton, PARIS.
Notomp, gant doan, n' eus Kelc'h na Strollad ebet a Vreizh-Izel war hor roll.
LIZHIRI
Troet diwar ar galleg :
« Okitaniat on ha n' ouzon tamm brezhoneg ebet. Met ho ho kelaouenn a oa bet
meulet gant ar Vro. Fellout a rae din gwelout e pe stumm e oa graet ho kelaouenn
ha dreist-holl an hini gouestlet d' hor mignoned Katalan. Dreist eo doare ho
kelc'hkelaouenn ha sur on he deus ur seurt niverenn sikouret da startaat al
liammoù etre an div vroad gwasket. » - R.
Diwar ul lizher kaset deomp gant G. P. o varn aozadurezh N Omar C'hayyam ».
« Ne ouzon ket a-walc'h ar c'hrennberseg evit lavarout hag-eñ e voe Roparz Hemon
feizleun d' e bennskouer, hogen ar pezh a c'hellan lavarout eo hon eus amañ ar
bravañ barzhaz bet skrivet biskoazh e brezhoneg, ha marteze e ven dare da
leuskel d' ar blotoù kement tra skrivet betek amañ en hor yezh. An doare ma 'z
eo bet mestroniet espar gwerzennaouiñ ar c'hrennvrezhoneg gant an Ao. Hemon zo
sebezus. A, mar bemp pinvidikoc'h ha ma ve ganeomp livourion a dalvoudegezh, nag
ur c'haer a levr a c'hellfe bout moulet ! Pe zoken hep livadur ebet, gant
lizherennoù tev hag etre-linennoù ledan... Un huñvre eo, evelreizh. Met daoust
ha ne ve ket gallus sevel un dennadenn a-ziforc'h war baper kaer ? Klevet em eus
anv eus Klub breizhek al levrioù ; marteze e lakafe tud zo da habaskaat o
c'hintoni evit degemerout ar barzhonegoù-mañ ; met un huñvre eo c'hoazh, me am
eus aon. »
POANIOU SPERED AN TAD GWAZDOUE
Ne chom mui nemet 5 skouerenn bennak eus romant bras Youenn Olier da werzhañ.
E eil romant a vo embannet hepdale dindan an anv : « E penn an hent ». Ar re a
gar a c'hell kas o anv diouzhtu da Y. Olier 23, Bd Burloud, Roazhon.
KELEIER ROAZHON
Kelaouennig brezhonegerien Roazhon a gendalc'h da zont er-maez ingal o reiñ
keleier dreist-holl diwar-benn ar gêrbenn. Trugarekaat a reomp ar renerien, en o
zouez Alan al Louarn, evit ar bruderezh a reont evit « Al Liamm ». Gallout a
reer koumanantiñ da g- « Keleier Roazhon hag ar Reter », 30 Leurgêr al Lisou,
Roazhon.
NIVERENNOU KOZH « AL LIAMM » DA WERZHAÑ
Prenañ a c'hell hol lennerien niverennoù ar gelc'hgelaouenn, 4 lur ar pezh
(nemet an niverennoù-mañ : 3, 8, 9, 10, 12-13, 14, 17, 21, 27, 41, 42, 44, 48,
50, 51, 52, 54, 59 hag a zo diviet). Priz an niverennoù 60 ha 61, 5 lur.
Setu amañ dindan roll ul lod eus ar pennadoù ha studiadennoù embannet, anvioù an
oberourien o vezañ renket hervez urzh al lizherenneg
(ar-sifrennoù a zo evel just reoù niverennoù « Al Liamm »)
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ABANNA - Dremm hon Emsav, 47
BENEAD - Ar merc'hed e lennegezh Vreizh, 7
Per BOURDELLES - Hon huñvreoù kaer, 24
R. BROUDIG - Gerioù berr diwar-benn Anatol ar Bras, 66
KERLANN En eñvor da Veven Mordiern, 15
Gwiglann, bro chelgenn, 35
Ar vuhez keltiek e Kernev-Veur, 80
KLERG - Ur weladenn da Abati Bodgwenn, 28
Konterien Bro Dreger, 58,
Jakez KONAN - Kontouriezh, 66
Selma Lagerlöf, 71
Loeiz Eunius, 71
Ivon KRAF An doare-kontañ dre zek, 63
Per DENEZ - Rannyezh Douarnenez, 31, 32-33, 34
Ar Gouezeleg, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46
Agrikola, 53
Evit un deiz-ha-bloaz : Ober, 65
Istor Ober, 66
Roperzh ar Mason, 72
Fañch ELIES - Frañsez Vallée, 16
Frañsez Vallée ha Meven Mordiern, 46
Istor lennegezh vrezhonek an amzer-vremañ. 49, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61
Arzel EVEN - Gerioù nevez-keltiek e galleg, 48
Maodez GLANNDOUR - Fetis ha difetis, 7
Diviz Kasiwellonos diwar-benn an arz, 25
An anvioù-badez brezhonek, 35
Lennegezh evit ar bobl ? 76
Roparz HEMON - Geriadur Breizh, 7
Frañsez Vallée, 16
Pal ar c'helenner brezhoneg, 16
Skol Uhel ar brezhoneg, 20, 22
Lizher a Iwerzhon, 20
Tri oadvezh ar brezhoneg, 26
Alan Durand ha brezhoneg lennek an naontekvet kantved, 26
O klask hol lennegezh kozh, 32-33, 37
Yezhadur nevez an iwerzhoneg, 42
Geriadur istorel ar brezhoneg, 46
HEUSSAFF Gweladennourien e Corca Duibhne, 55
Perak stourm evit Breizh, 62
Kudenn ar 6 kontelezh, 64
Armañs ar C'HALVEZ - Eñvorennoù ur mestr-skol, 69
Remont JESTIN - Friedrich Nietzsche hag e gelenn, 15
Hortus Mangarevensis, 62, 63, 64
T. JEUSSET - Anvioù-lec'hioù Breizh-Uhel, 22, 23, 24
LANGLEIZ - Mamennoù Tristan hag Izold, 30
Tristan hag Izold, 65
Andrev L. LATIMER - Markiz ar Roari, 19
L. LOK - Frouezh rouez e-touez strouezh, 16
Youenn OLIER - Prederiadennoù diwar-benn un nebeut skrivagnerion vrezhonek :
Maodez Glanndour, 23. - Youenn Drezen, 28. - Jakez Riou, 32-33. - Abeozen, 34. Divi Kenan Kongar, 35. - Langleiz, 37. - Meaven, 40. - Kerverzioù, 47.
- Barzhed nevez ha skrivagnerion goude ar brezel 1939-1945, 55.
- Klozadur, 62. - Jakez Kerrien, 63. - Kalloc'h, 65
A-dreuz lennegezh Kembre, 80
H. POISSON - Erwan ar Moal, 62
PRADIG - Ar c'herneveg, 40
K. RIOU - Krenn-lavarioù, 11
Ar Mabinogion, 39
P. ROLLAND-GWALC'H - An iliz keltiek, 26
Hon Dispac'h hag hon Istor,
32-33, 36, 40
TALDIR - Eñvorennoù hanter-oad,
55, 56, 57, 58

E gwerzh eo ivez an niverennoù diwar-benn :
Bro-Gembre 22
Bro-Hungaria
61
Bro-Flandrez
68
Kerverziou 26
Roperzh ar Mason 31
Tangi Malmañc'h
38
Loeiz Herrieu
39
Jord ar Mee 73
Geotenn ar Werc'hez
60
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DEIZIADUR GODELL 1964
Deiziadur godell « Al Liamm » 1964 a zo
Lenn Pont-Krist war ar golo. En tu-hont
moulet re gant « Bloavezh mat » skrivet
ket gwerzhet a-unanoù met dre zek.
- 3,50 lur an dek
- 150 lur ar 1.000
- 100 lur ar 500
R. HUON, 2, Venelle Poulbriquen, Brest.

deut er-maez, gant ur skeudenn gaer eus
d' ar skouerennoù boutin ez eus bet
warno ha re all gwenn o c'hein. Ne vez

- C. C. P. 1629 14 Rennes.

PRIZ « AL LIAMM »
Emañ prizioù ar moulañ o kreskiñ adarre evel pep tra. Ouzhpenn 10 % kresk ez eus
bet war ar moulañ abaoe warlene. Da skouer, niverenn 98 « Al Liamm » he deus
koustet 177 664 lur kozh. Kement-se a ziskouez hon eus muioc'h-mui ezhomm a
brofoù hag a goumananterien nevez.
LEVRIOU BREZHONEK
An Itron KEMERE, eus Kemper, a werzh levrioù brezhonek en he stal. E 1962 he
deus gwerzhet 708 levr, anezho 423 levr da studiañ ha 285 levr all.
E-touez al levrioù da studiañ : 118 Yezhadur, 97 « Cours Elémentaire », 60
Geriadur Brezhonek-Gallek, 76 Geriadur Gallek-Brezhonek, holl gant Roparz Hemon.
E-touez al levrioù all : 31 levr evit ar vugale, 23 Barzaz Breiz, 5 Barzhaz Al
Liamm, 5 Geotenn ar Werc'hez, h.a.
Mignoned, c'hwi hag a zo stalioù ganeoc'h, perak ne rit ket evel an Itron
Kemere, ha n' eo ket ur varc'hadourez levrioù koulskoude ? Ur skoazell e vefe
evit Al Liamm.
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KELAOUENNOU BREZHONEK
Ar c'helaouennoù roneoskrivet AR BED KELTIEK ha BARRHEOL a zalc'h da zont ermaez ingal. An div gelaouenn a damall d' hon niverenn war Gatalonia bezañ re
bolitikel. Roparz Hemon a lavar war Ar Bed Keltiek e « karje bezañ kavet muioc'h
diwarbenn ar yezh hag al lennegezh, diwar-benn an arz, zoken diwar-benn istor ar
vro er c'hantvedoù tremenet ». Dedennus eo atav raktres ar geriadur brezhoneg
penn-da-benn gant Roparz Hemon, o komz eus ar « Geriadur Istorel » e skriv
kement-mañ : « Reiñ kalz gerioù n' eo ket avat pal pennañ ar GERIADUR ISTOREL. A
bouez brasoc'h eo ar frazennoù a ziskouez implij ar gerioù boutin. Pezh a vank
ar muiañ da zarn eus hor skrivagnerien a-vremañ eo gouzout ober gant ar verboù,
an araogennoù, ar stagelloù boutinañ. Desket o deus kalz gerioù, deskiñ a reont
gerioù bemdez. Hogen lezel a reont a-gostez studi an implij resis anezho. Er «
Geriadur Istorel » e c'hellont kavout skoazell da skrivañ reizh ».
Ar Bed Keltiek, 21, rue Dixmude, Saint-Marc, Brest. Koumanant bloaz : 10 lur. C. C. P. Rennes 1907-07.
Barr-Heol, M. Le Clerc, Person, Bulien. Koumanant : 7 lur. - C. C. P. Rennes 91
764.

AR VRO. E niverenn 20 « Ar Vro » e kaver e-leizh a skeudennoù kaer, ur pennad e
brezhoneg gant Abanna, ur pennad gant... Kennedy, unan gant an Ao. Bourdelles ha
kendalc'h istor Emsav Breiz Atao : Ar Falz ha Yann Sohier.
Koumanant : 15 lur. - J. Desbordes, Bat. H 4, Ker Andon, KonkKernev.. - C. C. P.
Nantes 1493 79.
L'AVENIR ha COTES D'ARMOR, Laouen omp da lenn muioc'h-mui a bennadoù e brezhoneg war L'Avenir, kelaouenn an
M. O. B., gant Yann Gwazdoue hag Armel Louedec. Hor gourc'hemennoù a gasomp
dezho ha d' an Ao. Poilvet hag a ra bruderezh evit « Al Liamm » war e gelaouenn
Côtes d'Armor e Sant-Brieg.
L'AVENIR, 6, rue de Siam, B. P. 89, Brest. - Koumanant : 8 lur. C. C. P. Rennes
1132 86.
YVES LE MOAL gant an Ao. Poisson
War-lerc'h buhez daou veleg drouklazhet : An Ao. Perrot hag an Ao. Lec'hvien en
deus an Ao. Poisson skrivet buhez un trede stourmer katolik ha breizhat eus ar
mare-se. Hervez Barr-Heol e vefe chomet dielloù diembann gant aon da « skrabañ
kroc'hen tud 'zo ». N' am eus ket eveljust anavezet a-walc'h ar mare-se eus hon
Emsav evit lavarout kemend-all. Azalek an derou avat ec'h anzav an oberour en
dije ranket lakaat daou bennad ouzhpenn evit barn oberenn lennegel ar
skrivagner.
Istor Buhez Dir na Dor eo e kont deomp eta an Ao. Poisson. Ur vuhez gouestlet en
he fezh d' ar relijion ha da Vreizh. Kregiñ a reas da genlabourat gant Vallée e
1898 da 24 bloaz, en ur reiñ pennadoù da « Groaz ar Vretoned ». Embann a reas
neuze « Pipi Gonto », un dastumad kontadennoù bet klevet gantañ er beilhadegoù.
Hervez an Ao. Poisson e vane c'hoazh 1.295 skouerenn e 1950 eus an eil mouladur.
Anaoudegezh a reas gant Botrel hag a skrive dezhañ e... brezhoneg. Rendaeloù a
savas etre Vallée ha Dir na Dor, dre ma ne felle ket da hemañ klevout komz eus
Emsav Breizhat ebet hep ma vije katolik da gentañ.
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E 1911 e skrivas « Buhez ar Zent » evit Tregeriz. Sevel a reas « Breuriez ar
Brezoneg », skol tiegezh evit deskiñ d' ar vugale lenn o yezh. Ober a reas wardro ar Bleun-Brug betek ma savas reuz etre Leon-Gwened ha Treger e 1927. Goude
ar brezel-bed kentañ e save ar gelaouennig « Arvorig » ha diwezhatoc'h, gant
sikour Miard, e renas a gelaouenn sizhuniek « Breiz » a badas trizek vloaz.
Levr an Aotrou Poisson a zo ur maen ouzhpenn da istor an Emsav ha kement hini a
fell dezhañ anavezout mat ar maread etre an div vrezel a rank e lenn. Ar re a
grog da skrivañ a rafe ivez o mad o lenn « Pipi Gonto » ma chom anezhañ. Rak ma
'z eo diamzeriet an doare-se da gontañ pe gentoc'h da skrivañ kontadennoù, ar
pezh a zo disheñvel, e chom Dir na Dor ur mestr war ar yezh.
« Yves Le Moal » gant an Ao. Poisson, e gwerzh e ti an oberour, 22, rue Brizeux,
Rennes. - C. C. P. 83-07 Rennes (7,50 lur } ar mizoù kas).
Al levrioù diwar-benn an Ao. Perrot hag an Ao. Lec'hvien a zo ivez e gwerzh e ti
an oberour.
FEUX DE BORD gant G. Gautier
Al levr barzhonegoù-mañ, e galleg, a zo bet kaset deomp ha pedet omp bet da
gemenn e embannadur gant intañvez an oberour. G. Gautier, a oa ezel eus ar
Gorsedd, dindan an anv Matilin. Embannet eo bet an dastumadenn gant « Les
Presses Bretonnes » e Sant-Brieg. Priz : 6 lur.
LES LETTRES FRANÇAISES
« Les Lettres Françaises », en niverenn eus an 12 a viz Gwengolo, o deus
embannet ur studiadenn hir aozet gant hor c'henlabourer Yann-Ber Piriou, he
zalbenn « Littérature enfantine et langue bretonne ». Graet e vez meneg enni eus

oberenn OLOLE, WANIG HA WENIG, ha STURIER-BLEIMOR, eus an niverennoù SKOL
gouestlet da rimadelloù ha divinadelloù, eus levrioù bugale AL LIAMM. Ar pennad
a ra brud diwar-benn yezh ha sevenadur hor bro, hag a zifenn brav anezho. Hor
gourc'hemennoù d' e oberour.
ER GUENEDOUR
Ar gelaouennig wenedek trimiziek (16 real ar c'houmanant) a zo degouezhet
ganeomp.
Enni e kavomp pennadoù gant L. Herrieu hag Erwan Evenou.
HILLION, Arzon (Morbihan). - C.C.P. - Rennes 120-68.
404
AR YEZHOU BIHAN EN R. T. F.
Jacques Magne, un Okitaniad anezhañ, en deus kempennet evit ar Radio abadennoù
diwar-benn ar yezhoù bihan komzet e « Bro-C'hall », en desped d' an istor,
emezañ, ha daoust ma chomer mut war o fenn. J. Magne a skriv c'hoazh kementmañ : « Ouzhpenn c'hwec'h kant vloaz harlu diouzh ar skol n' int ket deut a-benn
d' o lazhañ. Nac'het gant ar re vras, disprizet gant ar vourc'hizien, lakaet ermaez eus ar c'helaouennoù ez int chomet bev. Gallout a reer klemm war gement-se,
chom a ra ur fed kevredigezhel ma 'z eo ken aner mont a-enep dezhañ hag e
nac'han. Daoust hag ez eus yezhoù all, santadurioù all, « speredoù dreist » all
eget ar re a vez roet da anaout dre ret d' an dud gant Pariz ».
Bep lun, etre 19 eur ha 20 eur, azalek ar 16 a viz Gwengolo betek dibenn miz
Here ez eus bet divizoù diwar-benn ar Brezhoneg, Okitaneg, ar C'hatalaneg hag an
Euskareg war France III.
Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp da aozer an abadenn.
BODADEG AR C'HEVRE KELTIEK e Bangor
D' ar 7 hag 8 a viz Gwengolo e oa bodet Kuzul-Ren ar C'hevre Keltiek evit an
teirvet gwech. Bep bloaz ez eo bet graet ar vodadeg e Kembre. Ar vro-mañ eo an
aesañ da dizhout evit an dileuridi well-wazh, hag amañ emañ ar C'hevre en e
greñvañ - a drugarez da renerien Plaid Cymru.
Un arouez n' eo ken, hogen taolit pled ez eo boutin an anv-ker Bangor da Gembre,
Breizh hag Iwerzhon, ha ma ne fazian da Vro-Skos ivez !
Pedet e oa bet d' ar vodadeg ar re o deus karg er C'hevre koulz hag un nebeut
tud all hag o deus kemeret perzh oberiant en e labour. Darn ne oant ket bet
gouest da zont. Dav eo bezañ a-zevri ivez evit ober ur veaj ken hir da zont d'
ur vodadeg a beder eurvezh warn-ugent !
Tri Breizhad e oamp er vag o tont eus Iwerzhon : Yann Fouere, Yann Goulet ha me.
En tren etre Caergybi ha Bangor edomp o komz eus hor bloazlevr « The Celtic
Nations » pa stagas ur beajour all da atersiñ ac'hanomp. Ur Saoz karadek e oa,
ur c'helaouennour eus koskor ar « Guardian ». Ar gelaouenn-mañ zo brud dezhi da
vout ledan a spered, hag hon den a ziskouezas bezañ desket-mat a-zivout stuz ha
stad ar broioù keltiek. Goulenn a reas diganin skouerennoù eus Celtic News hag
eus al levr, o ouestlañ e skrivfe ur pennad diwar o fouez. Me n' ouzon dare m'
en deus graet...
E Bangor e oa bet aozet an degemer gant Elwyn Roberts, sekretour Plaid Cymru
eno. Ar re gentañ e oamp da zegouezhout en ostaleri « Waverley ». Da c'hortoz
koan ez ejomp d' ober un droiad er straedoù, dindan ar glavigoù. Ha setu Y.
Goulet da estlammiñ : « Sellit ! Ha n' eo ket Per Denez ?... » Eñ e oa e
gwirionez, o tont war hon tu a-gevret gant ar c'helenner Caerwyn Williams. Ch.
ar Gov eo a soñjen a vefe deut, met ranket en doa kroazañ war ar veaj, ha Per a
oa lammet er stern ! Mat-tre.
War dreuzoù an ostaleri e voemp degemeret gant J. E, Jones ha Gwynfor Evans.
Edomp ouzh taol pa zegouezhas P. O. Conchùir, Iwerzhonad, ha S. Jolly, Manavad,
o-daou o tont eus London. Demnes goude e raen anaoudegezh gant G. Wilson, aozer

programmoù Skingomz Alba Dieub, yaouank, bliv, leun a fiziañs, ha G. Thompson,
ur studiour hag en deus tremenet bloaz o kelenn saozneg e Pondivi, ha desket
gantañ brezhoneg mat a drugarez da Vreizhiz 'zo hag en despet da re all. O tont
eus Bro Skos o doa kejet en tren gant J. Filbin.
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Dres araok kregiñ gant ar vodadeg end-eeun ha me o tivizout gant J. E. ha
Gwynfor diwar-benn urzh hor breutadennoù e taolis evezh e oa W.E. Chapman
dileuriad Mebyon Kernow, er sal ivez. Evel-se e oa klok ar c'hevread. Ouzhpenn
ar re a oa deut a-bell e kemeras tri broadelour eus Bangor perzh er vodadeg
ivez.
O kregiñ e venegas Gwynfor Evans ar c'homzoù distaget gant ar Prezidant Kennedy
en Dail e Dulenn a-zivout roll ha talvoudegezh ar broioù bihan. A-bouez e oa e
brezegenn evit hor bruderezh.
Boaz eur e seurt bodadegoù da lenn ar rentañ-kont eus bodadeg ar bloaz diaraok.
Graet e-voe buan. Amzer evelato da genveriañ ar pezh a oa bet divizet ober
gant ar pezh a oa bet graet e-doug ar bloaz. Skignet e voe hogozig holl an
3.000 galv a oa bet moulet, ha graet bruderezh dre ar c'helaouennoù broadel. Ma
ne oamp ket deut a-benn c'hoazh da gaout a-walc'h izili evit bout dibreder gant
hor yalc'h, ne oamp ket pell diouzh hor c'hentañ pal kennebeut. Gant ar
bloazlevr e oa bet diskouezet e oa tu da gavout kalz muioc'h a harperien: J. -E.
Jones en doa ouzhpenn daougementet niver an izili kembreat e-pad an Eisteddfod
ha Skol-Hañv Plaid Gymru, dres a-drugarez d' al levr. E Skol-Bobl Ouezelek
Rannvro Mouan, e-lec'h ma oan bet pedet da gomz eus kudennoù ar brezhoneg, e oan
deut a-benn da c'honit un toullad izili nevez e-korf daou zevezh. Komz ouzh an
dud zo kalz efedusoc'h eget skrivañ dezho, ha reiñ kelaouennoù dezho da lenn.
Setu un dra a dlefed anaout gwelloc'h an Emsav breizhat, me 'gred: kalzig
embannadurioù zo, re nebeut avat e kej ar ar vrogarourien gant ar bobl dre vras.
Setu da vihanañ ar pezh a gav din pa lennan hor c'helaouennoù.
Gwelloc'h hon eus gallet kenurzhiañ aferioù ar C'hevre en teir bro « bredenat »
eget en teir gouezelat. Dav e oa kavout kenskriverien e pep bro da gas pennadoù
da renerezh Celtic News koulz ha sekretourien da eren ar C'huzul kreiz hag an
izili pe ar C'hevrennoù. Din da welout, n'eus strollad politikel ebet en Enez
Vanav o c'houlen muioc'h emrenerezh eget ar pezh a zo aroueziet gant an
Tynwald. E Bro Skos, kalz eus ar vroadelourien n' int ket chalet gant ar
gouezeleg, ha difennourien ar gouezeleg « ne reont ket politikerezh », m' hen
argarzh ! Evit lakaet Skosiz da gevrediñ gant emsavioù broadel ar broioù all e
ranker eta diskouez dezho e c'hellont gonit dre seurt emglev. Lavarout a reomp
dezho n' eus forzh ma reont kelted anezho o-unan pe nann, d' hor meno kudennoù
broadelezh Europa ar C'hornog zo kenstag, ha ma kevredomp e vo aesoc'h deomp
lakaat hor stourm muioc'h a-wel d' ar broioù all.
Evit Iwerzhon, kalz tud amañ a zo troet-mat evit ar re stourm er broioù keltiek
all met ouzhpenn bout ac'hubet gant a bep seurt kefridioù, evel ma'z omp holl,
n' int ket tuet da gemer perzh oberiant en hor c'hevread politikel, darn en abeg
ma 'z int dindan ar gouarnamant, darn all abalamour ma kavont re wak darn eus
e gevrennoù, - re zoujus d'ar rouantelezh saoz da skouer.
En askont d' an doareoù disheñvel a zo en hor broioù n' hon eus ket displeget re
resis eta ar pezh a zo e diakleriadur Rhos 1961.
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Bez' e tle bout spis ez eo politikel hor mennad, hag e klaskomp bodañ ar re a
c'houlenn frankiz d' o bro. Rendaelus - hag aner ! - e vefe d' ar C'huzul-kreiz
lavarout d' ar gevrenn-mañ-kevrenn peseurt ha pegement a frankiz e tlefe
goulenn. Da bep hini eo gouzout. Pa ginnig unan un dra da ober en anv ar
C'hevre, e vez d' ar re all lavarout ma asantont, ha neuze hepken e vo graet.
Harpet eo ar C'hevre gant strolladoù e-peder bro. Betek-hen avat, ar pezh zo bet
graet en e anv zo deut diwar atizoù hiniennel. Dr Noelle Davies eo a voe an hini
gantañ da aliañ kas da Guzul Europa ur c'hounskrid diwar-benn enebiezh ar
gouarnamant gall ouzh ar brezhoneg, en ur bouezañ war afer hor c'heneil Abanna.
Ne oamp ket o c'hortoz burzhudoù da heul an taol-se, peogwir ez eo paeet ar

C'huzul gant ar C'hallaoued ivez, hag ar re-mañ n' o deus ket kadarnaet o
sinadur war an emglev « evit difenn gwirioù an dud ». Ne ray ket a zroug
evelkent teurel sklerijenn e diadreñv o stal, hag embann respont berrsellus ar
C'huzul ivez : « ne c'hell ober netra keit ha.. ». Keit ha ma nac'ho ar
C'hallaoued ober ouzh ar vrezhonegerien evel ouzh tud.
Gwynfor Evans eo a ginnigas tri mennad er vodadeg-mañ da seveniñ e-doug ar
bloaz-se :
1) Erbediñ a reas kas ur skrid da zileuridi ar Broadoù Unanet o tiskleriañ youl
ar Gelted d' en em ren. Ar c'hammed-se a dennfe dreist-holl da Vreizh, Kembre ha
Bro-Skos. E doare pe zoare, e vo gallet moarvat menegiñ ar broioù all, peogwir e
tleomp diskleriañ ivez e fell d' ar pobloù keltiek sevel ur genvreudeuriezh
sevenadurel pa vint dieub, ha kemer perzh di-hanterour en ur c'hevread politikel
Europat diazezet war ar broadoù (kenelioù), ha neket war ar stadoù evel m'
emaint bremañ. Da soñj Gwynfor Evans e vefe faltazius komz eus ur genurzhiadur
geltiek politikel en abeg d' ar re start ma vo atav an ereoù arboellerezhel etre
ar broioù keltiek ha Bro-Saoz evit ma vefe gallet lezel houmañ er-maez eus an
urzhiadur !
Degemeret e voe e ginnig, ha dileuridi London a voe pedet da brientiñ ur vodadeg
vras eno, gant abadennoù sonerezh hag all, evit tennañ evezh ar gelaouerien war
ar c'hounskrid.
2) Mat e vefe aozañ un diskouezadeg evit lakaat a-wel d' an holl ar pezh a vez
graet er broioù keltiek war an dachenn sevenadurel arboellerezhel ha dreist-holl
politikel. Un diskouezadeg lec'h-dilec'h e tlefe bezañ, da ober e 3 pe 4 c'hêr e
pep bro, hag oc'h implij kalz luc'hskeudennoù, kartennoù, krommennoù,
embannadurioù, koulz ha sonerezh ! Tennañ a rafe evezh an dud war an nerzhioù
buhezus a zo en hor broioù, hag argas diouzh o spered mojenn ar « serrnoz »
keltiek !
Kalz labour enklask hag urzhiadur a vo d' ober evit kas ar mennad-se da benn met
divizet e voe hen ober.
Goulennet e voe neuze hag eñ e vefe tu da aozañ un diskouezadeg heñvel gant
oberennoù arzourien eus ar broioù keltiek, liverien ha skultourien dreist-holl.
Kalz arc'hant a vefe ezhomm evit seveniñ un hevelep mennad, rak evit kaout
oberennoù talvoudus e ranker paeañ asurañsoù bras. Daoust hag e vefe tu da
gendrec'hiñ ar renerien virdioù da gemer ar gefridi war o c'hont ? Karget e voe
Yann Goulet da imbourc'hañ an dra.
3) Goude kaout keloù eus an doare ma talc'h ar pennadurezhioù gall da enebiñ
ouzh ar brezhoneg ha gwelout adaskridoù eus o lizherioù da Abanna, e oa Gwynfor
Evans a-du gant embann ur flemm-skrid o tisplegañ ar rendael - a-du ivez gant
kas ur c'hounskrid d' ar burev a ra war-dro « Gwirioù an dud » en Urzhiadur ar
Broadoù Unanet, hag e vrudañ kement ha ma vo gallet. Se a vo graet.
Ne voe ket pledet amañ d' ar goulenn graet gant ar mouler W. Maclellan, hag eñ e
c'hellfe ar C'hevre reiñ skoazell da vodañ diskibien evit ur skol gorollerezh
arzel (ballet). Ar gelennerez zo kavet. Ar mennad e vefe krouiñ un hevelep arz
war ziazez ar c'horolloù-pobl, evel ma 'z eo bet graet hervezañ - e Rusia,
Pologn, Israel. Ma 'z eo dedennet unan bennak eus al lennerien gant ar menoz, pe
ma c'hell harpañ, e roin dezhañ ar chomlec'h e Glasc'ho.
Ur Skosad all hag en deus douar e Kernev-Veur, a garfe e vefe prientet bep bloaz
ur c'hamp hag a vefe digor da vroadelourien eus ar c'hwec'h bro. Ar c'hentañ
kammed e c'hellfe bezañ war-du an drevadenn « geltiek » a zo bet anv anezhi n'
eus ket pell, hep ma ve bet kavet a-walc'h a dud prest da vont da chom enni. Ar
Skosad en deus skiant-prenet er skaoutelezh, war a lavar. Divizet eo bet
jubenniñ etrezañ ha strolladoù yaouankiz 'zo.
Evit echuiñ ez eus bet anv eus mennad ar gouarnamant saoz serriñ ur bern hentoùhouarn. Broadelourien Bro-Skos, Kembre ha Kernev o deus graet bruderezh endeo,

pep rummad diouzh e du, a-enep ar mennad-se. Dre vras ez int o-unan o soñjal e
vo tizhet o broioù kals gwashoc'h eget ar rannvroioù saoz amezek. Ur gudenn
bolitikel eo. Ha talvoudus e vefe dezho sevel o mouezhioù a-gevret ? Prest eo
Plaid Cymru da aozañ ur c'helc'hskrid diwar-benn ar gudenn ha d' e skignañ etouez kannaded an teir bro e Westminster. Kent-se e vo goulennet ouzh renerien
ar Strollad Broadel Skosat ha Mebyon Kernow displegan e arguzennoù da re ar bPlaid.
Un danevell diwar-benn ar vodadeg a voe roet gant Gwynfor d' ur c'helaouaer,
dezhañ d' e skignañ e Breizh-Veur hag Iwerzhon. Ha luc'hskeudennoù a voe kemeret
ivez evit ar c'helaouennoù.
Goude merenn e oamp pedet da di ur broadelour kembreat en tu all da Bont ar
Menai. An den-mañ a berc'henn douar e-kichen Bogota, e Su-Amerika, ha ne vez
amañ nemet evit e ehan-labour. Evitañ da vezañ deut pinvidik-bras e chom feal d'
e vro. E-kreiz e liorzh kaer, ma kantre ar sell dioutañ a-dreuz an aber war-du
menezioù Kaernarvon, e stlak ar banniel broadel e penn ur peul uhel. E 1958 ez
eo a-drugarez d' e harp, ma c'hellas Gwynfor Evans ober un droiad bruderezh dre
ar Stadoù Unanet penn-da-benn. Un dremm veurdezus en deus, d' e 78 vloaz. Kontet
en deus deomp pegen souezhet e oa bet e amezeien saoz - straed ar vilionaerien a
reer eus an hent amañ - hag eñ o tiskleriañ dezho e oa Kembread. Soñjal a rae
dezho ne oa ket gouest tud o ouenn da sevel a-us da zerez ar vevelien moarvat.
An tu gwellañ da c'honit doujañs ar seurt tud e oa tremen hep stouiñ dirazo e
mod ebet.
A. HEUSSAFF.
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Notenn - Diwar-benn endalc'h al levr « Celtic Nations » (e saozneg) c'hwezek
pennad zo ennañ, pevar anezho gant Iwerzhoniz, daou gant Kembreiz, daou gant ur
Skosad, peb a unan gant ur v-Manavadez hag ur C'hernevad, diwar-benn neuzioù
disheñvel eus buhez o broioù. Ar peurrest a zo bet skrivet pe droet gant
Breizhiz : Yann Fouere a daolenn Emsav Breizh e 1963 ha Neven Henaff a ziskouez
pegen arvarus e chom stad ar yezh e Flandrez, gant ur gentel evit ar broioù
keltiek ! Ur brezegenn gant an Dr Kloss, eus ar Greizenn-Enklask diwar-benn ar
Broadoù hag ar Yezhoù, a gavor amañ hogozik en he fezh, koulz hag ur brezegenn
gant Maodez Glanndour diwar-benn hol lennegezh a-vremañ hag un diverrañ eus
pennad Abanna « Eus an Emsav d' an Emframm » (« Ar Vro »).
Al levr a vez gwerzhet 10 lur. Da izili ar C'hevread Keltiek e vo kaset evit...
o skodenn. Ne chom ket kalz skouerennoù mui. Skrivañ da Ch. ar Gov, 6, rue de la
France-Combattante, Brest.
MAEN-EÑVOR
Ur maen-eñvor a vo lakaet gant e geneiled war bez Abeozen. Ar re a garfe
skoazellañ, ha diskouez evel-se o doujañs hag o anaoudegezh-vat e-keñver ar
skrivagner aet da anaon, kasent o skodenn da : P. DENIS, Le Ris, Ploaré,
Douarnenez - C.C.P. 1499-51 Rennes.
ERRATA hag ADDENDA da « Istor Lennegezh Vrezhonek an Amzer Vremañ
Kement-mañ a zo bet kaset d' Al Liamm gant ABEOZEN war un dro gant e lizher
diwezhañ.
P. 69, I 3 : Frañsez Kadig a zo mab ur breur da Yann-Vatelin Kadig (ha nann e
vreur).
P. 233, I. 3, Traoñ : Ab-Inean a zo anv-pluenn d' an Aotrou Jérôme BULEON ha
nann d' an Ao. Job er BAYON.
P. 242 :
1. 13 : Lukaat ouzhpenn Lezereg stumm kozh brezhonek anv Léopold de Lezeleuc.
1. 15 : Loisel (Pierre) en deus da anv-pluenn Eostig Sarzhaw. 1. 23 : Luzel
(François) en deus da anv barzh : Barz Treger.

