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KIVIJER

DIBENN-SIZHUN

En hañvezh-se em boa graet anaoudegezh gant an aotrou Lagadeg, un denig 
krog en e zaou vloaz ha tri-ugent, en doa feurmet un ti bihan nepell diouzh va 
hini, dirak ar mor. Edo aze gant e wreg hag unan eus e vugale-vihan, ur paotrig 
tri bloaz. Ar wech kentañ e oa d' al Lagadeged mont en ehan-labour pell diouzh 
ar gêr rak betek neuze n'o doa ket bet a-walc'h a arc'hant d' hen ober, ha 
c'hoazh : ar wreg a laboure un nebeud eurvezhioù bemdez er " pension de famille 
" Ar C'hastelleg, rak panevet-se n' o dije ket gallet feurmiñ an ti-se evit daou
viz. Peurvuiañ e rae div eurvezh labour diouzh ar beure, ha pa veze bec'h e 
tistroe d' an abardaez d' ober ur frapadig all, da sikour skaotañ, pe da feriñ. 
An itron Lagadeg a oa ur plac'h souezhus, kalonek da labourat, atav gwellwelerez
hag atav prest da rentañ servij. An aotrou Lagadeg a veze teñval e benn 
peurliesañ, evel pa vefe bet prederiet gant un dra bennak, met a-wechoù e veze 
laouen-tre ha troet da farsal zoken. Edo o vevañ war e leve goude bezañ tremenet
an darn vrasañ eus e vuhez oberiant war an hent-houarn. Ne oa ket uhelek hag e-
keit m' eo chomet war an hent-houarn ne reas nemet ober war-dro ar pakadoù e 
porzh-houarn Brest. E wreg, yaouankoc'h egetañ, he doa c'hoazh un nebeud 
bloavezhioù da labourat a-raok dont war he leve. War a ouzon, n' o doa ket bet 
kalz a chañs en o buhez, nag an eil nag egile. Er bloaz ma ris anaoudegezh gant 
al Lagadeged ez ae gwelloc'hik an traoù ganto - un eritaj marteze - hag e 
tivizjont mont da glask un dremmwel nevez. Kement hag ober, peogwir e c'hellent 
ober eizh beaj digoust bep bloaz, e teujont betek du-mañ.

An aotrou Lagadeg a rae e dro bep beure, gant e vab-bihan, a-hed traezhenn
ar C'hastelleg keit ha ma oa fresk an amzer ha ne oa ket c'hoazh re a douristed 
o tiskenn d' an aod da glask rouzañ en heol. Me a yae ivez d' an eur-se d' ober 
va zro. Evitañ hag evidon e oa ar beure ar mare gwellañ da bourmen, hag ivez 
goude koan ma ra kement a vad da unan analat an aer fresk a zeu a-ziwar ar mor. 
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An aotrou Lagadeg en doa un tammig deskadurezh : e dud o doa kaset anezhañ

d' ar skolaj betek e vrevet. Gouzout a rae un tamm brezhoneg ha dedennet e oa 
gant ar folklor. Er sizhun-se en doa goulennet ouzhin petra 'soñjen diwar-benn "
Gouel Bras an Hañv " a zlee bezañ lidet nepell alese tost d' ur chapel gozh. 
Dipitet e oa bet meur a wech dija gant seurt gouelioù, dreist-holl e-lec'h ma 
veze embannet e vije un oferenn " vreizhek " pe " vrezhonek ". Ar ger gallek 
implijet gant aozerien ar gouelioù-se a oa displann. Ur wech ez eas da Sant-
Brieg d' ur gouel a zlee kregiñ gant ur seurt oferenn. Prest e oa houmañ da 
echuiñ ha n' en doa gwelet c'hoazh, na klevet, netra disheñvel diouzh un oferenn
ordinal. Dipitet e voe a-grenn pa glevas an oferenner o lavarout : « Ha bremañ, 
evel ma tere ouzh un oferenn vreizhek, kanomp hor c'hantik kaer Sainte Anne, o 
bonne Mère... ».

Lavarout a ris dezhañ ar pezh a soñjen : eveltañ em boa gwelet ar 
skritelloù oc'h embann " Gouel Bras an Hañv " ha kavout a rae din e tlee bezañ 
bet aozet gant tud sirius ha gwirion rak kemeret o doa ar boan da lakaat un 
diverrañ eus ar raktres e brezhoneg, ar pezh na vez ket gwelet alies. Ouzhpenn-
se e oa skrivet fraezh « oferenn e brezhoneg » ar pezh a lame kuit kement 
displannder a c'hellfe bezañ bet c'hoazh. Mont a rafent, neuze, eñ hag e wreg. 
Ar gouel a oa ar sulvezh kentañ, hag un tren da vont di a loc'he da nav eur. Ya,
mont a rafent gant an tren rak an aotrou Lagadeg n' en doa ket a garr, hag an 
hent-houarn ne gouste ket ker dezhañ. Degouezhout 'rae mat an traoù rak e 
verc'h, pe e vab-kaer, a zlee dont d' ar gwener da noz da gerc'hat o bugale : an
hini a oa gant al Lagadeged, ha daou all, a oa en un drevadenn-vakañsoù nepell 
alese, dirak ar porzh-pesketa. Holl vugale an drevadenn a ranke mont d' ar gêr 
d' ar sadorn goude kreisteiz, da ziv eur ; o zud a ranke bezañ dirak dor an 
drevadenn da ziv eur nemet dek. Met ul lizher a resevjont d' ar yaou digant o 



merc'h o kemenn dezho ez errujent, o daou, d' ar gwener da noz gant an daou 
vugel a oa chomet er gêr - pemp a vugale o doa - e koagnfent moarvat du-mañ d' 
ar gwener da noz (dont a rafe traoù ganto da zebriñ) hag e tistrofent d' ar gêr 
d' ar sadorn d'an endervezh, gant o femp bugel. An tad, ar vamm, hag an daou 
vugel a zlee dont ganto, a gouskfe en ti bihan d' ar gwener da noz. 
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Strafuilhet e voe an aotrou Lagadeg pa resevas al lizher. Perak dont daou 

da gerc'hat ar vugale ? Unan anezho a vije bet trawalc'h hag egile a vije chomet
er gêr gant an daou vihan. Peadra a oa da vezañ strafuilhet : penaos lojañ pevar
den bras ha tri bugel en un ti a oa re vihan dija evit daou zen bras ? Ar gwener
a voe un devezh kollet evit an aotrou Lagadeg. Diouzh ar beure, goude e droiad 
a-hed traezhenn ar C'hastelleg, ez en em lakaas da zastum e draoù : e levrioù, e
lizhiri, e ostilhoù, e zastumadenn timbroù hag ar vag edo oc'h ober (ur vag 
vihan da lakaat en ur voutailh). Renkañ a reas e draoù war-c'horre an armel. Aze
ne daje den da glask anezho. N' en doa netra a-enep d' e vugale-vihan, met ar 
re-se, evel ar re all, a lakae o c'hrabanoù war gement tra a oa war wel, o 
zarase ma c'hellent bezañ taraset, o zorre ma c'hellent bezañ torret. Ne raje 
netra en deiz-se nemet gortoz. N' en doa ket a galon d' ober netra. Soñjal a rae
: « Ar gorventenn a bado un devezh, met an deiz war-lerc'h e teuio sioul pep tra
adarre. Gant ma ne bakin ket droug-avu ». Goude holl e c'helle koll un devezh 
evit e vugale-vihan, ha gwelout e verc'h a rafe plijadur dezhañ ivez. O c'harout
a rae, evel just, met kavout a rae dezhañ ne oa gwelloc'h doare d' en em garout 
eget dre vezañ pep hini en e di. Un ti ne zlee ket bezañ ur c'hamp-
kengreizenniñ.

Kudennoù e wreg a oa un tammig disheñvel. Boued he doa da bourchas evit 
daou pe dri bred ; resis ne ouie ket : gant ar vugale ne ouzer morse netra 
resis. Penaos renkañ ar gweleoù evit kement-se a dud ? Gant ma teuje brageier 
didreuzus gant ar vamm evit ar re vihanañ, a rae alies en o gweleoù. Ha, war ar 
marc'had, mont d' ar " pension de famille " da labourat, da naetaat kaotigell 
war-lerc'h touristed divergont. Gant lod anezho - dreist-holl an estrenien 
tramor - e veze kaotigell e pep lec'h : ouzh ar paper-moger, ouzh ar pallennoù, 
ouzh dornelloù an norioù, ouzh bann ar skalieroù. Pa gomzer eus tud divergont e 
soñjer dreist-holl en douristed a gempenn o boteier-ler gant an dilhad-wele. 
Hogen, an divergontiz a zo aet kalz, kalz larkoc'h bremañ. Ar merc'hed gwechall,
da skouer, a walc'he, pe a lakae gwalc'hiñ, ur wech ar miz, ar pezh a ouzoc'h. 
Met bremañ, gant ar c'hiz da gaout traoù da servij ur wech ha da vezañ taolet 
kuit da c'houde, ez eus loudourenned a daol an traoù-se war ar plañchod pe war 
an daol-emwalc'hiñ. Un taol chañs c'hoazh pa n' o zaolont ket er privezioù.
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Ur preder all o doa an daou bried kozh, a oa boutin dezho o daou : o mab-

kaer. O zarempredoù gantañ o doa anavezet frapadoù fall. N' en devoe morse an 
disterañ resped evit e dud-kaer hag adalek an deiz kentañ e c'halvas anezho dre 
o anv-badez hag a lavaras « te » outo. Ken sabatuet e chomjont ma ne gredjont 
ket lavarout netra dezhañ, o soñjal ivez, marteze, e oa se ar c'hiz gant an dud 
vodern. A emzinac'h da emzinac'h e oa en em gavet an tad-kaer en ur poent ma ne 
grede ket ken komz pa edo e vab-kaer aze rak dislavaret e vije bet diouzhtu gant
hemañ. Aet e oa skuizh oc'h enebiñ. Bremañ, seul nebeutoc'h e wele e vab-kaer, 
seul welloc'h ez ae ar yec'hed gantañ. Ar vamm-gaer, hi, emganneroc'h eget he 
gwaz, a enebe c'hoazh, hag a zalc'he penn outañ. Ar bloavezhioù kentañ a voe 
poanius. Eñ, diwar un taol-penn, a guitae e vestr, ha da c'hortoz kaout labour 
en un tu all bennak, e teue e ti e dud-kaer, rak an daou bried yaouank n' o doa 
morse gwenneg ebet. Bezañ o tebriñ ouzh an hevelep taol gant e vab-kaer a oa ur 
wir verzherenti evitañ. Divizout a reas e chomje gant e verenn en un ti-debriñ 
tost d' ar porzh-houarn. E wreg, a oa o labourat tost alese, a zeuas ivez da 
zebriñ gantañ. Evel-se e chome an daou yaouank o-unan, da zebriñ evel ma plije 
ganto. Ar paotr ne ouie ket debriñ evel an dud all. Ne zebre nemet ar pezh a 
gave mat ha pa gave mat un dra en dije kemeret ar pladad a-bezh hep lezel tamm 
d' ar re all. Evit an traoù all e lavare neuze : « Nann, n' en eus ket naon ; 
trawalc'h am eus bet ». En derou, an tad-kaer an hini eo a ziskarge ar boeson er
gwer, met ne zaleas ket ar mab-kaer da lavarout dezhañ : « Gwelloc'h eo dit 
lezel ar voutailh aze em c'hichen ; me en em servijo va-unan : me 'rank evañ 