P. 178, I. 8, Traoñ : Abherri a zo niverenn e zilinennad 228 ha nann 223.
Dilinennad 245 : Barba Ivinek a zo anv-pluenn an Dimezell Ivona MARZIN (MARTIN
evit ar c'hallegerien), merourez AR BED KELTIEK, 21, rue Dixmude BREST (NordFinistère).
P. 179, I. 9 : « a vezo » da gemmañ en « e vezo ».
P. 11, L 5, Traoñ : 1838 da gemmañ e 1839.
P. 134 Manet eo Per Mokaer e Brest d' ar 4e a viz C'hwevrer 1961.
notenn (1) : J. Olier a zo marvet e 1947 ha nann 1945.
F. E. (ABEOZEN).409
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KELEIER S.A.D.E.D.
Labouret en deus Strollad an Deskadurezh Eil Derez hervez ar raktres merket
dezhañ.
D' ar 1añ a viz Du e oa bet kaset d' ar skolidi 32 war an 40 kentel divizet evit
ar c'hentañ bloavezh-skol. Diwez a vo da hemañ e fin miz Kerzu.
Graet ez eus bet 18 kentel dre gomz da geñver Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion
e Langonned. Selaouerion dizalc'h a oa degemeret ouzhpenn ar skolidi enrollet.
Kudennoù lennegezh vreizhek hag etrevroadel, krefen yezhadur ha yezhouriezh a
voe burutellet e sigur skrivagnerion ar programm. Displeget e voe ar c'hentelioù
kentañ war ar Fizik, ha studiet en ur vont pennañ diazezoù ar yezh skiantel.
Kelennet e voe Douaroniezh broioù diorroet Amerika.
Ar programm 1963 a zo bet ennañ :
- evit ar Fizik, Savoniezh ar C'haledoù (an Nerzhoù, al Labour hag ar
C'halloudezh, al Lankadoù, an Ijinennoù eeun, ar C'hreiz-Kerc'hell, ar
Mentelioù, Pouezder ha Tolzder ec'honel) ;
- evit an Douaroniezh, studi ar vro hag an arboellerezh en un nebeut riezoù
diorreet pe war-ziorren : Stadoù-Unanet Amerika, Kanada, Brazil, Argentine,
Sina, Japan ;
- evit al lennegezh, testennoù eus Meven Mordiern, Roparz Hemon, Maodez
Glanndour, Abeozen, Tangi Malmanche, Roperzh ar Mason, Youenn Drezen, Jakez
Riou, Per Denez, Youenn Olier ;
- evit an Istor, Breizh politikel abaoe donedigezh ar Vrezhoned en Arvorig betek
ar bloavezhioù da heul an eil brezel-bed.
Divizet ez eo bet amzeriañ bloavezh-skol S.A.D.E.D. etre miz Eost ha miz Ebrel ;
dre-se ez eo lakaet an trede bloavezh-skol etre Eost 1964 ha Pask 1965 ; un eil
bloavezh, - hep tamm ehan-skol, - a zo prientet adalek ar lañ Genver hag an 31
Gouere 1964. En e brogramm ez eus c'hwec'h rummad kentelioù : ouzhpenn ar pevar
rummad 63 ez eus bet lakaet un eil rummad dek kentel war al Lennegezh, hag un
eil rummad dek kentel war ar Fizik.
An enrolladurloù a vo graet etre ar lañ a viz Du bag ar 15 a viz Kerzu 1963. An
danvez skolidi a zo pedet da c'houlenn pep diskierladur digant Kreizenner ar
Strollad : an Ao. P. Calvez, Bréhec, Plouha (Côtes-du-Nord).
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SKOURR BREIZH AR C'HENDALC'H KELTIEK
Abaoe pell ez eo chomet ar SKOURR, evit meur a abeg, hep kaout ar wir vuhez,
daoust da Gendalc'h Landreger ha daoust d' ar bodadegoù aozet ganti amañ hag
ahont, dreist-holl gant skoazell ar Gabalerien. Klasket e vo diwar vremañ,
lakaat hor c'heneiled da labourat. Setu perak on bet a-du gant ar c'hadoriad,
evit digeriñ amañ Pajenn ar Skourr. RONAN HUON
AN ETREKELTELEZH
Petra eo an etrekeltelezh ha perak komz eus an etrekeltelezh.

Breizh a zo ur vro, hor bro. He c'harout a reomp, a-raok pep bro all. Labourat a
reomp eviti, a-raok labourat evit forzh peseurt bro all..
Met, evel n'emañ ket an den e-un er bed, evel ne c'hell ket an den bevañ e-un,
n' emañ ket Breizh hec'h-unan er bed, ne c'hell ket bevañ hec'h-unan. Evit e
sikour da vevañ, evit en em enboudañ er gevredigezh, en devez an den, da gentañholl e diegezh. Heñvel evit ur vro. Heñvel evit Breizh. Hag ton tiegezh-ni eo an
tiegezh keltiek.
Evit bevañ en deus ezhomm an den a garantez, a genskoazell, a zivizoù gant tud
all o-deus an hevelep diazez speredel ha sevenadurel hag eñ, an hevelep
karentezioù hag an hevelep c'hoantoù. Hor familh-ni, ar broioù kentañ emaomp
stag outo, ar broioù hon eus ar muiañ ezhomm anezho, eo ar broioù keltiek.
Kement-se, taolit evezh mat, n' eo ket lavarout n' hor befe ezhomm nemet anezho.
Nann. Broioù all a zo c'hoazh hag a zo tomm ha tost ouzh hor c'halon : da skouer
ar re a stourm eveldomp da chom hep bezañ lazhet gant ar Gall hag ar galleg. Met
etre ar broioù keltiek ha ni ez eus un dra bennak muioc'h : hengoun kozh ar
poanioù, an trec'hioù hag an dismantradegoù - siwazh - bevet a-gevret, an holl
liammoù-se, steuet a-hed ar c'hantvedoù, pa n' hor boa nemet un istor.
Graet em eus meur a wech gant an dro-lavar : « kaout ezhomm ». N' eo ket,
koulskoude, evit abegoù emgar e tleomp mirout start liammoù an etrekeltelezh. An
ezhomm da reiñ a zo ken pouezus hag an ezhomm da zegemer. Lezenn ar
c'henskoasell, lezenn an eskemmoù, a zo lezenn vras ar vuhez. Er bed keltiek eo
e sevenimp hor buhez hag hor c'halvedigezh.
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Estrenaet omp bet, mui pe vui, diouzh ar bed-se. N' eo ket dre zegouezh. Evel ma
'z eo an darempredoù etrekeltiek ret evit hon derc'hel e buhez, ret eo ivez d'
an neb a venn hor lazhañ troc'hañ an darempredoù-se, hor pellaat diouzh hor
breudeur, evit dont gwelloc'h a-benn, ur wech ma vimp enket hon-unanig en hor
c'horn, d' hon divroadelaat ha d' hon euvriñ.
Ur stourm evit ar vuhez eo eta ar stourm evit an etrekeltelezh. Ur stourm evit
bezañ gwelloc'h Breizhiz. Ur stourm evit bezañ gwelloc'h tud. Ur stourm eo evit
bezañ ni hon-unan.
Pep bro geltiek he deus un dra bennak da reiñ deomp, evel m' hon eus ni un dra
bennak da reiñ dezhi. Kembre : ur skouer a ampartiz sevenadurel. Iwerzhon : ur
skouer a galonegezh. Setu daou dra a c'hellan, atav, menegiñ. Hag ar
c'hentelioù-se a c'hellomp kaout digant hor breudeur tramor, ret eo dimp ni honunan mont d' o c'herc'hat : ha setu ar pezh a raio o zalvoudegezh. Ne vo mui
boued pasket gant ar Gall, evel an darempredoù a zo bet re alies etre Breizhiz
ha sevenadurioù all ar bed : met boued a vo bet dibabet ganeomp-ni, boued a
zereo ouzhomp.
Izili ar C'hendalc'h Keltiek a zo o
hanterourien etre ar broioù keltiek
barrek, studiañ, e doare da heñchañ
daoulagad da weledvaoù ar C'heltia,
sevenadur.

dlead, o c'harg hag o labour bezañ
ha Breizhiz. Ret eo dezho deskiñ, bezañ
o breudeur war ur bed nevez, da zigeriñ o
da zegas dezho en-dro pinvidigezhioù o

Izili ar C'hendalc'h Keltiek a zo o dlead, em eus lavaret, da gentañ-holl
studiañ hag en em varrekaat. Abaoe ur pennadig-amzer, ez eus bet klasket
pourchas dezho, e brezhoneg, ar pezh o deus ezhomm da ober ar c'hammedoù kentañ
war hent an aoudegezh. Menegomp da gentañ embannadurioù Hor Yezh (1). Ra vint
studiet. Ra vo studiet ivez ar prezegennoù graet e-pad Kendalc'h Etrekeltiek
Landreger hag embannet gant Preder (2).
D' al labour, keneiled ! Da gentañ, studiañ. SKOURR RREIZH a glasko skoazellañ,
heñchañ, strollañ. Deuit da vezañ izili dre gas ho skodenn (10 lur) d' an
deñzorierez (3).
« Skourr » kreñb, gant kalz izili ennañ, ha labourerien c'hredus, a zo ret evit

ma vo kaset Breizh war hent ar sevenadur a zo hec'h hini : ar sevenadur kelt.
AR C'HADORIAD : PER DENEZ.
(1) Istor ar Yezhoù Keltiek », levrenn I, 15 lur - « Skol vihan an Iverzoneg » :
3 - « Yezhadur Berr ar C'herneveg » : 4 -« Skol nevez ar C'hembraeg » : 5. Goulenn digant an Dll J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp - C. C. P. :
1240.22 Rennes.
(2) 12 lur. - Dr ETIENNE, Châteaulin - C. C. P. 16.093-13 Paris.
(3)Dimezell J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp - C. C. P. 1730.04 Rennes.
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MARO EO
Youenn GWERNIG
Maro eo va mignon
en taol-mañ
n' eus ken anezhañ, skubet eo bet: re vat e oa.
N' eo ket aes bout mat ha chom beo
er bed-mañ.
N' eo ket mat bout yaouank
n' eo ket mat bout dieub
na soñjal e c'hell pep den bout yaouank ha dieub er bed-mañ,
marteze n' eo ket mat bout mat.
Maro eo va mignon
'n ur c'hoarzhin d' an engroez,
da dud a grede oa c'hoazh tu da grediñ
e oa yaouank ar bed ;
gant ur boled en e benn
eo maro
hep soñjal - marteze - e oa kozh-kozh ar bed.
Maro eo
maro eo va mignon
e wreg o luskellañ e benn c'hloazet
maro eo
pa gouske pep-hini dibreder
maro eo
maro eo Cu Chulain
evit an ei1 gwech.
New York, d' an 23 a viz Du 1963.
418
Y.-B. PIRIOU

AOTROU
Let my people go...
Roñseed treut-askorn hon anaon a wech all
zo bet e-pad re bell o kantren dre hor bro
ha ne gavomp dudi met e skeud ar maro.
Laoskit hor bobl da derriñ ar strobinell
a ro dezhi sked iskis daoulagad ur c'hlañvour.
Laoskit hor bobl da sellout ouzh lec'h all.
Dre forzh prederiañ keit-se
tour ar bed all,
dre forzh heuilh e kement karr-hent,
marc'hekadeg an Ankou gall

ez eo deut da heugiñ
ouzh burzhudoù pemdeziek
hor bed-ni.
Laoskit hor bob! da zont er-maez eus an islonk.
M' eo gwan c'hoazh hec'h izili
diwar emgannoù re hir,
gouzout a reomp e vefe gouest da adkavout
achantouriezh he stivelloù ;
gouzout a reomp eo gouest da gas da benn
tonkadur gwerc'h hec'h huñvreoù.
Ma venn.
Laoskit hor bobl d'en em zibab hec'h-unan.
Gwellañ doare n' eus ket evit dastum skiant.
Lezit-hi nemetken d'ober, hervez he c'hoant,
evel ur bugel
o teskiñ bale hep skoazell,
hag e welfet, kaerat dudi :
Elerc'h o tiflukañ dindan pluñv an houidi.
A ! Laoskit hor bobl da zont er-maez eus an islonk,
hag ez aio da glask e-barzh gerioù he yezh,
ken skedus ha ken prim hag elfennoù stered,
evit lidañ e oferenn,
kleuzeurioù santel da Vab-den.
419
Y.-B. PIRIOU

Letanioù evit un ifern
Gant hor poanioù greomp ur bern.
- Ha bet hon eus hon lod a spern ?
N' hon eus ket bet hon lod a-bezh.
- Ha bet hon eus hon lod a c'hwezh ?
N' hon eus ket bet hon lod a Reizh.
- Ha bet hon eus hon lod a Feiz ?
N' hon eus ket bet hon lod a Gan.
- Ha bet hon eus hon lod a Dan ?
N' hon eus ket bet hon lod a Glad.
- Ha bet hon eus hon lod a Wad ?
Ni,
Bugale an Teñvalded.
* * *
Pegoulz e tavo, benn ar fin,
Galvoù gourdrouz an taboulin !

420
M. L. G.

SKEUDENNOU A RE-ZIGENVEZ
Trouz kammedoù war c'hrouan an alez...
Ar geneiled a 'zo deut
dezho dremmoù seder.
Kaozeet o deus : nebeut a zo kemmet er bed...
Te ne selaoues ket.
Ur stummig gwenn a oa sko ouzh ar siminal,
ur c'haer a enderv er-maez.
Lezet o deus o zri orañjez ruz
hag ez int aet.
Kuitaet o deus sal-kaozeal ar c'hlemm evit bepred..
- Hag e chomez ganen
Deiziad nevez-hañv ; emañ tost ar blaenenn.
Meur a hentig ez eus enni...
Bez ez eus ur porzhig krignet gant an heol.
Bez ez eus ur vleunvegig enni un nebeut bodoù roz.

421
M. L. G.

MARV AR SOUDARDIG GLAS A VRO VEAUCE
Kimiadiñ ra tamm-ha-tamm an ene.
Gwelout 'ra e gêrig didrouz e peoc'h e hun,
e penn ar straed etre an tiez n' eus ken ul linenn-eeun,
Ar c'hozh blomenn-dour a gane an eurioù kann.
Ar poull a zo nesik, evit an houidi, 'vit an tan.
Gwelout a ra maenig louet ar voger, ar c'hi.
Eno en deus bevet. Pep tra zo og.
Re danav eo an aer 'vit kanenn ar c'hilhog.
Bez ez eus jenoflez ruz war ur blankenn dirak an ti.
Unan en ur pod-houarn a zo hini ar vamm.
Sellout a reont davet ar plaenennoù dous, devet, uzet,
kollet enne meur a zen, meur a zoue, meur a ene.
Troc'hañ 'ra ar falzig an diwezhañ geotenn.

422
Herri PRADO

MIZ DU
Hiziv gouel an Hollsent, arc'hoazh gouel an Ankou,
Setu amañ daou zeiz leun a gentelioù
Evit mab-den
Paour diarc'hen !
Mab-den ar an douar-mañ, zo vel un evn ar varr,
Mab-den..., eñ a veva gant an esper a gar,
Mes hep esper ebet, n'en deus ket a vuhez :
Sec'het eo ar vammenn a verv pep levenez.
*
Neoazh hiziv, deiz goubanner, e valean
E kreiz ar melezioù tostik da Sevelan,
Gant un amzer teñval, leun a dristidigezh
N'ur waskiñ an delioù, ar ar wenodenn strizh.
An delioù, brageriz ar gwez, leun a splannder,
O velenat, o kreniñ, tremenet o eur,
An delioù c'hoazh a zoug, en daolenn, ur vinc'hoarzh
En despet d'an dilez a zo en holl ivarc'h.
*
Mes ar soñjoù a varv gant an avel flemmus
A nija dreist ma fenn. Ma spered glac'harus,
Resmiad a zo gwan, resmiad a zo kreñv,
Leret-c'hwi din, petra a vestr, ar an eneñv.
Doue ? Nerzh ar bed ? Ar gwalleur pe an eürusted ?
Ma feiz zo louedet evel an deil kouezhet,
Ma c'halon a zo klañv. Mar gellehen pediñ !
O Doue, o Doue kuzhet, selaouet-c'hwi douzhin !
*
Er vourc'h, ar c'hlehier a ouel a ouel daeroù kañv,
Ha ma eneñv zo trist, ma c'halon a zo klañv.
Kouezhet delioù karet, ho melen lugernus.
Hoc'h aour a vadelezh, 'lak ma eneñv eürus.
joa ar vraventez, me ho kar evel Doue.
Evel Doue ? Mes c'hwi memp ez oc'h-hu arwalc'h Doue.
Un Doue aes da welet ha naren divezant,
Un Doue uhelspered, ha naren ken diskiant.
423
*
O ave! digempenn, distaget an delioù !
Me ho ped da greñvât, gant ivoul, ho hentoù.
Nerzh ar bed a ouela, mes ma eneñv ivez.
. . . . . .
Ha plijadur en deus, henhen, en e c'hlac'har.

Telenn braventez, Doue, nerzh ar bed, ya, m' ho kar !
*
O avel digempenn, distaget an delioù !
Me ho ped da greñvât, gant ivoul, ho hentoù.
Ne deo ket pell, du-hont, an deil d' ar vezvented,
Rak m'eneñv a gemer plijadur glac'haret
Da goll hent mat
Ar relijion. Dalc'het enta d' e luskennat
Gant kanoù hep esper, an Ankou Fidorius
Hag a ouelo bepred, rak m' omp-ni ken eürus.
GERIOU : goubanner, s. goubanenn-noz « serr-noz » ; resmiad « barrad » ;
ivout « youl » ; mezvented : dornskrid : d' er véouented = d' ar vevented
marteze (?) ; fidorius, s. fidorienn « sorc'henn ».
NOTENN. - Ar varzhoneg-mañ am eus kavet, skrivet gant dorn Herri Prado, e
kreiz pajennoù « Supplément au dictionnaire breton-français » (gwenedek)
Ernod, bet roet gantañ da Vorvan Marchal. Deiziadet eo al levr « Herri
Prado, 1919 », met ne oufen ket lavarout peur eo bet skrivet Miz Du. Anat
eo hon eus amañ kentañ stad ar varzhoneg ; meur a razadur ez eus. Marteze
e vije bet reizhet ha kempennet ar skrid anezhi gant an Aozer. Evel m'
emañ e kav din e talv ar boan he gwelout embannet ; marteze e voe
embannet dija e-barzh Breiz Atao pe Dihunamb, met n' em eus ket soñj bout
he lennet hag e kav din ez eus lies hini eveldon. Skrivet eo, dre vras,
hervez doare skivañ kozh Bro-Ereg, nemet da skouer, e kaver al liesterioù
gant -aou ha neket -eù. Eeunaet em eus ar skritur peogwir ne ginnigan ket
ar varzhoneg d' ar yezhourion na d' ar folkloristed : ar re-mañ n' o dije
netra da c'honit amañ : ne felle ket da Herri Prado, hag eñ bet ar
brezhoneger kentañ deut da Vreiz Mao, sevel lennegezh pobl ! Gwirion avat
e hañval din ar gerioù a gaver amañ evel goubanner ha fidorius, bet
disoñjet gant ar geriadurioù.
Goulven PENNAOD
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LENN AR RUSKAD
" immenSee "
gant Theodor STORM
troet diwar an alamaneg gant KONGAR
Gwall rouez niver an oberennoù lennegel alaman bet lakaet e
brezhoneg. Ha c'hoazh gwechoù 'zo evel « An den a gollas e skeud» diwar
Adalbert von Chamisso ne oa nemet aozadurioù ha neket troidigezhioù gwir.
Evel just ez eus kontadennoù ar vreudeur Grimm, hogen aon am eus ne
vijent bet lakaet alies e brezhoneg diwar adaozadurioù gallek ! - Setu
koulskoude an eil eus oberennoù Theodor STORM da vezañ embannet,
troidigezh « Aquis Submersus » gant Per Denez o vezañ bet embannet e
stumm ul lerv gant Al Liamm er bloavezh 1950.
Pemzek vloaz 'zo e gwirionez abaoe m' eo bet savet an droidigezhmañ eus « Immensee », peogwir e oa e miz Genver 1947, n' eo ket en ur
grenañ gant ar riv e-doug ur goañv kalet, hogen ouzh c'hwez-vat ar plant
kafe e bleuñv. Hag abaoe e oa chomet sac'het evel meur a dra all. Ha setu
ma teu tamm-ha-tamm da vat koulskoude al labourioù bet boulc'het
gwechall.
Petra 'ta a ra da oberoù Theodor Storm bezañ dedennusoc'h evidomp
eget oberoù all. Marteze dre m' eo bet mestr bras an « Novellen» da
lavarout eo an danevelloù-se, hiroc'h eget hor c'hontadennoù berr, hogen
hep bezañ romantoù gwirion, un dra bennak evel ma c'hell bezañ « An dour
en-dro d' an inizi » e brezhoneg.
Embannet e 1849 ez eo bet Immensee an hini gentañ eus danevelloù
brudet Theodor Storm. Kalz eus e drivliadoù kalon a rank bezañ lakaet ebarzh, ha santout a ray al lenner moarvat pegen leun a gizidigezh ez eo,
pegen leun a varzhoniezh ivez. Ha plijus e vo da geñveriañ gant Aquis
Submersus ha ne voe savet nemet c'hwec'h vloaz warn-ugent diwezhatoc'h.
Ur skrivagner eus hanternoz Alamagn eo Theodor STORM, ganet m' eo
bet e kêr Husum, e bro-Schleswig, war aodoù Mor an Hanternoz, er bloaz
1817. Mont a reas da anaon e Hademarschen er bloaz 1888.
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AN HINI KOZH
Un abardaevezh diskar-amzer e oa un den gwisket kempenn o tiskenn
gant ar straed, doare dezhañ da vezañ bet oc'h ober un droiad ; e votoùler bloukoù, aet er-maez a c'hiz, a oa poultrennet. E vazh penn alaouret
a oa gantañ dindan e gazel. Gant e zaoulagad teñval, a oa evel miret
enno tan e yaouankiz peurgollet, - daoust d' ar pennad blev gwenn-erc'h,
- e selle seder en-dro dezhañ pe ouzh kêr astennet dirazañ en draonienn e
morenn heoliet an abardaez.

Doare un den diavaez a oa warnañ koulz lavaret ; eus ar re o vont
e-biou ne oa nemet hiniennoù ouzh e saludiñ. Ret mat e oa koulskoude da
veur a hini, bezet en desped dezho, teurel meiz ouzh an daoulagad sederse. En em gavout a reas dirak un ti uhel, sellout c'hoazh ur wech ouzh
kêr, ha mont e trepas an ti. Ouzh trouz kloc'hig an nor, e voe sachet ar
rideoz diwar ar prenestrig a skoe war an trepas ha dremm ur vaouez kozh a
voe gwelet en a-dreñv. Sin a reas ar gwaz dezhi gant e bennbazh. « N' eus
ket a c'houloù c'hoazh ? » emezañ, un tammig gant ton tud ar c'hreisteiz.
Mont a reas an hini kozh e-biou un trepas ledan ha neuze dre ur sal
a oa enni pezhioù armelioù derv, warno podoù porselen, a-hed ar
mogerioù ; dre an nor a-zirak ez eas war ur pondalez strizh ma oa
derezioù enk o kas da gambreier al laez. Pignat a reas war e bouez,
digeriñ un nor ha mont neuze en ur gambr brazik a-walc'h. Amañ e oa
distan ha sioul, ur voger a oa koulz lavaret kuzhet gant staliadoù hag
armeliadoù levrieier, ar re all a oa warno skeudennoù tud ha taolennoù.
Dirak un daol goloet gant ur pallenn liv gwer, warnañ un nebeud levrioù
digor, e oa ur gador-vrec'h gant torchennoù voulouz. Lakaet gant ar
c'hozhiad e vazh hag e dog en ur c'horn, ec'h azezas er gador-vrec'h ha,
kroaziet e zaouarn, e seblante bezañ o tiskuizhañ eus e droiad.
Tra m' edo azezet eno ez eas tamm-ha-tamm war nosaat hag a-benn ar
fin en em lakaas ur bann loar da barañ a-dreuz gwer ar prenestr war ar
skeudennoù ouzh ar voger. Dre ma riskle ar roudenn sklaer ne oa ket
daoulagad an den evit mirout da heul. Kouezhañ a rae bremañ war ur
poltred bihan ; en ur framm mistr ha du. « Elizabed ! » eme an hini kozh,
goustad. Ha lavaret gantañ ar ger en em gavas diamzeret ha douget da vare
e yaouankiz.
*
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AR VUGALE
Dizale e paras dirazañ skeudenn goant ur plac'hig vihan. Graet e
veze Elizabed anezhi ha pemp bloaz e c'helle bezañ : div wech kemend-all
e oa eñ. En-dro d' he gouzoug e touge ur mouchouerig seiz ruz ha brav ez
ae kement-se gant he daoulagad rous.
« Reinhard », a c'halve-hi, « vakañsoù 'zo ! Tamm skol ebet hiziv,
na warc'hoazh kennebeut all. »
Buan e klenkas Reinhard e daolenn gontañ a-dreñv dor an ti hag an
daou vugel da redek a-dreuz an ti betek al liorzh ha dre gloued al liorzh
er-maez betek ar prad. Degemer laouen a veze graet d' an ehanoù
dic'hortoz. Reinhard en devoa savet eno, gant sikour Elizabed, un ti
mouded ; ennañ e felle dezho tremen an abardaevezhioù hañv, ar skaoñ,
avat, a vanke c'hoazh. Diouzhtu d' al labour bremañ ; prest e oa dija an
tachoù, ar morzhol hag ar plenk ret. E-keit-se ez ae Elizabed a-hed ar
vur da zastum had kaol-malv, dezho stumm gwalinier, en he zavañjer ;
chadennoù ha chapeledoù a felle dezhi aozañ ganto.
Daoust da veur a boentenn wariet e teuas Reinhard a-benn da aozañ e
skaoñ ; ha pa 'z eas-eñ adarre er-maez edo-hi a-benn neuze e penn all ar
prad.
« Elizabed ! » a c'halvas-eñ, « Elizabed ! » ha setu-hi o teredek,
kizennadoù he blev o nijal. « Deus », emezañ, « peurechu eo hon ti. Feiz

'vat, tomm ac'h eus tapet ; deus tre ha deomp en hor c'hoazez war ar
skaoñ nevez. Un dra bennak emaon o vont da gontañ dit. »
Hag int o-daou e-barzh en o c'hoazez war ar skaoñ nevez. Elizabed a
gemeras ar gwalennoù en he zavañjer hag o stignas war neudennoù hir ; ha
Reinhard da gontañ : « Ur wech e oa teir nezerez... »
« A ! » eme Elizabed, - «me 'oar an dra-se abaoe pell 'zo ; n' eo
ket dav dit kontañ bep taol ar memes tra. »
Ha Reinhard ha rankout paouez gant istor an teir nezerez hag en
eskemm e kontas istor ar paour kaezh den a voe stlapet e groc'h al
leoned.
« Bremañ e oa noz anezhi », emezañ. « gouzout a rez ? teñval-du hag
al leoned a oa kousket. Hogen, roc'hat a raent dre o c'housk ha tennañ o
zeodoù ruz er-maez. Skrijañ a rae an den ha soñjal edo an deiz o vont da
c'houlaouiñ. En un taol, setu ur sklerijenn o parañ en-dro dezhañ ha pa
sellas, setu ma oa un ael dirazañ. Hemañ a reas sin dezhañ gant e zorn ha
mont end-eeun er garregenn. »
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Elizabed he devoa selaouet gant evezh. « Un ael ? » emezi, «
divaskell a oa dezhañ 'ta neuze ? »
« Ne deo nemet ur goñchenn », a respontas Reinhard ; « gouzout a
rez n' eus ket a aelez. »
« O 'ta, Reinhard ! » emezi he selloù troet outañ : ha pa daolas eñ
selloù teñval outi, hi ha goulenn nec'het : « Perak e lavaront an dra-se
atav ? Mamm ha tintin, hag ivez er skol ? »
« An dra-se ne ouzon ket », emezañ.
»

« Te 'vat », eme Elizabed, « n' eus ket a leoned kennebeut neuze ?

« Leoned ? Daoust ha bez' ez eus leoned ? En Indez, du-hont, e
stergn beleien an doueed anezho ouzh o c'harr hag ez eont ganto dre an
dezerzh. Pa vin bras ez in-me di. Mil gwech kaeroc'h ez eo du-hont eget
dre amañ ; eno n' eus goañv ebet. Dav e vo dit dont ivez ganin. Dont a ri
? »
« Ya », eme Elizabed ; « met mamm a ranko dont ivez, ha da vamm
dit-te ivez. »
« Nann », eme Reinhard, « re gozh e vo ar re-se neuze. Ne vint ket
evit dont. »
« Ne zlean ket mont va-unan.»
« Dav e vo dit ; neuze e vi e gwirionez va gwreg-me hag ar re all
n' o devo netra da c'hourc'hemenn dit. »
« Mamm a leñvo, neuze. »
« Dont a raimp en-dro adarre », eme Reinhard, taer « lavar 'ta : ha
fellout a ra dit mont ganin ? Pe neuze ez in va-unan : ha biken ne

zistroin ken. »
Dare e oa an hini vihan da zirollañ da ouelañ. « Arabat ober selloù
du evel-se », emezi ; « mont a rin ganit d' an Indez. »
Gant e zaou zorn, laouen-ran, e krogas-eñ en he daouarn hag e
sachas anezhi war ar prad. « D' an Indez, d' an Indez ! » e kane-eñ hag e
lakae anezhi da droiellad ken na lammas ar mouchouer ruz eus he
c'herc'henn. Neuze e laoskas anezhi a-daol-trumm, sirius an tamm
anezhañ : « A 'ta, ne zeui ket a-benn, 'c'h eus ket a gourach ».
« Elizabed ! Reinhard ! » a c'halved bremañ eus dor al liorzh. « Ya
! Ya ! » eme ar vugale en ur zaoulammat dorn-ha-dorn war-du ar gêr.
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ER C'HOAD
Evel-se e veve ar vugale an eil gant egile ; re sioul e oa-hi
evitañ alies, hag alies e veze-eñ re daer en he c'heñver : daoust da se,
avat, e talc'hent tostik an eil d' egile, o eurvezhioù vak a dremenent
hogos atav an eil gant egile, e-pad ar goañv e kambreier enk o mammoù, epad an hañv dre ar strouezh hag a-dreuz ar parkeier.
Ur wech ma voe skandalet Elizabed gant ar skolaer e taolas
Reinhard, droug ennañ, e daolenn war an daol evit sachañ warnañ kas an
den. Ne voe taolet evezh ebet outañ. Ha diwar neuze ne reas Reinhard van
ebet ken ouzh ar c'hentelioù douaroniezh ; sevel a reas, avat, ur werz
hir hag e-barzh en em hañvale e-unan ouzh un erer yaouank, ar mestr-skol
ouzh ur vran louet, Elizabed o vezañ ur goulmig wenn ; kentizh ha kresket
dezhañ divaskell e touas an erer talvezout ar gaou d' ar vran. An daeroù
a ziruilhe e daoulagad ar barzh yaouank, un den dreist en em gave.
Pa zistroas d'ar gêr e teuas a-benn da gavout ul levrig parch gant
kalz follennoù gwenn ; war ar pajennoù kentañ e skrivas kempenn gant an
dorn e werzennoù kentañ.
Dizale e voe eñ kaset d' ur skol all ; eno e teuas da vezañ kamalad
gant meur a baotr all eus e oad ; hogen derc'hel a reas d'e zarempredoù
gant Elizabed. Eus ar marvailhoù en devoa kontet hag adkontet dezhi kent
e krogas da ziskrivañ ar re o devoa plijet ar muiañ dezhi ha gant se e
teuas alies c'hoant dezhañ lakaat enno unan bennak eus e brederioù eunan. Ne ouie ket mat perak, avat, ne zeue ket a-benn eus e daol. Skrivañ
a reas 'ta anezho en doare m' en devoa o c'hlevet. Neuze reiñ ar
follennoù da Elizabed o miras e tiretenn he zaol-skrivañ hag eñ a veze
laouen-bras ouzh he c'hlevout o lenn diouzh an noz d' he mamm ar
c'hontadennoù-se diwar ar c'haier en devoa skrivet.
Seizh vloaz a oa aet e-biou. A-barzh kenderc'hel gant e studi e oa
dav da Reinhard kuitaat kêr. Ne oa ket Elizalbed evit lakaat en he fenn e
rankje bremañ tremen he holl amzer hep Reinhard. Plijadur a reas dezhi un
deiz e glevout o lavarout e kendalc'hje da skrivañ marvailhoù eviti evel
a-raok. Da heul al lizhiri d' e vamm e kasje anezho dezhi ; ha ret mat e
vije dezhi skrivañ dezhañ evit lavarout penaos he devije kavet anezho.
Tostaat a rae ar c'himiad. A-barzh neuze avat e oa bet lakaet c'hoazh
meur a werzenn war barch. Un dra guzh, avat, e oa kement-se evit
Elisabed, petra bennak ma oa hi abeg al levr a-bezh hag ar pep brasañ eus
ar gwerzioù o devoa leuniet tamm-ha-tamm tost d' an hanter eus ar