kalz da gas an traoù d' an traoñ ». Hag e rae trouz en ur chaokat, un heug ; hag
e vreugeude a galon vat war-lerc'h e vier (ul litrad a yae gante d' e bred), hag
e kemere traoù er plad gant e vizied ; hag e c'hrake e gorzailhenn, hag e vramme
ouzh taol, oc'h en em zigareziñ gant ar frazenn vrudet : « Gwelloc'h eo brammat 
e kompagnunezh eget kreviñ e-unan-penn ».

Vad a rae d' an aotrou Lagadeg kontañ din an traoù-se, da zisammañ e 
galon.

D' ar sadorn d' ar beure e welis anezhañ o pourmen gant e dri faotr-bihan.
Lavarout a reas din, e brezhoneg abalamour d' ar re vihan : « Un nozvezh spontus
am eus bet, met fenoz ez eont kuit ha warc'hoazh me a analo adarre hag a c'hello
mont da " Ouel Bras an Hañv " evel ma 'm eus divizet mont ». Hag oc'h echuiñ e 
gomzoù e skoas gant e zorn dehou war bleg-ilin e vrec'h kleiz, da lakaat e 
arvrec'h da sevel. Broudet e oa.

War-dro nav eur en derc'hent e voe klevet korn-boud ar c'harr-tan, ur 
c'harr-tan gant ur c'heflusker Diesel, puket e meur a lec'h ha debret gant ar 
mergl e lec'hioù all. Ar bern-mergl-da-zont a chomas a-sav dirak an nor.
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- Erru int ; emañ ar giez ganto ! a lavaras an " tad sioul " d' e wreg, a 

oa o lakaat an hini bihan da gousket.

Ya, deut e oa ar c'hi bleiz ganto. Ur wech echu ar saludoù pilpous e voe 
ret klask un asied bennak evitañ, rak hep tamm e oa bet lezet abaoe ar beure. Ne
veze roet netra dezhañ a-raok beajiñ, rak bep gwech e tislonke er c'harr pa veze
roet boued dezhañ, ha se ne blije ket d' an aotrou ! Digoret e voe ur voestad 
boued-ki. E div pe deir lipadenn e voe riñset an asied.

Petra bennak m' o doa koaniet a-raok loc'hañ e lavaras ar mab-kaer en doa 
naon ha sec'hed. Ar verc'h he doa soñjet en dra-se hag a lakaas diouzhtu war an 
daol ur voutailhad bier hag ur voestad pastez " An Henañ " he doa degaset ganti.
Ar vamm-gaer a lakaas ar bara hag an amann war an daol, hep ankounac'haat ur 
werenn-virr, un digapsulenner hag ur serviedenn. D' an daou vihan e voe roet un 
dra bennak ivez. Deut e oa an noz. Echu e adkoan gant ar mab-kaer, laosket 
gantañ tri pe bevar breugeud, setu m'en em laka da walc'hiñ e dreid en dar. Dre 
ma 'z eo bras ne oa ket diaes dezhañ lakaat e droad dindan an duellenn: P'edo o 
sec'hañ e droad kentañ e lavaras e wreg dezhañ :

- Gant da serviedenn-daol e sec'hez da dreid ?

- Ya, peogwir n' en deus bet hini ebet ac'hanoc'h ar skiant da reiñ din ur
serviedenn-gibell, a respontas ar paotr.

Sañset n' en doa ket bet a amzer d' en em walc'hiñ goude e labour a-raok 
kemer an hent. Gant e zilhad lous edo ivez. Goude m' en devoe gwalc'het e dreid 
ez en em lakas da dennañ e vragoù.

- Karedig, perak n' ez ket war-lez da cheñch da zilhad ? a c'houlennas e 
wreg.

- Ne dalvez ket a boan evit ken nebeut ; ha pa welfec'h un dra bennak, 
petra 'ra se ? a voe respont an den.

D' ar re all en dije graet un dra bennak, hen gouzout a rae mat. Un 
droiad, e-doug ur pred en e di, da vare Nedeleg pe ar Bloaz Nevez, e savas hag e
kinnigas diskouez d' an holl e " beadra ", e zorn gantañ war voukl e c'houriz, 
prest da lezel e vragoù da gouezhañ. Edo aze, estreget e wreg hag e vugale, e 
vreur-kaer, e dad-kaer hag e vamm- gaer, hag e... vamm. Ya, zoken dirak e vamm 
en dije kredet ober an dra-se m' en dije kavet un den diskiant a-walc'h da 
lavarout « ne ri ket ». Met den ne zaeas anezhañ. Pebezh den!
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- Marteze e lenn levrioù San Antonio ? emezon d' an aotrou Lagadeg.

- Dres, tri pe bevar San Antonio am eus gwelet en e di.

- N' hoc'h eus ket ezhomm da glask larkoc'h, en unan anezho e tle bezañ 
lennet traoù evel-se.

Haroz San Antonio ne oa ket aet ken lark, evelato.

Ar mab-kaer a lakaas dilhad mod-nevez liv " blue jeans " : ur bragoù 
strizh war an daoulin, berr-tre a gorf, hag ur porpant iskis re bar d' ar re a 
veze douget gant kouerien hor bro hanter-kant vloaz 'zo.

- O vont d' ober un dro emaoc'h ? a c'houlennas an itron Lagadeg.

- Ne garfes ket ez afemp da gousket bremañ diouzhtu ? a respontas ar mab-
kaer, trenk ha rust.

Paour kaezh itron Lagadeg. Kaer he doa bezañ respontet en un doare feukus,
e kendalc'he d' ober goulennoù hegarat ha seven. Ur santez ! An aotrou Lagadeg, 
eñ, en doa " komprenet " pell 'oa. Ne rae goulenn diret ebet ken ouzh e vab-
kaer.

Mont a reas an daou yaouank d' ober o zouristed.

Ar vamm-gozh a lakaas ar re vihan en o gweleoù, a oa prest abaoe 
kreisteiz. An tad-kozh, e-keit-se, a skaotas al listri a oa bet labezet. Ar c'hi
bleiz a oa bet lakaet er c'harr. Ar mab-kaer hag ar verc'h a oa aet war o zroad.

Mont a reas an daou gozh da gousket war-laez e-lec'h m' edo dija an tri 
bihanañ. Daou wele-pleg a oa aozet en traoñ evit an daou zen yaouank pa 
zistrofent d' ar gêr. An nor a voe lezet dibrenn. Ar vamm-gozh, skuizh-divi gant
he devezhiad labour, a gouskas diouzhtu en desped d' he zrubuilhoù, met an tad-
kozh, diskuizh e gorf, ne gavas ket ar c'housk ken buan. Ober a reas raktresoù 
evit an deiz war-lerc'h. En ur lakaat an traoù ar fallañ, ar mab-kaer, a soñje, 
a loc'hfe gant e smala d' ar sadorn goude koan, d'an diwezhañ. Neuze e chomje 
gantañ un nozvezh a-bezh da gousket e peoc'h, ha d' ar sul vintin e c'hellfent 
mont kuit abred a-walc'h da dapout an oferenn vrezhonek a zlee bezañ lidet da 
zek eur hanter, er-maez e-kichen un daol-vaen. D' al lun e c'hellfe dispakañ 
adarre e levrioù, e baperioù hag e ostilhoù, hag ar vag vihan da lakaat en ur 
voutailh. Gwalleurus e veze an aotrou Lagadeg pa ne c'helle ket ober hervez e 
raktresoù. E seurt degouezhioù ez en em gave diheñchet.
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Da hanternoz e tihunas ar vamm. An tad n' en doa ket serret e zaoulagad 

c'hoazh.

N' int ket deut d' ar gêr c'hoazh ?

- N' em eus klevet netra.

- Ne gouskan ket mat o soñjal ez eo dibrenn an nor.

- Piv bennak a zeuio aze, 'gav dit, gant ar c'hi bleiz er wetur dirak an 
ti ?

- Ya, gwir eo, met n' on ket kapot...

Sevel a reas da lakaat ar re vihan da staotat, rak ne oa ket deut a 
vrageier didreuzus gant ar vamm. Ur preder muioc'h evit an itron Lagadeg. 
Kousket a reas adarre, an tad-kozh ivez, hogen war-dro un eur e tihunjont a-
nevez, hag evel-se a-hed an noz. Da deir eur ne oa ket distro c'hoazh ar re 
yaouank. An daou gozh a zihunas adarre un tammig a-raok peder eur.



- D' an eur-mañ n' emaint ket en un davarn, nag o stlejañ war an hentoù ; 
chomet int da gousket en un tu bennak.

- Ya, mont a ran da alc'houezañ an nor ar wech-mañ hag e c'hellin kousket 
c'hoazh ur pennadig.

Ar re vihan a voe lakaet da staotat ur wech all. A-vec'h ma voe distroet 
ar vamm-gozh d' he gwele, setu ma klevjont trouz kammedoù e-kichen an ti :

- Erru int ! a lavaras an daou gozh a-gevret.

Klevet e voent o klask digeriñ an nor. Ar vamm-gozh a lammas eus he gwele 
hag a voe buan en traoñ. Ar mab-kaer a oa distagellet e deod ; anat e oa e oa 
tommet mat dezhañ ; ar verc'h un tammig nebeutoc'h. Eñ a lavare ur bern 
diotachoù. Ar c'hontrol a vije bet souezhus o vezañ ma lavare diotachoù dija pa 
veze diwar an dour. Sañset o doa kavet un istrogell bennak, leun a arc'hant, en 
doa paeet dezho ur voutailhad whisky hag ur voutailhad champagn, ha da c'houde e
oant chomet da zañsal en un davarn-noz.

An daou gozh a savas da eizh eur. Ar vuhez a gendalc'he : bez e oa ar 
voest-lastez da lakaat er-maez, bara ha laezh da gerc'hat evit an dijuni, hag ar
vamm-gozh a yae da labourat da nav eur. Ret e voe dihuniñ an daou zen, a falveze
dezho chom da gousket c'hoazh. Met ne oa ket da dortañ, evit gallout tostaat 
ouzh ar fornigell e oa ret plegañ ar gweleoù.

« Goude kreisteiz ez eont kuit, » a lavaras an aotrou Lagadeg din en ur 
adober ar jestr am eus taolennet dija, da ziskouez e gontantamant o welout ar 
mab-kaer o skarzhañ diouzh alese.
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Un tammig a-raok div eur ez eas ar re yaouank da gerc'hat an daou vugel a 

oa en drevadenn-vakañsoù. Da c'houde ez ajont d'an aod, o seizh. Ar vamm-gozh a 
yeas d'he " f-pension de famille " rak goulennet e oa bet ganti mont da c'houde 
merenn peogwir e oa kalz labour d' ober.

An aotrou Lagadeg a chomas e-unan er gêr, gant ar c'hi : re domm e oa da 
lezel ar c'hi er c'harr. Mont a reas da c'hourvez war e wele ; klask a reas 
kousket peogwir n' en doa ket bet e walc'h a gousk en noz a-raok, met re imoret 
e oa da c'hallout kousket. Eñ, un den ken seven, ken reizh, ken urzhiet, kaout 
ur mab-kaer ken diseven, ken rust ! Eñvoriñ a reas holl oberoù diseven e vab-
kaer en e geñver. An aotrou Lagadeg en doa ar skinwel en e di e Brest ; ur wech 
e teuas e vab-kaer eno. Kentañ tra a reas a voe diskourrañ stign ar skinwel d' e
skourrañ ouzh un degemerer hezoug deut gantañ, en doa prenet nevez 'oa, da reiñ 
da intent n' en doa ket ezhomm eus degemerer e dad-kaer. Ne oa diviz sirius ebet
da gaout gantañ, nemet pennadoùigoù pa veze komzet eus e vicher, hogen, mod-all,
komzoù e gendivizer a veze kemeret gantañ atav en ur ster fall. Bourrañ a rae o 
komz eus traoù izel, kigus. Pa ne laboure ket e ranke bezañ o tebriñ hag oc'h 
evañ, pe o kontañ istorioù vil, pe oc'h hegasiñ unan bennak. E blijadur, e anzav
a rae, a oa hegasiñ ar re all. Peogwir ne oa ket sot e kave atav an tu da vezañ 
dic'houzañvus. En derou e oant aet gantañ d'un abadenn, da glevout kanerien. Ne 
baouezas ket d'ober cholori ; kement a vezh o doa bet gantañ ma n' int ket aet 
a-gevret un eil gwech d' un abadenn. En e vleud edo pa gave tud dizifenn evel e 
dud-kaer da hegasiñ. Ar re-mañ, na oant ket pinvidik, a veve en un doare 
espernus. Ar mab-kaer a oa e blijadur foranañ traoù ar re all. Kregiñ a rae 
ganti abred diouzh ar beure. D' e zijuni e klemme e oa re vihan e skudell. 
Klasket e veze dezhañ unan vrasoc'h. Kemer a rae ar voestad poultr chikola ; n' 
en em servije ket gant ul loa met lakaat a rae ar poultr en e skudell ez-eeun 
gant ar voest. Ar poultr chikola ne veze morse eus ar merk a blije dezhañ. « 
Hemañ n' eo ket founnus, » emezañ, « ret lakaat kalz da gavout ar blaz. » Mont a
rae aes ar c'hard eus ar voestad gantañ d' e zijuni. Bep ar mare e selle ouzh e 
dad-kaer pe e vamm-gaer, en ur vousc'hoarzhin, da welout peseurt efed a rae 
warno e farserezh. Evel just, ne deuze ket holl ar poultr en doa lakaet er 
skudell ha chom a rae e-leizh anezhañ er skudell war e lerc'h. 
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Bez e oa un dommerez-dour, a oa ur rivin evito rak evit kaout dour 

c'hlouar hepken er sal-gibellañ, e oa ret lezel an dour da redek, hag - ar gaz 
da leskiñ, e-pad ur pennad mat. Dileberoc'h ha gwelloc'h-marc'had e kavent 
tommañ dour en ur gastelodenn. Ar mestr-hegaser a chome pell er sal-gibellañ hag
e-pad an holl amzer-se e yae an dommerez-dour en-dro. E-keit-se ne baoueze ket a
suc'hellat hag a grañchat. Ur pennadig astal e veze da c'houde pa yae d'ober e 
dro gant e garr, da welout e vignoned. Betek ar pred. Un amprouenn e veze ar 
pred evit nervennoù an daou gozh, eus an derou betek ar fin. En e dasad kafe e 
lakae daou damm sukr ; ur pennadig da c'houde e lakae unan all ; ne gave ket e 
gafe dous a-walc'h c'hoazh, hag e kemere ur pevare, hag ur pempet, hag ur 
c'hwec'hvet. Bep gwech ma lakae un tamm all e selle ouzh e dud-kaer en ur 
vousc'hoarzhin. Evit echuiñ, ne eve nemet an hanter eus e dasad. Evit ar boeson,
e leze atav e werenn hanter leun. Goude koan ne veze fin ebet dezhañ da sevel 
diouzh taol, hag e-keit m' edo aze e ranke bezañ atav un evaj bennak war an 
daol.

Ar sadornvezh-se ne voe ket a nevezenti e-pad ar pred. Ur souezh. Ne voe 
ket lakaet a loaioù-kafe war an daol da greisteiz. Div a oa deut gant an daou 
gozh eus Brest met kuzhet o doa anezho d'ar gwener goude kreisteiz. Pep hini a 
veskas e gafe gant troad e fourchetez. Re a loaioù-kafe en doa torret evel-se 
dija en ur blantañ tro enno, o klask lakaat anezho da gemer stumm un tamm houarn
goveliet pe un distouver. Emichañs ne oa ket en e vleud goude un nozvezhiad 
tremenet oc'h evañ whisky ha champagn. Marteze ivez e kave en doa graet 
trawalc'h a zismegañs ouzh e dud-kaer en ur virout outo a gousket. Marteze 
c'hoazh edo o soñjal en un dro-gamm all bennak, a zeuje diwezhatoc'h. Al loaioù 
staen a oa e ti e dud-kaer a oa bet torret gantañ ivez, pell 'oa, oc'h en em 
servij outo evel un digapsulenner, petra bennak ma veze lakaet unan dezhañ war 
an daol tost d'e voutailhad bier. Ne veze ket eürus pa ne c'helle ket ober 
disheñvel diouzh ar re all.

An tad-kozh a oa ar skouer eus an dud a zisplije dezhañ : un denig a 
netra, dister a gorf, un " hanter-lodenn " evel ma lavare ; un den desavet war 
ar maez, ampartoc'h gant e bluenn eget gant ur morzhol, a lakae ur pijama da 
vont da gousket, a lakae lunedoù war e fri, a lenne levrioù sirius, a laboure ar
c'hoad, a veaje gant an treñ, en doa un anv oc'h echuiñ " ec ". Eñ er c'hontrol 
a oa un doare superman, bras, kreñv, neuziet-kaer, bet desavet e kêr, akuit gant
e zaouarn, a laboure ar metaloù, a oa gouest da vleniañ kement karr a yae dre 
eoul-maen, nemet ar c'hirri-nij, met se a rafe ivez un deiz, a gouske e noaz ha,
dreist-holl, n' en doa ket un anv boas. Ma oa pemp pe c'hwec'h den all o tougen 
an anv-se e Breizh e oa holl : un anv e div rann, o vezañ " Van " an hini 
gentañ.
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Mat, a-benn un nebeud eurvezhioù ez afe kuit adarre, ha peoc'h en ti evit 

ur pennad all.

Ar pezh a rae ar muiañ aon d' an aotrou Lagadeg eo na zeufe e vab-kaer da 
vont en tu-hont d' ar pezh a oa gouzañvus. Gouest e oa da darzhañ. C'hoarvezet e
oa dija div wech hag ar fachiri a bade bep gwech meur a viz. Ar wech kentañ ez 
eas ar mab-kaer er-maez a-raok echuiñ e bred ha war an hent e torras ur prof a 
oa bet roet gantañ gwechall d' e dad-kaer. An itron Lagadeg he deveze kalz poan 
en degouezhioù-se rak ne deveze ket a geloù eus ar vugale-vihan ha ne ouie ket 
hag-eñ e veze kresket an dud pe get gant ar re yaouank.

Distreiñ a rejont eus an aod ha mont d' ober un dro er vourc'h, o lezel ar
pemp bugel war o lerc'h, gant o zud kozh. Ar re-mañ a veze lakaet gant ar mab-
kaer izeloc'h eget chas, met kavout a rae gras memes tra kaout anezho da 
soursial ouzh e vugale. Pa zistrojont da goaniañ e oa kemmet o raktres adarre : 
ne dafent kuit nemet d'ar sul vintin. Gouzout a raent e tlee an daou gozh mont 
en deiz war-lerc'h da " Ouel Bras an Hañv " hag e tleent mont kuit gant an treñ 
a nav eur. An aotrou Lagadeg, o welout edo e oferenn vrezhonek hag e bred war ar
maez en arvar, a lavaras dezho ne c'hellent ket lezel o loened er gêr - yer, 
konikled, dubeed - hep tamm da zebriñ na da evañ.



- Kudenn ebet, a respontas ar mestr-hegaser, an amezegez a soursio outo.

- Met pelec'h lakaat daou wele muioc'h ?

- Me 'gousko er c'harr-tan, evel-se e c'hello bezañ lakaet daou wele all 
em lec'h.