follennoù gwenn.
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Miz even a oa anezhi hag antronoz e tlee Reinhard mont en hent. Met
fellout a rae d' an holl tremen c'hoazh un devezh gouel holl a-gevret.
Evit-se e voe aozet un dro-vale da unan eus ar c'hoadeier a ziwar-dro,
gant kalz tud. Gant ar voetur ez ejod betek gwrimenn ar c'hoad, ul lev
ac'hano, neuze e voe diskarget paner ar bevañs ha war droad ez ejod
pelloc'h. Da gentañ e ranked treuziñ ur c'hoad pin ; distan ha teñval e
oa dindan hag an douar goloet a nadozioù. Goude un hanter eur vale e
teujod er-maez eus teñvalijenn ar sapr en ur c'hoadad fav fresk ; amañ e
oa pep tra distan ha glas hag ur bann heol a bare a-dreuz ar bleñchoù
deliaouek ; ur c'hazh-koad a oa a-zioc'h o fennoù o lammat eus an en
skourr d' egile.
En ur plas disheoliet gant fav kozh-kozh, oc'h ober ur volziad
delioù treuzwelus a-zioc'h, e chomjod a-sav. Mamm Elizabed a zigoras unan
eus ar paneroù ; ur paotr kozh en em lakaas da vestr war ar pourvezioù. «
Holl en-dro din, laboused yaouank ! » e c'halvas. « Taolit evezh mat ouzh
ar pezh ez an da lavarout deoc'h. Da lein en deus bremañ pep hini daou
damm bara-bihan sec'h ; an amanenn a zo chomet er gêr, ar pezh da lakaat
warno hoc'h eus eta da glask hoc'h-unan. Sivi a-walc'h a zo er c'hoad
evit an neb a oar o c'havout. An hini diampart a ranko debriñ e vara er
sec'h ; evel-se emañ ar vuhez. Ha komprenet eo bet va frezeg ? »
« Ya sur ! » eme ar re yaouank.
« Ya, sed », eme an hini kozh, « n' eo ket c'hoazh echu. Ni, ar re
gozh, hon eus troidellet a-walc'h -dre ar vuhez ; en abeg da se e chomomp
bremañ er gêr, da lavarout eo amañ dindan ar gwez tev. Kignat ar patatez,
c'hwezhañ tan ha dresañ an daol a raimp ha pa vo kreisteiz e vo poazh ar
vioù. Evit-se e rankot reiñ deomp an hanter eus ho sivi, evit ma
c'hellimp ivez servijañ un dibenn-pred. Bremañ, it krec'h ha traoñ ha
bezit fur. »
Ar re yaouank a rae neuzioù lampon a bep seurt.
« Hêp ! » eme an den kozh c'hoazh ur wech. « Ne dal ket ar boan din
lavarout deoc'h : neb ne gavo hini n' en devo ezhomm ebet da reiñ unan
deomp ; merkit mat avat a-dreñv ho skouarnioù tanav, diganeomp-ni ar re
gozh n' ho po netra kennebeut. Kelennadurezh a-walc'h hoc'h eus bet
bremañ evit hiziv, ha m' hoc'h eus c'hoazh sivi da heul e teuot a-walc'h
a-dreuz ar vuhez. »
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An hevelep meno a oa gant ar re yaouank hag a-zaouioù ez ajont da
ober o zro.
« Deus, Elizabed », eme Reinhard, « gouzout a ran pelec'h ez eus
sivi ; n' az po ket a vara sec'h da zebriñ. »
Elisabed a skoulmas lasoù gwer he zog-kolo hag hen ispilhas war he
brec'h. « Deus 'ta », emezi, « echu eo ar baner. »
Donoc'h-don ez ejont neuze e diabarzh ar c'hoad : a-dreuz lec'hioù
teñval ha leizh dindan ar gwez, ma oa pep tra sioul, diwel hepken azioc'hto en aer-garm ar falc'huned ; neuze adarre a-dreuz strouezh tev,

ken stank ma ranke Reinhard mont dirak evit digeriñ hent, da derriñ ur
bod amañ, da blegañ ur skourr a-gostez aze. Dizale e klevas Elizabed war
e lerc'h ouzh e c'hervel dre e anv. Treiñ a reas. « Reinhard », emezi, «
gortoz 'ta, Reinhard ! » Ne oa ket evit he merzout ; a-benn ar fin he
gwelas un tammig pelloc'h oc'h en em gannañ gant an drein : he fennig a
neuñve a-vec'h a-zioc'h ar raden. Neuze ez eas war e giz ha bleniañ
anezhi a-dreuz milendall ar c'horz hag an drez d'ur frankizenn ma nijelle
balafenned glas en-dro d' ar bleuniennoù koad. Reinhard a flouras dezhi
ar blev gleb diwar he fas istommet ; neuze e fellas dezhañ lakaat dezhi
he zog-kolo, hag hi ne c'helle ket hen gouzañv ; neuze avat e pedas
anezhi, hag hi a lezas ober.
« Pelec'h 'ta e chom da sivi ? » e c'houlennas hi erfin en ur chom
a-sav da dennañ hec'h anal. « Amañ int bet », emezañ ; « met an tousigi a
zo en em gavet a-raozomp, pe ar martr, pe marteze ar gornandoned. »
« Ya », eme Elizabed, « aze emañ c'hoazh an delioù ; na gomz ket a
gornandoned amañ avat. Deus 'ta, n' on ket skuizh c'hoazh ; deomp da
glask pelloc'h. »
Ur wazhig a oa dirazo, hag en tu-hont koad adarre. Sammañ a reas
Reinhard Elizabed war e zivrec'h has he dougen dreist. Goude ur pennad en
em gavjont adarre en ur frankizenn. « amañ e rank bezañ sivi », eme ar
plac'h, « c'hwez-vat a zo. »
En ur glask ez aent dre al lec'h heoliet, ne gavent hini ebet avat.
« Nann », eme Reinhard, « ne deo nemet c'hwez ar brug. »
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Drez ha roz-ki a oa dre-holl mesk-ha-mesk : c'hwez kreñv ar brug,
hag a c'holoe, bep eil gant geot berr, al lechioù dizolo, a leunie an
aer. « Distro eo amañ », eme Elizabed. « Pelec'h e c'hell ar re all bezañ
? »
En distro n' en devoa ket soñjet Reinhard. « Gortoz hepken ; a be
du an avel ? » emezañ en ur sevel e zorn er vann. Hogen ne oa ket ur
mouch avel.
« Selaou », eme Elizabed, « kavout a ra din e klevan anezho o komz.
Galv 'ta ur wech. »
A-dreuz e voz e c'halvas Reinhard : « Deut amañ ! » - « Amañ ! » a
zistonas.
« Emaint o respont », eme Elizabed, hag hi da strakal he daouarn.
« Nann, ne oa netra, ne oa nemet an heklev. »
Kregiñ a reas Elizabed e dorn Reinhard. « Me 'm eus aon ! » emezi.
« Nann », eme Reinhard, « se ne zle ket bezañ. Kaer eo amañ. Kae da
azezañ en disheol du-hont e gwask ar bodoù. Diskuizhomp ur pennad ha ni
gavo a-walc'h ar re all.»
Elizabed en em lakaas dindan ur favenn gromm ha selaou gant evezh a
bep tu ; Reinhard a azezas un nebeud kammedoù pelloc'h war ur c'hef
gwezenn ha tavedek e selle war-du enni. An heol a oa end-eeun a-zioc'h o
fenn ; gor kreisteiz a oa ; kelien bihan luc'hiant 'vel aour, re all

glas-dir a blave dre an aer ; en-dro dezho e sourre hag e voude, hag ur
wech an amzer e kleved don er c'hoad morzholiadeg ar gazeg-koad ha
geizadeg an evned all.
« Selaou ! » eme Elizabed. « Kleier. »
« Pelec'h ? » a c'houlennas Reinhard.
« A-dreñv deomp. Ne glevez ket ? Son kreisteiz. »
« Neuze emañ kêr a-dreñv deomp ; ha mar deomp war-eeun war an tu-se
e rankomp en em gavout gant ar re all. »
Evel-se en em lakajont war hent an distro ; dilezet o devoa ar
c'hlask sivi, Elizabed o vezañ deuet skuizh. Erfin e klevjod dre wask ar
gwez, o tregern c'hoarzh ar rummad-tud ; ha gwelout a rejont ivez ul
lienenn wenn o sklaeriañ war an douar, hounnezh a oa an daol ha warni e
oa sivi a-vern. An aotrou kozh a oa gantañ ur servied e toull-nozelenn e
borpant hag a zalc'has d' ar re yaouank kendalc'h e brezegennoù a skouer
vat, e-keit m' edo da vat o tispenn ur pezhiad kig-rost.
« Setu ar re ziwar-lerc'h », a youc'has ar re yaouank dal ma
weljont Reinhard hag Elizabed o tont dre wask ar gwez.
432
« Amañ ! » a c'halvas an aotrou kozh, « goullonderet ar servied,
distroet an tokoù ! Diskouezit bremañ petra 'c'h eus kavet. »
« Naon ha sec'hed ! » eme Reinhard.
« Mar ne deo nemet an dra-se », a respontas an hini kozh en ur
sevel ar pladad dirazo, « e vo dav deoc'h ivez her mirout. Anaout a rit
an diviz : amañ ne vez ket bouetet ar re lezirek. » A-benn ar fin e
teujod a-benn evelato d' e deneraat hag ez ejod ouzh taol ; an draskl a
gane er strouezh.
Evel-se e tremenas an devezh. Reinhard en devoa evelkent kavet un
dra bennak ; ma ne oa ket a sivi, e oa evelato ivez kresket er c'hoad. Ur
wech deuet en-dro d' ar gêr e skrivas el levr parch kozh :
Amañ ouzh tor ar menez
Ez eo sioulik an avel
Stouet eo ar brankoù,
Dindan 'mañ ar bugel.
Azezet 'mañ hi en tin,
Azezet er chwezh kreñv ;
Ar c'helien glas a fraoñv
Hag a luc'h dindan an neñv.
Ken tavedek eo ar c'hoadoù,
Ken fur ez eo he neuz,
En-dro d' he blev liv kistin
Bannoù an heol a dreuz.
Ar goukoug a c'hoarzh a-bell,
Ha m'her goar re vat

Ez eo lagadet aour
Rouanezig ar c'hoad.
Evel-se ne oa ket hi hepken an hini a wareze ; bez' e oa ivez
evitañ sked pep tra garantek hag espar en e vuhez o tispakañ.
*
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AZE EDO AR BUGEL WAR AN HENT
Abardaevezh ar Pellgentoù a zeuas. Edo c'hoazh an enderv hag azezet
Reinhard gant studierien all e Kav ar C'huzul ouzh an daol zerv gozh. War
alum edo al lampoù ouzh ar voger, rak amañ en traoñ e oa teñval dija :
nebeut a ostizien a oa avat, hag ar servijerien a oa harpet dilabour ouzh
pileroù ar voger. En ur c'horn eus ar volz e oa azezet ur c'hoarier
violoñs hag ur plac'h sitar gant neuz fin ur tsiganenn ; o binvioù a oa
war o barlenn hag an neuz o devoa da sellout dievezh dirazo.
Un taf champagn a drouzas ouzh taol ar studierien. « Ev, karedig
bohemiat ! » a c'harmas ur paotr yaouank doare bugel dezhañ, tra ma
kinnige ur werennad leun d' ar plac'h.
« Ne fell ket din », emezi, hep fiñval.
« Kan neuze ! », eme ar pennhêr en ur stlepel dezhi ur pezh
arc'hant en he barlenn. Goustad e tremenas ar plac'h he bizied a-dreuz he
blev du, tra ma vouskomze dezhi ar c'hoarier violoñs e pleg he skouarn ;
teurel a reas he fenn a-gostez avat hag harpañ he chik war he sitar. «
Evit hennezh ne c'hoarian ket », emezi.
Reinhard a savas, e werenn en e zorn, hag eñ dirazi :
«Petra 'fell dit ? » emezi.
« Gwelout da zaoulagad. »
« Petra 'ra dit va daoulagad ? »
Reinhard a sellas outi entanet. « Gouzout mat a ran, faos int ! » Lakaat a reas he jod war balv he dorn ha sellout outañ en ur goursiñ.
Reinhard ha sevel e werenn d' e c'henou : « D' az taoulagad kaer ha
touellus ! » emezañ en ur evañ.
C'hoarzhin a reas hi ha treiñ he fenn. « Ro ! » emezi, hag e-keit
ma spege he daoulagad en e re ec'h evas ar peurrest. Neuze e krogas gant
un « Dreiklang » hag e kanas gant ur vouezh don hag orgedus :
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Hiziv, hiziv hepken
E pad ar gened.
Warc'hoazh ya, warc'hoazh
E vo tremenet.
Un eurvezh nemetken,
Ez out-te din-me ;
Mervel, a ! mervel
Va-unan a rin-me.

Tra ma lakae ar c'hoarier violoñs an diston da vont en-dro, e teuas
unan nevez daveto.
« Deuet e oan d' az kerc'hat, Reinhard », emezañ. « Aet e oas kuit
dija ; ar Mabig Jezuz avat a zo en em gavet ez ti. »
« Ar Mabig Jezuz ? » eme Reinhard. « hennezh ne zeu mui davedon. »
« Petra ! Da gambr a-bezh a oa ganti c'hwez ar sabr hag ar gwestell
rous. »
Reinhard a ziskrogas diouzh e werenn hag a grogas en e voned.
- Petra 'fell dit ? » a c'houlennas ar plac'h.
« Distreiñ a rin bremaik. »
Hi da grizañ he zal. « Chom ! » emezi goustad hag hi ha sellout
outañ, leun a c'hred.
Reinhard a oa nec'het. « N' hellan ket », emezañ.
En ur c'hoarzhin e roas hi dezhañ un taol gant beg he zroad. «
Kae ! » emezi. « N' out mat da netra. » Hag e-pad ma troe he c'hein, e
pignas Reinhard goustad gant diri ar c'hav.
Er-maez war ar straed e noze, santout a rae aer fresk ar goañv war
e dal tommet. Amañ hag ahont e kouezhe sklerijenn ur saprenn enaouet eus
ar prenestr, ur wech an amzer e kleved eus an diabarzh trouz c'hwitelloù
bihan ha sonerezed plom hag en o mesk mouezhioù bugale laouen. Bandennoù
bugale klaskerien-boued a yae eus an eil ti d' egile pe a bigne war ar
pondalezioù evit klask teurel ur sell dre ar prenestr war an traoù kaer
difennet. War-se e voe en un taol un nor digoret a-led he fenn ha
mouezhioù rok a daolas un hed seurt ostizien bihan eus an ti sklaer er
straedig teñval ; un tu bennak all e kaned en trepas ur c'hantik Nedeleg
Kozh ; mouezhioù sklintin merc'hedigoù a oa e-touez. N' o c'hleve ket
Reinhard, buan ez ae e-biou da bep tra, eus an eil ru d' eben.
A-benn ma voe en em gavet er gêr e oa koulz lavaret teñval,
strebotiñ a reas en ur bignat gant an diri ha mont en e gambrig. C'hwezh
c'hwek en ambrougas ; blaz ar gêr a oa se, an hevelep c'hwezh hag er gêr
gant kambr mamm da Nedeleg. Gant bizied o krenañ e reas gouloù ; war an
daol e oa ur pezh pakad, ha pa zigoras anezhañ setu ar c'houignoù-gouel
rous anavezet-mat o kouezhañ er-maez ; war unanigoù e oa strewet
lizherennoù-penn e anv gant sukr ; den all ebet nemet Elizabed ne c'helle
bezañ graet an dra-se. Neuze e teuas ur pakadig gant dilhad broudet fin,
servidi ha berrvañchoù, ha neuze lizhiri digant ar vamm ha digant
Elizabed. An hini diwezhañ a zigoras Reinhard da gentañ ; Elizabed a
skrive :
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« Al lizherennoù sukr koant a gonto dit a-walc'h piv en deus
sikouret ober ar c'houignoù, an hevelep hini he deus graet dit ar re
verrvañchoù. Ganeomp-ni e vo bremañ gwall sioul noz Nedeleg ; da nav eur
hanter e laka atav mamm he rod-nezañ er c'horn ; kement en em gaver
distro er goañv-mañ pa n' emaout ket te aze. Disul diwezhañ ivez eo

marvet ar c'hanaber az poa kinniget din ; leñvet em eus kalz, ha
koulskoude em eus graet mat atav war e dro. Bemdez goude kreisteiz e
kane, pa bare an heol war e gaoued ; gouzout a rez, mamm a lakae alies ul
lienenn a-zioc'h evit e lakaat da devel p' edo evel-se da vat o kanañ abouez e benn. Siouloc'h eo c'hoazh bremañ er gambr, nemet e teu da vignon
kozh Erich ur wech an amzer d' hor gwelout bremañ. Ur wech e lavares e oa
heñvel da welout ouzh e vantell rous. En dra-se e rankan soñjal bep gwech
ma teu da gaout an nor ha re fentus eo ; arabat lavarout da vamm avat,
neuze ez afe droug enni. Divin petra 'm eus kinniget d' az mamm evit
Nedeleg ! Ne zivinez ket ? Me va-unan ! Erich en deus treset ac'hanon
gant kleiz du ; teir gwech dija em eus ranket azezañ dirazañ ha bep taol
un eurvezh da nebeutañ. Displijout a rae din gwelout un den estren o
studiañ evel-se va dremm. Ne felle ket din, ar vamm avat a brezegas din ;
lavarout a rae e raje an dra-se kement a blijadur d' an itron Werner.
Met ne zalc'hez ket d' az ker, Reinhard. N' ac'h eus degaset
marvailh ebet. Alies em eus klemmet ouzh da vamm ; hag atav e lavar ac'h
eus te bremañ muioc'h da ober eget c'hoarioù bugale. N' her c'hredan ket
avat, un dra bennak all a zo, setu. »
Neuze Reinhard da lenn ivez lizher e vamm, ha lennet gantañ an daou
lizher, pleget goustad en-dro ha lakaet a-gostez, e kouezhas warnañ
droug-hirnezh d' ar gêr. Ur pennad ez eas hag e teuas dre e gambr ; komz
e reas outañ e-unan izel da gentañ, ha neuze a-hanter vouezh :
Tost e vije peurfollet
Ha n' ouie penaos tec'h ;
Setu ar bugel war an hent
O tiskouez hent ar gêr !
Neuze ez eas d' e daol, kemer ur gwenneg bennak ha diskenn adarre
er-maez. - Amañ e oa deuet da vezañ siouloc'h ; peurzevet e oa ar gwez
Nedeleg, troioù ar vugale a oa echu. Skubet e oa ar straedoù didud gant
an avel ; kozh ha yaouank a oa azezet en o ziez gant o zud ; en lodenn ar
Pellgent a oa kroget.
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Pa 'z eas Reinhard e-biou da gav ar C'huzul e klevas trouz violoñs
o tont er-maez ha kan plac'h ar sitar ; en traoñ e sone bremañ dor ar
c'hav hag ur skeud teñval a vralle en ur bignat gant an diri
damsklerijennet. Mont a reas Reinhard e skeud an tiez ha neuze mont
fonnus ac'hano. Goude ur pennad e tizhas stal sklerijennet ur marc'hadour
bravigoù, hag ur wech prenet ur groazig koural ruz, ez eas d' ar gêr dre
an hent ma oa deuet.
Nepell diouzh ar gêr e welas en he sav dirak un nor uhel, o klask
he digeriñ hep dont a-benn, ur plac'hig goloet gant paour kaezh truilhoù.
« Ha sikour a roin dit ? » emezañ. Ne respontas ket ar bugel, nemet lezel
al loked pounner da gouezhañ. Reinhard en devoa dija digoret an nor. «
Nann », emezañ. « gellet o deus da lakaat er-maez, deus ganin ! Fellout a
ra din reiñ dit kouignoù Nedeleg. » Neuze e serras adarre an nor, kregiñ
e dorn ar plac'hig a yeas dilavar d' he heul betek e di.
En ur vont kuit n' en devoa ket lazhet ar gouloù. « Setu kouignoù
evidout », emezañ, hag e roas dezhi an hanter eus e deñzor en he
zavañjer, hini ebet avat eus ar re gant lizherennoù sukr. « Kae bremañ d'
ar gêr ha ro unan bennak ivez d' az mamm. » Ar bugel a daolas warnañ ur

sellig lent ; divoas e seblante bezañ eus seurt mignoniezh ha ne c'hellas
respont netra. Digeriñ a reas Reinhard an nor, ha diskouez dezhi ar
gouloù, hag an hini vihan da nijal d' an traoñ gant an diri evel ul
labous ha kuit d' ar gêr.
Reinhard a vroudas an tan en e fornigell hag a lakaas ar c'hornliv poultrennek war an daol ; azezañ a reas hag an noz a-hed e skrivas
lizhiri d' e vamm, da Elizabed. Ar rest eus kouignoù Nedeleg a oa en e
gichen, didouch ; hogen gwisket en devoa berrvañchoù Elizabed, ar pezh a
rae souezhus gant e vantell wenn. Azezet e oa c'hoazh eno pa gouezhas an
heol goañv war werennoù skornet ar prenestr o tiskouez dezhañ er
melezour, dirak, un dremm blin ha sirius.
*
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ER GER
Da Bask ez eas Reinhard d' ar gêr. Er mintin war-lerc'h e zegouezh
eñ ha mont da di Elizabed. « Pegen bras out-te deuet da vezañ ! » emezañ
pa zeuas ar plac'h en ur vousc'hoarzhin en arbenn dezhañ. Houmañ a ruzias
met ne respontas netra, he dorn hag en devoa kemeret en e hini evit an
degemer mat a glaskas tennañ goustad digantañ. Nec'het e sellas outi ;
kent n' he devoa ket graet evel-se : bez' e oa bremañ evel pa vije bet un
dra bennak estren o 'n em lakaat etrezo. Padout a reas kement-se evel m'
edo aze pellik a oa, ha daoust ma tistroas deiz goude deiz. Pa vezent
azezet o-daouik, e veze toulloù er gaoz a oa poanius evitañ hag e klaske
mirout outo gwellañ ma c'halle. Evit kaout danvez komz e-pad ar vakañsoù
e stagas da gelenn al louzawouriezh da Elizabed ; e-pad mizioù kentañ e
vuhez skol-veur en devoa graet war-dro an dra-se dre zegouezh. Elizabed,
hag a oa boas d' e heuliañ e pep tra hag hi speredek ouzhpenn, a asantas
d' an dra-se. Bremañ e voe graet meur a wech ar sizhun troioù-enklask war
ar maez pe er gwaremmeier ; ha degaset ganto o boest louzoù leun a blant
hag a vleunioù d' ar gêr da greisteiz, e teue Reinhard un nebeud
eurvezhioù diwezhatoc'h adarre da rannañ gant Elizabed ar c'havadennoù
boutin.
Gant ar soñj-se ez eas un enderv er gambr, evel ma oa Elizabed er
prenestr o kempenn ur gaoued laboused alaouret n' en devoa ket c'hoazh
gwelet eno gant gouzer-yer fresk. Er gaoued e oa ul labous-kanari a skoe
taolioù askell hag a bike war-du bizied Elizabed. Gwechall edo evn
Reinhard el lec'h-se. « Daoust ha treuzkemmet eo bet va c'hanaber goude e
varv en ur seran ? » emezañ laouen.
« A se n' eo ket boas ar c'hanaberien », a lavaras ar vamm, a oa o
nezañ er gador-stou. « Ho mignon Erich en deus e zegaset hiziv da
greisteiz eus e diegezh evit Elizabed. »
« A be diegezh ? »
« Ne ouezit ket ? »
« Ha petra ? »
« Ez eo aet Erich abaoe miz da zerc'hel eil tiegezh e dad e-kichen
Lenn ar Ruskad ? »
« N' am boa bet keloù ebet. »

« Ei », eme ar vamm. « N' hoc'h eus ket lavaret ger ebet kennebeut
da c'houlenn penn eus ho mignon. Ur paotr yaouank karadek ha komprenek
eo. »
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Ar vamm a yeas kuit da glask ar c'hafe ; Elizabed he devoa troet he
c'hein da Reinhard hag a oa c'hoazh da vat o tresañ he zoennig. « Ur
pennadig hepken, mar plij », emezi, « prest e vin diouzhtu. » - Evel ma
ne responte ket Reinhard, daoust d' e voaz, setu hi da dreiñ. Un alberz
trumm a geuz a oa en e zaoulagad ha n' he devoa gwelet enno c'hoazh.
« Petra c'hoari ganit, Reinhard ? » e c'houlennas-hi en ur zont en
e gichen.
« Ganin ? » e c'houlennas-di disoñj-kaer en ur lezel e zaoulagad
huñvreek da barañ en he re.
« Ken trist out da welout. »
« Elizabed », emezañ, « n' on ket evit gouzañv al labous melen. »
Hi da sellout outañ souezhet, ne gomprene ket anezhañ. « Ken
sebezus out-te », emezi.
Kregiñ a reas en he daou zorn, a lezas hi sioul en e re. Dizale e
teuas ar vamm en-dro.
Goude ar c'hafe ez eas houmañ da azezañ ouzh he rod-nezañ ;
Reinhard hag Elizabed da vont er gambr e-kichen evit renkañ o flant.
Bremañ e voe kontet krogoùigoù-bleud, ledet an delioù hag ar bleuñv gant
evezh ha div skouerenn a bep seurt lakaet da sec'hañ etre follennoù ul
levr bras.
Sioulded heoliek an endervezh a oa ; e-kichen hepken e sourre rodnezañ ar vamm, hag a vare da vare e kleved mouezh Reinhard pa anve an
urzhiadoù pe ar c'hlasoù pe pa reizhe doare-distagañ diakuit Elizabed
evit an anvioù latin.
« Mankout a ra din c'hoazh nevez 'zo ar vleunienn-vae », emezi
bremañ, pa oa renket hag urzhiet ar gavadenn en he fezh.
Reinhard a dennas ul levrig bihan parch gwenn eus e c'hodell. «
Setu ul lost bleunienn-vae evidout », emezañ en ur dennañ kuit ar
blantenn hanter zisec'h. Pa welas Elizabed ar pajennoù skrivet e
c'houlennas : « Ha savet ac'h eus adarre kontadennoù ? »
« Ne dint ket kontadennoù », e respontas-eñ hag en astenn dezhi al
levr.
Barzhonegoù e oant, ar peurvuiañ anezho a leunie a-vec'h ur bajenn.
Ur follenn goude eben a droe Elizabed ; ne seblante lenn nemet ar
pennskrid : « Pa voe-hi gourdrouzet gant ar mestr-skol. » « Pa oant en em
gollet et c'hoad. » « Gant Pask burzhudus. » « Evel ma skrivas din ar
wech kentañ » ; en doare-se e vezent anvet koulz lavaret holl.
Reinhard a selle outi goulennus, ha tra ma kendalc'he-hi da dreiñ ar
follennoù, e welas-eñ war he dremm sklaer ur ruzder flamm o sevel hag
ouzh e beurc'holo en diwezh. Fellout a rae dezhañ gwelout he daoulagad ;

met Elizabed ne savas ket he fenn ha dilavar e lakaas al levr war an
daol.
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« N' her ro ket din en-dro evel-se ! » emezañ.
Kemer a reas ur bleñchig rous eus ar voest houarn-gwenn. « Fellout
a ra din lakaat e-barzh da louzaouenn garetañ », emezi ha reiñ dezhañ al
levr etre e zaouarn.
Dont a reas erfin deiz ar vakañsoù ha mintinvezh ar mont kuit. War
he goulenn he devoe Elizabed digant he mamm an aotre da vont da ambroug
he mignon betek ar c'harr-post, a oa an ehan anezhañ un nebeut straedoù
eus he zi. P' en em gavjont dirak dor an ti e roas Reinhard e gazel dezhi
; ha tavedek ez eas evel-se da heul ar plac'hig mistr. Seul dostoc'h e
oant d' o fal, seul vuioc'h e kave dezhañ en devoa un dra bennak a ret da
zisplegañ dezhi, a-barzh kimiadiñ evit keit amzer, - un dra bennak a oa
stag outañ talvoudegezh ha plijadur e holl vuhez da zont ; ha koulskoude
ne zeue ket ar ger dasprenus d' e spered. An dra-se a nec'he anezhañ ;
goustatoc'h-goustad' ez ae.
« Re ziwezhat e vi », emezi, « sonet eo dek eur en iliz an ItronVaria. »
Ne dae ket buanoc'h evit-se. A-benn ar fin e lavaras en ur
vesteodiñ : « Elizabed, bremañ ne weli mui ac'hanon e-pad daou vloaz daoust ha plijet e vi c'hoazh ganin evel bremañ, pa zeuin en-dro ? »
Hejañ a reas he fenn ha sellout laouen ouzh e zremm - « Difennet am
eus ac'hanout ivez », emezi goude un ehan.
« Me ? Enep da biv eta az poa ezhomm d' am difenn ? »
« Enep d' am mamm. Dec'h da noz e komzjomp, ha te aet kuit, pell
amzer diwar da benn. Mennout a rae ne oas mui koulz ha ma 'z out bet. »
Ur pennadig e tavas Reinhard ; neuze avat e kemeras he dorn en e
hini, hag en ur sellout eeun en he daoulagad bugel, e lavaras : « Koulz
on c'hoazh ha ma 'z on bet ; kred an dra-se start ! Her c'hrediñ a rez,
Elizabed ? »
« Ya », emezi. Diskregiñ a reas diouzh he dorn ha mont buan ganti
dre ar straed ziwezhañ. Seul vui e tostae ar c'himiad, seul laouenoc'h e
teue e zremm da vezañ ; tost re vuan ez ae eviti.
440

« Petra 'c'h eus, Reinhard ? » e c'houlennas-hi.

« Un dra guzh am eus, unan kaer ! » emezañ hag e sellas outi gant
daoulagad luc'hiant, « Pa vin distro a-benn daou vloaz her gouezi. »
E keit-se o devoa tizhet ar c'harr-post ; amzer a-walc'h e oa just.
Ur wech c'hoazh e krogas Reinhard en he dorn. « Chañs vat ! » emezañ. «
Chañs vat, Elizabed. N' hen ankouna ket. »
Sin a reas gant he fenn. « Chañs vat ! » emezi. Reinhard a bignas,

hag ar c'hezeg a sachas.
Evel ma troe ar c'harr e korn ar straed, e welas c'hoazh ur wech he
stumm karet o vont goustad en-dro gant an hent.
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UL LIZHER
Tost da zaou vloaz war-lerc'h edo azezet Reinhard dirak e c'houloù
etre e levrioù hag e baperioù, o c'hortoz ur mignon a rae an hevelep
studioù hag eñ. Pignat a rejod gant an diri. « Deuit tre ! » - An ostizez
a oa. « Ul lizher evidoc'h, aotrou Werner ! » Hag hi kuit adarre.
Abaoe e droiad er gêr n' en devoa ket Reinhard skrivet da Elizabed
ha n' en devoa bet lizher ebet mui diganti. Hemañ kennebeut ne oa ket
diganti, dorn e vamm an hini oa. Digeriñ ha lenn a reas Reinhard, ha
dizale e lennas kement-mañ :
« En da oad, va bugel karet, en devez c'hoazh tost pep bloaz e neuz
dezhañ e-unan ; rak ar yaouankiz n' eus ket a du d' he faouraat. Amañ ez
eus bet ivez meur a gemm, a ray dit poan da gentañ moarvat, ma 'm eus da
ententet mat. Erich en deus bet dec'h erfin he ger digant Elizabed, goude
bezañ graet e c'houlenn en aner div wech e-pad an tri miz diwezhañ. Ne
c'helle ket hi hen reiñ da gentañ ; ha setu m' he deus hen graet evelkent
; ken yaouankik eo c'hoazh ivez. Dizale e vo an eured, hag ar vamm a yelo
ganto neuze. »
*
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LENN AR RUSKAD
Ha bloavezhioù a oa tremenet adarre. - War un hent koad disheoliet
ha distro e kerzhe un endervezh tomm a nevez-amzer un den yaouank nerzhus
ha rouzet e zremm. Gant ezaoulagad brizh seder e selle gant evezh er
pellder, evel ma vije o c'hortoz en diwezh ur c'hemm en hent, ur stumm,
ur c'hemm ha na felle ket gantañ dont. Setu ma teuas ur c'harr goustad
eus an traoñ.
« Holla, mignon mat », a c'halvas ar c'herzher d' al labourer o
vont e-biou, « ha dre amañ eo ez eer da Immensee ? »
« Kas atav en-eeun », a respontas an den.
« Ha pell a zo c'hoazh betek eno ? »
« An aotrou a zo diouzhtu dirak. Un hanter gorniad butun hag
emaoc'h dirak al lenn ; ar maner a zo e-kichenik. »
Al labourer a gendalc'has gant e hent ; egile a yeas buanoc'h dre
zindan ar gwez. Goude ur c'hardeur e vankas trumm an disheol war an tu
kleiz, an hent a heulie un diribin, ha bleñchoù dervenned kantvloaziek a
save a-vec'h a-us. Dreisto e tigore ur maeziad ledan hag heoliek. Izel

dindan edo al lenn, sioul; glas-teñval, kelc'hiet koulz lavaret a bep tu
gant koadeier glas sklerijennet gant an heol ; en ul lec'h hepken e oa
digor enno, hag eno e oa ur gwel pell a oa klozet ivez gant menezioù
glas. Dirak, e-kreiz deil glas ar c'hoadoù e oa evel erc'h ; gwez-frouezh
en o bleuñv eo e oa hag eus o zouez war ar ribl uhel, e save ar maner,
gwenn gant teol ruz. Ur c'hwibon a nijas diwar ar siminal hag a
droidellas goustad a-zioc'h an dour. - « Immensee ! » eme an ergerzher.
Tost e
chome hag e
al lenn, ma
kendalc'has

oa bremañ evel m' en devije tizhet pal e veaj, difiñv e
selle dreist bleñchoù ar gwez e-harz e dreid war-du glann all
neuñve, hejet goustad war an dour, skeud ar maner. Neuze e
trumm gant e hent.

Serz koulz lavaret e tiskenne bremañ e doare ma taole ar gwez en
traoñ disheol adarre, o kuzhat war an dro avat ar gwel war al lenn, a
weled o luc'hiañ a-wechoù hepken dre wask ar barroù. Dizale ez eas adarre
flourik war grec'h hag ar goadeg a steuzias kleiz ha dehou ; en he lec'h
e kaved runioù gant gwiniegoù deliaouet stank a-hed an hent ma oa eus an
daou du dezhañ gwez frouezh en o bleuñv, leizh a wenan o voudal hag o
c'hwiliañ. Un den postek gant ur vantell rous a zeuas en arbenn d'ar
c'herzher. P' en devoe tost e dizhet e savas e voned hag e krias gant ur
vouezh skiltr : « Degemer laouen dit, va breur Reinhard ! Degemer mat war
zouar Immensee ! »
« Doue r' az pennigo, Erich, ha trugarez evit da zegemer mat ! »
Ma oant degouezhet an eil gant egile hag astenn o daouarn an eil d'
egile. « Ha te an hini eo 'ta ? » eme Erich, pa welas ken tost all dremm
seder e vignon-skol kozh.
« Me an hini eo, Erich, ha te 'n hini eo ivez, laouenoc'h out
c'hoazh da welout koulz lavaret, bremañ eget n' out bet atav. »
Ur mousc'hoarzh drant a lakaas c'hoazh dremm digor Erich da zont da
vezañ c'hoazh kalz laouenoc'h, da heul ar gerioù-se. « Ya, breur Reinhard
», emezañ, en ur astenn c'hoazh e zorn da hemañ. « ar maout a zo deuet
ivez ganin abaoe, gouzout a rez. » Neuze e frotas e zaouarn hag e hopas
gant plijadur : « Ur souezhenn e vo ! Ne c'hortoz ket hennezh avat, nann
biskoazh ! »
« Ur souezhenn ? » a c'houlennas Reinhard. « Evit piv 'ta ? »
« Evit Elizabed. »
« Elizabed ! N' ec'h eus lavaret dezhi e teuen ? »
« Ger ebet, breur Reinhard ; ne soñj ket ennout, ar vamm kennebeut.
E kuzh em eus skrivet dit, evit ma vo brasoc'h a se ar blijadur. Gouzout
a rez, sioulik-sioul e tennan-me evel-se atav va zaol. »
Prederiet e teuas Reinhard da vezañ ; pounner e kave e alan da
dennañ dre ma tostaent ouzh an tiegezh. War-du kleiz an hent e paouezas
bremañ ivez ar gwiniegoù evit reiñ frankiz d' ur pezh liorzhad legumaj a
ziskenne tost betek ribl al lenn. Ar c'hwibon a oa diskennet e-keit-se
hag edo o vale meurdezus etre an ervennadoù legumaj. « Holla ! » a grias
Erich en ur strakal e zaouarn, « hag emañ an Ejiptad divesker hir o
laerezh din adarre va ferchoù piz berr ? » Sevel a reas an evn goustad ha

diskenn war doenn ur savadur nevez a oa e penn al liorzh hag a oa goloet
e vogerioù gant gwez pechez hag abrikez. « Setu ar fabrik alkool », eme
Erich ; « daou vloaz 'zo eo bet savet ganin. An atantoù en deus va zad
lakaet neveziñ ; an ti-annez a zo dija bet savet gant va zad-kozh. Evelse ez eer atav un tammig war-raok. »
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Gant ar gerioù-se e oant en em gavet war ul leurenn frank, diouzh
un tu edo an atantoù-tiegezh, en adreñv ti ar vistri, a bep tu dezhañ e
oa mur uhel ul liorzh : a-dreñv houmañ e c'helled gwelout stumm renkadoù
ivin teñval, hag amañ hag ahont e leze gwez lireu o brankoù bleuniet da
ziskenn er porzh. Gwazed gant fasoù tommet gant an heol hag al labour a
yae a-dreuz al leur hag a salude ar vignoned, tra ma c'houlenne Erich an
eil pe egile diwar-benn ur gefridi pe un dra bennak eus o labour
pemdeziek. - Neuze o devoa an ti. Un antre uhel ha fresk o degemeras, er
penn anezhañ e trojont a-gleiz en un trepas teñvaloc'h. Amañ e tigoras
Erich un nor, hag ez ejont tre en ur sal-liorzh frank, a oa goloet diouzh
an daou du gant teñvalijenn c'hlas en abeg d' ar c'hlazvez a c'holoe ar
prenecher keñver-ha-keñver ; etrezo avat div zor vras digor led o fenn a
leze luc'hleun heol an nevez-amzer da gouezhañ tre hag a roe tu da welout
ul liorzh gant bleuniegoù kelc'hiek ha murioù glasvez serz rannet gant un
alez ledan eeun a weled drezi al lenn hag ar c'hoadeier en tu all. Pa
yeas ar vignoned tre e tougas an aezhenn ur froudad c'hwez-vat en arbenn
dezho.
War ur
gwenn dezhi
tegouezhout
ha difiñv e
hemañ dezhi
Pell 'zo n'

savenn dirak dor al liorzh e oa azezet ur vaouez gwisket
un neuz krennardez. Sevel a reas ha dont da ziambroug ar re o
; en hanter 'n hent avat e chomas a-sav hag evel gwriziaouet
selle ouzh an estren. En ur vousc'hoarzhin ec'h astennas
e zorn. «Reinhard ! » emezi ; « Reinhard ! Va Doue, te eo ! hon eus ket en em welet.

« Pell zo », emezañ, ha ne c'hellas lavarout netra ouzhpenn ; rak
pa glevas he mouezh e santas ur broud lemm en e galon, ha pa savas warni
e sell, edo dirazañ, skañv ha mistr he neuz, hi hag en devoa kimiadet
diouti bloavezhioù oa en e gêr c'hinidik.
Erich a oa chomet gant un dremm o parañ e toull an nor. « Ata,
Elizabed », emezañ, « del ! hennezh n' az poa ket gortozet, hennezh tamm
ebet avat ! »
Elizabed a sellas outañ gant daoulagad ur c'hoar : « Re vat out,
Erich ! » emezi.
Flourik e kemeras he dorn mibin en e hini. « Ha bremañ p' hon eus
anezhañ »,emezañ, « n' e lezimp ket da bellaat ken buan se. Keit-all eo
bet aet kuit, fellout a ra deomp adarre reiñ dezhañ blaz ar gêr. Sell
'ta, pebezh doare estren ha dereat en deus kemeret. »
Ur sell tener digant Elizabed a flouras dremm Reinhard. «
nemet an amzer ne oamp ket an eil gant egile, » emezañ.
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Ne deo

D' an ampoent en em gavas ar vamm gant ur voestig alc'houezioù e
toull an nor, « An aotrou Werner ! » emezi en ur welout Reinhard: « Ma,
ur c'houviad ken plijus ha ken dic'hortozet ! » Bremañ ez eas an diviz
en-dro kompes gant goulennoù ha respontoù. Ar merc'hed a stagas gant o
labour, hag e-pad ma tañvae Reinhard an evajoù fresk prientet evitañ en

devoa Erich lakaet tan war ur pikol korn eon-mor hag edo azezet o vogediñ
hag o prezeg en e gichen.
En deiz war-lerc'h e rankas Reinhard mont gantañ er-maez ; etre ar
parkeier, er gwiniegoù, el liorzhadoù houpez, er fabrik hini kreñv. Pep
tra a oa gounezet kempenn : an dud a oa o labourat en tachennoù pe ekichen ar c'haoterioù o devoa holl un neuz yac'h ha seder. Da greisteiz
en em gavas an tiad-tud er sal-liorzh, ha tremen a reas neuze an deiz,
hervez ma plije d'an ostizidi, muioc'h pe nebeutoc'h a-gevret. E-pad an
eurvezhioù a-raok koan evel re gentañ ar beurevezh e chome Reinhard da
labourat en e gambr. Abaoe bloavezhioù en devoa dastumet, bep gwech ma
kave an tu, ar rimadelloù hag ar gwerzioù chomet bev e-touez ar bobl, ha
bremañ e oa kont dezhañ da renkañ e deñzor ha d' e binvidikaat c'hoazh,
mar be tu, gant lavarennoù a dro-war-dro, - Elizabed a oa kuñv ha karadek
bepred ; un drugar e oa eviti evezhiegezh dalc'hus Erich, ha Reinhard a
gave dezhañ e vije bet troet bugel drev an amzer gent en ur vaouez un
tammig nebeutoc'h sioul.
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Adalek an eil devezh ma oa amañ e kemeras ar boaz da vont diouzh an
noz da ober un dro-vale war ribl al lenn. An hent a dremene tre ekichenik al liorzh. E penn hemañ, war ur savenn, e oa ur bank dindan gwez
bezv uhel ; ar vamm he devoa e vadezet bank an abardaez, rak diouzh tu ar
c'huzh-heol e oa troet al lec'h hag en abeg d' ar gwel e veze implijet ar
muiañ da vare kuzh-heol. - Eus un dro-vale evel-se e teue Reinhard un
abardaevezh, pa voe tapet gant ar glav. Klask a reas disglav dindan ur
wezenn dilh e-kichen an dour ; ar glavennoù ledan avat a dreuzas buan an
deil. Gleb-teil evel ma oa e krogas da vont goustad war-du ar gêr. Teñval
e oa hogos ha pounneroc'h-pounner e kouezhe ar glav. Evel ma tostae ouzh
bank an abardaez e kavas dezhañ divinout dre wask kefioù luc'hiant ar
bezv stumm gwenn ur vaouez. Difiñv e oa, hag evel ma tostae-eñ, e troas
hi war e du evel ma vije o c'hortoz unan bennak. Krediñ a rae dezhañ e oa
Elizabed. Evel ma kerzhe eñ avat buanoc'h evit tizhout anezhi ha distreiñ
ganti d' an ti a-dreuz al liorzh, e troas-hi goustad ha steuziañ dre an
alezioù-treuz teñval. Ne c'helle ket renkañ an dra-se ; un tammig droug a
oa ennañ ouzh Elizabed ha diskrediñ a rae a-wechoù e oa hi an hini oa ;
re lent e oa avat da c'houlenn keloù diganti diwar-benn-se ; ya, ur wech
distro ne deas ket er sal-liorzh evit chom hep gwelout Elizabed o tont
tre dre zor al liorzh.
*
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MAMM EO HE DEUS FELLET DEZHI
Un nebeud devezhioù goude, abardaeziñ a rae dija, e oa azezet an
tiad-tud, evel boas d' ar pred-se, dastumet er sal-liorzh. Digor e oa an
dorioù, a-dreñv ar c'hoadeier en tu all d' al lenn edo an heol o tiskenn.
Reinhard a voe pedet da zisplegañ un nebeud kanaouennoù-pobl a oa
bet kaset dezhañ en endervezh-se gant ur mignon o chom war ar maez. Mont
a reas d' e gambr ha dont dizale en-dro gant ur rollad paper a oa doare
da vezañ ennañ un un toullad follennoù skrivet kempenn.
Azezañ a rejod ouzh taol, Elizabed e-kichen Reinhard. « Evel ma teu
e teu », emezañ, « n' am eus ket o gwelet c'hoazh va-unan. »
Elizabed a zigoras an dornskrid. « Setu notennoù », emezi, « an
dra-se a rankez kanañ, Reinhard. »

Hag hemañ ha lenn neuze da gentañ un nebeud « Schnader-hüpferl » a
vro-Dirol, en ur lakaat bep gwech en ur lenn da dregerniñ a-hanter-vouezh
an ton fentus. Drantiz a dommas ar rummadig tud. « Hogen, piv en deus
graet seurt sonioù koant ? » a c'houlennas Elizabed.
« Ma », eme Erich, « an dra-se a zo dija d' an traoù ; kemenerien
ha perukennerien, ha tud o tennañ dezho. »
Reinhard a lavaras : « Ar re-se ne vezont ket graet ; kreskiñ a
reont, kouezhañ eus an aer, nijal dre ar vro evel gwiadennoù kevnid, amañ
hag ahont, ha kanet e vezont e mil lec'h war un dro. Hon ober hag hor
gouzañv ar muiañ deomp hon-unan a gavomp er sonioù-se ; bez' ez eo evel
m' hor bije sikouret d' o sevel, kement hini a zo ac'hanomp. »
Kemer a reas ur follenn all : « Bez' oan er menez uhel... »
« An dra-se a anavezan, » a lavaras Elizabed. « Stag hepken,
Reinhard, fellout a ra din heuliañ ac'hanout. » Ha bremañ e kanent an
ton-se, ken kevrinus ma ne c'heller ket krediñ e ve bet ijinet gant mabden ; Elizabed oc'h eilañ an tenor gant he mouezh alto un tammig goloet.
E-keit-se edo ar vamm da vat gant he gwrierezh. Erich en devoa
lakaet e zaouarn en eil en egile hag e selaoue gant evezh. Ur wech echu
ar son, e lakaas Reinhard ar follenn a-gostez, tavedek. - Eus ribl al
lenn e save a-dreuz sioulded an abardaez trouz kleier an deñved ; selaou
a rejont ; hag e klevjont mouezh sklaer ur paotrig o kanañ :
Bez' oan er menez uhel
O sellout pell en traoñ...
449
Mousc'hoarzhin a reas Reinhard : « Ha klevout a rit ? Evel-se a
c'henou da c'henou ».
« Alies e vez kanet dre amañ », eme Elizabed.
« Ya », eme Erich, « bez' eo galv ar vesaerien o kas o meot d' ar
gêr. »
Ur pennad e selaoujont c'hoazh, ken na steuzias an trouz en nec'h,
adreñv an atantoù. « Tonioù kozh-kozh, eo ar re-se », eme Reinhard ; «
kousket int e devn ar c'hoadeier ; Doue hepken a oar piv en deus o
c'havet. »
Teñvaloc'h e oa deuet da vezañ ; ruzder en abardaez a oa astennet
evel eonenn war ar c'hoadeier en tu all d' al lenn. Reinhard a zisplegas
ar follenn, Elizabed a lakaas he dorn warni e-kichen e hini hag a sellas
ivez e-barzh. Setu ma lennas Reinhard :
Mamm he deus fellet dezhi,
E kemerjen egile ;
Ar pezh am boa-me diaraok,
E tle m' c'halon ankouat ;
An dra-se ne felle ket dezhi.
Tamall a ran d' am mamm,
Ne deo ket bep a zoare ;

Ar pezh a oa kent un enor,
A zo bremañ ur pec'hed.
Petra 'rin-me 'ta !
Evit va enor ha va joa
'M eus gounezet poan.
A ! ma ne vije ket degouêt,
Ez afen da glask va boued
El lanneg rous !
E-pad ma lenne en devoa santet Reinhard ur gridienn er paper ; ur
wech m' en devoe echuet e vountas goustad Elizabed he c'hador war-dreñv
hag ez eas dilavar el liorzh. Heuliet e voe gant selloù he mamm. Fellout
a reas da Erich mont da heul ; hogen ar vamm a lavaras : « Elizabed he
deus da ober er-maez ». Hag e chomas evel-se.
Er-maez avat en em astenne muioc'h-mui an noz war al liorzh hag al
lenn ; ar balafenned noz a sourre en ur dremen dre an dorioù digor a zeue
tre drezo muioc'h-mui c'hwezh ar bleunioù hag ar strouezh ; eus an dour e
save kri ar raned, end-eeun d' ar prenestr e kane un eostig, pelloc'h el
liorzh unan all ; al loar a selle dreist ar gwez. Reinhard a sellas
c'hoazh ur pennadig ouzh al lec'h ma oa steuziet korf mistr Elizabed e
gwask an delioù ; neuze e plegas e zornskrid, e saludas an dud hag e
tiskennas a-dreuz an ti da gaout an dour.
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Didrouz e oa ar c'hoadeier ha teñvalaat a raent al lenn pell ermaez, kreiz houmañ a oa sklerijennet gant al loar izel. Ur skrijadenn
skañv a redas dre ar gwez ; ne oa ket an avel avat, bez' e oa hepken an
nozvezh hañv o tennañ hec'h anal. Kenderc'hel a rae Reinhard da vont da
heul ar ribl. War-hed un taol-maen eus an douar e c'helle divinout ul
lilienn-zour. War an taol e teuas c'hoant dezhañ d' he gwelout a-dost ;
teurel a reas e zilhad ha lammat en dour. Bas e oa, plant ha ha mein lemm
a droc'he dezhañ e dreid ha ne dizhe ket atav kaout dour a-walc'h evit
gellout neuñv. En un taol e vankas an douar dindanañ, an dour a
droidellas a-zioc'h e benn, hag ur pennad e padas betek ma teuas adarre
war-benn. Bremañ ec'h astenne brec'h ha troad hag e neuñve en ur ober
kelc'hioù betek ma voe anat dezhañ a belec'h e oa aet. Dizale e welas
ivez al lilienn adarre ; hec'h unanik edo aze etre an delioù bras ha
blank. - Mont a reas goustad en ur neuñv hag e tenne e zivrec'h eus an
dour e doare ma luc'hie ar beradoù dour ouzh sked al loar ; heñvel e oa
avat ma chomje bepred ar vleunienn ken pell dioutañ ; ar ribl a oa en ul
lizenn tevoc'h-tevañ adreñv dezhañ. Ne zilezas ket, hogen kenderc'hel da
vat da neuñv war-du enni. En diwezh e oa deuet ken tost d' ar vleunienn
ma c'helle dishañvalout mat an delioù arc'hantet spis ouzh sklerijenn al
loar ; war un dro avat en em santas evel tapet en ur roued ; an troñjoù
levn a bigne eus ar strad hag en em wee en-dro d' e izili noazh. An dour
dianav a oa ken du en-dro dezhañ, a-dreñv dezhañ e klevas lamm ur pesk ;
ken displijus en em gavas trumm ma lakaas e holl nerzh da freuzhañ roued
ar plant ha ma neuñvas gant mall, berr warnañ, war-du an douar. Pa sellas
ac'hano en dro war-du al lenn e welas al lilienn evel kent o parañ, pell
ha dilezet a-us d' an donder teñval. - Gwiskañ a reas e zilhad ha mont
goustad war-du an ti. Evel ma 'z eas eus al liorzh er sal e kavas Erich
hag ar vamm o prientiñ ur veajiñ aferioù evit an deiz war-lerc'h.
« Pelec'h oc'h bet ken diwezhat en noz ? » eme ar vamm dezhañ.

« Me ? » a respontas eñ. « Fellout a rae din ober ur gwel d' al
lilienn-zour. N' on ket deuet da benn avat. »
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« N' eo ket adarre un den evit kompren an dra-se ! » eme Erich. «
Petra 'n diaoul az poa-te 'ta da ober gant al lilienn-zour ? »
« Hec'h anavezet am eus ur wech », eme Reinhard ; « pell 'zo abaoe,
avat. »
*
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ELIZABED
En deiz war-lerc'h goude kreisteiz ez eas Reinhard hag Elizabed da
ober un dro en tu all d' al lenn, gwech a-dreuz ar c'hoad, gwech war ar
ribl savet uhel. Elizabed a oa bet karget gant Erich, e-keit ma ne vijent
ket aze, eñ hag he mamm da lakaat Reinhard da ober anaoudegezh gant
gwelioù kaerañ ar vro, en tu all d' al lenn, war an tiegezh e-unan.
Bremañ ez aent eus ul lec'h d' un all. En diwezh e teuas Elizabed da
skuizhañ hag azezañ a reas e disheol bodoù hir. Reinhard o chom dirazi,
harpet ouzh ur c'hef gwezenn : setu ma klevas ar goukoug o c'hervel er
c'hoad don, ha dont a reas d' e soñj e oa bet pep tra c'hoazh ur wech
bennak evel-se. Sellout a reas gant ur mousc'hoarzh espar : « Ha mont a
raimp da glask sivi ? » a c'houlennas-eñ.
« N' emañ ket amzer ar sivi, » emezi.
« Dizale e teuio avat. »
Dilavar ec'h hejas Elizabed he fenn ; neuze e savas ha kenderc'hel
a rejont o-daou gant o zroiad ; hag evel ma kerzhe-hi evel-se en e-gichen
e tro dizehan e sell war-du enni rak kaer ez ae, evel ma vije bet douget
gant he dilhad. Alies e chome, hep gouzout dezhañ, ur paz war-dreñv, evit
gellout he zapout holl peurleun en e lagad. En em gavout a rejont evel-se
en ur frankizenn goloet a vrug, ma oa ur gwel kaer pell ar ar vro.
Reinhard a stouas hag a gutuilhas ur bod bennak eus al louzaouenn a
greske war an douar. Pa savas en-dro e weled war e zremm arouez poan
galon. « Hag anaout a rez ar vleunienn-mañ ? » emezañ.
Goulennus e selle-hi outañ. « Ur vrugenn eo. Alies em eus kutuilhet
anezhi er c'hoad. »
« Ul levrig kozh am eus er gêr », emezañ : « boas e oan da lakaat
e-barzh a bep seurt sonioù hag a bep seurt gwerzioù. Pell 'zo avat ne deo
ket c'hoarvezet. Etre ar follennoù ez eus ivez ur bodig brug, met ne deo
nemet unan goeñvet. Ha gouzout a rez-tre piv eo en deus her roet din ? »
Tevel a rae hi ; stouiñ a reas he sell war ar bod a oa en e zorn.
Pell amzer e chomjont evel-se. Pa savas hi he daoulagad war-du ennañ e
welas e oa leun an daoulagad-se a zaeroù.
« Elizabed, » emezañ, en tu-hont d'ar menezioù glas hont emañ hor
yaouankiz. « Pelec'h eo manet ? »
Ne gomzent mui ; dilavar e tiskennent an eil e-kichen egile war-du
al lenn. Pouer e oa an aer, diouzh tu ar gornaoueg e save koumoul teñval.

« Arnev a vo, » eme Elizabed en ur astenn he c'hammedoù. Reinhard a
asantas dilavar ha founnus ez aent an eil e-kichen egile a-hed ar ribl,
betek m' o devoa tizhet o bag.
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E-pad an treizh e lakaas Elizabed he dorn war riz ar vag. En ur
roeñvat e selle-eñ outi ; hi avat a selle en tu-hont dezhañ er pellder.
Evel-se e risklas e sell ha chom war he dorn ; hag an dorn blin a gontas
dezhañ ar pezh en devoa tavet an dremm. Gwelout a reas roudenn danav ar
poanioù kuzh, a zeu laouen da vestroniañ daouarn koant ar merc'hed a vez
astennet en noz gant ur galon glañv. - Pa santas Elizabed e sell o para
war he dorn e lezas anezhañ da risklañ goustad en dour.
En em gavet er porzh, e kavjont ur c'harrig lemmer-sizailhoù dirak
an ti, ur gwaz gant rodelladoù blev du a droe ar rod aketus en ur
c'hwitellat un ton tsiganat etre e zent, tra ma oa ur c'hi touzet
astennet en e gichen. En trepas e oa, kuzhet gant pilhoù, ur plac'hig
gant neuz kaer, nec'het en ur astenn he dorn da Elizabed evit goulenn he
boued.
Reinhard a lakaas e zorn en e c'hodell ; Elizabed avat e ziarbennas
hag a skuilhas trumm kement a oa en he yalc'h e dorn ar glaskerez-heboued. Neuze e troas prim ha Reinhard he c'hlevas o pignat gant an diri
en ur zifronkañ.
Mennout a reas mirout outi da vont, hogen e skiant a viras outañ
hag e chomas war an diri. Ar plac'hig a oa atav dirak an nor, difiñv, an
aluzen bet en he dorn. « Petra ' fell dit c'hoazh ? » a c'houlennas
Reinhard.
Dirollañ a reas. « Ne fell din mui netra, » a lavaras ; neuze, en
ur dreiñ he fenn war-du ennañ, en ur vannañ outañ daoulagad foll, ez eas
goustad d' an nor. Un anv a c'halvas-eñ, hogen n' e glevas mui ; stouet
he fenn, he divrec'h kroazet war he bruched e tiskenne a-dreuz ar porzh.
Mervel, a mervel
'Rankan va unan !
Ur son gozh a sourre en e ziskouarn, e anal a chomas a-sav ; ur
pennadig, neuze e troas e gein hag ez eas d' e gambr.
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Eno ec'h azezas evit labourat; hogen, goullo e oa e soñjoù. Goude
m' en devoa klasket e-pad un eur en aner, e tiskennas er sal-diegezh ; ne
oa den ebet aze, freskter ar serr-noz glas hepken ; war daol-wriat
Elizabed e oa ur ruban ruz he devoa douget en-dro d' he gouzoug e-pad an
endervezh. Her c'hemer a reas en e zorn, droug a rae dezhañ avat, hag e
lakaas anezhañ aze adarre. N' en devoa sioulded ebet ; diskenn a reas
betek al lenn ha distagañ ar vag ; roeñvat a reas betek an tu all ha mont
c'hoazh ur wech dre an holl hentoù en devoa darempredet gant Elizabed
nebeut kent. Evel ma oa distro d' an ti e oa teñval ; er porzh en em
gavas gant ar blenier-karr a felle dezhañ kas ar c'hezeg da beuriñ ; ar
veajourien a oa en em gavet er gêr. En ur vont en antre e klevas Erich o
vont hag o tont er sal-liorzh. Ne deas ket d' e gaout. Ur pennadig e
chomas difiñv ha pignat neuze goustad gant an diri da vont d' e gambr.
Amañ ec'h azezas er gador-vrec'h e-kichen ar prenestr ; ober a rae
dirazañ e-unan evel ma fellje dezhañ selaou an eostig a oa o tiskanañ er
c'hae ivin ; ne gleve avat nemet lammoù e galon e-unan. En ti dindanañ ez

ae pep tra da repoz, tremen a rae an noz, n' hen sante ket. - Eurvezhioù
ec'h azezas evel-se. Sevel a reas erfin hag en em lakaat er prenestr
digor. Ar c'hlizhenn-noz a zivere e gwask an delioù, an eostig a oa
paouezet gant e ganaouenn. Tamm-ha-tamm e voe argaset glaz teñval an oabl
noz diouzh tu ar reter gant ur skleur melen blin ; sevel a reas un
aezhenn fresk a floure tal gwrezus Reinhard ; an alc'houeder kentañ a
zibradas en ur bipial. - Distreiñ a reas Reinhard trumm ha mont ouzh taol
; tastornat a reas da glask ur c'hreion, hag ur wech kavet hemañ, ec'h
azezas hag e skrivas un nebeut linennoù war ur follenn wenn a baper. Ur
wech echu gant se e kemeras e dog hag e vazh hag, en ur lezel ar paper
war e lerc'h, e tigoras an nor gant evezh hag ez eas en traoñ. - Ar
gouloù-deiz a oa c'hoazh difiñv ; astennet e oa kazh an ti war ar
pallenn-plouz hag e flouras e gein ouzh an dorn astennet dezhañ dievezh.
Er-maez el liorzh e tihune ar golvini war ar skourroù hag e lavarent d'
an holl e oa tremenet an noz. Neuze e klevas un nor o tigeriñ en nec'h ;
unan bennak a ziskenne gant an diri, ha pa savas e sell, edo Elizabed
dirazañ. Lakaat a reas he dorn war e vrec'h, fiñval a reas he diweuz,
hogen ne glevas ger ebet. « Ne zeui ket en-dro », emezi erfin. « Her
gouzout a ran, na lavar ket a c'hevier ; biken ne zeui en-dro. »
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« Biken, » emezañ. Lezel a reas he dorn da gouezhañ ha ne lavaras
ger ebet mui. Dre an antre ez eas da gaout an nor ; neuze e troas c'hoazh
ur wech, Difiñv edo hi atav o sellout outañ gant daoulagad marv. Ur
gammed a reas-eñh en a-raok hag astenn e zivrec'h daveti. Gant nerzh e
troas neuze avat ha mont er-maez dre an nor. - Er-maez e oa beuzet ar bed
e freskter gouloù ar mintin ; ar perlezennoù glizh, a-ispilh er gwiad
kevnid a lintre dindan bannoù kentañ an heol. Ne selle ket war e lerc'h ;
buan e kerzhe ac'hano ha muioc'h-mui e steuzie war e lerc'h ar porzh
sioul, ha dirazañ e oa astennet ar bed bras.
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AN HINI KOZH
Ne bare mui al loar e gwerennoù ar prenestr, teñval e oa deuet da
vezañ ; azezet e oa atav avat an hini kozh, kroaziet e zaouarn, en e
gador-vrec'h hag e selle e diabarzh ar gambr. Tamm-ha-tamm e ledanaas
dirak e zaoulagad an noz da vezañ ul lennad dour teñval ; dour du warlerc'h dour du, teñvaloc'h ha pelloc'h, ha war an hini diwezhañ, ken pell
ma tizhe daoulagad an hini kozh anezho a-vec'h, e oa o neuñviñ, hec'h
unan etre delioù ledan, ul lilienn-zour wenn.
Digeriñ a reas dor ar gambr, ha skin sklaer ar gouloù a gouezhas ebarzh. « Mat eo e vijec'h deut, Berc'hed », eme an hini kozh. « Lakait
hepken ar gouloù war an daol. »
Neuze e tostaas ar gador ouzh an daol, kemer unan eus al levrioù
digor ha kregiñ gant studioù en devoa embreget gwechall warno nerzh e
yaouankiz.

TAOLENN NIVERENN 22

AR VRO

AR RENER : Demain, l'aube se lèvera pour nous
1
ALAIN LE BANNER : Contre la Confusion
2
JORDI VENTURA : Théorie des Nation prolétaires (suite)
NED URVOAS : Le parti des peuples
25

15

GOULVEN PENNAOD : Morvan Marchal, Tad an Emzav 29
TUGDUAL KALVEZ : Est-ce l'échec de l'action régionale ?
Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek, gant P. D.
Trois Chants - TALDIR : Bro gozh ma Zadoù
40
- J. LA BENBLAIS : Bn avant les Bretons ! 42
- F. JAFFRENOU : Dalc'h Soñj !
44
Roger Casement, par J. C.
46
On nous écrit.
53
Chronique des Nations
63
NOUS AVONS LU POUR VOUS
74
Valère DEPAUW : Breiz Atao
77
Levr ar c'hevre keltiek
79
Livres, Journaux et Revues
83
Tour d'horizon
87
Koumanant : 15 lur
J. DESBORDES, Bât. H 4; Ker Andon - Concarneau
- C. C. P. 1493-79 Nantes -

33
37

456
Dr Erwan ROPARS

Ar stourm a-enep d'an alkool a sell ouzhimp
Kaozeadenn graet e Kamp ar Vrezhonegerien 1963
UN tammig re emfizius ez on, marteze, o klask deskiñ deoc'h un dra
bennak, rak, goude bezañ tremenet an div drederenn eus va buhez er maez a
Vreizh, ne anavezan netra resis e-keñver stad hag ezhommoù va bro, hiziv
an deiz.
Koulskoude, an emskiant a c'heller kaout eus darvoud an alkoolegezh
e Breizh a zo marteze spisoc'h, tra ma seller outañ eus an diavaez, eus a
bell.
Ober a ran un tamm bennak war-dro an alkoolegezh, dre vicher, el
lec'h m' emaon, en ul labouradeg, ha setu perak em eus dibabet an
destenn-se ; ha fiziañs em eus e lakain meur a hini ac'hanoc'h da
brederiañ war dalvoudegezh ar stourm.
Kement teul, kement kelaouenn hag a bled gant ar gudenn, kement
dervezh-studi, kement kendalc'h 'zo, a laka a-wel enor mantrus ar
Vretoned, o vezañ m' emaint er plas kentañ evit pezh a sell al lonkañ
evajoù alkoolel (dreist-holl gwin ha sistr), ar c'hleñved alkoolel, niver
an ostalerioù, kiriegezh an alkool e gwallzarvoudoù al labour hag an
hent, niver an dud marv gant holl neuzioù an alkoolegezh (dreist-holl ar
gwall-grenijenn, ha kaletadur an avu), niver ar re a rank bezañ lakaet e
tiez evit an diskianted, hag all...

Setu amañ un nebeut sifroù tennet eus pennadoù gant Jean-Jacques
Kerdiles e-barzh an « Avenir » hag « A votre santé » :
457
Setu evit ar bloavezhioù 1950-51 hag evit 100.000 annezad, niver
well-wazh evit ur bloavezh, eus ar re varv diwar alkoolegezh padus pe dre
varradoù, ha neuze diwar galetadur an avu. ( Ret eo merzout ez eus 77 %
eus ar re-mañ a orin alkoolel e-touez ar baotred, ha 70 % e-touez ar
merc'hed.) Ne roan ket ar sifroù evit pep departamant. Ne roan anezho
nemet evit Breizh a-bezh, e-keñver Frañs a-bezh.
Gwazed :
Alkoolegezh
59,2
16,2

Breizh
Frañs ..
Merc'hed :
Breizh
22
Frañs :
5,6

Kaleadur an avu En holl
78,2
137,4
41,6
57,8
47,2
23,5

69,2
29,1

Da lavarout eo : evit 100.000 den, niver ar marvioù diwar an alkool
e Breizh a zo teir gwech uheloc'h eget e Frañs evit ar wazed, ha tost da
ziv wech hanter evit ar merc'hed.