Bremañ e wele sklaer an tad-kozh e oa hennezh o raktres adalek an derou. 
Bez e tlefe bezañ douetet eus an dra-se en ur welout anezho o tont o daou gant 
an daou vugel all hag o tegas ganto o c'hiez, rak ar giez, ma vijent deut evit 
un devezh hepken, a c'hellfe bezañ chomet er gêr, gant ma vije lakaet dezhi a-
walc'h a voued hag a zour evit peder eur warn-ugent.
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Un dra a rae poan d' an tad-kaer a oa an dispriz en doa ar superman ouzh e

familh a-bezh : e vreur, e c'hoar, e vreur-kaer, e c'hoar-gaer hag e nized, n' o
doa koulskoude graet netra dezhañ morse. Un den dister a gorf, petra bennak ma 
c'helle kaout perzhioù mat a spered a-hend-all, e rae outo " hanter-lodennoù ", 
mat da netra. Hevelep tra evit ar re a echue o anv gant " ec ". Mat, setu ar 
pezh a lavaras an aotrou Van hag un dra bennak :

- Gant un anv evel-se, koulz dezhañ mont da gousket diouzhtu !

Goap a rae ivez ouzh ar re a veaje gant an treñ. Se ne vire ket ouzh an 
tad-kaer d'ober beajoù evit netra. An aotrou Lagadeg ne oa nemet un " hanter-
lodenn " met an " hanter-lodenn " -se a rae avi d' ar superman rak, petra bennak
ma n' en doa karr ebet, e rae beajoù hiroc'h eget na rae e vab-kaer. Bet e oa 
bet dija e kement bro estren a zo stok ouzh ar C'hwec'hkogn. Ur bloaz, da 
skouer, ez ae betek harzoù an Itali gant an treñ hag ur wech degouezhet e 
Menton, ez ae d' ober un dro en tu all d' an harzoù. Ar bloaz war-lerc'h ez ae 
betek Hendaye, da skouer. Ur breur en doa e Lyon, a laboure en ul labouradeg 
kirri-samm ; ur wech ar bloaz, da nebeutañ, ez ae da welout e vreur. Un treñ en 
doa da vont di war-eeun. Bep bloaz c'hoazh e tizoloe ur porzh bras nevez : 
Marsilha, Cherbourg, an Havr-Nevez, Boulogne, h.a. Lavarout a rae din edo o 
klask ur porzh-houarn evel hini Brest, ma c'heller gwelout ar mor hep mont er-
maez eus klozadur ar porzh-houarn, en ur bignat er predlec'h. Ar pezh en dije 
karet ober a oa bezañ un deiz e predlec'h gar Brest da greisteiz ha bezañ an 
deiz war-lerc'h, d' an hevelep eur en ur predlec'h all dirak ur mor all.

Ar mab-kaer, avius evel ma oa, a yae e fulor pa veze komzet eus an treñ. 
Gourdrouz a rae e vugale pa gleve anezho oc'h ober gant ar ger « treñ » en un 
dro-lavar a dalvez « bezañ oc'h ober » un dra bennak. Lavarout a rae dezho : « 
Nann, n' eus den amañ en treñ ; bezañ en treñ n' eo ket gallek ; lavaret e vez «
ober a ran », « skrivañ a ran » met ne fell ket din e lavarfec'h « bezañ en treñ
».

Paour kaezh diot !

Ma ne serrent ket o dor d' o mab-kaer, evit mat, eo abalamour ma ne 
varnent ket an traoù heñvel. Evit an itron Lagadeg, eured o merc'h a oa bet ur 
gemeridigezh-gouestlad : o merc'h a oa ur ouestladez etre daouarn ar mab-kaer. 
Ma serrfent an nor outo e vije gwalleurusoc'h o merc'h, rak egile, estreget 
bezañ diseven ha desavet fall, a oa ivez ur gwall-baotr. An aotrou Lagadeg, eñ, 
a soñje disheñvel : ken alies e oa bet lavaret d' ar verc'h gant he zad-kaer hag
he gwaz, e oa bet tennet ganto eus ar c'haoc'h, ma oa deut da grediñ se hec'h-
unan. Bremañ, da nebeutañ, e vlenie ur c'harr-tan, hag ouzh rod-stur ar bern-
mergl-da-zont-se ez en em sante " denoc'h ", eus ur renkad uheloc'h. « Soñj, » a
lavare an aotrou Lagadeg d' e wreg, « pegen eürus e vez hor merc'h pa vez 
goulennet outi pe anv he deus ha p' he deus tro da lavarout : " ya, ne gaver ket
kalz an anv-se dre amañ " : un dudi eo eviti bezañ pedet da zigejañ hec'h anv 
Van hag un dra bennak. Ma ne vije ket evel-se, he defe desket, da nebeutañ d' he
mab koshañ, a zo trizek vloaz bremañ, penaos e vez skrivet hec'h anv-familh.
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An aotrou Lagadeg a dennas eus e c'hodell ur golo-lizher, a roas din da 

lenn. Peadra a oa da vezañ feuket e gwirionez. An adres a oa skrivet :

Monsieur et Madame Lagadèque.

Al lizher-se en doa resevet daou pe dri devezh a-raok digant e vab-bihan.

Krediñ a reas ur pennad an aotrou Lagadeg ne c'hellje ket mont da " Ouel 
Bras an Hañv ". Biken, e soñje, ne vezint aet kuit a-benn eizh eur hanter.

Tremen a ris dirak o zi d' ar sul vintin hag e welis ar mab-kaer hag ar 
verc'h o kargañ o zraoù er c'harr, ur c'harr 29 gant daou skritell " MARCHOSI 
PENN-AR-BED " unan war ar werenn a-raok hag unan war ar werenn a-dreñv. Soñjal a
ris, daoust din, e oa poent d' ar mab-kaer gwerzhañ e garr ma ne felle ket 
dezhañ koll re warnañ, evel ma vez lavaret.

D' al lun vintin e kejis adarre gant an aotrou Lagadeg. Edo e-unan.

- Hag ar mab-bihan ?

- Aet eo gant e dud : dec'h vintin ez int aet holl kuit. Ne greden ket e 
vijent aet abred a-walc'h, met a-benn ar fin ez int aet, ha ni hon eus gallet 
tapout treñ nav eur evel m' hor boa c'hoant d'ober.

- Plijet en deus deoc'h ar gouel ?

- O ya : n' eus nemet un dra n' en deus ket plijet din : ar re a zeue aze 
da sellout hepken, hag a gomze kreñv evel pa vijent bet en ur foar bennak.

- Hag ar bloaz a zeu ?

- Ne gav ket din e teufemp amañ. Ar bloaz a zeu ne fell ket din bezañ 
direnket gant ar mab-kaer hag e vugale. Daou viz peoc'h diouzh renk n' eo ket re
evit tud eveldomp. Er bloaz a zeu em eus c'hoant mont en enezenn a zo dirazomp.

15
- Met ho mab-kaer a c'hello mont di ivez.

- Bez' e c'hellfe, met ne gav ket din e kemerfe kement-se a boan. Eñ a 
blij dezhañ hegasiñ met ne gar tamm ebet bezañ hegaset e-unan, ha re a drabas en
dije, e-kreiz an hañv, kas e garr gantañ en tu all, ha ne c'hell mont morse 
neblec'h hep e garr. Ha ma ne gavomp ket un ti bihan marc'had-mat da feurmiñ en 
enezenn-se, ez aimp pelloc'h, betek ar Vande, peogwir ne gousto netra din ar 
veaj gant an treñ, hag eñ, gant e garr, a storlok a bep lec'h, ne gred ket mont 
re bell gant aon da chom sachet en hent.

An aotrou Lagadeg a oa laouen.

Keleier an Naoned
Koumanant-bloaz : 25 lur
Gwenola Rossinyol 11, rue de l'Ascension 44700 Orvault

WANIG HA WENIG
Kelaouenn ar vugale
C. Roudaut, Keraloret, 29249 Guisseny
C.C.P. 2943 51 U Rennes
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Yeun ar GOW

EÑVORENNOÙ

(kendalc'h)

Gant an dizunvaniezh a savas en-dro da Vreiz Atao etre ar vroadelourien 
hag ar gevredelourien, e voen enkrezet ha ranngalonet. Strivoù ha labour ken 
talvoudus Debauvais a oa war var da vezañ diskaret. Evel kalz kenvroiz all, e 
oan mantret dirak diveizted ar gostezenn diboell a lakeas freuz ha diemglev er 
strollad broadel. Daoust da se ne gollis ket fiziañs e tazorc'hfe adarre, deiz 
pe zeiz, an unvaniezh etre ar re a vire en o c'halon ar garantez a zougent d' o 
bro.

Endra ma oa enket ar vrogarourien gant ar gudenn drastus a lakae enebiezh 
etrezo, Erwan ar Moal, rener ar gazetenn Breiz, a bleustre war dachenn ar 
gelennadurezh divyezhek er skolioù. Ul levr-deskiñ brezhonek-gallek a oa bet 
savet gant an aotrou Bozec, ur beleg a Vro-Dreger hag, evit kavout tu d' e 
embann, e oa ret klask arc'hant. Ar gefridi da gestal e Kernev am boe gant Erwan
ar Moal ha kerkent, setu me da astenn an dorn. Ken dre lizher, ken dre gomz, e 
tastumis ur guchennadig a gasis da strollad levrioù an deskadurezh divyezhek.
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Neuze eo em boe tro da gomz gant Remont Delaporte eus ar gwellañ doare da 

gelenn brezhoneg da vugale hor skolioù kristen, rak ne dalveze ket soñjal e re 
ar gouarnamant. « N' hon eus netra da ober gant ar galleg. » emezañ din, « ha ne
welan ket perak e rofemp dorn d' e sankañ gwelloc'h e pennoù ar skolidi gant 
skoazell ar brezhoneg. Roomp deskadurezh dezho, ar muiañ, en o yezh o-unan. »

Ar bloaz-se, e div pe deir skol eus kanton Kastel-Nevez-ar-Faou, en devoa 
kavet dor zigor da yezh hor bro. Degemer vat o devoa graet dezhi ar mestrezed 
hag ar vugale ha, da vare an arnodenn, e oa bet frealzus al labour.

Gant aotre an Aotrou 'n Eskob Duparc ha dre berzh al lizher-gwiriekaat en 
devoa bet digantañ, e oa bet Remont o weladenniñ renerezed ar skolioù-se d'o 
lakaat da seveniñ urzh an eskopti war gelennadurezh yezh hag istor Breizh chomet
hep bezañ heuliet betek neuze. Prizioù en arc'hant a roas d' ar gwellañ 
mestrezed hag ar gwellañ skoliadezed o devoa, e priz, levrioù plijus kinniget 
gant Gwalarn.

Prederiañ a ris war an taol-esa kaset da vat gant va c'heneil hag e 
lavaris dezhañ her skoazelljen a-youl vat war al labour boulc'het gantañ. Laouen
e voe oc'h asantiñ d' am c'hinnig o vezañ m' am boa ur c'harr-tan da vont eus an
eil lec'h d' egile ha ma oan gouest da lakaat notennoù d' ar vugale hervez o 
gouiziegezh.

Koulskoude, un dalc'h a oa evit ma vijen persona grata d' an eskopti. 
Tamallet e oan bet eno, gant ma ferson nevez, moarvat, da vezañ ur broadelour re
daer ha gwashoc'h, marteze, e oa bet lavaret c'hoazh diwar va fenn. Ur sulvezh, 
e-kreiz an oferenn-bred, e oa bet ur beleg estren o kestal en iliz evit dastum 
arc'hant da sikour paeañ mizoù un iliz nevez en devoa lakaet sevel en e barrez. 
E galleg e oa bet ar brezegenn a reas a-raok ar gest, ha dizereat her c'havis o 
tont da glask an aluzen gant komzoù divoaz en ul lec'h santel na gleved ennañ 
nemet brezhoneg. Eñ, hep mar, n' edo ket hep anavezout hon lavar ha c'hoant a 
zeuas din da reiñ dezhañ ur gentel. Rak-se, pa hejas e blad dindan va fri, ne 
lakais netra e-barzh daoust d' ar selloù gwallskoueriet a daolas ouzhin ha d' e 
neuz kintus ha rec'het. Goude bezañ graet en aner, un hej all d' e blad, e welas
e oa boud da gaout va frof hag e troas kein din, brouezet ha feuket.
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An disterachoù-se a ouied en eskopti. Trawalc'h, a dra sur, da virout e 

vijen lakaet da skoazellañ Remont el labour a rae er skolioù kristen war-dro ar 
brezhoneg. Setu ma 'z eas va c'heneil da gavout ar vikel vras gant ar soñj da 
gompezañ an traoù. Hemañ a anzavas outañ, hep lavarout perak, na oan ket an hini
a zeree ar gwellañ ouzh ar gefridi hag e vije spletusoc'h dezhañ klask unan all 
hag o dije ar pennadurezhioù fiziañs ennañ. Va c'haoz, avat, a voe difennet 
start gant va c'heneil a zisklerias e oan ur c'hristen a-zoare, ur brezhoneger 
mat, em boa ur c'harr-tan da vont eus an an eil ti-skol d' egile ha ne c'hellje 
mui, hep ar skor a oan gouest da reiñ dezhañ, kenderc'hel da lakaat kelenn ar 
vugale en o yezh c'henidik, Helavar e oa bet hag an trec'h e zeuas gantañ en 
abeg d' am c'harr-tan moarvat. Hogen dianav d' an eskopti e tleen chom, evel un 
harper hepmuiken, e kiriegezh Remont en devoa pep galloud da ren oberiantiz ar 
gevredigezh, a savjomp dindan an anv a " Vreuriez ar Brezoneg er Skolioù ".

. . . . . . . . . . .

Bep bloaz da c'houde, betek ar bloaz 1939 a voe hon hini diwezhañ, e 
vezemp o redek, e kantonioù Kastell-Nevez-ar-Faou, Karaez ha Pleiben, war an 
hentoù a gase d' ar skolioù kristen. Setu amañ ar roll anezho :

E kêr Garaez, ur skol baotred hag unan verc'hed ; e Motrev, ur skol 
verc'hed ; e kêr ar C'hastell-Nevez, ur skol baotred hag unan verc'hed ; e 
Plonevez-ar-Faou, ur skol verc'hed ; e Speied, unan verc'hed ; e Kore, unan 
verc'hed ; e Landelo, unan verc'hed ; e Koloreg, unan baotred ; e bourc'h 
Pleiben, ur skol baotred hag unan verc'hed ; e Brasparz, heñvel ; e Gwezeg hag e
Lennon, ur skol verc'hed pep hini.

E derou pep bloavezh-skol, e veze ret tremen drezo evit heñchañ ar vistri 
hag ar mestrezed war an danvezioù o dije da gelenn ha gouzout an niver eus ar 
vugale. Ar bloaz war-lerc'h, e dibenn miz Mae hag er penn kentañ a viz Mezheven 
e tistroemp dezho evit an arnodennoù. Re ziwezhat e vije bet gortoz pelloc'h 
rak, pa veze azv ar piz bihan, e chome kalz skolidi er gêr da reiñ dorn d' o 
dastum.
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Remont eo en deveze ar pep gwashañ da ober hag, e-keit ha ma vezen o 

lakaat ar re vihan da lenn hag oc'h ober goulennoù outo, eñ a rae war-dro ar re 
all gant ar skrivadennoù, an displegadennoù dre skrid hag istor Breizh. Levrig 
Frañsez Kervella a oa talvoudus da zeskiñ jediñ dre skouedoù, lurioù ha realioù.

Al levrioù roet gant Gwalarn a rannemp evel prizioù etre ar re wellañ eus 
ar skolidi ha kuchennadoù arc'hant a ginnigemp d' ar vistri ha mestrezed 
dellezekañ. Heligentañ a save etre ar skolioù merc'hed o klask gouzout pe hini 
anezho a drec'hje war ar re all, e-pad ma veze mistri skolioù paotred diseblant 
a-walc'h ouzh gourc'hemennoù an eskopti war gelennadurezh ar yezh.

Ur wechad ma oamp bet e Brasparz, e derou ur bloavezh-skol, e voemp 
degemeret gant ur Frer kozh nevez anvet e penn ar skol. Skodeget ouzh hor 
c'hlevout o komz a zeskadurezh vrezhonek, e c'houlennas : « Alors c'est du 
breton bretonnant qu'il s'agit ? ». Ken fentus e kavjomp ar goulenn, ma voe 
darbet deomp diskordañ da c'hoarzhin da heul seurt sotoni. Pa lavarjomp d' ar 
c'haezh den na oa nep brezhoneg all nemet hennezh : « Justement, » emezañ, « 
c'est ce que nous voulons supprimer ! ». Kouezhañ a reas warnomp an alvaon dirak
ur beulzig fursot ken poud e spered hag ez ajomp kuit, kouezhet hor biz meud en 
hon dorn. Ar bloaz da c'houde e oa e skol Vrasparz ur rener nevez a c'helljomp 
en em glevout gantañ.

Skol baotred Pleiben a oa ur brezhoneger mat en he fenn, met diseblant 
kaer ouzh amzer da zont hor yezh. Diskleriañ a reas deomp didroidell na roje ket
a gentelioù brezhonek, met na virje ket ouzh ar vistri a oa dindanañ da ober 
evel ma karje ganto. Pa zegasjomp dezhañ kemennadurezh an aotrou 'n eskob da 
soñj, e lavaras na anveze ket urzhioù an eskopti, met re e superiored hepken. 
Darn eus an eil-mistri a asantas d' hor goulenn, hogen gant nebeut a youl, ha 



setu ma chomas ar skol-se unan eus ar re zisterañ.

Rener skol baotred Koloreg, ur beleg anezhañ, ha mignon, war e veno, d'ar 
brezhoneg, a geuzie d' an diouer a amzer vak a vije dav dezhañ kaout evit 
skoliañ e vugale dre o lavar pemdeziek. Bep bloaz, evelato, ez aemp d' e welout 
gant ar soñj e teurvezje, ur wech bennak, hor selaou. Met boud e vezemp bep tro 
ha morse ne lakajomp hon treid en e glasoù.
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Douetik e voe ar c'hentañ degemer a reas deomp renerez skol Speied, pa 

c'houlennas ouzhomp hag-eñ na vennemp ket ober diouzh menoz emrenerien Breiz 
Atao. Evit he dinec'hiñ, e tiskouezas Remont dezhi lizher an Aotrou 'n Eskob. Ma
voe diskredik deomp ar wechad-se, e kreskas he fiziañs ennomp da c'houde, pa 
reas an itron a Sant Per, madoberourez he skol ur gentel dezhi.

Skolioù Landelo ha Plonevez-ar-Faou hor gwele gant levenez hag e kavemp 
enno frealzidigezh da zigasted meur a skol all. E pep klas, holl war un dro, e 
save ar merc'hedigoù d' hor saludiñ, laouen o dremmoù : « Demat, aotrouned ! ». 
Merenn vihan a veze kinniget deomp gant al leanezed a lakae dirazomp, war an 
daol, kafe, bara, amann ha gwestell sec'h. Plijus e veze ar c'hentelioù hag e 
welemp anat e veze bet aketus ar mestrezed da gelenn ervat o skoliadezed.

E skolig Lannedern ne oa nemet ur c'hlas hepken, enni un toullad merc'hed 
a bep oad hag un nebeudig paotredigoù war-dro pevar pe bemp blaaz. Ar re goshañ 
eus ar c'hrennardezed a laboure mat hag unan anezho, pevarzek vloaz dezhi, ez 
eas ganti seizh priz, en o zouez levr-oferenn an aotrou Uguen, alaouret ha 
goloet kaer. Fouge a oa er plac'h hag he mestrez, gounezet ganti un tamm 
arc'hant, a lavaras n' eo ket war ar galleg e vije bet tu da reiñ d' ar verc'h 
kement a brizioù talvoudus.

Un deiz, e ti skol leanezed Brasparz, a-raok pegañ gant an arnodenn, e 
kavjomp war ar porzh c'hoari div vestrez yaouank lik a c'houlennas ouzhomp 
disaouzan war gudennoù gramadeg. Anat e voe deomp e oant eus ar barrez hag e oa 
ar brezhoneg o yezh c'henidik. Gant taol-mouezh an tolead e komzent, reizh ar 
bommoù a zistagent ha ganto liv ar yezh lennek. Kemeret o devoa preder, hep mar,
da studiañ ar brezhoneg evit kaout o-unan gouiziegezh warnañ. Ne oa ket a-walc'h
dezho deskiñ lenn ha skrivañ brezhoneg d' o skoliadezed, evel ar mestrezed all, 
hag int-i a sante an ezhomm o devoa o-unan da zont da vezañ barrek warnañ.

E-kerz ar gweladennoù a rajomp diwezhatoc'h da skol Vrasparz, n'hor boe 
ket ar blijadur da gavout an div blac'h-se ken gredus ha speredek. Kerse hor boe
dezho, rak n' o devoa ket o far da genteliañ ar merc'hedigoù. War am eus klevet 
abaoe, unan anezho, c'hoar-gaer da Herve Maze, gwechall e penn an dastumadenn 
SAV, a varvas yaouank-tre.