Bremañ (e 1961), feur ar verventi diwar an alkoolegezh padus pe
drumm, ha kaletadur an avu, a zo e Frañs : 34 evit 100.000 den. En Aodoùan-Hanternoz ez eus 69, 48 e Penn-ar-Bed, 68 en Ill-ha-Gwilen, 83 er MorBihan. Al Loar-Atlantel a seblant bezañ, war-bouez nebeut, heñvel ouzh
Ill-ha-Gwilen.
Evit Frañs a-bezh, setu amañ renkadur pevar eus hon departamantoù
evit feur ar marvioù diwar an alkoolegezh ha kleñved an avu :
lan
= Mor-Bihan ;
2l
= Aodoù-an-Hanternoz ;
3de
= Ill-ha-Gwilen ;
7vet = Penn-ar-Bed.
En ospital ar re ziskiant, e Kemper, ez eus bet degemeret e 1956,
726 den, en o zouez 441 alkoolek, hag e 1960 : 550 alkoolek war 1.015
klañvour.
Arnodennoù a zo bet graet war an hentoù e 1959, e Penn-ar-Bed, gant
an « Alcootest ». Ar benveg-se, aes da implij, a ziskouez diouzhtu hag-eñ
ez eus aikool er gwad. Kiriegezh an alkool e gwallzarvoudoù an hent a zo
bet lakaet a-wel e-giz-se. Diwar 231 arnodenn, 111 a zo bet gwiriet dre
zielfennañ ar gwad, ha dre-se eo bet kadarnaet e oa evit 75 anezho, 0 g,
8 a alkool dre litrad gwad, da vihanañ. Ret eo notiñ : ar mezverezh a
zeraou etre 0 g. 6 ha 1 g.
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E Breizh ar Su, eus miz Genver 56 da viz Genver 60, 2.500 muzul a
zo bet graet da geñver darvoudoù war an hent. 2.004 a ziskoueze muioc'h
eget 1 g. alkool, darnaouet evel-hen :
1 da 2 g. : 618
2 da 3g. : 1012
muioc'h eget 3 g. : 364
An hevelep degouezhioù a zo bet kavet e Norzh Penn-ar-Bed hag en
Ill-ha-Gwilen.
Tu a vefe da gomz diwar-benn feur an alkool er gwad. Al lezenn
c'hall ne gastiz nemet ar re a vlein « e stad a vezverezh » pe « dindan
levezon ur stad alkoolel ».
Ha petra eo ar « stad a vezverezh » ? - Hag azalek pe stad, diouzh
e welout, e c'heller lavarout ez eo mezv un den ?
Pa zeu ar stad-se da vezañ anat, e c'hellit bezañ sur en deus an
den kollet pell ' zo anterinded e emzistaolioù.
Hag ar « stad alkoolel » ? - N' en deus al lezennour nemet
ankounac'haet termenañ anezhi. Sklaer eo koulskoude : ar stad-se a zeraou
azalek ma 'z eus alkool er gwad, kalz pe nebeut ; nemet ne greder ket, e
Frañs, dre loavañ-livastred, hag en desped da c'houlenn an Akademiezh a
Vedisinerezh, en desped ivez da c'houlennoù kuzulioù departamant Breizh,
termenañ ur «Feur-alkool-er-gwad-hervez-al-lezenn », e-giz ma 'z eo bet
graet e kalz broioù all : Belgia, Alamagn ar C'hornog, Tchec'hoslovakia,
Sweden, hag all...
Setu amañ skeul ar c'hementadoù alkool dre litrad gwad, hag o efed

war ar vuhezoniezh :
0 g. 10 - N'eus netra anat.
0 g. 15 - Kontrollerezh an emlusk a zo tizhet.
0 g. 60 - Amzer an dilammoù a zo hiraet.
1 g.
- Feur arvarus. Digenurzierezh an emglusk. Amzer an dilammoù
klevedel ha weledel a zo hiraet.
1 g. 50
- Mezverezh evit 50 % eus an dud.
2 g.
- Mezverezh anat evit 100 % eus an dud.
4 g.
- Gourhun.
5 da 7 g. - Marv. (Gwelet ez eus bet tud o vervel gant 3 g. 5.)
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Al lezenn a gastiz :
e Sweden
evit 0 g. 50
en Austria evit 0 g. 80
en Alamagn ar C'hornog evit 1 g.
e Belgia
evit 1 g. 50
Deomp en dro da Vreizh. War ar maez, en Aodoù-an-Hanternoz, 50 %
eus ar wazed 40 vloaz a zo intret ha 80 % en tu-hont da 40 vloaz. En Illha-Gwilen e kaver 30 da 40 % a dud intret. Evit ar merc'hed, 50 % anezho
a zo tizhet. En Enez Eusa, 25 % eus ar merc'hed en em vezv. El LoarAtlantel, e kaver, evit dek den klañv, ur vaouez pe ziv.
Pehini eo perzh ar sistr ? - Ne seblant ket an implij anezhañ bezañ
kresket e Breizh eus 1950 da 59 (33 % eus ar pezh a vez evet e Frañs),
tra m' eo bet kresket implij ar gwin, eus 5 % da 6,50 %.
Ha perzh al lambigerien ? - Setu aze ur gudenn hag a zo disklaer,
mesket gant kudenn an dilennadegoù, diyac'hus, ha n' eo ket darev da
vezañ diskoulmet da vat e Frañs.
Taolomp ur sell ivez war niver an ostalerioù : bez' ez eus anezho
evit ar pemp departamant, ouzhpenn 37.000 (37.772) e-keñver 438.671 evit
ar Frañs a-bezh.
E Kiberen, e kaver un ostaleri evit 55 annezad, hag en Enez Sun,
unan evit 46. En Aodoù-an-Hanternoz, e kaver unan evit 105 den. E
parrezioù 'zo, ez eus unan evit 40, ha zoken evit 27. En Oriant,
Boulouard Laperrière, war 700 metrad hed, ez eus 42, da lavarout eo :
unan pep 17 metr.
Setu aze sifroù. Poent eo bremañ termenañ an alkoolegezh. Se n' eo
ket diaes : an alkoolegezh a zo ar c'hleñved engehentet dre lonkañ
alkool.
Penaos en em ziskouez ar c'hleñved ? - Tizhout a ra an nervennoù,
an empenn, an avu, en ur ger, holl wiadoù nobl ar c'horf. Tizhout a ra an
emzistaolioù, ar skiant, skiant ar vuhezegezh, ar youl, evit mont a-benn
ar fin betek ar seizi, ar wall-ambren, ar wall-grenijenn, an
diskianterezh, kaletadur an avu, an dourgoeñv, hep menegiñ an heuliadoù
evit an tiegezhioù (dizunvaniezh hag all), hag evit an diskennidi
(gwallnammoù, torridigezh-al-lezenn, dioderezh, hag all).
Ur vro hag a ev a zo tonket da vont diwar wel, dre ziboblañ, dre
zivroañ, dre ma n'eo ket barrek a-walc'h ken d' en em urzhiañ ha d' en em
ren drezi hec'h unan.
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Selaouit an Ao. Alfred Sauvy, kelenner e Skolaj-Meur Frañs, ezel
eus Kuzul arboellouriezhel ha kevredigezhel :
« Keit ha m' he devo Breizh, ar rannvro-se, karus dreist ar re all,
emezañ, e darn eus he fastelloù-bro, diwar an alkool, ur verventi ken
gwazh hag hini Bro-Virman, ne dizho ket kaout an anaoudegezh-vat hag a zo
bet prometet dezhi. » (« A votre Santé », niv. 6, 1961).
Kompren a ran ar gerioù-se e-giz-mañ : « Mar kendalc'h Breizh da en
em alkoolekaat, ne gavo den ebet d' he sikour da urzhiañ hec'h ijinerezh
hag he gounidigezh-douar, rak ne dalvezo ket ken ar boan. Ha gwashoc'h :
ne vezo ket gouest d' hen ober drezi hec'h unan. Ne chomo d' ar Vretoned
nemet kenderc'hel da vont da zarbarourien en uzinoù Bro-C'hall ».
Ur studiadenn gant an Ao. kelenner Jean Fourastié, rener-studi e
skol embregerezhel ar studioù uhel, a sikouro ac'hanomp da gompren an
diougan-se :
« An dek vloavezh a zo o paouez mont e-biou o deus lakaet Frañs, ha
dre vras Europa ar C'henvarc'had en ur seurt kreskidigezh eus an araokaat
ekonomikel ma n' eus ket bet gwelet par dezhi biskoazh c'hoazh er bed.
Ampled an ijinerezh gall a zo bet eizhkementet etre 1871 ha 1961.
Daougementet eo bet e-korf 32 vloaz, etre 1871 ha 1903. Daougementiñ en
deus graet c'hoazh e-korf 48 bloaz, etre 1903 ha 1951. An trede
daougementadur a zo bet tizhet e-korf dek vloaz, etre 1951 ha 1961.
An ampled broadel hollek (ijinerezhel, gounidegezhel hag a zo bet
daougementet etre 1840 ha 1890, ha neuze etre 1890 ha 1950. Daougementet
e vezo evit an trede gwech e 1972.
Padelezhioù an daougementiñ a zo bet : 50, 60 ha 22 vloaz. Hag ar
sifroù-se a zispleg ivez mentadur kreskidigezh live ar vuhez, hag ivez
mentadur donedigezh ur furm nevez a gevredigezh, un ekonomiezh nevez, ur
sevenadur nevez. Ha mar fell deomp kaout hor plas er sevenadur nevez-se,
ez eo ret dimp gouzout e sello start ouzh ar vuhez personel, he
c'hempouez, ken korfel, ken speredel, he yec'hedouriezh. Warc'hoazh e
vevo mab-den koshoc'h. Ret e vo dezhañ derc'hel difreuzh pelloc'h, nerzh
e gorf, ha dreist-holl, e c'halloudezh-spered. Bez' en devo pounneroc'h
kiriegezhioù, o vezañ m' en devo da embreger luzietoc'h-luzietañ
ardivinkoù.
Ret e vo dezhañ kaout un emskiant spis : emskiant eus ar gwirvoud,
eus an dud all, anezhañ e-unan.
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Ret e vo dezhañ diorren ar rakwel, an urzhiadur, an imbourc'herezh,
hag, en e vuhez prevez, ret e vo dezhañ gouzout sellout, ha bezañ war
evezh..»
Ne vo ket ken a blas, er gevredigezh nevez, evit dirollerezhioù hag
e c'helled, gwechall, sellout outo e-giz disterachoù hep pouez na
talvoudegezh. Bleniadur an ijinoù n' o gouzañv ket ken. Tu a vefe da
venegiñ bernioù skouerioù : an arar hag ar stlejerez, ar vag dre lien hag
al lestr-roueder gant e ijinoù, e skingomz, e radar, ar charabañ hag ar
c'harr-dre-dan pe ar c'harr-nij.

Ezhomm en devo an den eus anterinded kempouez e gorf hag e spered,
rak an den modern a ranko bremañ labourat an tostañ ma c'hello ouzh e
wellañ ampled.
Daoust ha chom a raimp da sellout gouzañvus ha distrivant, ouzh hor
bro oc'h en em lazhañ ?
Pe gementad alkool a zleer lonkañ a-barzh dont da vezañ alkoolek ?
- Bez' e teuer da vezañ alkoolek pa zalc'her dalc'hmat er gwad, bezañs ur
c'hementad a alcool, zoken bihan.
An alkool, goude bezañ bet evet, a chom e-barzh ar c'horf, dindan
furm an alkool (CH3- CH2- OH), e-pad 7 pe 10 eur pe belloc'h c'hoazh.
Setu amañ linenndresadurioù hag a sikouro ac'hanomp da gompren penaos e
teu an alkool da vezañ berniet, ha da intrañ ar c'horf :
En ul litrad gwin dek derez, ez eus kant gramm alkool. Lakomp un
den tri-ugent kilogramm hag a ev ul litrad gwin da greisteiz. A-benn un
eur, e vo ingalet ar c'hant gramm alkool en holl wiadoù, gwad hag all, ar
pezh a ra 100/60 = 1 g. 66 dre gilogramm, pe dre litrad gwad.
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Ne vo aet an alkool er-maez nemet war-dro eizh pe nav eur, evel
m'hen diskouez al linenn.
War un dresadenn all, lakomp skouer un den hag a ev un hanter
litrad gwin da eizh eur diouzh ar mintin, un hanter litrad da greisteiz,
ur werennad da beder eur diouzh an abardaez, hag un hanter litrad d' e
goan :
Noz-deiz e vo alkool e gwad an den-se.
Ret eo gouzout, eta, emañ an dañjer er werenn, hag e teraou ar
riskl adalek ma ever un evaj alkoolek (alkool, gwin, sistr, bier). Evit
resisaat, lavaromp e teraou ar riskl gant un hanter litrad gwin bemdez.
Riskl bras a zo evit un den tri-ugent kilogramm, pa 'z a betek al litrad.
Gant ar c'hementad-se, darn a zo klañv, ha darn all n' int ket ; met en
tu-hont, an holl a vez.
Ur c'hontamm eo an alkool. Perak ? - Er c'hontrol eus ar pezh a
greded betek-hen, ne deo ket un danvez-boued anezhañ. Ne c'hell ket bezañ
implijet e-giz ar bouedoù all. Ar re-mañ, goude treuzfurmadurioù ar
goadur-boued, a zo implijet, lakaet a-gostez, pe devet, dindan neuz ar
sukr. Evit an alkool, ne c'hell ket bezañ treuzfurmet. Ne c'hell ket
talvezout d' al labour kigennel. Chom a ra en e stad a alkool, da intrañ
an holl wiadoù, rak ne vez kaset kuit nemet goustad-tre, dre oksidadur.
Amañ, ez skiantel, e ranker ober un evezhiadenn : mar ne c'hell ket
an alkool servijañ d' al labour kigennel, ez eo bet lakaet a-wel penaos e
c'hell ar c'horf implijout 700 kalorienn tennet eus an alkool, da
dalvezout evit an hanter eus an dispign-diazez. An alkool a ro 7
kalorienn evit 1 g. Hor 700 kalorienn a dalv eta 100 g. alkool, da
lavarout eo ul litrad gwin dek derez, pe mar karit, daou litrad sistr
pemp derez.
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Setu aze eta al litrad gwin bemdez, met bez' ez eo ar vevenn

bellañ. Gwelloc'h eo chom war un hanter litrad, ha gwelloc'h c'hoazh
tremen hep, hag evañ ar gwin mat, a-nebeudoù, e-giz un temz-boued, mat da
reiñ blaz d' ar meuzioù.
Perak ez ever ? - Bez' ez eus abegoù hiniennel, hervez an temzspered, tiegezhel, kevredigezhel. A-walc'h e vo deomp o menegiñ. E-touez
an abegoù kevredigezhel, e kavomp dreist-holl ar c'hiz, ar boaz. Perak ez
ev ar Vretoned e-giz pa vefent dirollet ? Unan eus techoù o gouenn ? Lavaret ha skrivet eo bet kement-se, evel ma 'z eus bet lavaret kement a
sotonioù bewech m' o deus an estrenien klasket ober hor poltred. Deomp-ni
da ziskar al lavarenn-se. Reuz ar broioù diemgresk ? Lavaret ez eus bet
an dra-se ivez, hag adlavaret. Met ne deo ket se un displegadur,
kennebeut. Merzidigezh un darvoud, ne lavaran ket. Ha perak tud ur vro
ziemgresk en em lakafe da evañ ? - Ne c'heller ket keñveriañ ur seurt bro
ouzh ul lastez-ti, da skouer, ma ne gav ket an den ennañ an disterañ
hevoud na sioulder a zo ret dezhañ kaout evit seveniñ e beurgreskidigezh.
Darn a lavar : « Bez' ez eo reuz ar broioù isdiorroet ». Komprenit « Iz
c'hallekaet ». Tu a vefe da zont en dro war ar poent-mañ. Nann, gwelloc'h
eo komz eus ul liñvadenn lakaet da zirollañ warnomp. Gwechall gozh, mar
kredomp « Barzhaz Breizh, » brezelourien Vreizh a yae da c'hounit gwin ar
C'hallaoued. Bremañ n' eo ket dav kemer ar boan-se ken. Ar gwin a zo bet
diskuliet deomp e fozioù-emgann brezel 14-18, hag, abaoe kreskidigezh
divent an dougataerezh, e c'houzañvomp ur gwir liñvadenn ; ha seul vui ez
evomp, seul vui e vez taolet warnomp.
Ha mar en em lakafe ar Vretoned da dremen hep evañ gwin ? Daoust ha
ne vefemp ket gouest da lakaat hor c'hilpennegezh da aozañ ha da evañ
chug-avaloù ha « laezh-evaj » ?
Aze emañ an diskoulm nemetañ. A-walc'h a avaloù hag a saout a vo
bepred e Breizh. An dud a ev ar pezh a vez lakaet dezho er boutailhoù, pa
ouezer hen ober. Sellit ouzh darvoud an dour-melar, e Bro-C'hall : ar
werzh anezhañ a zo aet, e-korf dek vloaz, eus 200 milion a litrad da ur
miliard.
Diskoulmadurioù mererezhel, lezennel, a-berzh-stad, a vezo kavet pa
c'hello ar gudenn bezañ renet gant Breizhiz e-barzh framm Breizh. Hervez
Gallaoued ' zo, e vefe gouest hor bro da ziskoulmañ hec'h-unan meur a
gudenn, ma vefe laosket.
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Selaouit an Ao. kelenner Keilling, ezel Akademiezh ar
c'hounidigezh-douar :
« Sellit ouzh Breizh, emezañ. Lakomp evit ur predig e vefe dieub.
(Se a zo ur fentigell, anat eo, emezañ. Bezit dinec'h, ned-on ket un
emrener breizhat !) Hag e c'hellfe breutaat hec'h-unan diwar-benn
marc'had Europa ar c'hornog. Bez' hor befe neuze e-giz un trede enezenn
Angl-ha-Norman, goloet a diez-gwer e-giz Jerzenez pe Wernenez, hag he
defe Bro-Saoz a-bezh da varc'had. Met, o vezañ ma n' emañ ket dieub,
urzhiet he deus he marc'had etrezek Pariz ; ha eno e rank c'hoari gant
kreisteiz ar Frañs. Ma 'z afe da Londrez, ne gavfe ket an hevelep
kevezerezh. »
E pe lec'h emañ an diskoulm ?
Kas froud ar gwin da hesk a vo dic'hallus e-keit ha ma vo pleustret
war gudenn an alkoolegezh e Breizh, e framm ar c'hwec'hkogn. Se a zo

anat.
Lakaat ar bobl a-bezh da gompren noazusted an evajoù alkoolek a vo
diaes ivez, rak n' hon eus ket kalz a du da ober bruderezh.
Urzhiañ an aozañ dour-avaloù ha laezh-evaj.
Evit bremañ, me a gav din e tleomp ober gant ar pezh a zo, ha
saveteiñ an dud dre hiniennoù.
Ar pezh a zo eo : « Kuzul broadel ar stourm a-enep d' an alkcol »,
urzhiadur ofisiel, kreizennet e Pariz, evel just, e-giz pep tra e Frañs,
gant e zeveradurioù : an dileuriadurioù rannvroel, ar c'huzulioù
departamantel, ar c'huzulioù lec'hel.
E gelennadurezh a ya en ur ger :« Kerreizhded ».
E zoare-ober : bruderezh, ha kelenn ar bobl, gant skritelloù,
levrioù, filmoù, prezegennoù, kenstrivadegoù er skolioù, el labouradegoù,
el lazoù-sportoù, hag all...
E zanvez : an arc'hant a zeu dezhañ eus a bep tu : eus ar
ministrdioù, eus ar c'huzulioù departamant, eus kement kef a zo (armerzh,
goproù tiegezhel, surentez kevredadel, hag all...).
E efed : n' eo ket gwall lugernus, e-keñver ar bernioù arc'hant a
vez dispignet. Ar verventi diwar an alkoolegezh e Frañs a chom war-dro 18
pe 20.000 ar bloaz. Dispignet e vez 215 milliard kozh ar bloaz. Ha
kenderc'hel a reer da evañ diouzh gwalc'h, ha da vezañ klañv. Ha n' eo
ket Shakespeare an hini en deus lavaret pell 'zo, er Marc'hadour Venezia,
a gav din : « Ar re a zo diwar-re a zo ken klañv hag ar re varnaoniet » ?
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Ar bihan-niver hepken eus ar re glañv a ya d' an ospital, hag, etouez ar re a vez pareet, sañset, pa zeuont er-maez, seizh war zek a
gouezh en dro, en despet da strivadennoù ar breuriezhioù everien bareet.
Setu aze an urzhiadur nemetañ hon eus dirazomp, ha ret eo deomp,
evit bremañ, kemer anezhañ e-giz m' emañ hag en em engouestlañ ennañ
niverus, ha pa ne vefe ken nemet evit derc'hel hor plas, ha diogeliñ hor
bezañs, hag herzel ouzh aloubidigezh ar c'huzulioù enep-alkoolel gant
hiniennoù enep-Breizhat. Poent bras eo deomp soursial ouzh an tu-se eus
ar gudenn. E lec'hioù 'zo, evit doare, emañ ar stourm enep-alkoolel renet
gant diavaezourien. « Ret eo diskar da gentañ, emezo, holl aspadennoù an
amzer dremenet : ar feiz kristen, ar yezh, ar spered breizhat. An
alkoolegezh a gouezho d' o heul. » Setu aze an diorroadur a zo prometet
deomp.
An traoù a zo sklaer. Poent bras eo deomp mont, hep koll amzer, er
c'huzulioù departamantel, ha sevel kuzulioù lec'hel, ar muiañ, ar
gwellañ, dreist-holl e Bro-Wened. Ha neuze, mont er breuriezhioù everien
bareet. E Breizh, dre c'hras Doue, ar Groaz-Aour an hini eo, a ra ar
muiañ berzh. Bez' ez eus tud barrekoc'h egedon da gomz diwar he fenn. Awalc'h e vo din hoc'h aliañ start da gemer perzh en he stourm.
Evit klozañ, e lavarin hepken : ar stourm enep-alkoolel a vo, etre
hon daouarn, mar kemeromp perzh ennañ da vat, ur benveg advreizhekaat, pa
vo komprenet mat ganeomp, e neuzioù hiniennel, kevredigezhel, ekonomikel

ha politikel.
LEVRLENNADUR :
- L'alcoolisme, gant P. Harichaux ha T. Humbert, embannet gant ar GroazRuz, e ti Flammarion.
- Dastummad « Alcool ou santé », kelc'hgelaouenn Kuzul broadel ar stourm
a-enep d' an alkoolegezh. Dreist-holl an niverennoù :
37 - Enni e kaver reolennadur ar C'huzul broadel ha chomlec'hioù ar
c'huzulioù departamantel.
39 ha 44 - Enno pennadoù war al lambigerezh.
47 - Gouestlet d' an aozañ dour-frouezh.
48 - Prezegenn an Ao. Keilling.
49 - Gouestlet d' ar breuriezhioù everien bareet.
54 - Gouestlet d' al laezh e-giz evaj.
58 - War dazont an dour-frouezh gall.
- Kelaouenn « A votre santé », niv. 6 (1961) ha niv. 1 (1962).
- Dielloù Eil Kendalc'h broadel, Rouen, C'hwevrer 1963. (Prezegennoù gant
an Ao.Ao. Monod, Raymond, Fourastié, Sauvy, Perrin, h.a.)
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An emgann evit ar yezh en Iwerzhon e derou an ugentvet kantved
HERVEZ ENVORENNOU Dubhglas de hide
Embannet e 1930 Dindon an talbenn "mise agus an Connradh"
("me hag ar vreuriezh")
gant Youenn OLIER
RAKLAVAR
Er skrid-mañ da heul e klaskin reiñ ur c'hrennad eus eñvorennoù
Dubhglas de hIde. Kavout a ra din e c'hell bezañ talvoudus danevell an
Iwerzhonad d'ar re a zo e penn an emsav evit ar yezh er vro-mañ. Heñvel
a-walc'h eo e gwirionez tonkadur an iwerzhoneg ouzh hini ar brezhoneg,
nemet ez eo c'hoarvezet en naontekvet gant an iwerzhoneg ar pezh a
c'hoarvez hiziv an deiz gant ar brezhoneg : buan tre eo kilet ar yezh,
ken na voe enket en diwezh en un nebeut pastelloù-bro distag an eil
diouzh eben. Daoust ha dreistvevañ a ray ar brezhoneg poblek un tu bennak
a-benn ma vo savet ar stad broadel breizhat ? Doue hepken a oar. Ne vern
penaos n' eus ket da vezañ chalet. Ne gredan ket e vo adkeltiekaet Breizh
pe Iwerzhon adal ur « mirva » bennak. En em skignañ a ra ur yezh hiziv
adal ar c'hêrioù dreist-holl ha n' eo ket adal ar maezioù. Evel-se, d' am
sonj, emgann « Connradh an Gaeilge » - nemet e-keñver bruderezh broadel e
ve - a zo bet un emgann didalvez. Ne c'helle ket ober berzh. Ne vern
penaos e vo plijet ar vrogarourion e Breizh emichañs o welout n' int ket
bet o unan o talañ ouzh diaesterioù a seurt gant ar re o deus da dalañ
outo.
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An emgann evit ar yezh e 1877.
N'oa ket anv ebet a emgann evit ar yezh d' ar mare-se. Dalc'het e
oa speredoù Iwerzhoniz gant kudenn an douar. Ne c'hellent ket soñjal e
netra all ebet. Ar stourm evit ar bara a ranke bezañ gonezet da gentañ
penn. A-hend-all, diret e c'helle seblantout ar stourm evit ar yezh en
hanterenn gentañ an ugentvet kantved : kalz a iwerzhoneg a oa c'hoazh er
vro. E Blath Luain, un nebeut bloavezhioù a-raok an naonegezh e oa en em
vodet un engroez a 50.000 a dud ha muioc'h a iwerzhoneg eget a saozneg a
oa ganto. Koulskoude, adal neuze e oad krog d' en em chalañ en abeg da
donkad ar yezh : an arc'heskob Mac Neill a oa prederiet gant an dra-se
adal 1825.
Studi ar yezh er XVIIvet kantved, XVIIIvet ha XIXVet kantved.
Al levrioù studi kentañ a voe embannet gant harluidi er broioù
tramor, leaned anezho dreist-holl, e Roma, e Paris, e 1643, 1677
(geriadurioù, yezhadurioù) ; e Loven e 1768. Ar studiadennoù all a chome
e stumm dornskridoù er gêr.
Ar skrivagner kentañ a voulas iwerzhoneg en Iwerzhon e voe ur Saoz,
Vallancey, a savas ur yezhadur e 1772 er rumm « Collectanea de rebus
hibernicis « (1770-1804) (1).

Ur c'helthuñvreer e oa : klask a rae stagañ an iwerzhoneg ouzh
ar... foenikeg. War e lerc'h e embannas Charlotte Brook ar « Reliquies of
irish poetry » e 1789, Liam Nelson ur yezhadur e 1808, diazezet war
rannyezh an hanternoz ; erfin e teuas er-maez e 1831 div levrennad
kanennoù poblel dastumet gant Seamus O hArgadàin.
Ar c'hevredigezhioù yezhkar kentañ.
Savet e voe ar « Gaelic Society » e 1807 ; renet e oa gant Tadhy O
Flannagan. Ur rumm skridoù a veze embannet ganti « Transactions of the
gaelic Society ». Da c'houde e voe savet an « Hibernoceltic society » e
1818 ; sturiet e oa gant Edbhard O Raghallaigh, geriadurour. Moulañ a
reas ul levrlennadur iwerzhonek gant ur roll eus ar skrivagnerion
iwerzhonek.
(1) Da geñveriañ : ar « c'hCatholicon », ma ne fazian ket, a voe moulet e
Breizh e 1488. Ar skrid keltiek kentañ moulet e voe.
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Philib F. Barun a voe e penn an « Ancient Ireland ». Ur gouezeleger
a-vihanik e oa, pinvidik avat, hag a oa dedennet gant ar yezh arnevez.
Embann a reas ur gelaouenn e 1835 hogen ne zeuas nemet div niverenn ermaez. Eñ an hini eo a embannas ar c'hentañ sarmon gouezelek.
Meur a gevredigezh all a voe savet da c'houde : an « Archaeological
Society » e 1845 ; er bloaz war-lerc'h ur « Celtic Society ». En em
unaniñ a reas an div vreuriezh-se e 1853, dindan renerezh Sean O Danabhan
( + e 1861) hag Eoghan O Comhruidhe (+ e 1867). Ur stroll a studi e oa
anezhañ dreist-holl, damheñvel ouzh an « Association Bretonne ». Ur
skodenn uhel a-walc'h a ranked paeañ da emezelañ ennañ 30 shilling ; 260
anv a oa enskrivet ennañ. E-touez traoù all e pennaouas war dachenn ar
c'hanaouennoù poblek.
E 1853 e voe diazezet ar gevredigezh evit embann kanaouennoù
Oisin ; Diarmuid ha Gràinne a voe moulet d' ar c'houlz-se. An hini a
labouras ar muiañ er strollad-se e voe Standoois Aodh O Gradach ; eñ an
hini a bledas gant ar « Silva Gadelica » ha dornskridoù ar « British
Museum ». Diouzh un tu all, an Dalach, levrdier, a labouras kalz evit ar
yezh ivez : war-dro al levrioù kozh e reas dreist-holl ; frouezh e labour
avat a voe gwerzhet evit netra ha kollet war-lerc'h e varv.
Ar « Society for the preservation of the irish language » - 1860.
Ar strollad-mañ a oa estreget ur strollad-studi. Fellout a rae
dezhañ harpañ ar yezh ha seveteiñ anezhi. Donabhan Rosa a oa o reiñ
kentelioù ennañ hag evel ma ne oa ket hemañ gwelet mat gant ar c'hloer e
tifennas ar C'hardinal O Cuilin ouzh ar veleion emezelañ en ensavadur-se.
A-hend-all, renet e oa mui pe vui gant politikerion.
Moulet e voe gant ar gevredigezh ur rumm levrioù deskiñ ar yezh, e
teir levrenn, marc'had-mat, daou wenneg ar gentañ levrenn, pevar gwenneg
an eil, c'hwec'h gwenneg an trede. Gwerzhet e voe mat an dornlevr-se
hogen, na petra 'ta, an hini kentañ a voe gwerzhet ar gwellañ, 26.000 a
dud a brenas anezhi.
Sizar, eus « Skolaj an Dreinded » a esaeas mougañ al levrioù bihan.

Daoust da se e kendalc'has ar werzh da vont war-raok. A-benn 21 bloaz e
oa bet gwerzhet 68.000 skouerenn eus al levrenn gentañ, 36.000 eus an
eil, 17.000 eus an trede.
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Diaesoc'h e oa avat derc'hel an unvaniezh en ur strollad-ober eget
en ur bodad-studi. Rannet e voe ar gevredigezh-se e 1880 war wall an Tad
O Nuallain, sekretour ar strollad evit darn. Ur votadeg a voe graet :
trec'het e voe an tad O Nuallain. Hemañ a yeas kuit neuze ha diwar an
disrann e voe savet « Aondacht an Gaeilge » (« The gaelic Union »). Evit
ar wech kentañ e oa roet un talbenn iwerzhonek d' ur strollad iwerzhonek.
Dubhglas de hIde a yeas er strollad m' edo e vignoned ennañ. E-touez ar
re-se a-hend-all hini ebet ne oa gouest da gomz mat ar yezh, nemet Séan
Pleimann an hini e oa. E-touez ar seizh den a laboure a-zevri er
strollad-se zoken e oa reoù zo ha na ouient ket iwerzhoneg zoken :
Maxwell Close (nemet arc'hant ha youl-vat en doa, arc'hant avat dreistholl). Tud all evel an Tad O Nuallain e unan, an Coimineach, Mac O
Mhaoclobhuanan ne oant ket zoken evit lenn ha skrivañ ar yezh ervat.
Eveljust e klaskjod adunvaniñ ar vreudeur fall. An arc'heskob Croc
dreist-holl a felle dezhañ lemel an disrann vezhus-se. Hogen, evel ma
skriv Dubhglas de hIde, ne zisoc'has ket gant e vennad rak « an
disrannerion a oa ivez an oberourion ».
Saozon, Iwerzhoniz hag adsavidigezh ar yezh.
A-enep e oa ar Saozon eveljust. Skrivañ a rae an « Times » e oa
kalz a louzaouennoù hag a anevaled dibaot kenañ e vije dudius o mirout,
ken dudius hag an iwerzhoneg atav, hogen se ne lavare ket e oa an dra-se
gallus e gwirionez. Ar gelaouenn « Punch » a voule tresadennoù-lu a-enep
da emsav ar yezh.
En Iwerzhon e oa ar bolitikerion - broadelourion ha disrannourion
enep-saoz peurgetket - diseblant ouzh ar yezh, pa ne oant ket a-enep. Emesk ar « Finini » hag an « Eire yaouank », ne oa nemet Tomas Daibhis a
gement a vije bet ali da zerc'hel ar gouezeleg e renk ur yezh vev. Ugent
vloaz goude ne oa nemet tri faotr e-touez ar Finini a sikoure ar yezh :
Diarmuid O Donnabhan Rosa, Séan O Mathghamhna, Mac O Chaomhnach.
Un den a-bouez e-touez ar bolitikerion-se, hag eñ nevez deuet eus
an harlu e Bro-C'hall; a alie e genvroiz da chom hep koll o amzer gant ar
gouezeleg : ar pezh a oa a-bouez e oa dihuniñ Iwerzhon hepken. Albac'henn
hag abuzetez e oa ar stourm evit ar yezh e-keñver ar stourm evit ar
frankiz.
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Lezenn 1880 oc'h aotren ar yezh er skolioù.
E 1880 e voe aotreet ar yezh er skolioù en doare-mañ, dre un taolsoupren. P' edod o vreutaat diwar-benn doare ha danvez an arnodennoù e oa
bet merket e c'helle ar skoliad bezañ goulennataet war al latin, ar
gresianeg hag ar galleg. O Conchubhar Donn, a oa kannad d' ar mare-se, a
savas neuze hag a ginnigas e vije lakaet ar « c'heltieg » ouzhpenn war ar
roll. Degemeret e voe e vennad dichipot kaer. Da addispleg da gement-se e
skriv Dubhglas de hIde ne vije ket tremenet al lezenn ma vije bet meneget
fraez an iwerzhoneg.