. . . . . . . . . . . . .
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Bep bloaz, e-pad ur mizvezh penn-da-benn, e pleustremp gant hor skolioù, 

kennerzhet hon daou gant ar berzh a rae darn eus ar vugale. Kalz anezho, e 
gwirionez, a lenne peurvat hag a skrive peuz-difazi ar brezhoneg. War an 
displegadennoù dre skrid, avat, e kaved en o zouez pluennoù ampart da 
zanevelliñ, gant ampartiz, ar steuennoù o deveze da zibunañ. Hep mar e 
tiskouezent e komprenent ar pezh a c'houlennemp outo hag e plije dezho al 
labour.

Ur gartenn savet evito gant Remont, hini Breizh hag hec'h eskoptioù, a voe
dizale en istribilh ouzh ar voger, e pep klas hag, evel-se, e teskjont 
douaroniezh hor bro hag anvioù brezhonek he c'hêrioù.

Un testeni-a-studi a veze roet da bep krouadur eus ar rummad uhelañ pa 
zelleze her c'haout. Ar gerent, lorc'h enno peurliesañ, a lakae sterniañ an 
diplom a veze lakaet, e pep ti koulz lavarout, a-us da vantell ar siminal, war-
wel d' an holl. Va micher a roas tro din, meur a wech, da welout e tiez a oa ma 



'z aen dezho, an testeni a vrude gouiziegezh unan bennak eus o bugale war al 
lavar disprizet hag, alies, kasaet.

Neuze e vezen troet da grediñ e raemp ur striv efedus evit amzer-da-zont 
hor bro.

(da vezañ kendalc'het.)
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Barzhonegoù-stourm a Vro-Balestinia

Barzhonegoù ar bobl balestinat a zo brudet dre ar bed arab a-bezh, dreist-
holl abaoe 1948, pa rankas Palestiniz kuitaat o bro. Meur a varzh a zo bet 
toullbac'het gant o gwaskerien met, daoust da se, e tiwan barzhonegoù nevez 
bepred. N'int ket mui gouelvanoù hogen barzhonegoù-stourm dezho un nerzh 
dispac'hel gwirion.

I - AR MUZELLOÙ TROC'HET

Gallet em bije kontañ deoc'h
Istor an eostig drouklazhet
Gallet em bije kontañ deoc'h
An istor...
Ma n' o dije ket troc'het ma muzelloù.

SAMIC'H EL KASEM.

II. - KARTENN ANV

- Skriv : arab on 
Hanter kant mil, setu niverenn ma c'hartenn
Eizh bugel am eus 
Hag an navet... a vo ganet goude an hañv 
Ha mont a ri e fulor ?
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- Skriv : arab on
Labourat a ran gant ma c'hamaladed
Ha poaniañ a ran ganto e don ar vengleuz
Eizh bugel am eus
Diouzh ar roc'h e tennan evito
Bara, dilhad ha kaieroù
Ha ne zeuan ket war da dreuzoù da c'houlenn aluzen 
Ha ne zaoubennan ket dirak dor da di
Ha mont a ri e fulor ?

- Skriv : arab on
Ha boutin eo ma anv
Pasianted am eus
En ur vro o verviñ gant kounnar 
Ma gwriziennoù ?
Sanket oant en douar a-raok ma voe ganet an amzer 
A-raok ma tigloras ar c'hantvedoù 
A-raok ar siprez hag ar gwez-olivez 
A-raok ma kreskas kement plantenn war an douar 
Ma zad ? a zo eus familh an arar 
Ha n' eo ket eus familh an noblañsoù 
Ha ma zad-kozh a oa labourer-douar 
Izel e lignez.
Ma zi ? ul lochenn evezhier
Savet gant raoskl ha brankaj.
Ha laouen out gant ma stad ?
N' on nemet ur c'hentanv.

- Skriv : arab on
Liv ma blev ? du



Liv ma daoulagad ? gell
Merk a ziforc'h ?
Ur c'houfia war e benn hag ul lien-mouch war e dal 
Roufennet e balvioù, kalet e-giz maen 
Ken e kignont an daouarn a stardont 
Ha pezh a blij din dreist-holl
Eo eoul olivez ha tin.
Ma chomlec'h ?
Ur gêriadenn gollet... disoñjet
Dizanv he straedoù,
Hag he bugale : labourerien pe vengleuzerien, 
A zo komunourien holl
Ha mont a ri e fulor ?

24
- Skriv : arab on
Skrapet 't eus diganin gwiniennoù ma hendadoù 
Hag an douaroù a labouren gant ma bugale 
Ha lezet ganeomp ha ma diskennidi
Tra 'met meinaj
Ha gwir eo e vint laeret ivez
Gant paotred ho kouarnamant ?

- Skriv neuze
E penn ar bajenn gentañ :
N' em eus ket kas ouzh an dud
Ha ne glaskan chikan ouzh den ebet 
Met ma fell dezho naonegañ ac'hanon
E plaouin warno e-giz ur c'hi war e breizh 
Diwall... Diwall mat ouzhin
Pa vo naon ha kounnar ennon.

MAC'HMOUD DARWICH.

III. - GORTOZ AC'HANON

Ur gontell ouzh ma gouzoug
E huchan dit : « gortoz ac'hanon, ma bro » 
Ma daouarn liammet a-dreñv ma c'hein
E kanan evidout, ma bro
Evidout e kanan, o ma gloazadenn 
Me ha n'em eus ket da drubardet, 
Na drubard ket ac'hanon
Me ha n' em eus ket da werzhet
Na werzh ket ac'hanon, ma bro.
Mammvro ar palvioù trist
An dremmoù kollet
Mammvro ar gwrizioù leun a gasoni 
Mammvro ar gwad, mammvro an daeloù 
Hag an tan
Ha ret eo din harpañ ac'hanout
Te hag a zo bet trubardet,
Pe te an hini eo a harpo ac'hanon ? 
Mammvro ar gevier kozh
Mammvro ar gweledigezhioù diouganel
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Te hag a zo bet trubardet,
Da sekred e vin, pe e vi ma hini ?
Mammvro ar ranngalon
En harluoù, el lazhadegoù, er minic'hioù
Mammvro ar malizennoù, an haorioù, an aerborzhioù estren 
Mammvro ar gounnar, mamm an dismegañs



Kredet em eus er garantez a ro
Hag a deuz er brofadenn.
Ur gontell ouzh ma gouzoug
« Gortoz ac'hanon, ma bro ! »

SAMIC'H EL KASEM.

IV. - EN UNNEKVET KANTVED

E-pad kantvedoù
Em eus desket digeriñ dor ma zi dirak ma ostizien. 
Met un deiz
Em eus digoret ma daoulagad
Ha gwelet em eus ma eost, gwastet
Kompagnunez ma buhez, krouget
Ha war gein ma bugel kaezh
Ervennoù o tiwadañ.
Neuze em eus dizoloet trubarderezh ma ostizien
Ha war ma zreuzoù em eus hadet minoù-tarzh ha kontilli 
Hag en anv ar c'hleizennoù em eus touet
Ne dremeno ostiz ebet treuzoù ma zi
En unnekvet kantved.

E-pad kantvedoù
Ne oan nemet ur barzh
Kustum da vevañ e-touez kevrennidi
Bremañ on prest da darzhañ 
'Vel ur menez-tan disuj 
En unnekvet kantved.

SAMIC'H EL KASEM.

Brezhoneg gant Herve ar BEG.
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KUDENN BALESTINIA

Youenn SKIRIOU

I - Perak seurt pennad ?

Ar Balestinianed. Kazi-sur n' int anavezet gant ul lodenn vat ac'hanoc'h 
nemet evel diheñcherien kirri-nij pe evel gwalldaolerien ankenius, skraperien 
otajed. Kement-se n' eo koulskoude nemet penn beg ar skorngrec'henn, ar stlabez 
eus kudenn Balestinia a vez diskouezet deomp gant ar c'helaouennerezh bourc'hiz.

D' ar mare ma skrivan ar gerioù-mañ emeur e tagañ hag e peurflastrañ kamp 
Tall-el-Zaatar, ur c'hamp repudi Palestinianed. Miliadoù a dud lazhet 'zo bet 
eno.

Degas a ra da soñj an emgann-se ez eus eno ur gwall gudenn a zlefed anaout
diouti muioc'h eget skeudennoù bennak strewet ha distag, hep meizerezh, hep 
intent peseurt mod en em lec'hiont an eil da geñver eben, na da geñver hon 
c'hudennoù deomp-ni.

E-barzh ar c'helaouennoù brezhonek eo brasoc'h c'hoazh ar gaou da 
zislaret, rak an nebeut 'zo bet kontet 'zo euzhus a-walc'h (1). Ger ebet eus an 
divroerezh, eus ar gwaskerezh, eus ar c'horvoerezh a vez ar Balestinianed o 
c'houzañv. Ger ebet eus o stourm e pennad Per Penneg " Ur sell war an emsav 
sionour " bet embannet e-barzh Al Liamm niv. 154. Ger ebet eus ar c'hudennoù-se 
e-barzh an niverenn 44 diwar-benn " Israhel ".

Setu m' em eus bet goulennet digant ur Palestinianad skrivañ ur pennad da 
zisplegañ ar gudenn, pennad hag a drofen e brezhoneg. Asambles gant ur c'hamalad
dezhañ eus Bro-Liban en deus skrivet ar pennad a gavoc'h an droidigezh vrezhonek
da heul. Roet oa bet din e miz Mezheven 1975. Abalamour da abegoù personel em 
eus lakaet ur bloaz a-benn treiñ anezhañ. Va digareziñ a c'houlennan digante ha 
diganeoc'h, hogen me 'soñj din e chom talvoudus ar pennad.

(1) Skrivet eo bet ar pennad-mañ a-raok ma vije bet embannet ur pennad diwar-
benn Palestinia e-barzh Pobl Vreizh (Niv. 80 - Gwengolo 1976).
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Dislaret ar gaou em eus laret. Met n' eus ket nemet se. Pouezus eo ivez 
gwelet ar sklaerañ posubl e-barzh ar gudenn balestinian-se. El lennegezh emsavel
e vez diskouezet deomp dasorc'hidigezh an hebraeg evel skouer ur yezh oc'h 
adsevel a varv da vev a-drugarez da youl ar Yuzevien, a-drugarez da youl pobl ar
Yuzevien. Hogen kuzhet e vez an nerzhioù sokial o deus roet an tu d' an nebeut 
hebraegerien da zasorc'hiñ o yezh : sikour an impalaouriezh saoz hag ar 
c'hapitalioù yuzev hag o deus savet Israel hag e-se sikouret ar sionourien hag 
a-benn ar fin ar yezh a felle d' ar sionourien adsevel, an hebraeg. Kuzhet eta 
an nerzhioù gwirion zo pennabeg dasorc'hidigezh an hebraeg ha dre-se lakaet da 
grediñ eo dre volontez an dud e vije bet adsavet an hebraeg.

Ha reiñ se da skouer. Deomp eta, Bretoned da stourm heligentañ evit ar 
brezhoneg, seul daeroc'h, seul bennekoc'h ha strishoc'h e vo ho stourm hag ho 
youl, seul welloc'h e vo : sellit ouzh ar Yuzevien ! Ma teuit ket a-benn n' eo 
ket dao klask gwall bell, dre ho faot eo, n' hoc'h eus ket en em ouestlet 
trawalc'h d' ar brezhoneg.

Dinac'het e vez mod-se holl nerzhioù ar gevredigezh, an holl nerzh zo 
mestr war he dazont. Gwellañ doare da goll an dud, d' o dallañ ha miret oute 
gellet levezoniñ he dazont, da laret eo diskar ar galloud gwasker.



Sed ar pal, diemskiant marteze, zo gant seurt doare soñjal. Pouezus eo eta
anaout ha reiñ da anaout ar gwellañ posubl pezh 'zo o c'hoari e Palestinia e 
gwirionez, evit evel-se kaout sikour da gompren gwelloc'h pezh zo o c'hoari 
amañ.

Daoust hag ar pennad da heul, bet skrivet bloaz 'zo gant tud eus Bro-Liban
ha Bro-Balestinia, a bermeto deoc'h da gompren da vat pezh a zo c'hoarvezet du-
hont ? Displegañ a ra sklaer d' am soñj peseurt mod eo bet savet Israel, peseurt
mod eo bet skarzhet Palestinianed eus o bro, korvoet ha gwasket didruez.

War an doareoù vije dezho d' en em sevel, war an doare da welet an 
darempredoù gant ar broioù arab all, ne vijen ket gwall akord gante. Da zigentañ
e tispleg ar re-mañ, ar stourm zo renet du-se zo un emsav pobl. Forc'hellek eo 
an doare-se da gompren an traoù. Forc'hellek an diazez, faos alies ar 
sturierezh, ar c'hlozadurioù.
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D' hen barn n'hoc'h eus ken lenn ar pennad da heul, bet skrivet gant tud 

eus ar vro ahont, engouestlet e stourm o " fobl ". Skrivet eo bet en nevez-hañv 
1975, komz a ra an oberour ennañ eus Pobl Balestinia unanet gant ar Bobl 
Libanat, komz a ra eus gouarnamant Siria, unan araokelour hag arab ha dre-se 
harp surañ ar Balestinianed. Meizañ a rae, bloaz a-raok (eus ar vro eo), oa ar 
brezel o vont da sevel. Ha klozañ a ra : « N' eus ken youl ur bobl o stourm evit
enebiñ outi (an impalaouriezh). Setu pezh emañ Pobl Balestinia (...) o prouiñ ».

Bloaz war-lerc'h e c'hellomp keñveriañ ar c'hlozadur-se gant an darvoudoù.

Brezel 'zo bet. Met gant piv eo bet unanet, gant piv eo bet ar 
Balestinianed o stourm ? Gant ar Bobl Libanat pe gant renkadoù zo ? Gant pere ? 
Gant ar re baour, ar " proletaria ". A-enep da biv ? Enep ar falañjisted 
libanat. An disparti n' eo ket bet un diforc'h pobloù, met un diforc'h renkad.

N'eo ket an emskiant pobl he deus unanet an dud-se er stourm, met o 
interestoù renkad.

Ha da c'houde, piv 'zo deuet da harpañ ar falañjisted p' eo deuet anat ne 
c'hellfe ket ar re-mañ dont a-benn eus o enebourien ? Siria ! Gouarnamant Siria,
an hini a seblante betek-hen harp surañ ar Balestinianed, eo an hini en deus 
kaset e dankoù enep ar vreudeur arab !

Setu klozadurioù an oberourien, freuzet ha dinac'het gant an 
darvoudoù !...

Ya, youl Pobl Balestinia n' eo ket bet sufis. Ne ziskoulm netra entanañ ar
" youl bobl ".

Dav klask donoc'h da gompren. Dav klask gwelet peseurt mod eo en em gavet 
arme Siria, daoust dezhi bezañ arab hag « enebourez touet » Israel, skoaz-ouzh-
skoaz gant mevelien Washington o lazhadegañ Palestinianiz ha Libaniz. Peseurt 
mod tankoù amerikan, falañjisted libanat enne, oa kichen-ha-kichen gant tankoù 
rusian, soudarded sirian enne, o tagañ hag o flastrañ ar broleterien libanat ha 
palestinat.

Met se zo hiroc'h eget kinnig an droidigezh 'zo da heul amañ ! Gant ma 
sikouro lennerien Al Liamm da veizañ reishoc'h pezh 'zo o c'hoari e 
Palestinia... hag ivez diwezhatoc'h pezh 'zo o c'hoari e Breizh.

Eost 1976.

29
ABDALLAH ha RAMADAN



daou gamalad eus Liban ha Palestinia

II. - Palestinia o stourm

« Ar Yuzevien ? Ur relijion o deus, ha n' omp ket kontrol dezhe. Ar 
sionourien eo o deus skrapet hon douaroù diganeomp ; sikouret ma 'z int bet gant
an Impalaouriezh ha bremañ emaint e klask lakaat an holl dud, ar bed a-bezh da 
grediñ zo gante gwirioù sakr war Balestinia, met se n' eo ket gwir. »

ISMAIL SIZHAN a Vro-Balestinia,
17 vloaz, stourmer e El Fatc'h.

Komzet e vez hiziv eus kudenn Balestinia. Daou du enep zo e kont : Pobl 
Balestinia diouzh un tu hag ar Sionourien diouzh un tu all. N' eo nemet en ur 
studiañ peseurt mod eo bet diwanet ha kresket ar sionouriezh e c'heller kompren 
tra pe dra en afer, ha gwelet 'benn ar fin ez eo honnezh un diskoulm fall da 
gudennoù gwirion.

Gwrizioù ar gudenn

Ar wir gudenn, da zigentañ tout, oa buhez diaes ar Yuzevien en Europa en 
XIXvet kantved. War washaat ez eas tro fin ar c'hantved ken e teuas d' ur barrad
gouennouriezh enep Yuzev. A-viskoazh oa bet ar Yuzevien bouc'hed bevez, bouc'hed
divec'hiañ ar gristeniezh, hag ar memes roll oa ganti c'hoazh er gevredigezh 
vourc'hiz-se a oa krog e eil hanterenn ar c'hantved da vont tre en hec'h 
enkadenn. Hag, evel e pep enkadenn, e servij an enep-yuzevouriezh da guzhat ar 
c'hudennoù gwirion. E-barzh Bro-C'hall eo dav d' ar vourc'hizelezh dihentañ 
kounnar al labourerien dreist-korvoet, hen ober a ray a-drugarez d' an enep-
yuzevouriezh. E kreiz Europa eo gwashoc'h c'hoazh an traoù gant ar Yuzevien : 
pogromoù, jahinerezh. « Pa ne yae ket mat an traoù e-barzh Impalaeriezh an d-
Tsared, e veze krouget un nebeut Yuzevien evit sioulaat an dud. » Hogen d' ar 
mare-se, e Impalaeriezh an Tsar hag e hini Aostria, oa krog ar minorelezhioù 
broadel, alies dre nerzh bourc'hizelezhioù ar c'hornad, d' en em sevel ouzh ar 
galloud diharz oa en Impalaeriezhioù-se. En em lec'hiañ a reas ar Yuzevien e-
mesk an nerzhioù digreizañ-se dre ma oant ar re ar muiañ gwasket. En 
degouezhioù-se eta e tiwanas ar vroadelouriezh yuzev, dreist-holl er getoioù e-
lec'h int bet rediet d' en em vodañ abalamour d' ar gwaskerezh.
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Adal 1881, e-kreiz ur barrad enep-yuzev e tiwanas e diaspora ar Yuzevien, 

e Bro-Rusia, ar menoz da vont da sevel trevadennoù douar e Palestinia. Ha d' ar 
mare just a-walc'h ma tarzh afer Dreyfus e Bro-C'hall, e skriv Herzl e levr " Ar
Stad Yuzev " hag en em yod ar c'hentañ Kendalc'h Sionour e Bales e 1897.

Peseurt menozioù oa bet lakaet en a-raok eno ?

- lakaat un harz da boanioù ar Yuzevien en ur zistreiñ da Sion : 
trevadenniñ Palestinia gant labourerien hag industrialed yuzev ;

- reoliañ en politikel ar Yuzevien

- kreñvaat ar vroadelouriezh yuzev.

Pouezañ a ra ivez an ideologiezh sionour war dibarded ar bobl yuzev pa 'z 
eo hi ar bobl dibabet hag en-se ur bobl dreist d' ar re all.

Tec'hout evit klask terriñ an digenvez ne oa ken, tec'hout da vont daved 
un digenvez gwashoc'h. Hag ouzhpenn-se, se a dalveze laret o doa an holl 
Yuzevien, labourerien ha bankourien an hevelep interestoù.



Pell oa bet al luskad sionour-se evit bodañ an holl Yuzevien. Al lodenn 
vrasañ eus ar re-mañ a chomas - hag a chom c'hoazh - e-mesk ar pobloù e-lec'h ma
oant a-ziagent. Etre 1881 ha 1912 a-ziwar 3 177 000 a Yuzevien o doa divroet, n'
eus bet ken 1,9 % dioute oa bet aet da Balestinia. Al lodenn vrasañ a yae d' ar 
Stadoù-Unanet.

Un drevadenn saoz.

Ha neuze, perak Israel ?

Abalamour m' o deus ar sionourien, e-pad ar brezel bed kentañ c'hoariet a-
du gant ar broioù kapitalour bras.