Naontek skoliad a voe arnodennet war an iwerzhoneg er bloavezh
kentañ. Er bloaz war-lerc'h e kinnigas « Aondacht na Gaeilge » 30 lur
prof d' ar skolidi a gemerfe ar gouezeleg da zanvez arnodenn : sevel a
reas niver an arnodennidi da 117. Hogen koazhañ a reas en-dro da 72 en
trede bloavezh hep prof.
Stad ar yezh d' an ampoent er c'hêrioù.
E Corcaigh, e 1884, e oa 11.344 gouezeleger hogen 4% hepken dindan
20 vloaz. E Cathair Phort Laige 2.482 a ouie gouezeleg, 102 hepken avat
dindan 20 vloaz. E Luimneach e nivered 2.746 o c'houzout ar yezh : en o
zouez 52 dindan 20 vloaz.
Kudenn « Irisleabhar an Gaeilge ».
Savet e oa bet ar gelaouenn-mañ e 1882 e sell d' ar stourm evit ar
yezh (ne roe ket krog d' ar gouarnamant saoz) ha dont a rae er-maez bep
tri miz hogen kollet e voe arc'hant diwarni dav e voe amprestañ digant an
Closach ha digreskiñ niver ar pajennoù : 400 koumananter hepken a oa
dezhi. Trimiziek e chomas betek 1894. Neuze e teuas da vezañ miziek. E
1907 e oa bet moulet 227 niverenn. Paouez a reas a zont er-maez e 1909.
An Pleimeannach, an Gramhnuigheach, Eoin Mac Neill, an Laoideach a reas
war he zro.
« Connradh an Gaeilge ».
Ar strollad-mañ a zlee c'hoari ken bras roll en emsav Iwerzhon araok ar brezel bed kentañ a gavas e wrizienn evit darn er « Cumann
liteardha nasiunta » ma plede Dubhglas de hIde gantañ.
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Pal an emsav, a c'houez d' an holl, e oa disaoznekaat Iwerzhon e
pep doare. E gwirionez e oa bet ar vro-hont saoznekaet a-grenn e korf an
naontekvet kantved : stourmerion an emsavioù broadel hag int
gouezelegerion a-vihanik a-wechoù ne oant ket evit komz ar yezh vroadel
etrezo na gant tud all. Miret e oa ar yezh d' ar re baourañ eus ar vro,
d' ar geizh dizifenn, dizesk, diarc'hant.
An « Intellijensia » (!) a oa troet a-du gant ar saozneg penn-dabenn. Er « C'hleub kempredel », e Dulenn, e voe kavet diboell mennad ar «
c'h-Connradh », gant Hubart Oldham peurgetket. Ret eo soñjal e oa al
lennegezh saoz-...ouezel (!) e barr he brud d' ar c'houlz-se er vro :
Yeats, Joyce, Shaw a oa krog da skrivañ o oberennoù. Netra souezhus eta
ma tisklerie Donnchadh O Léadharn, e Corcaigh, ne c'helle pobl Iwerzhon
tennañ netra diouzh he yezh hag e oa ar saozneg, e-touez ar yezhoù
estren, ar yezh wellañ a gement a c'hellent amprestañ (1). Unan all,
Shaw, skrivagner brudet bras, a skrive diouzh e du : « Ma n' he deus BroSaoz degaset netra vat deomp, he deus degaset deomp he yezh da vihanañ...
»
Graet e voe emvod-diazezañ ar « c'h-Connradh » e lojeiz Martain O
Chealloig diwar galv Eoin Mac Neill. Dubhglas de hIde a roas e zilez a
sekretour ar « c'h-Cumann liteardha nasiunta ». Daithi Coiminn a zeuas da
vezañ urzhier ar strollad nevez : eus ur c'horn-bro iwerzhonek e oa hogen
ne oa ket gouest da gomz ervat ar yezh. Ur spered mat en doa evelato :

gwell e oa gantañ komz ha skrivañ mat ar gouezeleg eget dastum
dornskridoù kozh evel ma raed betek neuze. Mervel a reas abred a-walc'h,
da 54 bloaz, e 1907, dizemez.
Dubhglas de hIde a renas ar strollad nevez gant ampartiz. Eveljust
e voe tamallet a bep seurt traoù dezhañ gant enebourion ar yezh : e-mesk
rebechoù binimus all e voe lakaet ar vrud da redek ne gomze ket ar yezh
ouzh e vugale. Eveljust ne oa ket gwir.
(1) Ar skrivagnerion saoz-ouezel a gendalc'h da ober droug da Iwerzhon
keltiek. Nevez zo e lennen en un droidigezh c'hallek eus « Dulenniz »
Joyce e vefe skrivañ en iwerzhoneg hiziv koulz ha skrivañ e galleg kozh
evit Gallaoued.
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Troiad kentañ Dubhglas de hIde er Stadoù Unanet.
Bageal a reas kerkent rener nevez ar gevredikezh war-du Bro-Amerika
a-benn dastum arc'hant evit ar « c'hConnradh ». En Evrog-Nevez e chomas
a-sav da gentañ. Komz a ra Dubhglas de hIde er pennad-se eus ar
c'helaouennoù savet a-hont gant divroerion kar-o-yezh : e-barzh lod
anezho e veze moulet pennadoù gouezelek. An hanter eus ar « Gaelic
american », da skouer, a oa embannet er yezh vroadel hogen a-barzh pell e
troas war-du ar saozneg penn-da-benn ; an « Irish american », e Boston, a
oa anezhi ar gazetenn iwerzhonat brasan a voule gouezeleg ; e Boston e
kaved ur gelaouenn a embanne hanter ar pennadoù e gouezeleg, gouezeleg
fall moarvat, moulet fall a-hend-all, hogen gouezeleg memestra (renet e
oa gant an Logunach) ; ouzhpenn-se, ar « Pilot » ma oa ur vaouez er penn
anezhi : houmañ a ouie mat iwerzhoneg a-vihanik.
Ret eo lavarout e kavas Dubhglas de hIde enebiezh ha rakvarn aberzh Iwerzhoniz zo er Stadoù-Unanet. Darn, evel Padraig Mac
Giollarnatha, a oa a-enep d' ar yezh dre ma kredent e oa dinerzhet an
emgann politikel gant ar stourm sevenadurel. N' en devoe Dubhglas de hIde
eta sikour ebet digant ar gelaouenn he doa strivet ar muiañ da ziskoulmañ
kudenn an douar. Da soñj renerion ar gazetenn e oa ar c'hConnradh a-enep
d' ar gannaded a stourme evit an « Home rule ». Dubhglas de hIde a rankas
skrivañ dezho evit diskleriañ e oa ar c'hConnradh ur minic'hi evit ar
vrogarourion na c'hellent kaout oberiantiz politikel all ebet en abeg d'
o stad (kargidi ar stad saoz pe gloareged).
Ur skoilh all a gavas Dubhglas de hIde dirazañ : divroadelet buan
tre e veze Iwerzhoniz a-hont. En em gemer a raent hep dale evit
Amerikaned penn-kil-ha-troad ; anv a zeue ganto eus o hendadoù a oa deuet
gwechall da ziazezañ ar vammvro war ar « Mayflower » : un tammig e-giz
Galianed hor Bretoned ! Dres pa oa Dubhglas de hIde du-hont edod o lidañ
divourzhadur an divroerion gentañ diwar ar « Mayflower » hag holl
Iwerzhoniz a gemere perzh er gouel-se.
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Plediñ a raed un tamm gant ar yezh evelato. Kelennet e oa ar yezh e
Skol-veur gatolik Harvard Washington. Unan a rae kalz evit ar yezh e oa
an tad Séamus Mac Aodhagain e St-Louis hag a varvas war-dro ar mare-se. E
Philadelphia e oa ur « Philo-celtic Society ». Kejout a reas Dubhglas de
hIde gant yezhkarourion all : an Maolanach a lezas arc'hant evit emsav ar
yezh, an Pluinceadach a gollas e zaou vab en emsavadeg Fask, an tad O
Grumhnach en doa kemeret perzh el labour kempenn kentelioù eeun war ar
yezh (diwar atiz an arc'heskob an doktor Breathnach) hag a varvas e 1899

e Los Angeles e-lec'h e oa aet da glask ar yec'hed (1), Tomas O Neill
Ruiseall, ar brogarour protestant en doa bevet bepred en harlu koulz
lavaret, e Paris a-raok dont da Amerika. Dougen a rae ur bouchig e-giz ar
C'hallaoued ha komz galleg ouzh e wreg (dimezet e oa gant ur
Skandinavadez) ; gouzout a rae mat ar yezh ivez.
A-hend-all, siwazh, ne oa ket broadelourion eus an holl re a harpe
ar yezh : an Gudmannach, lakaomp, a chome ur saozkarour, e-giz meur a
hini all en Iwerzhon koulz hag en Amerika.
Kudenn ar gerioù nevez ha tabutoù diwar-benn ar yezh.
E Genver 1896 e reas ur mignon da zDubhglas de hIde ur brezegenn
dirak ar « Press Club » a-zivout an iwerzhoneg. Ne oa ket a-enep d'ar
yezh, emezañ, hogen asuriñ a rae ne c'helled ket displegañ ar menozioù
modern dre ar gouezeleg. Kerkent e kinnigas Dubhglas de hIde prouiñ ar
c'hontrol. Dibabet e voe pennadoù skiantel diaes e saozneg : unan diwarbenn kregin, tennet eus skridoù Herbert Spencer. An arroudenn-se a voe
moulet war ar « C'helaidheamh Soluis », kelaouenn ar c'hConnradh. Divizet
e oa bet e vije troet e gouezeleg ha roet da dreiñ e saozneg en-dro d' ur
gouezeleger bennak. Eoin Mac Neill a voe karget eus an drevell ziwezhañmañ ; ha ken brav e teuas e damm labour gantañ ma oa sklaeroc'h an eil
troidigezh saoznek eget ar skrid orin e unan : n' en doa ket c'hwitet war
ur ger ! Da heul an aprou kaer-se e anzavas Rolleston fraez ha krenn e
fazi, pezh a reas e-leizh a vad da vrud an iwerzhoneg. Labourat a reas
Rolleston evit ar yezh da c'houde ; un den desket e oa ha skrivañ a rae
en alamaneg koulz hag e saozneg hogen a-du gant Bro-Saoz e chomas.
(1) Miliadoù anezho a oa bet gwerzhet. Seitek vloaz en doa an a-raok
dizoleiñ e oa ur yezh en Iwerzhon estreget ar saozneg..
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Ar skritur.
Tabut a oa savet ivez diwar-benn ar skritur. Gant reoù zo e oa
kavet re luziet doare-skrivañ hengounel an iwerzhoneg. Meuris O Ealuithe,
den a lezenn eus Corcaigh, a glaskas kemm anezhi. Skrivañ a reas ur
pennad war an divoud-se e-barzh ar « Freeman ». Dubhglas de hIde a
ziskleir ne glaskas-eñ ket kemm ar skritur nepred : ober a rae gant hini
an Leiteannach, hini ar c'hatekiz gant Mac Eill. An tabutoù diwar-benn
reizhskrivadur avat a luzie pep tra hag anzav a ra Dubhglas de hIde e
c'hoarvez gantañ - e 1930, p' edo o skrivañ al levr eñvorennoù-mañ - chom
hep skrivañ ar memes ger er memes doare er memes levr. Ouzhpennañ a ra :
« Kement a zoareoù-skrivañ nevez a welan hiziv (1930) ma n' ouzon ket mui
va unan pelec'h emaon... ».
Diskar ar yezh hag implij ar « Simbol » en Iwerzhon.
E gwirionez e oa diheñchet Iwerzhoniz ken gwazh hag ar Vretoned
diwar roud ar vroadelezh e diwezh an naontekvet kantved. Dubhglas de hIde
a ra anv eus ar vugale a glaske saoznegañ petra bennak ma ouient kalz
gwell ar gouezeleg eget ar saozneg ; menegiñ a ra ivez an dud kozh a
gemere ar vugale-se war o barlenn hag a c'houlenne diganto komz outo er
yezh-se a roe d' an holl berzh, brud ha pinvidigezh.
Gwall faziet e vefe neb a gredfe ez eo bet kaer tremenvan an

iwerzhoneg en Iwerzhon er c'hantved tremenet. Heskinet eo bet ar yezh,
lazhet, koulz lavaret, e genou ar vugale. Evel e Breizh ez eus bet graet
un implij stank eus ar « Simbol », nemet - ret mat hen anzav - ur «
Simbol » gwellaet un tamm mat e-keñver hini Breizh. Lakaat a rae ar mestr
ur c'habestr e kerc'henn ar skoliad tapet o komz gouezeleg er sal-glas pe
er porzh-c'hoari. Pa veze ar bugel er gêr e rae ar gerent ur skoulm er
c'habestr bewech ma teue ur gomz ouezelek gant o mab pe o merc'h hag
antronoz, er skol, e tape ar bugel kaezh pep a vazhad evit seul ger
gouezelek en doa laosket er gêr. Start eo faltaziañ fiziusoc'h kenlabour
etre kerent ha mistri !
Un doare « simbol » all e oa « an gcipin »
graet ennañ pep a skej gant ar gerent bewech ma
gouezelek bennak. Kement-se atav a-benn ma vije
skol. Ned eo ket souezhus e vije aet ar saozneg
enezenn.

: un tamm koad ma veze
tistage o bugel ur ger
kastizet ar bugel er
ken buan war-raok en
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Emgann ar c'hConnradh evit ar yezh.
Adal ar bloavezh kentañ e oa bet krouet 17 skourr en Iwerzhon, 4 e
Bro-Saoz, 3 en Amerika (Sikago, Boston, Sant-Frañsez). 300 lur a oa bet
profet gant skourroù ar Stadoù-Unanet e 1893, 50 lur da c'houde : e ser
se e oa bet heñchet ur pellskrid en iwerzhoneg a-dreuz ar Mor Atlantel. E
1897 e oa bet savet 43 skourr. Daoust da se ne c'helljod ket saveteiñ ar
gouezelegvaoù bihan e kontelezh Cill Coinneach. A-hend-all o doa an
eskibion hag an arc'heskibion embannet muzulioù a-du gant ar yezh da heul
stourm ar c'hConnradh.
E 1897 ivez e c'houlennas kelennerion Ciarrach digant ar « Bourz
broadel (= an Akademiezh) kelenn ar gouezeleg er 4e hag er 5vet klas hag
ivez er skolioù mistri : nac'het e voe ar goulenn gant ar Bourz. Seurt
goulenn a oa gantañ betek re c'hwezh ar vroadelouriezh, eme zDubhglas de
hIde.
E 1899 e embannas Buan O Dubhghaill ar gentañ kelaouenn sizhuniek
en iwerzhoneg : « Fainne an Lae » a voe gwerzhet mat.
Diaesterioù Dubhglas de hIde e penn ar c'hConnradh.
Amjestr a-walc'h e oa bezañ e penn ar c'hConnradh. Arabat e oa d'
ar rener feukiñ hini ebet eus ar c'hostezennoù iwerzhonat rak ezhomm en
doa eus sikour an holl. Karet en defe Dubhglas de hIde lavarout o
fegement d' ar c'hostezennoù ha na harpent ket ar yezh e-giz ma tlejent
hogen ne grede ket. Evelato e voe laouen pa zeuas en-dro an tad Mac
Conchearca eus Sant-Frañsez Amerika. Hemañ a oa taer a-walc'h hag en ur
brezegenn a reas o tistreiñ - Filleadh an taoide, distro al lanv a oa an
talbenn anezhi - e tamallas didro ha krenn an holl Iwerzhoniz a wallege
ar yezh : beleion koulz ha leanezed, kerent ha politikerion. Ma voe
feuket ha brouezet meur a hini eveljust. Ar « Freeman » a enebas ha de
hlde ne rannas ger rak ezhomm en doa eus skoazell ar gelaouenn-se ivez.
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Diaes e oa derc'hel ar politikerezh er-maez eus ar c'hConnradh
koulskoude. Pep hini en em emelle eus e aferioù. Al « Leader » a asure ne
oa ket Dubhglas de hIde gouest da ren anezhañ. A-hend-all, reoù zo a
felle dezho distagañ ar stourm evit ar yezh diouzh ar stourm evit ar vro.

Art O Griobhtha a hete distroadañ de hIde diouzh renerezh ar strollad. E
bal e oa implijout ar c'hConnradh ha kudenn ar yezh evit stagañ an holl
gostezennoù iwerzhonat ouzh e hini : disrannour hag a-enep d' ar gannaded
e oa. Hogen ne felle ket da zDe hIde broc'hañ da briz ebet ouzh ar
gannaded, Séan Réomonn ha Séan Diolùn, strollad an « Home Rule » dre vras
: an tri-c'hard eus an dud a oa a-du ganto. Ar re-mañ a oa prest d' e
harpañ dre ma welent pebezh pouez en doa ar c'hConnradh e buhez ar vro
(1).
Enebourion ar yezh o sevel.
E 1899 e tlee kudenn ar yezh er skolioù etre bezañ reizhet gant
dileuridi ar roue. En drovezh-se eo e stagas an doktor Mahaffy, eus
Skolaj an Dreinded, da gomz a-enep ar yezh : 90 % eus ar gelennerion a oa
a-enep dezhi ivez, gouez dezhañ, hag ar gerent a oa a-enep ivez, war ar
marc'had, a lavare. Rebech a reas ouzh ar yezhkarourion bezañ tud vrizhtrivliadet ha dispartiourion ; goulenn a reas ma vije echu da vat gant
kelennadurezh ar yezh en eil derez.
Komzet en doa Mahaffy dirak Kefridiezh ar Bourz Broadel. Goulenn a
reas ar c'hConnradh digant Dubhglas de hIde reiñ testeni dirak ar
Gefridiezh-se a-du gant ar yezh. Dre chañs e oa bet embannet war ar
c'hazetennoù pezh en doa lavaret Mahaffy dirak ar Poellgor. Kerkent e
skrivas Dubhglas de hIde da geltiegourion vrudetañ an amzer-se dont war
sikour an iwerzhoneg. Lizhiri a gasas eta da Ernest Windisch - en
alamaneg - e Leipzig ; da Zimmer (Greifwald) Stern, levraoueger an
impalaer e Berlin ; da Guno Meyer, rener ar « Zeitschrift für keltische
Philologie » ; da bPedersen, e Copenhagen ; da Owen M. Edwards, e
Redec'hen ; da Zottin, e Roazhon ; da Alfred Nutt, e York, h.a.
(1) En abeg d' an dismegañs-se ne c'heller lezel chañs ebet d' ar saozneg
pe d' ar galleg da drec'hiñ en hor broioù.
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Gant ar respontoù en devoe digant an dud varrek-se e teuas de hIde
dirak ar Poellgor da zifenn ar gouezeleg, d' ar 4 a viz C'hwevrer 1899.
Dre un degouezh mat ne oa ket eno unan eus gwashañ enebourion ar yezh :
Salmon. Dubhglas de hIde a c'houlennas e ve kresket niver dre-gement ar
gouezeleg en arnodennoù eus 500-600 da 900 ha 1.000 ( 700 o devoe
alamaneg ha galleg, 1.200 latin, gresianeg ha saozneg).
Moulet e voe danevellskrid emwel Dubhglas de hIde gant izili ar
Poellgor.
D' ar c'houlz-se e c'houlennas Mahaffy skoazell digant un den all,
ken dañjerus all dre ma oa anezhañ ul lenneg bras, klod ha brud Skolaj an
Dreinded war ar marc'had : Atcinson an hini e oa, kelenner sanskriteg,
yezhoù roman, gresianeg, henyezhoniezh ha me ' oar-me. Ar gwashañ zo eo e
oa Atcinson barrek war ar gouezeleg : geriaouegoù talvoudus en devoa
embannet zoken ; ur yalc'had en doa bet, a-hend-all, digant an Akademiezh
da studiañ an iwerzhoneg ha da voulañ levrioù ha na zeujont biskoazh ermaez. Hennezh e oa an dezvarner a zlee reiñ e ali.
Atcinson a grogas eta da vurutellañ an iwerzhoneg. En danevellskrid
a savas e venegas, e-touez sioù fall ar yezh; ar re-mañ peurgetket :

1) Stumm ar yezh ne oa ket diogelet mat. Den ne c'helle lavarout
petra oa reizh pe zireizh er yezh.
2) Ne oa ket diazezet mat ar skritur kennebeut. E-leizh a
rannyezhoù a oa skrivet. Ne oa yezh unvan ebet.
3) Ne oa lennegezh vodern wirion ebet. Ne c'helled displegañ
menozioù uhel en iwerzhoneg.
4) Al lennegezh kozh ne zeree tamm ebet ouzh ar vugale. « Shocking
» e oa alies. « Diarmuid ha Grainne », da skouer, a oa a-enep d' ar
vuhezegezh vat.
5) Izel e oa al lennegezh werin. Ne oa na penn na lost er
c'hontadennoù pobl.
Roet e voe ar gwir da respont da zDubhglas de hIde. Diskleriañ a
reas hemañ n' o doa ket ar yezhkarourion ezhomm eus an hen yezh ; ar yezh
arnevez a oa a-walc'h dezho ; yezhadur, geriadur, distagadur ar saozneg a
oa ken diasur ha re an iwerzhoneg. A-hend-all, nag an Odusseia nag ar
Bibl ne oant dereat atav.
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A-benn ar fin e chomas an traoù evel ma oant, hep trec'her na
trec'had. Resizañ a ra Dubhglas de hIde ne oa ket Atcinson gwashañ
enebour ar yezh : Mahaffy, an Iwerzhonad a ouenn an hini e oa ; hemañ en
doa gwelet mat e oa ar yezh ur benveg dispar da stourm ouzh beli Vro-Saoz
en enezenn hag ober a rae eus e wellañ da servijout e vistri.
Kenderc'hel a reas ar stourmadenn etre dalc'herion hag enebourion
ar yezh. Atcinson ha Mahaffy - bet anvet da ezel ar Bourz gant ar
gouarnamant saoz evit e servijoù kaer - a ginnigas ur program nevez d' ar
skolioù ; ennañ e oa roet al lec'h kentañ d' ar germaneg - dreist da hini
ar galleg; lakaet e oa latin, gresianeg pe c'halleg da yezhoù rediek ;
unan anezho a ranked dibab evit an arnodenn ; dont a rae ar gouezeleg da
vezañ un danvez diret.
Displegadegoù a-du gant ar yezh.
Evit respont da enebourion ar yezh e aozas an difennourion anezhi
displegadegoù dre ar vro.
Graet e voe ur vodadeg vras er « Rotunda ». A bep korn e oa deredet
dileuridi. Leun chouk e oa ar sal ken e rankas kantadoù a dud chom war ar
straed. Reamonn en doa kaset unan da gemer e lec'h. Dubhglas de hIde a
reas ur brezegenn. Diwall a reas mat avat da chom hep lavarout ger a
c'hellfe feukiñ den.
War-lerc'h ar vodadeg-se e embannas al « Leader » ur pennad a-enep
da Skolaj an Dreinded o c'houlenn e ve savet skolioù-meur katolik hag o
pismigat ar Bourz etre koulz hag ar Bourz Broadel.
E 1903 e voe aozet un displegadeg vras all da geñver gouel
Padraig : ur bale bras e Dulenn a voe prientet. Ouzhpenn-se e lakjod
stalioù, tavarnioù, ostalerioù, h.a., da serriñ o dor evit lidañ gouel

broadel Iwerzhon. Prezegennoù a voe adarre e Smithfield ; da gentañ e
gouezeleg, gant Dubhglas de hIde goude gant Risteard Hazleton ha Tomas O
Domhnall, dileuriad Réamonn : hemañ ivez a gomzas e gouezeleg; lavarout a
reas e taolfe ar strollad evezh ouzh ar yezh pa vefe bet diskoulmet
kudenn an douar.
An noz war-lerc'h e voe graet adarre ur vodadeg vras er « Rotunda
». Lennet e voe ul lizher eus Réamonn oc'h en em zigareziñ da vezañ
chomet hep dont (hiboud a savas er sal pa voe kemennet an dra-se) ; taget
e voe ar Bourz adarre dre ma lakae ar gouezeleg hag istor Iwerzhon war ar
memes pazenn gant ar « physiography ». Erfin e voe divizet goulenn digant
ar Parlamant saoz ober ur gouel broadel, ur gouel berzh eus gouel Padraig
; neuze e vefe ret serriñ ar stalioù dre ret.
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Berzh ha droukverzh.
Daoust da gement-se e skoas ar Bourz daou daol gant ar gouezeleg.
Lakaat a reas divizoù strizh evit goprañ ar gelennerion war ar
gouezeleg : ne vefe ket gopret ar gelennerion en tu-hont d' ar pevare
klas : 400.000 bugel a voe tizhet gant ar muzul-se.
A-hend-all e klaske trouz ouzh ar gelennerion a zeske Istor
Iwerzhon d' ar skolidi e-lec'h « istor an impalaeriezh ».
Iskisat tra ! En afer-se e savas ar gouarnamant saoz a-enep d'ar
Bourz, - diwar levezon ar gannaded iwerzhonat, ken e rankas ar Bourz
lemel e gelc'hlizher.
Pelloc'h ez eas ar c'hConnradh. Dont a reas a-benn da lakaat
mouezhiañ gant kuzulioù-kêr e vije ret gouzout gouezeleg evit derc'hel
kargoù a-berzh-kêr. Goulenn a reas ivez - hag e c'houlenn en devoe digant an hentoù-houarn, ar postoù hag ar bankoù enskrivañ ar gouezeleg
en o arnodenn dont-tre. Dubhglas de hIde a dapas ivez digant ministr saoz
ar Postoù e ve heñchet al lizhiri skrivet o chomlec'h e gouezeleg.
Moarvat ne voe ket dalc'het strizh d' ar reoliadurioù a voe embannet
hogen a-walc'h e voe o embann evit diskouez d' an dud e servije ar
gouezeleg d' un dra bennak.
Erfin, gouezelekaet e voe a-grenn gouelioù poblek evel an Ard-Féis
adal 1905.
Kenurzhiadur ar c'hConnradh.
Etretant ez ae al labour war-raok war ar maezioù. Desket e oa ar
gouezeleg e 139 skol e 1900 : e 1.300 skol e 1902. Sikour a zeue a-berzh
ar c'helaouennoù sizhuniek evel al « Leader », « The United Irishmen », «
Irish Homestead ».
E 1902 e c'helljod goprañ ur sekretour leun-amzer. Arc'hant a veze
kestet bep gouel Padraig.
Stiophan Bairéad a zeuas da vezañ teñzorier, gopret ivez. Ur merour
a voe anvet e penn an « Claidheamh » : Eoghan O Neachtan, betek 1903. War
e lerc'h e teuas Padraig Mac Piarais (a voe dibabet a douez 4 danvez
merour) e miz Meurzh 1903 ; sekretour an embannerezh e oa bet tri bloaz
a-raok. Tomas Ban O Connchenann a voe kentañ enseller ar c'hConnradh ha

Fionnain Mac Colun enseller-meur ; an Laoideach a voe anvet e penn an
embannerezh.
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Trubuilhoù.
Evelato e voe skoilhet an emsav e meutr a stumm. Da skouer, ne
dizhas ket « an claidheamh soluis » nag « Irisleabhar an Gaeilge » digoll
ar mizoù diwarno. Prenet e voe an ti-moulerezh hogen se ne cheñchas netra
: pep hini a gollas an arc'hant a voe lakaet en afer.
Ha ken amjestr all e oa stad Dubhglas de hIde etre an disrannourion
hag an emvelestrourion : ar « Sinn Féin » hag ar « gannaded », etre ar
gouarnamant saoz hag ar vroadelourion. A-wechoù e ranke en em dennañ dre
un dro-widre.
Ur wech e oa bet pedet de hIde da emvod-meur ar gelennerion aberzh-stad e Dulenn. Da fin ar vodadeg e tlee bezañ evet ur yec'hed d' ar
roue ; kant den avat a nac'has sevel en o sav d' ar c'houlz-se (pezh a
blantas ur malisad e korf ar velestrourion saoz). Hogen ne voe tamallet
netra da zDubhglas de hIde gant an eil rumm pe egile : dibabet en doa ar
mare-se evit mont da gerc'hat e sigarennoù er gwisklec'h ! Rak, atav, en
doa ezhomm eus sikour an holl evit kas da benn e vennadoù.
A-hend-all, kazetennoù zo evel an « Daily Express » hag an « Irish
Tin » a chomas mouzhet dalc'hmat ouzh ar c'hConnradh.
Echuiñ a ra an eñvorennoù er bloavezh 1905 ma tistroas da Amerika
a-benn kerc'hat arc'hant evit e emsav adarre (1).
(1) N' em eus ket addispleget pep tra - da skouer ar « Beilhadegoù »
aozet gant ar c'hConnradh, 4.000 a dud a-wechoù enno. Ivez, douaridigezh
an tad O Gramhnach, a roas tro da zisplegadegoù a-du gant ar yezh.
Trec'hadennoù all : gweladenn ar C'hardinal Vannutelli, noñs a-berzh ar
Pab, d' an Oireachtas (= Bleun-Brug, met gant ur spered broadel) a-gevret
gant an arc'heskob.
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Klozadur
Aes e vo d' al lenner keñveriañ emsav ar yezh en div vro. En ur
stumm n' int ket disheñvel krenn : deuet eur a-benn da sevel e Breizh un
emsav a vruderezh evit ar yezh a zo pouezus a-walc'h hag eñ diefedus
krenn e-keñver saveteiñ ar yezh e gwirionez. Ar memes enebadur etre daou
emsav a gaver en div vro : lakait C.E.L.I.B. ha M.O.B. e-lec'h ar «
Gannaded » ha « Kuzul ar brezhoneg » e-lec'h « Sinn Féin » hag ho pezo ar
memes kempouezadur.
Evelato ez eus meur a gemm. N' hon eus ket afer ouzh an hevelep
enebourion. Du-se e oa eeun ar Saozon en un doare : tu a oa da vreutaat ;
souploc'h e oa ar melestrerezh hag en em zibab a c'helled. Amañ en em
denn kuit ar gouarnamant gall evel ur silienn ha pezh e tiwall ar muiañ
outañ eo dres kemer ur giriegezh bennak... a-c'houez d' an holl. Bezit
sur ne roy biken respont sklaer ebet ken na vo krevet mik ar brezhoneg.
Dreist-holl e oa renet ar c'hConnradh gant broadelourion ha rak-se
ivez e oa kalz efedusoc'h. Da heul ar brezel avat eo kouezhet emsav ar
yezh e Breizh etre daouarn tud ha n' int ket broadelourion peogwir n' o

deus ket difennet biskoazh ar brezhoneg evel yezh ur vro.
Un dra a zo a-du ganeomp evelato : merzet he deus ur graonellad tud
pebezh pouez he doa unvanded ha skiantelezh ar yezh evit hec'h amzer-dazont.
Bezet pe vezet, ne c'helle ket an emsav evit ar yezh dioutañ e
unan, en Iwerzhon koulz hag er vro-mañ saveteiñ ar yezh. Touellet eo bet
an daou emsav betek-hen gant ar soñj faoz e c'hell hor yezhoù bezañ
saveteet war ar maez. N' eo ket gwir. Er sevenadur kêrel a vo hon hini,
kaer hor bo difretañ, ne c'hell ar yezhoù bezañ saveteet nemet e kêr. An
dra-se avat ne c'hello bezañ tapet nemet maz omp gouest da gentañ da
sevel ur stad broadel kreñv.
Kistreberzh, 23 a viz Gouere 1963.
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Abeozen gwelet gant Skolidi Saded
(1)
DIWAR-BENN Abeozen e voe ar pempet kentel Lennegezh kinniget gant
SADED. Gant aotreoù ar Poellgor-Leviañ hag ar skoliad ez embannomp unan
e-touez ar gwellañ poelladennoù, dizanv hervez ar Reoliadur.
(1) Sellit ouzh Al Liamm 99, p. 295. Pep diskleriadur diwar-benn Strollad
an Deskadurezh Eil Derez (SADED) a vez goulennet digant : P. CALVEZ,
Bréhec, PLOUHA (Côtes-du-Nord).
TESTENN: - Kinniget eo deoc'h hiziv pengennadur ar romant HERVELINA
GERAOUELL. Petra 'ra d' ho meno talvoudegezh ar pennad e-keñver
trivliadoù, mennozioù ha yezh ?
« En he gwele gwenn-kann, e kambr wenn an douribell, e tistroe
goustadik d' ar yec'hed. Edod e deiz diwezhañ miz gouhere. Kaer oa an
amzer... ...He mamm-gozh he doa degaset dezhi (...) niverenn hañv Avel
Gornaoueg (...) Sell ! Ur barzhoneg (...) Gant Urien adarre. Gwelomp
petra zo en e ganaouenn en dro-mañ. »
« Hag e lennas :
AR VEZVENN
«
E liorzh kêr, gant Meurzh digousket,
«
e kerzhent goustad, dorn ouzh dorn
(...)
«
Dindan bodad ar pemp bezvenn
«
kresket sonn war ar grec'hiennig,
«
chomet en o sav e sellent
«
ouzh kef mistr ha rusk gwenn-kann
«
ul lañsenn he bleñchoù fiñvus.
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«
«
«
«
«

Pa vo digoret he delioù,
daoust ha 'm c'harout a ri c'hoazh
a c'houlennas ar vouezh fromus,
a-greiz-holl taget gant enkrez.
Estlammet outi e sellas.

«
«
«
«
«

Ar plac'hig, gwevn ha birvidik,
oa evitañ c'hoar d'ar vezvenn
o hejañ goustad, dibaouez,
he fennad blev hag he soñjoù
en disterañ mouchig avel.

«
«
«
«
«

He dorn skañv krog en e skoaz,
he c'horf flour stok ouzh e lez,
e tigore selloù divent,
barr ar garantez ankeniet
rak gourdrouzoù an dazont.

«
«
«
«
«

Bez dinec'h ha sioul, va ene !
sell ouzh ar vezvenn gizidik
a zalc'h penn d' ar goañv, d' ar gwent
gwell eget an dervenn startañ :
hi 'zo skeudenn hor c'harantez. »

.

« - Laret e ve bezvenned an Thabor, eme Hervelina outi hec'h-unan,
fromet don. Anaout a ran ur garantez ha n' he deus ket padet keit hag o
delioù.
« He zad a zeue tre er gambr. Ouzh dremm Hervelina e chomas e
selloù speget. Santout a rae strafuilh enni. Diskenn a reas e selloù war
ar gelaouenn, chomet digor war an dilhad gwele.
« - Petra lennes aze, va merc'hig, evit bezañ strafuilhet e-gizse ? Arabat dit magañ kalonad d' ar poent-man ! Pareañ a zo ret!
« Hag e stagas da lenn ar barzhoneg hag e sellas adarre ouzh
Hervelina.
« N' on ket troet gant ar varzhed, emezañ goude prederiañ ur
pennad. Traoù iskis a zeu ganto, gwir ha gaou war un dro. N' oun dare ha
ken kaer eo o c'halon er vuhez eget en o barzhonegoù. »
(pp. 192-5.)
« Hervelina Geraouell » a zo unan eus ar romantoù a garantez a
c'hiz nevez en hor yezh. Santet e vez ennañ levezon ar romantoù gallek ha
saoznek eus an hevelep mare, ha dreist-holl marteze hini ar skrivagnerez
Katherine Mansfield, a blij dezhi taolenniñ darvoudoù re griz e buhez
daou zen re gizidik, re laosk evel Anton, re drivlidik evel Hervelina.
Evel-just e vefe kalz da zisplegañ ivez diwar-benn al liammoù etre buhez
an oberour ha pezh a c'hoarvez d' an daou zen yaouank. An diaesterioù a
bep seurt m' en deus Abeozen stoket oute eo dre vras re a zo bet kontet
er romant. Ouzhpenn-se, e c'heller menegiñ ivez e oar Abeozen diwar-benn
petra emañ o skrivañ rak anavezout a rae mat-tre Roazhon ha Bro-Leon,
lec'hioù pennañ ma tremen enne an darvoudoù, hag Istor an Emsav d' ar
mare-se pa gomz diwar Gwalarn ha Breiz Atao.
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Steuenn romant Abeozen n'eo na difraostel nag arnevez. Ne gas netra
da arz ar sevel-romant. Gallout a rafed lenn pajennoù evel-se e forzh
peseurt levr gallek didalvoudus skrivet buan hag ankounac'haet ken buanall, da skouer « oberennoù Delly », pezh vez anvet e galleg « romans à
l'eau de rose ». Petra boutinoc'h, eeunoc'h, en efed, eget ur garantez
hag a dorr pe a varv abalamour d' unan eus an daou garedig re wan e demzspered, re dedennet gant ar vuhez plaen, ha didrubuilh.
Pezh a ra marteze talvoudegezh an oberenn eo muioc'h taolennoù ar
stadoù-ene, emdroadur an trivliadoù, hag an heñveladurioù, ar
c'heñveriadurioù etre buhez an Natur ha buhez korfoù hag eneoù an daou
zen yaouank ; da lavarout eo : an traoù munut, teñzorioù a eneoniezh a
c'heller dizoleiñ dindan ar c'homzoù, ar gerioù boutin. An danvez n' en
deus nemet nebeut a dalvoudegezh, met ar stumm he deus kalz muioc'h.
Aze e teuer da dizhout un elfenn all a veizadenn : daoust hag-eñ
dindan danvez ar romant hag a zo damc'hall ne gaver ket ur vuhez kuzh,
trivliadoù, stadoù-ene hag a vefe breizhek-rik ? Da grediñ eo. Rak buhez

diabarzh Hervelina evel hini Anton a zo breizhek. O fersonelezh a zo
breizhek. Met bevañ a reont dre gaer pe dre heg en ur stern gall. Netra
iskis neuze ma ne gavont ket o c'hempouez ha ma torr o c'harantez. Ar
romant a daolenn ar vuhez dres evel m' emañ e Breizh : ur vuhez pinvidik
breizhek kuzh, dindan ur stern gall, paour, mougus, a zo anezhañ danvez
an istor.
Ma fell deomp neuze diskuliañ ar pep talvoudusañ er romant eo ret
dimp dibab ar menozioù breizhek, da lavarout eo pezh a skriv Abeozen
diwar-benn amzer da zont hor Sevenadur, hag ar barzhonegoù m' en em
zispleg enne un ene kuzh, n'eo ket bet mastaret c'hoazh gant arvarelezh,
diziazezelezh ar spered gall. Un dalvoudegezh all a vezo an implij a ra
Abeozen eus e yezh ha penaos e c'hell gant un danvez gallsterniet,
gallsperedet, lakaat da zifoupañ un aergelc'h breizhek ha keltiek, a
uhela diouzhtu ar romant dek lev a-us d' ar brizhromantoù gall didalvoud,
dre finesa an displegadennoù.
Gwelomp eta da gentañ ar pezh a ziskler diabarzh ar varzhoneg a zo
e diwezh al levr, hag e ereoù gant stadoù-ene ar plac'h yaouank d' ar
mare-se.
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Hervelina Geraouell a zo kouezhet klañv-bras goude bezañ lennet ul
lizher a-berzh Anton he c'haredig, ur paotr eus bro ar Juloded, hag en
deus skrivet dezhi en deus ranket plegañ rak e gerent, mont da Vro-Saoz
evit terriñ e zarempredoù ganti. Deuet miz Gouhere, Hervelina pareet pe
dost a resev niverenn ziwezhañ Avel Gornaoueg (= Gwalarn), ma lenn enni
ur varzhoneg skrivet gant Urien. Tro he deus bet endeo da lenn ur
varzhoneg skrivet gantañ, he deus bet plijadur ouzh he lenn. E gwirionez,
an Urien-se n' eo nemet he c'haredig Anton e-unan hag emañ o paouez he
dilezel. Anton hag Hervelina o devoa bet tro d' ober endeo meur a
bourmenadenn e liorzh an Thabor e Roazhon e-pad an nevez-hañv, p' edont
o-daou war o studioù. D' ar mare-se e oa kreñv c'hoazh e garantez eviti
met dija en devoa aon un tamm sur a-walc'h rak an dazont abalamour da
enebiezh e diegezh d' an dimeziñ gant ar plac'h-se, na sellent ket outi
evel na diouzh o renk na diouzh o menozioù. Hervelina ne oar ket ez eo
Urien hag Anton an hevelep den, met ober a ra keñveriadurioù etre ar
varzhoneg nevez hag he buhez-hi, he zrivliadoù d' ar c'houlz-se hag ivez
arvarioù Anton. Setu perak e plij kalz dezhi pezh a skriv ar barzh-se.
Met bremañ emaomp un toullad mizioù goude ar pourmenadennoù en Thabor, ha
torret eo bet ar garantez. Setu neuze ma c'hellfe ar varzhoneg-mañ ober
poan dezhi, rak hi bremañ klañv ha reuzeudik, doaniet meurbet (goude
bezañ komprenet ne gare ket Anton anezhi kement hag a rae-hi), a zo o
lenn ur varzhoneg a gas soñj dezhi eus ar mare ma oa c'hoazh evurus ha
diarvar gant Anton. Glac'har, keuz, hiraezh, ha zoken dispac'h a-enep he
flanedenn, a c'hellfe hec'h aloubiñ.
Setu deuet en-dro an amzer vrav. Eürus, c'hoarzhus pep tra. Met
Hervelina a zo klañv, n' eo ket pareet c'hoazh, nag he c'horf, nag hec'h
ene.
Diouzhtu a-feur ma lenn, en em beg war he spered ur skeudenn : hi
hag Anton o pourmen el liorzh. Kounaat a ra ivez o eskemm mennozioù. Dija
marteze e oa torr o c'harantez e gor. Met evelkent edont e peoc'h. Dres
evel pezh a skriv Urien : « e kerzhemp goustad dorn ouzh dorn »,
dibreder. Setu pemp bezvenn, ur bodad, ha ni dindan. Bezv sonn ha kreñv,
reut, hep skalfioù, arouez ur garantez wirion, gourel, a c'hell trec'hiñ

war gement skoilh a c'hellfe en em ziskouez. Gante ar vuhez a seblant
bezañ eeun, plaen, hep skoasell war an hent. En em santout a reer e
surentez en o c'hreiz. Ya, met pa seller a-dost, setu ul lañsenn vresk
heñvel ivez ouzh hor c'harantez, hag ar bleñchoù fiñvus, fiñvus evel an
trivliadoù, ar promesaoù, an touadennoù. Daoust hag-eñ e c'hellan en em
fiziañ enni.
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« Pa vo digoret he delioù,
Daoust ha m c'harout a ri c'hoazh ? »
A-benn nebeut e vezo digoret he delioù, daoust ha padout a raio da
garantez evidon betek-hen ? Va digarez, met da anaout a ran ivez, mar
karan ac'hanout. Fellout a rafe din da greñvaat, da skoazellañ, met
evelkent daoust ha trec'h e vo hor c'harantez ? Ar wech kentañ eo din
karout, ne fell ket din en em douellañ, va buhez ne dalvezfe mann ebet
ken mar desevfes ac'hanon. Mar deo hor planedenn evel an delioù a varv
goude an hañv, mar marvfe hor c'harantez goude an eürusted-mañ ?
Goût a ouzon e spontan ac'hanout, enkrez a sankan ez kalon, met dav
eo din gouzout, bezañ sur, kompren a rez ? Petra ez on-me evidout,
marteze ur c'hoari, un doare da dremen an amzer.
Ur plac'hig gwevn
; kemmañ 'ra, fiñval a
a lavar ur plac'h, pep
disterañ mouchig avel,

ha birvidik a c'hell steuziañ. Evel ur vezvenn eo
ra. Arabat marteze en em chalañ re. Kement a draoù
tra a dremen dre he fenn, o hejañ he soñjoù en
ken ne dleer ket teurel evezh.

Ur paotr, setu un dra start, asur. Ket a huñvreoù goullo gantañ.
Gwareziñ eo e gefridi. Ha me o sellout ouzhit, repuet e kreiz da skoaz,
rak aon am eus. Gwelout a ran koumoul du o c'hourdrouz hon dazont ; en em
stardañ a ran ouzhit rak n' ouzon ket ha ne vimp ket dispartiet.
Evel-just va asuraat a rez. Prometiñ a rez. Evelkent dic'hallus eo
din chom dinec'h. Mar befemp evel ar vezvenn gizidik. Derc'hel a ra penn
d' ar goañv, d' ar gwent, met davedomp e teu buan un arnev spontus, hag a
c'hell hon diwriziennañ. Lavarout a rez din eo skeudenn hor c'harantez. O
mar bije gwir. Ur garantez didorrus, trec'h da bep tra. Marteze...
An trivliad a ren ar varzhoneg eo an aon, an arvar dirak dazont ar
garantez, ha krizder ar vuhez, didruez, digomprenusted ar re all. N' eo
ket displeget an trivliadoù avat end-eeun, hogen skeudennet gant
skouerioù an Natur. Pezh hor c'has da glask mennozioù eo bet fellet da
Abeozen lakaat e-barzh ar pennad.
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Da gentañ hollwashaouriezh an oberour : ar garantez ne c'hell ket
padout. N' eo ket start a-walc'h Mab-Den dirak ar vuhez, dizarm dirak an
diarbennoù. An dud n' en em gomprenont ket, ne c'heller ket fiziañ an eil
en egile. Skouer an Natur ne dalvez tra ebet evidomp, ne c'hell ket hon
frealziñ kennebeut. An den a chom e-unan-penn gant e boanioù, breur ebet
evit e sikour.
Evit echuiñ, Abeozen a amprest daou vennoz ouzh daou skrivagner
gall. Netra souezhus aze peogwir eo bet maget a-viskoazh Urien evel ar re
all gant ar sevenadur gall.

« Bez dinec'h ha sioul va ene »
a gas soñj dimp e gwerzenn vrudet Beaudelaire :
« Sois sage ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. »
Un den ankeniet o klask en em sioulaat.
Hag an teir gwerzenn da heul a adkemer steuenn mojenn La Fontaine :
« Le chêne et le roseau ». Hevelep mennoz ur wech ouzhpenn : an den a
fell dezhañ krediñ start ez eo peurbadel e garantez en desped d' an
hewelennoù. Diogeliñ a ra start en diwezh : « Hi zo skeudenn hor
c'harantez ». Daoust hag-eñ e kred e kement-se e gwirionez, pe e fell
dezhañ en em atizañ.
Hervelina a ro he c'hlozadur gwirion d' ar varzhoneg : « Anaout a
ran-me ur garantez ha n' he deus ket padet keit hag o delioù ». Hec'h
hini. Hen anzav a ra gant spiswelerezh met ivez gant c'hwervoni : he
c'haredig ne oa ket dellezek anezhi ; ur garantez desevet : marv he
diantegezh, hec'h eeunded, he regredoni. Un taol-esa maleürus, setu holl.
Ar vuhez. Gloazet un tamm ; bremañ e ouzon eo gwell bezañ ar bleiz eget
an oan.
He zad a zeu tre goude da reiñ ur c'hlozadur all, unan dre vras,
hini un den a wel splannoc'h ar vuhez dirazañ, hep kudennoù, hep kevrinoù
: « Pezh a lavar ar barzh a zo gwir ha gaou war un dro, evel er vuhez
'keta ; arabat krediñ re e pezh a skrivont rak daoust hag-eñ ez eo o
c'halon ken kaer er vuhez eget en o barzhonegoù ? » Hep gouzout dezhañ
emañ o paouez reiñ dres doareoù kalon Anton, ha marteze Hervelina he deus
komprenet ivez eviti hec'h-unan.
488

Penaos e c'heller bremañ tostaat talvoudegezh ar yezh ouzh hini ar
steuenn ? E gwirionez pep tra a zo liammet. Rak ken eeun eo ar mennoz
penn, ken eeun trivliad an daou garedig, ma ranked ivez implijout ur yezh
aes, hag eeun evit o zaolenniñ. Ar gerioù en deus dibabet Abeozen a zo
gerioù boutin. Komz a reer eus ul liorzh, gwez enni, hag ur garantez
vresk. Ar ger rouez nemetañ eo « gwent », kenster barzhoniel eus « avel
». Abeozen n' en deus ket lakaet a glotennoù e diwezh ar gwerzennoù. Un
nebeut klotennoù diabarzh a zo deuet dindan e bluenn ur wech an amzer. «
A-greiz-holl taget gant enkrez » da skouer.
Ar pep plijusañ eo dreist-holl an doare c'hwek da ziskouez freskter
an Natur :
« U1 lañsenn he bleñchoù fiñvus »,
pe un emzalc'h mistr :
« O hejañ goustad, dibaouez,
he fennad blev hag he soñjoù
en disterañ mouchig avel. »
Ar pennad da heul ar varzhoneg a zo talvoudus ivez e-keñver ar yezh
: « eme Hervelina outi hec'h-unan » ; ar stumm gant ouzh a zo an hini
gwellañ evel ivez : « goulenn outañ e-unan », ha neket « en em c'houlenn,
en em lavarout » hervez stumm ar galleg.
Pa laka Abeozen tudennoù da gomz ez implij doare-komz bro-Leon,
lec'h ma tremen an darvoudoù :

laret e-lec'h lavaret
anaout e-lec'h anavezout
speget e-lec'h peget
petra lennes e-lec'h petra a lennes
e-giz-se e-lec'h evel-se
n' oun dare e-lec'h n' ouzon dare
ken kaer... eget e-lec'h ken kaer... ha.
Gwelet hon eus pezh a ra dre vras talvoudegezh ar pennad :
trivliadoù, mennozioù, yezh. Pa vezo bet ankounac'haet pep tra e chomo
dimp c'hoazh un aergelc'h, ul louc'hadur : boullded ur skritur, evit
taolenniñ pezh a zlefe ivez bezañ boull er vuhez pa n' eo ket : an
eürusted n' eo ket padus. Arabat en em gregiñ betek re ouzh pezh a anver
ar Garantez. N' eo nemet un touellwel. Vanitas vanitatum et omnia
vanitas.
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A-dreuz lenn
« BAS NO BEATHA » gant SAUNDERS LEWIS. Embannet gant « Sairseal agus
Dill, 37 Br. Ardphairc, Ath Cliath ». 6 s. Troet gant Mairtin O Cadhain.
- 1963.
Degemeret em eus nevez zo ul levr bihan en iwerzhoneg « Bas no
beatha » (« Marv pe vuhez ») gant Saunders Lewis a zo bet embannet aziagent e kembraeg gant ar BBC dindan an talbenn « Tynged yr iaith » («
Tonkadur ar yezh »). Skrid ur brezegenn skingaset gant ar BBC an hini eo.
Betek-hen a-hend-all n' em eus ket bet tro da lenn doare kembraek er
skrid-mañ hogen anv a zo bet anezhañ war ar c'helaouennoù brezhonek dija,
a gredan.
D' ar re a gred ez eo Kembre ur baradoz evit ar yezh e alian lenn
al levrig-mañ. Gwelout a raint peseurt tonkadur a zo o c'hortoz ar yezh
vroadel en ur vro m'he deus a rannvroelouriezh graet berzh enni : ar
marv, a-benn ar fin, daoust d' ar miliadoù a levrioù moulet ha gwerzhet
bep bloaz. Ha perak ? Peogwir e nac'h Kembreiz hag int touellet gant
mennad ar rannvroelourion ober eus Kembre ur wir vro, dezhi ar frankiz
klok hag ar gwir da ober eus he yezh yezh vroadel nemeti Kembre.
Un dra a ziskouez S. L. eo ez eus bet klasket lazhañ ar c'hembraeg
adal maz eo bet staget Kembre ouzh ar stad saoz. Dre zegouezh un tammig,
evit abegoù a vruderezh relijiel a-berzh-stad eo bet lakaet ar Bibl e
kembraeg.
S. L. a ra anv ivez « treitouriezh al levrioù glas ». Embannet e
voe ar re-se e 1847 ha bez e oa anezho un enklask diwar-benn stad an
deskadurezh e Kembre e kreiz an naontekvet kantved. N' o doa an aozerion
anezho en o sell nemet gwellaat ar stad-se ha d' o soñj ne oa nemet un tu
: lazhañ ar c'hembraeg. Moarvat o devoe al levrioù-se un efed damheñvel
ouzh hini diskleriadur Monzie e 1925 diwar-benn ar brezhoneg, da lavarout
eo en em savas lod eus Kembreiz a-enep da wall-vennadoù al lazherionyezh. Hogen gant an dorfetourion-se ez eas an trec'h evelato evit fin ar
c'hantved.
Ar pezh a ziskouez mat ez eo ar rannvroelouriezh kiriek da varv ar
yezh ez eo kement-mañ. Gouest e oa Kembreiz en naontekvet kantved da
sevel skolioù-meur kembraek peogwir ez eo bet savet ar skolioù-meur a
gaver hiziv e Kembre gant arc'hant Kembreiz kestet a di da di, en atantoù
paourañ koulz hag er c'henkizoù pe er manerioù pinvidikañ. Embregadurioù
prevez e oant, tra Kembreiz o unan. Padal int deuet da vezañ ensavadurioù
saoznek. Perak ? Peogwir e selle Kembreiz outo evel ouzh Saozon - pe, ma
karit, evel « Breizh-veuriz » - e-giz ma kav d' ar Vretoned ez int «
Frañsizion
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A zo gwelloc'h, pe washoc'h, a soñj din : hiziv an deiz, eme S. L.,
piv a nac'h degemer ar c'hembraeg evel yezh a-berzh-stad e Kembre ? Ar
gouarnamant hag ar servij-stad saoz, a gav deoc'h ? Tamm ebet, n' emaoc'h
ket ganti. Ar re-mañ a zo prest da reiñ n' eus forzh petra da Gembreiz.
Ar pennadurezhioù lec'hel, ar c'huzulioù kontelezh eo a nac'h ober gant

ar c'hembraeg pa c'hellfent hen ober. Ha perak ? Peogwir ez eus « Breizhveuriz » anezho, ha netra ken !
War veno S. L., ar gadoniezh da implijout e vefe hini an Ao. hag an
It. Beasley o deus nac'het abaoe 1960 hag e-pad daou vloaz paeañ o
zailhoù dre ma ne veze ket kaset paperennoù dezho e kembraeg. A-benn ar
fin, goude ma voe bet gwerzhet o arrebeuri diganto meur a wech evit paeañ
o zailhoù o deus ar vrogarourion galonek-se diframmet digant
pennadurezhioù Llanelli e kasfent dezho paperennoù divyezhek. Gonezet o
deus an emgann.
E seurt doare-emgann e wel S. L. un diskoulm d' ar gudenn. D' am
soñj-me koulskoude n' en deus an doare-emgann-se nemet un dalvoudegezh
aroueziel ha n' eo ket unan praktel. Re a nerzh-kalon a c'houlenn digant
an dud en un amzer a beoc'h evit ma vije heuliet biken gant kalz tud.
Aesoc'h e vefe c'hoazh goulenn digant an dud kas da benn un dispac'h eget
uzañ o nerzh e krogadoù dister ha n' o deus disoc'h krenn ebet. A-hendall, n' eo ket aotren d' hor yezhoù ar stad a yezh a vererezh evit un
toulladig tud a vourro oc'h ober ganto eo a c'houlennomp hogen degas hor
pobloù dre zoareoù kendrec'herezhel ha redierezhel diouzh ret da
implijout anezho evel yezhoù a vererezh nemeto en o bro. Ar peurrest a zo
abuzetez ha diboell e vefe gortoz silvidigezh ebet digantañ.
Youenn OLIER.

DEIZADUR GODELL 1964
an dek 3,50 lur nevez
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù Distaol bras evit 500 ha 1.000
R. HUON
2, Venelle Poulbriquen C. C. P. 1629-14
Brest Rennes
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NOTENNOù
KAÑV
Mantret omp bet o klevout e oa aet da anaon JORJINA GERLANN, gwreg Yann Gerlann,
d'an oad a 46 bloaz hepken, da heul un oberatadenn vras. An holl re o deus
hec'h anavezet a zalc'ho soñj eus he madelezh hag he mousc'hoarzh hegarat. Atav
e oa bet he c'halon stag ouzh an Emsav, ouzh hor yezh,hag ouzh labourioù he
fried, en amzerioù mat pe fall.
Kas a reomp d' hor c'heneil ha kenlabourer Kerlann ha d' e vugale hor
gourc'hemennoù glac'haret a gengañv.
HOR MIGNONED
Yann ha Florence MOIGN hag o merc'h Isabel a zo laouen o kemenn ganedigezh
Korina-Aziliz, e Sucy-en-Brie, d' ar 4 a viz Du.
Per GERAOD hag e wreg a zo laouen o kemenn deoc'h eured o merch Armel gant Alan
SEC'H, d' ar 7 a viz Du, en iliz Sant-Per, Clamart.
Beleget e vo Yann JEUSSET (breur Gwenole a-urzh ar Fransiskaned) d' an 21 a viz
Kerzu e chapel ar Gloerdi-Meur Roazhon.
Oferenniñ a ray e tibidi ar blasenn Canclaux e Naoned, d' ar 27, evit Unanelezh
an Iliz, evit Breizh hag evit an tiegezhioù a bedo gantañ
PROFOU
Degemeret hon eus an arc'hantoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :
HERE :
It. Abgrall, 10 lur ; Langleiz, 5 ; Dr B. Bonraisin, 5 ; Yann Le Blond, 1 ;
Andrev ar Bihan, 35 ; Rojer Moride, 7,50 ; It. V. a Bellaing, 5.
- War un dro, 68,50 lur.
DU : Yeun ar Go, 5 lur ; It. Galbrun, 5 ; Ab Hominap, evit niverenn 100 AL
LIAMM, 500 ; R. Broudig, 5 ; Job Penneg, 15 ; A. Gwilc'her, 15.
- War un dro, 535 lur.
Kouezhet eo er chef 2.156,50 lur a brofoù abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue
d'an holl donezenerien.
AR GOUMANANTERIEN
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Renket hervez o micher.
War an 323 c'houmananter a anavezomp o micher e kontomp :
56 beleg - 33 kelenner - 31 studier - 31 implijad - 22 mezeg - 15 skolaer - 14
kenwerzhour - 13 retredad - 13 ijinour - 12 ofisour - 11 rener-burev - 10
micherour - 9 levrier - 7 rener aferioù - 6 apetiker - 6 artizan - 4 tenner-dent
- 4 noter - 4 arzour - 2 abienner - 2 ti-savour - 2 rener-skol - 2 gonter - 2
ginniger - 2 alvokad - 2 soudard - 1 c'helaouenner - 1 tailhanter - 1 is-ofiser
- 1 sekretour - 1 labour-douar - 1 jubennour - 1 barner-prizacher - 1
glañvdiourez.
Niverus eo eveljust ar veleien, met ivez ar gelennerien, skolaerien ha
studierien, koulz hag an implijidi. 22 vezeg ! Se 'zo ur sifrenn vrav avat ! Dre
vras, tud eus ar renkadoù-etre eo al lennerien. Ul labourer-douar hepken, siwazh
: e-pad ur mare e oant ur 5 bennak. Pa soñjer int ken niverus e Breizh-Izel hag
o vrezhonegañ bemdeiz-Doue, an darn vrasañ anezho. Anat eo : ar gudenn da
zirouestlañ evit an Emsav eo houmañ : tizhout ar Bobl ; un dra dic'hallus hep

an deskadurezh e brezhoneg hag ur gazetenn a-ratozh evit ar bobl hag a lenn
peurvuiañ nemet kazetennoù, ha c'hoazh !
E kêrioù Breizh :
Roazhon 41 - Brest 22 ; Kemper 18 - Sant-Brieg 17 - An Naoned 11 - Lanuon 9 Gwened 8 - An Oriant 7 - Douarnenez 6 - Gouezeg 6 - Montroulez 5 - Gwengamp 4 An Alre 3 - Ar Baol 3 - Kastellin 3 - Kastellnevez ar Faou 3 - Felger 3 Langedig 3 - Louanneg 3 - Pervenan 3 - Pondi 3 - Plouilio 3 - Arzon 2 Boulvriag 2 - Kallag 2 - Kintin 2 - An Henbont 2 - Landerne 2 - Logivi 2 Pleuveur Bodou 2 - Pleneuf 2 - Plistin 2 - Plouvouscant 2 Sant Malo 2 - Sant
Servan 2.
E Bro-C'hall, Pariz, ar Mañ, Añje a gont 49, 5 ha 4 lenner. Menegomp ivez hon
eus 43 a verc'hed e-touez hor c'houmananterien.
KLASK WAR NIVERENNOU « AL LIAMM »
Hor mignon J. Gueguen a glask an niverennoù da heul eus « Al Liamm » 3, 9, 10,
12-13, 14, 17, 21, 27, 44 ha 59.
Kinnig da J. GUEGUEN, Docteur-Vétérinaire, Pléneuf.
508 KOUMANANTER
Setu tremenet niverennet 100 Al Liamm. P' eo bet lidet gouel « Al Liamm » e
Roazhon hor boa tizhet 504 koumananter. Bremañ hon eus 508. N' eo ket un digarez
evit chom kousket pe vorgousket, er c'hontrol ret eo deomp klask lennerien all
hep ehan, setu ar pezh ar c'hortozomp digant pep hini ac'hanoc'h.
LIZHIRI
Setu aman un arroudenn eus ul lizher gant J. G., koumananter ha skoazeller
brokus « Al Liamm » :
« Priz ar c'houmanant a zo deut re izel pa welan ho kontoù. Priz ar c'houmanant
a dlefe bezañ savet en ur rannañ dispign ar bloaz tremenet etre niver ar
goumananterien. A-hend-all n' eus ket tu da chom a sav, un amzer ' zo bet e oa
nebeutoc'h a goumananterien ganeoc'h hag e oac'h gounid !! Ar profoù goude
stankañ an toul1 a servijfe neuze evit niverennoù er-maez ar rumm. »
Digant J. J. T. :
« Daoust ha n'eo ket ziwezhat evit lavarout deoc'h pegen plijet on bet gant
niverenn 100 Al Liamm. Da gentañ evit kresk niver ho koumananterien. Spi a zo
gant an holl lennerien e kendalc'ho ar gelaouenn gant al lañs-se.
Dispar eo an danvez a zo enni. Anavezetoc'h e vo evel-se an oberour kozh gant an
holl. Plijet on bet ivez gant « Istor Mowgli ». Ma 'z eus tu da reiñ pennadoù
all eus an hevelep oberenn e kredan e vo plijet an holl. »
LEVRIOU DINDAN AR WASK
Ul levr hag a lenno ar
», un danevell varzhus
Iz, e vo kavet anv eus
Kaourintin ha Gwenole,
reuzeudik.

vrezhonegerien gant ar brasañ dudi eo « Ar Gêr Villiget
skrivet gant Y. ar Gow. Er romant souezhus-se diwar-benn
Gralon a ziazezas rouantelezh Kerne, ar Sent, Ronan,
hag eus ar briñsez Ahez a voe kiriek da zismantr ar gêr

Embannet e vo e derou ar bloaz, 160 pajenn liesskrivet gant an Itron Mee eus
Roazhon. D' ar rakprenerien a baeo a-raok diwezh miz Genver 1964 : 8 lur nevez,
d' ar re all : 9 lur nevez. Skrivañ da Itron Marie LE GOFF, Gouezec - C. C: P.
1414-82 Rennes.
Gant Embannadurioù Al Liamm ez eus tri levr dindan ar wask : Ar Geriadur
Brezhoneg-Galleg ; ur romant all gant Y. ar Gow « ABROBIN », hag ur romant gant
Roparz Hemon « DIAMANTOU KEROULAZ ».
AR C'HRIST D' AN INDiANED

Anv ur c'hannadig savet gant an Aotrou Troal eo. Ul liamm eo etre an Ao. Troal
hag e vignoned a Vreizh. En e bennad digeriñ e tispleg hor mignon perak ez eo
aet d' ar misionoù. Garage URIEN, Plouenan - C. C. P. 1172 13 Rennes.
TCHEKOSLOVAKED E BREIZH
Kannaded-eus Bro-Tchekoslovakia a zo tremenet dre Landreger o weladenniñ an
Iliz-Veur ez int bet dedennet gant letanioù Sant Ewan e brezhoneg.
AR C'HEVRE KELTIEK E PARIZ
« Kuzul Pariz ar C'hevre Keltiek a labour reizh abaoe an diskaramzer. Emrollit
stank e ti E. W. VALLERIE, 39, av. Rapp, Paris (7°) ; Pellgomz : INV 13-92.
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Reoladurioù :
Pen. II : Ar C'huzul a zo e bal sevel ur « rouedad-harp » evit dre emsavioù
broadel Keltia, ha bezañ etre ar re-mañ ul liamm hollbad...
Pen. XX : An dud a c'hell bezañ izili ar c'hevre d' ar C'huzul...
Pen. XXIX : An dud a gemer perzh e dispignoù ar C'hevre hag ar C'huzul. Ar
skodenn-vloaz a zo jedet gant an teñzorier, goude asant ar C'huzul. (10 lur,
evit ar mare.)
Diwallit ! Ar C'hevre Keltiek n' eo ket ar C'hendalc'h Keltiek. E bal a zo
politikel, ha neket sevenadurel.
Mat eo anavezout saozneg ha brezhoneg. »
SKAOUTED BLEIMOR,
SKAOUTED EUROPA
Rener Skaouted Bleimor a gas deomp an diskleriadur-mañ diwar-benn Skaouted
Europa :
« C'hoant az peus, moarvat da c'houzout piv eo
displegañ gant gerioù ; ne vez ket dezrevellet
Evit gouzout ervat e renkfes donet ganeomp-ni,
deltenn, gant red an dour er vag, el labour pe

Skaouted Europa. Diaes eo henn
un emsav, ret eo bevañ ennañ.
war an hentoù pe dindan an
en abadenn.

Bez' e c'hellomp koulskoude lavarout dit ez omp ni an Emsav Skaouted nemetañ
frammet a-us da harzoù ar broioù ha stadoù. Ha peogwir e vennomp lakaat a-wel d'
an holl breudeuriezh vras yaouankted an holl vroioù, e kavi en hon touesk,
dindan ur gwisk hag un arouez, Giovanni eus Rom, Jean eus Lyon, Hans eus
Dusseldorf, Hansi eus Wien, koulz ha Yann eus Kemper. Ne lavaromp ket koulskoude
ez omp ar strollad skaouted nemetañ.
Krediñ a reomp hon eus un dlead da seveniñ, e-keñver hor broioù diouzh ret hogen
ivez e-keñver Europa, hor bro ledan deomp-ni holl. Deomp tud yaouank, d'hec'h
anaout, da vevañ ganti, da zeskiñ bezañ kileed he zud. Diwezhatoc'h, pa vimp en
oad gour e labourimp a-gevret d' hec'h unvaniñ. Hogen bremañ evel skaouted ez
omp distag eus pep strollad politikel.
Ur c'hevredad kristen omp, hep bezañ e dalc'h un iliz hepken, protestant,
eskobel, katolik-roman pe uniongred. Ne domp ket evit un emzalc'h « lik », rak
ma 'z eo hennezh peurvuiañ digasted, pa n' eo ket enebiezh ha dismeg. Ar pezh a
vennomp digant pep hini eo e anaout en-don e iliz, o vevañ hervez he
c'helennadurezh, evel den a lezenn ha gwir gristen. Gouzout a reomp gant keuz ez
eo rannet ar Gristeniezh, hogen fellout a ra deomp reiñ ar pouez muiañ d' an
diazez boutin a vez deomp holl kevret. Ne c'hellomp ket dinac'h na lemel an
diforc'h, met gellout a reomp karout an eil egile ha plediñ a-gevret gant hon
danvez unvan.
Ur c'hevredad omp, da lavarout eo ne domp ket gwerzhet d' ur mekanik strollad,
kevreet etrezomp ne lavaromp ket. En hon touesk e kavi kent pep tra kileed,
kengerzhourion, o c'hevrannañ ganit pep tra, levenez ha glac'har, labour ha

bale, sul ha pemdez, ha kemend-all a c'hortozimp diganit.
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Yaouank omp ; emaomp o sevel FRAMM SKAOUTED EUROPA, o vonet kammed ha kammed da
c'honid paotr war-lerc'h paotr, kêriadenn ha kêriadenn, broad ha broad.
Pleustriñ ha strivañ a reomp a galon ha sed aze hor levenez. N' eo ket izili
hepken a fell deomp kaout, hogen kenlabourerion a venn bezout trec'h ganeomp,
paotred penn-kil-ha-troad en hor mennad, gouest da lavarout ur « ya » krenn ha
klok.
MAR MENNEZ KEMENT-MAN, DEUS GANEOMP.
Preder mat, avat.
Strolladoù, kevredigezhioù blotoc'h, klouaroc'h, kompesoc'h zo, prest da ginnig
dit muioc'h, en ur c'houlenn nebeutoc'h diganit.
MAR DOUT DIZAON, MAR N' OUT KET SKUIZH A-RAOK AN EMGANN, HON EUS UL LEC'H A ENOR
EVIDOUT EN HON TOUESK.
Skriv
diouzhtu da P. KERAOD, 6, villa d'Estienne d'Orves, Clamart (Seine) hag e vo
lavaret dit petra ober ha pelec'h e kavi ur strollad F. S. Europa. »
CHOMLEC'H KEMMET
Arabat eo skrivañ da JARL PRIEL e Priel (Plouguiel). E chomlec'h a zo : 217, La
Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône).
«TRI DEVEZHOUR EVIT AN EOST »
Er miz tremenet ez eo bet skingomzet e galleg pezh-c'hoari J. Priel bet embannet
war Al Liamm.
Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp d' hor mignon.
KELAOUENNOU E BREIZH
TARZH.
An niverenn a grog gant ur pennad o tiskleriañ splann e fell d' ar re yaouank a
zo e penn, n' eo ket en em zisrannañ met skoazellañ « ar re henañ ». Displeg a
ra ivez splann e fell dezho bezañ broadelourien leal ha didro. A-hend-all e
kaver barzhonegoù ha kanaouennoù hag ur pennad diaes d' hor soñj evit ar
gelaouenn-se, « Sevel ur Vroad », gant ar Gourc'hi, troet gant Abennez.
Ronan JOLAIS, 40, rue de Bretagne, Paris (3°).
ER GUENEDOUR (Gouere-Eost-Gwengols).
Pennskrivagner : ABENNEZ. Mouller : Hillion, Arzon.
Pennad digeriñ war Istor Breizh gant Abennez. Barzhonegoù ha pennadoù all gant
R. Peniarth, Job en Tutour. E rannyezh Gwened eo skrivet nemet e kaver war bep
niverenn ur pennad e brezhoneg unvan.
Resevet hon ivez OGAM niv. 86/87, e galleg, 2, rue Léonard- de-Vinci, Rennes,
hag ar gelaouennig barzhoniezh etrevroadel liesskrivet LE BATEAU IVRE : war an
niverenn 3 e kaver div varzhoneg gant Anjela Duval, unan anezho gant ar
brezhoneg a-dal d' an droidigezh.
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- AR BED KELTIEK, bep miz, roneoskrivet kaer. Rener : Roparz HEMON. Koumanant 7
lur. 2, rue de Dixmude, Brest - C. C. P. 1907 07 Rennes. Keleier a bep seurt e
brezhoneg hepken.
- BARR-HEOL, hep tri miz, roneoskrivet, katolik. Koumanant 5 lur. Abbé LE CLERC,
recteur, Buhulien - C. C. P. 91.764 Rennes. Brezhoneg hepken.
- HOR YEZH, trimiziek, roneoskrivet, yezhoniel. Rener : Y. PIETE. :Koumanant :
10 lur. Dll QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp (C.-du-N.) - C. C. P. 1240-22
Rennes. - E brezhoneg hepken.
- SKOL, bep tri miz, roneoskrivet, brezhoneg penn-da-benn, kelennerezh. 10 lur.
- Plouezec - C. C. P. 1911-06 Rennes.

- GWERIN, stagadenn d' Hor Yezh, oc'h embann gwerzhioù diembann gant ur
studiadenn, renet gant Moadez GLANNDOUR. C. C. P. Hor Yezh.
E galleg pe divyezhek :
- AR VRO, divyezhek, dreist-holl e galleg politikel. Rener : Per DENEZ.
Koumanant 13 lur. - J. DESRORDES, Bât. H 4, Ker Andon, Concarneau (SudFinistère) - C. C. P. 1493-79 Nantes.
KELL 5
« Kell 5 », danevell gaer Fañch ELIES, a gaver e niverenn 6 AL LIAMM. Goulenn
anezhi digant ar sekretour. He friz : 8 real (2 kir).
OALED KERVARKER
Digoret ez eus bet e Pariz ur sal bodadegoù nevez evit ar Vretoned. Roet eo bet
dezhi anv oberour « Barzaz Breiz ». Setu ar chomlec'h : Nnn 15, straed GuyMoquet (17vet).
Kentelioù brezhoneg a vez roet bep merc'her ha kentelioù war ar c'han a vo
azalek miz Genver.
MARV J. F. KENNEDY
N' omp ket kustum amañ da gomz eus pennoù ar gouarnamantoù. Unan a zo o paouez
bezañ lazhet, marteze an hini nemetañ er bed a santemp un dra bennak evitañ.
Perak ? Dre ma oa leun a vuhez ? Dre ma oa yaouank ha kalonek hag evidomp
Bretoned dre ma oa Kelt ivez marteze ? Youenn Gwernig hag a zo o vevañ du-hont e
New-York en deus skrivet deomp : « Er sizhun-mañ avat, n' am eus ket soñjet e
kalz traoù estreget marv Kennedy. Mantret on, n' on ket evit lavarout, met
diaes-tre e kavan. Me ne ran ket fout gant politikerezh 'zo na marteze gant n'
eus forzh pehini, met hennezh a oa un tiern eus hor gouenn, un den yaouank gant
menozioù hon oad. M' eus aon eo tonket d' hor gouenn bout merzheriet dalc'hmat.
« Skrivet am eus un draig evitañ, hag-eñ eo mat pe fall ! n' ouzon ket. Marv eo,
se a ouzon re vat. »
Barzhoneg Y. Gwernig a gaver e derou an niverenn-mañ.
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PREDER
Kaier 47 Preder a zo o paouez dont er-maez. Trede rann ar
« Geriadur a gorfadurezh » eo. Kavet e vo en niverenn-mañ an « Alc'houez latinbrezhonek ha brezhonek-latin » gant Abanna. Koumanant, 12 niverenn, 36 lur.
Dr ETIENNE - C. C. P. 16 093 13 Paris.
« AR BEDENN EVIT AR VRO »
Deut eo er-maez niv. 18 kannadig ar « Bedenn evit ar Vro ». Kavet e vo e-barzh
prezegenn Maodez Glanndour en iliz Sant Jermen, Roazhon, da geñver Gouel Al
Liamm. En niverenn-se ez eo displeget ivez petra eo an « Unvaniezh Speredel ».
Renerezh : Dim. SAINT-GAL DE PONS, Keresperz, Louannec (Côtes-du-Nord).
GOUEL « AL LIAMM » E ROAZHON
Gouel Al Liamm da geñver embannidigezh ar 100vet niverenn a zo bet graet e
Roazhon d'an 11 a viz Kerzu.
Aozet e oa bet gant Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek, renet gant Per Denez.
Pep tra aoa bet kempennet en un doare dreist gantañ hag e wreg.
Kroget eo bet gant un oferenn en Iliz Sant-Jermen. Maodez Glanndour a reas ur
brezegenn gaer hag an Ao. Barbotin a sonas an ograoù.
Da un eur hanter ez eas an dud da brejañ. Ouzh an daol a enor edo Youenn Drezen,
Andrev Latimier, Elen er Meliner, Per Denez, an Itron Elies, Vefa de Bellaing,

Zavier Langleiz, Maodez Glanndour, Per ar Bihan hag en o c'hreiz Ronan Huon,
dirak 150 den a oa deut da ziskouez o mignoniezh da renerien hon Emsav lennegel
a-vremañ ha 50 bennak ouzhpenn en endervezh.
Kinniget e voe ur boked bleunioù da rener Al Liamm evit kregiñ hag e dibenn ar
pred e tisplegas Per Denez pere a oa palioù Skourr Breizh ar C'hendalc'h. War e
lerc'h e komzas Maodez Glanndour, Per ar Bihan ha Ronan Huon. Echuiñ a reas an
devezh gant kaniri ha sonerezh : Rozenn Gwilcher a c'hoarias an delenn, Andrea
ar Gouilh hag ar Gabalerien a roas kanaouennoù tennet peurvuiañ eus Barzaz Breiz
ha nevesaet en un doare dreist. Pell 'zo ne oa ket bet gwelet kement a
vrezhonegerien war un dro en un aergelc'h a vignoniezh a galonekaas meur a hini.
Evit ar re n' int ket deut da Roazhon ez embannomp amañ kaozeadennoù Maodez
Glanndour, Per Denez, Per ar Bihan ha Ronan Huon.
KAOZEADENN MAODEZ GLANNDOUR
Mignoned ker,
Va dever, da gentañ holl, a zo trugarekaat a galon ar re a zo bet, e stumm pe
stumm, micherourion an devezh-mañ hag o deus sevenet o dlead gant kement a
vignoniezh, hep damantiñ na d' o amzer na d' o foan.
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Envel a rin da gentañ an Doktor GRALL hag e Itron a zo bet galvet, evel just, o
vezañ war an dachenn, da gompezañ diaesterioù a bep seurt, pellgomz, ha me '
oar, a-benn ar fin renkañ pep tra en o rêz. Ha war un dro ganto e saludan
beleion ha tud ar Gêrbenn, niverus en hon touez, dreist-holl mignoned kozh dija,
an Ao. VIGOUR en deus lavaret an oferenn, hag an Ao. BARBOTIN en deus c'hoariet
ken ampart war an ograoù. Mar hon eus dibabet Roazhon evit an devezh-mañ, eo dre
ma felle dimp diskouez e oar gallegerien an Arc'heskopti bezañ bretoned ken
dihun hag ar re all.
Met menegiñ a ran dreist-holl Per DENEZ, en deus kemeret war e gont aozañ an
gouel-mañ : hen graet en deus gant an aked a oar lakaat en e holl embregadurioù,
o soñjal en enor ar brezhoneg a dleomp suraat muioc'h-mui ; hen graet en deus
ivez dre an istim en deus evit labour kalonek e vignon Ronan HUON.
Lavaret em eus e lec'h all e oa bet « Al Liamm » eil burzhud ar brezhoneg. D' ar
c'houlz ma klaske ar gouarnamant a ouzoc'h, diskar oberenn « Gwalarn » ha barn
ar brezhoneg d' ar marv, e voe gwelet neuze emsavadeg ar re yaouank. Amañ e
Roazhon, Ronan Huon ha Pol ar Gouriereg a groue « Tir na N-og », Per Denez hag
Arzel Even a embanne « Kened », e-keit ma oa Per ar Bihan hag Andrev Latimier e
Pariz o sevel « Al Liamm ». C'hwi ar re yaouank a-vremañ, arabat deoc'h ankouaat
kalonegezh reoù yaouank ar mare-se, rak stourm a rankent e-kreiz skoilhoù a bep
seurt, en un aergelc'h en enebiezh didruez.
Sevel a oa d' ober, ha muioc'h c'hoazh derc'hel. N' hellan ket menegiñ ar re
holl o deus kenlabouret ganeoc'h, Ronan, met penaos tevel anv Per ar Bihan en
deus miret bepred mererezh an dastumadenn, karg dilufr ha pegen arabadus evidon
da vihanañ, ha c'hwi, mignon ker, e penn renerezh ar gelc'hkelaouenn abaoe keit
all a vloavezhioù. Pa welan em levraoueg aridennad niverennoù Al Liamm, hag
ouzhpenn-se al levrioù bet embannet ganeoc'h, e vuzulian an dalc'husted a zo bet
hoc'h hini. Gouzout a ran petra eo resev digant kenlabourerion pennadoù a ranker
adober a-wechoù, adskrivañ alies, reizhañ amprouennoù, div wech, teir gwech, hag
adkregiñ gant an trevell-se bep daou viz, hep distenn. En anv an holl, bennozh
Doue !
Al labour a lennegezh a zo hoc'h hini, n' eus ket par dezhañ. Gant Al Liamm
hiziv, evel gwechall gant Gwalarn, eo savadur Breizh a vez prientet maen war
vaen ; savadur padus o tougen merkoù anat hor personelezh hag hon ene broadel.
A-us da bep tra em eus lakaet bepred al lennegezh : pep strivadenn all,
politikel, hag all, n' he deus na ster na talvoudegezh nemet evit kadarnaat ha
suraat ar c'hultur, evel emzispleg hor personelezh ha gwellañ skeudenn hon ene.
Pa gavit tenn an eurioù, Ronan, soñjit e vo lennet, adlennet en amzerioù da zont
an niverennoù-se a gempennit gant karantez, evel testeni hor youl hag hor mennad

a Vretoned.
A-benn ar fin ar pezh a zifennomp, Mignoned, eo an den. En un amzervezh evel hon
hini, ma vez mac'het ken aes kement a zo spered, personiezh, frankiz, eo an den
an hini a zifennomp, ar pep uhelañ eus an den, kement a ro ur ster d'hor buhez,
hag a lak anezhi dellezek da vezañ bevet.
Ronan ger, Al Liamm a zo evidomp gwellañ benveg hor stourm, gwellañ sin ene
Breizh.
Deoc'h ha d' AL LIAMM; trugarez ha buhez !
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PREZEGENN PER DENEZ
kadoriad Skourr Breizh ar C'hendalc'h Etrekeltiek
Kenvroiz ker,
100 niverenn Al Liamm, an dra-se a ra 17 vloaz. 17 vloaz a zo, e savemp Al
Liamm. Ha 17 vloaz a zo, e oa 1946. Echu e oa ar brezel abaoe un nebeut mizioù.
Echu e oa ivez an Emsav. Bez e welan, en dro d' an daolioù-mañ, mignoned karet
hag a oa neuze en toullbac'h. Ha bez ez eus re all na welimp ket mui. Rak, da
vintin, tost ouzh amañ, e liorzh an Thabor, e stlake tennoù hag e kouezhe
paotred yaouank, ur banniel bihan gwenn-ha-du stardet en o dorn, en ur youc'hal
« Bevet Breizh ! ». Yaouank e oant, hag e varvent. Ni, ivez, a oa yaouank. Ni ekreiz an dismantr, e-kreiz an distruj, e-kreiz yudadennoù ar gasoni, a oa da
adsevel ar banniel. Ne oa ket brav en em ziskleriañ a-du gant Breizh e 1945, e
1946. Ha koulskoude, un nebeut studierien en em gavas, d' en em ziskleriañ a-du
gant Breizh, ha d'hen embann. Bez e oa da gentañ, Ronan Huon ha Pol ar
Gourriereg.
Stagañ a rejont da embann Tir na n-og. Ha ne oa ket un arouez e-kreiz bed ar
marv leuskel ur galv da Zouar ar Yaouankiz ? E Pariz e oa daou baotr yaouank all
o labourat, Andrev Latimier ha Per ar Bihan. Savet o doa Al Liamm. Ha neuze, e
Roazhon daou baotr yaouank all : Arzel Even ha Per Denez. O c'helaouenn dezho a
oa anvet Kened. En hañv 1947 e voe graet an emglev ha divizet kendeuziñ an teir
c'helaouenn en unan-hepken a vije anvet AL LIAMM, gant Ronan Huon da rener ha
Per ar Bihan da deñzorier. Unan ac'hanomp, unan eus ar c'hwec'h en deus dibabet
un hent all. Deut eo da vezañ un den brudet, gant ur garg uhel. Sur mat, sur mat
e chom feal da Vreizh, met dilezet en deus an emgann pemdeziek, hag an emgann-se
eo a gont. Met ar re all, ar pemp paotr yaouank all hag o deus savet Al Liamm en
o ugent vloaz a zo chomet unanet ha start, o kenlabourat feal a-dreuz d' ar
gorventenn ha d' an trubuilhoù. Hag an dra-se eo a gredan en deus graet berzh Al
Liamm. Hag an dra-se eo a ra evidon, evidomp tud a gig hag a wad talvoudegezh Al
Liamm : hor bugel eo hon eus maget ha mailhuret hag hon eus tremenet meur a
nozvezh digousked evitañ.
Trubuilhoù a zo bet. Ne gomzan ket eus trubuilhoù an holl gelaouennoù pe
gazetennoù a ra war dro Breizh : gouzout a rit, kavout koumananterien, kavout
arc'hant, paeañ ar mouler, respont d' al lizhiri. Hag an dra-se, koulskoude, va
c'hredit a zo ul labour. Soñjal a ran bremañ en unan ac'hanomp, e Ronan Huon.
Unan eus hor barzhed ha skrivagnerien ar muiañ donezonet ez eo. Met ar barzh-se
a dremen ul lodenn vat, ma n' eo ket ul lodenn wellañ, eus e amzer, oc'h ober
pakadoù
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An trubuilhoù, an anerioù pemdeziek a zo bet bras. Met, traoù all, grevusoc'h en
Douar ar Yaouankiz, ni hag a gemere ar Gened da arouez, ni zo erruet en ur bed a
oa didalvoulekaet ennañ al lennegezh. Mare Gwalarn a oa ur mare aour : n' eo ket
evit Breizh hepken, met evit Europa, evit ar bed a bezh. Deut omp-ni da ober
lennegezh en ur bed n' en doa ket mui ezhomm a lennegezh, menoz Roparz Hemon a
oa lakaat anv Breizh war ar gartenn dre esparded an oberennoù savet en he yezh.
En hon oad ni, al labouradegoù an uzinoù pe ar vindrailherez, pe ar brezel
eneoniezhel, a lak ur vro war ar gartenn. Hag an eil tra perak chom hep hen
menegiñ, eo houmañ erruet omp ni, yaouank, war dachenn emgann an doare-skrivañ,
kontammet eo bet hor buhez gant ar gudenn-se. Graet ez eus bet eus hor buhez awechoù gant ar gasoni ur gwir verzherinti. Drailhet ha dismegañset omp bet,

klasket hon distrujañ. Stlejet omp bet er pri. E gwirionez, omp bet ur rummad
aberzhet. Met n' eo ket forzh piv a c'hell kavout an nerzh da vezañ aberzhet. Ha
n' eo ket bet aner hor stourm. Rak dalc'het hon eus da Vreizh daou dra, a vezor
laouen un deiz tost da gaout anezho : dalc'het hon eus da Vreizh hec'h hengoun
lennegel ha dalc'het hon eus da Vreizh hec'h hengoun broadel.
Bremañ, gant ar c'hantvet niverenn-mañ, omp erruet e penn un erv. Graet hon eus
hent. Met lod, hag o deus kemeret penn an hent ganeomp, a zo bet galvet d' an
Tir na n-og-se a awene hor bloavezhioù yaouank. Fañch Elies, Abeozen hor mignon
ker, en dije dleet bezañ amañ, e lec'h a enor, e lec'h m' emañ hiziv e intañvez.
Roperzh ar Mason, barzh bro-Wened, hael, uhel, ur skouer a zen. Gwilherm Berthou
- Kerverziou, an den kevrinus, en deus savet unan eus gwellañ barzhonegoù hor
yezh, « Epona ». Hor c'henlabourerien, hor c'heneiled e oant int. Ha bez' ez eus
ivez ar re a sellemp outo evel mistri : Frañsez Vallée - Meven Mordiern - Loeiz
Herrieu. Dre-hol labour e vevont c'hoazh, evit brasañ mad ar rummadoù yaouank.
Ha neuze, en ur gouel evel hennezh, pa vez bodet ar familh en dro d' an daol,
daoust ha n' eo ket dereat soñjal er re a zo dalc'het pell, ar re n' o deus ket
gallet dont ? Kerlann, miret outañ da zont gant abegoù ken poanius - Jarl Priel
kozh, aet da echuiñ e zevezhioù en harlu - Meaven, gloazet nevez zo en ur gwallzarvoud - Roparz Hemon, Arzel Even. Evito hon eus soñjoù karadek peogwir hon eus
ni ar chañs, hag al levenez, da vezañ er gêr.
Labour Al Liamm a zo kresket kalz abaoe 17 vloaz. Ar gelaouenn he deus dalc'het.
An embannadurioù a zo ket savet goude, hag a ya atav war-raok. Embannadurioù «
Skridoù Breizh » a zo bet prenet. Kelaouennoù gouestlet da gudennoù resis a zo
bet krouet : Hor Yezh, Skol, Preder... Kement-se a zo ganet eus Al Liamm. Hag Ar
Vro, zoken ma 'z eo troet war ar politikerezh, a zo bet savet da gentañ-holl,
evit brudañ Al Liamm hag e labour, evit brudañ ul labour a veze tavet warnañ, d'
ar mare se gant ar re all. Kement a embannadurioù a lak ur samm pounner war ar
re a ra war o zro. Ha ma c'hellfe, un deiz, ur sekretour bezañ kavet evit
kement-se ?...
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traoù kaer e brezhoneg. Youenn Drezen, Maodez Glanndour, Yeun ar Gow, Youenn
Olier, Reun Menez-Keldreg, Sten Kidna, Jarl Priel ha nouspet hini all. Ha labour
Al Liamm a zo ezhomm anezhañ. Ne c'heller ket stourm evit Breizh war un dachenn
hepken. Buhez ur vro ne c'hell ket bezañ troc'het e tammoù. Buhez ar vro a zo ur
bloc'h. Ha bezañ komprenet an dra-se a zo bet gant ar spered-se a vignoniezh, a
vreudeuriezh en deus renet atav etrezomp, unan eus perzhioù uhelañ Al Liamm : ne
vo ket savetaet ar yezh hep ar spered broadel, ha ne vo ket savetaet ar spered
broadel hep ar yezh.
KAOZEADENN PER AR BIHAN, teñzorier « AI Liamm »
Keneiled ker,
Un taol-mestr o deus graet Per Denez ha Morwena Denez o vodañ amañ 150 den ma ne
fazian ket. Ar wech kentañ eo marteze o deus en em zastumet er gêr-mañ kement a
vrezhonegerien. Gwir eo e kontomp e Roazhon 41 koumananter, tra ma n' eus ket
kalz muioc'h e Pariz : 49.
E gwirionez e santomp amañ evel ur familh vras, laouen hec'h izili oc'h en em
gavout asamblez evit brezhonegañ : hor gourc'hemennoù da Alan al Louarn ha da
geneiled all ne anavezan lod anezho nemet dre o lizhiri, da vezañ krouet ar
spered-se er gêr-mañ, unan eus hon div gêrbenn.
Laouen-tre on eta o welout amañ kement a dud, pezh a ziskouez nerzh hon Emsav.
E gwirionez, n' hon eus biskoazh en em santet hon-unan evit plediñ gant Al
Liamm. Kennerzhet omp bet bepred gant al lizhiri, an alioù mat, ar profoù, ha
gant ar rebechoù zoken, pa zeuent eus mignoned leal o c'halon. Santet hon eus
youl ul lodenn vras eus hol lennerien da zerc'hel en he sav ar gelaouenn koustet
a gousto, ha sellout a raent ouzh Al Liamm evel ouzh o zra. Soñjal a ran zoken

n' hon eus ket goulennet a-walc'h a skoazell digant hor mignoned.
Memestra omp deut a-benn da voulañ bremañ 100 niverenn enno un dek miliad bennak
a bajennadoù brezhoneg.
Dleoù hon eus bet, hogen abaoe daou vloaz hon eus lakaet bec'h evit gwellaat
stad ar c'hef, hag e dibenn ar bloaz-mañ ne vanko mui nemet 1.000 lun nevez
bennak ennañ.
Ur striv bruderezh hon eus graet ivez er mizioù tremenet, Ronan Huon ha me, gant
ar soñj gounit koumananterien all. 504 int bremañ. Laouen omp, met n' eo ket awalc'h. Strivoù brasoc'h a raimp evit tizhout ar 7 pe 8 kant koumananter eo
dellezek ar gelaouenn da gaout.
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Bremañ e kont hon Emsav un niver dereat a gelc'hgelaouennoù e brezhoneg - buhez
hir dezho holl ! - reoù gouiziekoc'h eget Al Liamm, reoù reishoc'h ar yezh enno,
reoù buhezekoc'h, reou yaouankoc'h. Hogen bez he deus c'hoazh Al Liamm kozh he
erv dirazi da gas war-raok.
Pep unan a ra e labour eus e wellañ. En em skoazellomp muioc'h ha pa raio unan
bennak (ha ne vern pehini e vije) un dra evit ar brezhoneg, stlakomp hon daouarn
hardizh. Deut omp niverus amañ da ziskouez hol lorc'h a vrezhonegerien hag hor
youl da vont buanoc'h gant hon hent. Ra vimp hep dale neuze un nerzh hag a vo
ret kontañ gantañ.
KAOZEADENN RONAN HUON
Va mignoned o deus displeget deoc'h gant helavarded buhez Al Liamm. Petra rin-me
'ta, nemet hec'h addisplegañ, met gant gerioù disheñvel ?
Seitek vloaz 'zo e voe krouet e Pariz ur gelaouenn anvet Al Liamm, ul liamm etre
ar broioù keltiek. E nevez-amzer 1946 e oa. Ne oan ket eno me, ha n' eo ket
neuze e voe kendeuzet ar c'helaouennoù Al Liamm, Tir na n-og ha Kened. N' eo ket
ken splann-se an traoù, pell ac'hane.
Ar bloaz a-raok, e miz Genver 1945, nebeutoc'h eget ur bloaz goude dibenn ar
brezel, hor boa krouet Pol ar Gourriereg ha me ar gelaouennig gentañ Tir na nog. Graet am boa anaoudegezh gant ar Gourriereg en ostaleri ar studierien dre ma
tougemp hon daou arouez an Trec'h.
Un deiz em eus kavet Gourriereg o pignat gant dirri va lojerez Straed E.
Rostand, amañ e Roazhon. Edomp hon daou o lojañ er memes ti hep gouzout deomp
hag e miz Genver, diouzh an noz, eo deut d' am c'hambr Gourriereg da ginnig din
sevel ur gelaouenn gantañ. Hag em eus diskouezet dezhañ treset war un tamm paper
anv ar gelaouenn am boa ivez, diouzh va zu, soñjet sevel. Dre un degouezh fentus
hor boa dibabet ar memes anv : Tir na n-og Baradoz ar Gelted.
Ur c'hemmeskaj a zo bet etre an niverennoù eus ar rummad kozh ha nevez Tir na nog. Ar peder niverenn gentañ a voe roneoskrivet e... prefedi Roazhon. An
niverenn 6 a voe moulet. Ar seizh niverenn gentañ a zeuas er-maez hep aotre, rak
d' ar mare-se e ranke an disterañ kelaouenn kaout un aotre, ha setu perak an
niverenn 8 a zeuas da vezañ an niverenn unan (aotreet)-rummad nevez.
Un dra fromus e oa embann, hep aotre, zoken div follennig dister ha roneoskrivet
evel ma oa Tir na n-og da gentañ, e miz Genver 1945. Roparz Hemon a oa en toullbac'h e Roazhon d' ar c'houlz-se. Ar vignoned a oa oc'h ober o studi ganin e
Roazhon o deus soñj : Kladina Mazeas, Gaston Latimier, Youenn Olier a welan amañ
hag a voe e-touez ar re gentañ o koumanantiñ 19 vloaz 'zo.
Gant an niverenn 2 - runmad nevez (an trizekvet eta o tont er-maez) - Gourriereg
o vezañ aet kuit, eo e ris emglev gant Kened renet gant Per Denez ha Piète ma
raemp Pietomaros anezhañ d' ar c'houlz-se.

Embannet am boa e Gwengamp an niverennoù 3, 4, 5 ha 6 Tir na n-og pa voe graet
emglev gant renerien Al Liamm eus Pariz.
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D' ar mare-se e lezis ar gelaouenn etre daouarn Andrev Latimier ha Per ar Bihan
en teñzorier evit mont da dremen ur bloaz e Bro-Gembre. Adkemer a ris ar
renerezh ur bloaz goude gant an niverenn 12. Ha setu, kendalc'het hon eus gant
hon erv, dalc'hmat, hep darvoudoù bras; miz goude miz, e-pad 18 bloaz. Avel a-du
a zo bet, avel a-enep a-wechoù. D' ur mare en deus un den roet 6 miz deomp da
vevañ : n' anaveze ket ac'hanomp, n' hoc'h anaveze ket kennebeut.
Al labour arabadusañ a hini an teñzorierezh a vez graet gant va mignon Per ar
Bihan a dleomp holl trugarekaat amañ.
Evit pezh a sell renerezh Al Liamm kelaouenn - ne gomzan ket amañ eus an
Embannadurioù - kalz ac'hanoc'h a oar petra eo. Rak, piv amañ, n' eo ket bet,
n' eo ket, pe ne vo ket rener kelaouenn. Komz a c'hellan evit ar re a vo. Sevel
ur gelaouenn a zo entanus ha romantel, derc'hel ganti, miz goude miz, bloaz
goude bloaz er sioulder, en dezerzh a-wechoù, a zo disheñvel ha boutin.
Eveljust eo ret respont da lizhiri ar re a glemm ez eo re boblek Al Liamm, ez
eus re a goñchennoù e-barzh ha d' ar a lavar ez eo re chimik, a bep eil. Ret e
vez respont da Abanna pe d' an Aotrou Klerg en un doare diplomatel ha c'hwek awalc'h evit ma chomfent hep digoumanantiñ.
Ret e vez skrivañ d' ar genlabourerien evit kaout pennadoù pa ne zeuont ket
fonnus a-walc'h.
Ret e vez reizhañ anezho pe o adskrivañ penn-da-benn a-wechoù ha trugarekaat a
ran amañ ar re o deus va sikouret evit reizhañ dornskridoù, an Aotrou Klerg da
skouer.
Ret e vez klask aozañ un niverenn kempouez a-walc'h gant ar pezh a zo dindan ho
torn. Ret eo d' ar rener ivez sevel alies, kempenn ha klask ar pezh a raio an
Notennoù ha se buan-ha-buan.
Pa zeu en-dro ar 80 pa ar 100 pajenn amprouennoù ez eo ret o lenn adarre hep
soñjal re en Istor ha reizhañ diouzh ho kwellañ hag amañ ez eo ret din lavarout
ivez ez on bet skoazellet gant Abeozen, Doue d' e bardono, e-pad an 9 bloaz
tremenet.
Fazioù a chom atav, ha n' heller ket bepred tamall ar reizherien. Hanter-doueed
zoken ez eus bet graet fazioù bras en o oberennoù. Se a lavaran amañ evit
frealziñ va c'henlabourerien. An hanter-zoue a venegan a zo Charlez Veur. E
mouladur kentañ e eñvorennoù e oa en em silet ul linenn eus ur romant a oa
dindan ar wask er memes mare ha D. G. a oa bet lakaet da skrivañ « La
fréquentation des petits vieux me sape le moral » hag eñ dek vloaz ha triugent !
Pa 'z eo deut er-maez un niverenn ez eo ret soñjal diouzhtu en hini goude ha
kement-se evel ma laren deoc'h a zeu da vezañ unton e-pad ugent vloaz ha ken
boutin ma ne vez den souezhet e kendalc'h da vont.
Kalonekaet e vezomp avat, Per ar Bihan ha me, en hon labour gwech ha gwech-all.
Bep gwech ma vez roet un tamm mel deomp, n' eo ket alies, ha bep gwech ma
tizhomp 500 komananter !
Hiziv ez eo ur frealz evidomp ho kwelout ken niverus en-dro dimp goude bezañ
tizhet hor 100vet niverenn.
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Trugarekaat a rin ac'hanoc'h holl eta koumananterien ha kenlabourerien hag ivez
ar re o deus kemeret ar boan da aozañ an devezh-mañ : kadoriad Skourr Breizh,
Per Denez, ha Morwena. Trugarez bras ivez da Vaodez Glanndour evit e gomzoù
kalonekaus ha ken hegarat, peadra deomp da zerc'hel meur a vloavezh c'hoazh.

Trugarez eta d' an holl ha dav war-du ar mil koumananter, an niverenn 200 hag ar
bloaz 2000.
TIR NA N-OG (Douar ar Yaouankiz)
Da Ronan HUON
rener « Al Liamm »
diwar OISIN
e Roazhon, d' an 11 a viz Du 1963.
Tir na n-og zo ar vro gaerañ
A c'heller huñvreal enni,
Edan an neñv an Tir speriusañ
M' emañ 'r gwez o' frouezhañ, o vleuñviñ,
Tra ma sav uhel-kaer ar c'hlasvez
Uhel-kaer betek blein ar bodoù :
Eno e ra fonn ar gwin, ar mez,
Ne glañvot ket e-pad ho puhez,
D'ho pete ne deuy ket an Ankou,
Da ludu ne day ket ho korfoù,
Eno e kavot an traoù bourrus :
Gouelezoù, arvestoù ha diedoù
- Hag e klevot an delenn voemus Ganeoc'h aour hag arc'hant a vo,
Bragerizoù lufrus ho stipo Ha kant kleze divoulc'h o direnn
Kant dilhad sidan stank o steuenn
Kant marc'h-red feuls er gad ha berv
Gant kant ki-hemolc'h o fri tanav Roue Tir-na-n-0g 'yel deoc'h e daled
N' en deus evit c'hoazh da zen roet,
Ho kwareziñ a ray noz-ha-de(iz)
Er Gad, en emgann, er brete Roet vo deoc'h d' ho tifenn ervat
Ur c'hleze aour nerzhus e grogad
N' eus bet den 'vit tec'hout bev razañ,
Rak an hini 'vez ar c'hlav gantañ.
Roet vo deoc'h kant buoc'h leueek
Kant leue, kant dañvad aourgrevek
Kant maen-lufr evel n' eus gant den bev ;
Roet vo deoc'h kant plac'h yaouank drev
Disi o dargreiz, o c'horf hag o genou,
O mouezh kuñvoc'h 'get kan an evnedigoù,
Kant difennour evit ar Gad
War ar c'hurioù arroutet-mat
Ganto klavioù hag houarngen...
En ho kwazoniezh...
Mar deuot e
TIR NA N-0G ganen.
ABENNEZ (10 a viz Du I963).
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SKOURR BREIZH AR C'HENDALC'H KELTIEK. Kadoriad : P. Denez
KERZU 1963 - Niv. 2.
Displeget he deus ar gazetenn L'AVENIR nag a verzh he deus graet ar vodadeg
aozet e Roazhon, d' an 11 a viz Du, gant Skourr Breizh, en enor da embannidigezh
kantvet niverenn AL LIAMM. Mignoned kozh, ha yaouank, AL LIAMM, 200 anezho, a oa
deut da ziskouez da Ronan Huon ha Per ar BIHAN o anaoudegezh evit o labour.

Ur vodadeg eus ar re gaerañ. Warlene, e Kallag, e oa deut 80 den d' ar pred
aozet en enor da Varc'harid Gourlaouen gant Skourr Breizh. Hevlene ez eus deut
150 den d' ar pred, hag 50 ouzhpenn d'an abadenn sonerezh. Kenderc'hel a raio
Skourr Breizh gant ar seurt bodadegoù, a lak levenez en holl vignoned en em gav
evel-se evit an devezh, hag a zo ivez un doare mat da brientañ ar C'hendalc'h
bras.
* * *
Mantret eo bet an holl gant marv spontus an Ao. Kennedy, Sean O'Cinneide en
iwerzhoneg, rener ar Stadoù-Unanet. Ur C'helt e oa, hag ouzhpenn ur C'helt o
tougen bri d' e geltelezh. Dont en-dro da Iwerzhon, un nebeut mizioù 'zo, a oa
bet, evitañ, dont d' ar gêr, hag ur brezegenn leun a zoujañs evit ar broioù
bihan en doa graet en Dail, e Dulenn. Erbediñ a reomp start hor mignoned da lenn
an tammoù eus ar brezegenn-se a zo embannet gant AR VRO. Eus Iwerzhon, ez eo aet
tri eus tud uhelañ ar vro d' an obidoù : an Ao. De Valera, Rener-Meur, an Ao.
Sean Lemass, rener ar gouarnamant hag ar Jeneral Sean MacKeown, rener an Arme.
Eus ar broioù keltiek all, peogwir n' int ket dieub, n' eus den gallet mont.
Setu perak en deus soñjet da Skourr Breizh e oa mat ober un dra bennak en anv ar
broioù keltiek : d' ar yaou 5 a viz Kerzu ez eus lakaet oferennoù en darn vrasañ
eus ilizoù-meur Breizh evit an Ao. J. F. Kennedy ha lizheroù a gengañv a zo bet
kaset gant rener ar C'hendalc'h Keltiek da gannadti ar Stadoù-Unanet e Pariz ha
d' an Itron Kennedy.
Setu amañ, e brezhoneg, testenn al lizher kaset d' ar C'hannadti :
« En anv Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek, hag en anv ar C'hendalc'h Keltiek
Etrevroadel en e bezh, e kasan hor c'halonekañ soñjoù a gengañv da geñver marv
spouronus an Ao. Rener-Meur Kennedy. E brezegenn, nevez 'zo, d' ar Breujoù
Iwerzhonat - a zo bet embannet lodennoù hir anezhi e gwask Breizh - he deus
diskouezet anezhañ evel ur gwir vab da Geltia. Kemer a reomp perzh e glac'har e
diegezh hag e glac'har ar vroad amerikan.
Fellout a ra din ivez reiñ da c'houzout ez eus bet lakaet oferennoù, en darn
vrasañ eus ilizoù-meur Breizh, hag ez eus deut un niver vras a Vretoned vantret
da eñvoriñ ar Rener-Meur, Doue da bardono dezhañ. »
Goulennet eo bet an oferennoù gant ar C'hendalc'h Keltiek, Kuzul ar Brezhoneg
hag ar Gorsedd war un dro.
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E Kembre, emañ studierien Vangor o stourm evit lakaat anavezout o yezh evel yezh
ofisiel e diabarzh ar Skol-Veur. Ur c'houlennadeg o deus lakaet sinañ gant un
niver studierien ha kelennerien. Betek-hen, n' eus bet bet respont mat ebet d'o
goulenn. Aze ez eus un digarez brav da stourm war an dachenn etrekeltiek. Setu
amañ, e brezhoneg, testenn al lizher a zo bet kaset, d' ar 5 a viz Kerzu, e
kembraeg, da renerien Skol-Veur Bangor :
« Klevout a ran ez eus bet un niver studierien ha kelennerien eus Kevrenn ar
Skol-Veur o sinañ ur c'halvadenn a c'houlenn ma vo roet d' ar c'hembraeg, ebarzh ar Skol-Veur, gwirioù ur yezh ofisiel. Klevout a ran ivez n' eus bet roet,
betek-hen, respont mat ebet d' ar goulenn-se. Daoust hag e c'hellan, evel Rener
Meur ar C'hendalc'h Keltiek, lavarout deoc'h ez eus ur bern tud nec'het, e-barzh
evel e-maez Kembre, gant an dra-se ? Bez ez eo ar yezh kembraek ul lodenn eus
pinvidigezh an holl vroioù keltiek. Daoust hag e c'hellan, me ivez, da heul
studierien ha kelennerien ar Skol-Veur, goulenn diganeoc'h studiañ adarre ar
c'halvadenn ha da reiñ dezhi ur respont dereat ? Ur blijadur vras e vefe din, pa
vo studiet stad ar c'hembraeg er c'hendalc'h a zeu, bezañ gouest da lavarout he
deus ar yezh al lec'h a zellez kaout e Kevrenn Vangor ar Skol-Veur. »
Gervel a ran an holl gevredigezhioù breizhat, an holl skrivagnerien, en holl
Vretoned vrogar da skrivañ, er yezh a garint, da reiñ skoazell d' hor c'heneiled
eus Kembre. Ret eo kas al lizheroù da Sekretour Kuzul ar Skol-Veur, ha skrivañ

ar chomlec'hioù evel-hen :
Wales, Great Britain.

Yr Ysgrifennydd, Coleg y Brifysgol, BANGOR, Cymru,

* * *
Gant seurt oberoù e c'hell ar
buhez hor bro. Hor skoazellit
gas ho skodenn (10 lur) d' an
Guingamp (Côtes-du-Nord) - C.
Bennozh Doue !

C'hendalc'h Keltiek kemer pouez ha talvoudegezh e
dre lakaat hoc'h anv e-barzh Skourr Breizh ha dre
deñzorierez (J. QUEILLÉ, 47, rue Notre-Dame,
C. P. 1730-04 Rennes).