En em gavet oa ar gapitalouriezh, e broioù ar c'hornog e fin an XIXvet 
kantved d' ar poent ma oa dav dezhi klask danvezioù krai ha marc'hadva en 
diavaez, ezporzhiañ kapitalioù ha postañ anezhe er-maez eus Europa ; a-hend-all 
e vije manet mouget. Mare rannidigezh ar bed ha diazezidigezh an Impalaeriezhioù
Saoz ha Gall an hini voe, pep hini o klask pakañ ar muiañ a zouaroù dre ar bed 
a-bezh. O 'n em chikanañ oa impalaouriezhoù Europa, pep hini e klask tapout an 
Impalaerezh Ottoman a oa war he zalaroù. Rak un hent kenwerzhel ha stratejikel 
war-zu ar Reter oa homañ. Hag ouzhpenn-se e seblante e vije tu da dennañ 
pinvidigezhioù diouti (penn kentañ marevezh ar petrol eo...).
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Adal 1915 e fell da renerien Vro-C'hall lakaat o c'hrabanoù war Vro-Siria 

ha war Vro-Liban. Diwar neuze e vo pal ar Saozon krouiñ e Palestinia, hag a zo 
ul lec'h stratejikel a-zoare, ur Stad kreñv dindan wardoniezh Breizh-Veur, evit 
gwareziñ trevadennoù saoz an Ejipt. D' ar memes mare, e-kreiz ar brezel, e teuas
da soñj ar Saozon bezañ sikouret gant Yuzevien eus ar Stadoù-Unanet : lod anezhe
eno hag a oa mondianed a boulzje war ar gouarnamant US da vont tre er brezel-
bed... hag en eskemm e sikourje Bro-Saoz da grouiñ ur vro yuzev e Palestinia. 
Disoc'hañ a ra ar marc'hataerezh-se war diskuliadur Belfour d'an 2/11/17 ma 
tivizer ennañ krouiñ un " Oaled yuzev e Bro-Balestinia " ha na vo ken un 
drevadenn saoz kuzh ha marc'had-mat evit ar Saozon peogwir ez eo ar sionourien a
zegas tud hag an arc'hant d' he sevel.

Setu eta un dro gaer hag a seblant kontantiñ an holl... hag a seblant 
nemetken rak bez' zo tud ha ne soñjer ket nemeur enne... Bez' zo 700 000 a 
Arabiz e chom e Palestinia, hag a veve e peoc'h gant an 85 000 a Yuzevien oa er 
vro d' an ampoent. War wel e teuas ar gudenn avat e 1921 gant ar manifestadegoù 
gwadek a darzhas, bloaz warlerc'h diazezidigezh ar velestradurezh nevez, etre 
Arabiz ha Yuzevien (10 000 oa en em gavet en ur ober ur bloaz : ar c'hapitalioù 
nevez deuet d' ar vro a zedenne tud). An drevadennidigezh a yeas war gresk : 80 
000 enbroer etre 1921 ha 1929. Bez' oa 400 000 a Yuzevien e 1939... ha 950 000 a
Arabiz.

Trevadoù labour-douar dreist-holl oa bet savet gant ar Yuzevien war 
zouaroù Arabiz bet diberc'hennet pe war zouaroù bet prenet gant an " Jewish 
Agency " a oa pinvidik mat. Ospitalioù, skolioù evit ar Yuzevien, ur " Vodadeg 
Vroadel " yuzev ha servijoù sokial yuzev : setu e vezed krog gant ur seurt " 
apartheid ", pezh a lakae tost dic'hallus nep kenlabour gant an Arabed.
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Adal 1929, e-pad o c'hendalc'h, e teu sklaeroc'h mennad ar sionourien : 

dav eo kreskiñ niver ar Yuzevien a-benn dont da vezañ ar brasaiñ niver ha krouiñ
a-ziwar-se ur Stad Yuzev. Nac'h pep kenlabour gant an Arabed.

Ar manifestadegoù enep an trevadennadur a voe en o barr gant emsavioù ar 
bloavezhioù 1936/39. Klask en em sevel a reas ar Balestinianiz. Flastret e voent
gant an arme saoz. Da heul se e voe un harz-labour a badas c'hwec'h miz. Ken 
gant ar pegen hir a badas e weler pegen kreñv oa an eneberezh. Met c'hwitañ a 
reas an emsavadeg ha se dreist-holl abalamour : 1°) ma oa e Palestinia ur 
marc'hadva yuzev distag ha pouezus a-walc'h, setu n' helle ket an Arabed 



levezoniñ evit gwir an ekonomiezh sionour ; 2°) ne oa renerezh dispac'hel ebet.

Trubuilhet gant ar grevus ma oa erru an traoù, e kinnigas ar Saozon ul 
Levr gwenn ma oa ennañ anv eus dieubidigezh Palestinia a-barzh dek vloaz. Miret 
'vije bet an enbroadur en tu-mañ da 75 000 a dud bep 5 bloaz.

Gwall deuc'h oa al levr gwenn-se, ha savet re ziwezhat. Hogen disoñjet 
krenn e voe kerkent ha savet, beuzet m' eo bet an afer gant reuz an eil brezel 
bed ha gant an implij o deus graet ar sionourien eus jahinerezh euzhus an Nazied
ouzh an Yuzevien.

Krouidigezh Stad dieub Israel

E 1946 e kinnig ar Saozon d' ar Yuzevien ha d' an Arabed rannañ Bro-
Balestinia. Daskinnig a reas Arabiz ur raktres all :

- krouidigezh ur gouarnamant da c'hortoz a vije ennañ kannaded pep 
kumuniezh diouzh niver an eil hag eben ;

- krouidigezh ur vodadeg lezenniñ, savet hervez an hevelep doare ;

- savidigezh ur c'henskrid da ziazezañ ar stad, a vije ennañ : krouidigezh
ur stad unvan ha demokratel gant ur parlamant. Gwarezet e vije bet al lec'hioù 
santel ha  paouezet gant an enbroadur yuzev ;

- goude an dilennadegoù (un den - ur vouezh) a vije bet dibabet ur penn 
stad ha diskleriet dieub Bro-Balestinia.

Daoust da Vro-Saoz a glaske derc'hel he mandad war ar vro, e tivizas an 
ONU e 1947 :

- krouiñ ul lodenn arab, 735 000 a dud enni, 10 000 dioute o vezañ 
Yuzevien anezhe ;

- krouiñ ul lodenn yuzev, 905 000 e dud enni, 507 000 dioute o vezañ 
Arabed anezhe ;

- ul lodenn etrevroadel e kêr Jeruzalem.
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Dont a ra sklaer diwar neuze ez eo ar Stadoù-Unanet ar gwir vistri.

Hogen ne voe evit gwir nemet ul lodennidigezh e komzoù : divizet e voe an 
harzoù gant ar brezel a oa renet gant ar sionourien a-enep ar Stadoù arabat 'oa 
tro-war-dro (1) ha war un dro e voe divizet ivez krouidigezh Stad Israel.

Pobl Balestinia, hep armoù, ne fiñvas ket pe dost, dreist-holl war-lerc'h 
ma oa bet lazhadeget an 260 annezad oa er vilajenn anvet Deir Yassin gant 
bandennadoù sionourien armet, hag abalamour ma oa bet aozet gant ar bandennadoù 
sionourien-se ar sponterezh war an Arabed : preizherezh, lazherezh...

Kalvar ar Balestinianed.

Gant krouidigezh Israel e krogas kudenn ar repuidi balestinian : muioc'h 
evit 90 000 a dud o doa kollet pep tra hag e tec'hjont da c'h-Gaza (hag a voe 
staget diwezhatoc'h ouzh an Ejipt), d' ar Sisjordania (hag a oa d' ar mare lod 
eus eus Rouantelezh Hachemit) pe pelloc'h c'hoazh.

Ha war un dro e teraouas kalvar ar Balestinianed o doa fellet dezhe chom 
en o bro c'henidik. Skrapet voe gant ar Stad " douaroù kumun " ar c'hêrioù. War 
zigarez a surentez e voe difennet gant an arme kalzik a gêriadennoù chom enne : 



aezet voe da c'houde " rekizisioniñ" an douaroù-se da sevel kibboutzim (pa ne 
veze ket skrapet an douaroù hep muioc'h a c'heizioù war zigarez oa " dianket " 
ar perc'henn).

Labourerien-douar oa ar Balestinianed, ha pa oa bet laeret digante o 
benveg labour, o benveg produiñ, oant deuet da vezañ gwir bariaed en o bro, 
divroidi en o bro, n' o doa alies tamm frankiz ebet :

- dre gwidreoù al lezennoù israelian, lod anezhe n' o deus broadelezh ebet
;

- n' hellont profitañ eus sikour sokial ebet : " sekurite sokial ", 
retred, yalc'hadoù ;

- n' hellont ket pourmen digabestr : dleout a reont goulenn un aotre evit 
kuitaat ar gêr e-lec'h m' emaint o chom, ha pa ne vefe ken evit un devezh :

- n' eus tamm gwir ebet da laret e soñj : pep eneberezh ha pa ve ken dre 
gomz, zo mouget didruez. Boaz e vezer eno da furchal tier, da herzel tud... Er 
prizonioù e vez boureviet tud. Hen flatret eo bet taer gant kengorioù enklask 
alvokaded israelian zoken (evel an Ao. Felicia Langer, da skouer). En aner.

Koulskoude splann eo a seblant deomp, ne vo diskoulmet tra ebet e 
Palestinia keit ha na vo ket anzavet eo Palestinia bro ar Balestinianed. Met da 
betra servij Israel eta ? Pezh zo c'hoarvezet da c'houde 1948 hen desko deomp.

(1) Bro-Liban digabestr a c'houde 1943, evit gwir e 1946, 800 soudard en hec'h 
arme.
Bro-Siria dizalc'h nemet adal 1946.   
Transjordania hag oa tost dindan wardoniezh saoz.
Ejipt hag a oa ur rouantelezh stag ouzh Breizh-Veur.
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Israel, mevel ar Stadoù-Unanet.

Penaos en em gavas Israel ha Washington dorn ha dorn kontrol d' al 
luskadoù dieubiñ e-barzh broioù arab ar reter nesañ ?

Ar bloavezhioù 50 'oa mare ar brezel " yen " etre ar Stadoù-Unanet hag an 
URSS.

Hag e 1952, pa gasas Nasser ar major Ali Sabry da Washington da c'houlenn 
kaout armoù evit an Ejipt e chomas Ejiptiz o c'hortoz e-pad ur miz bennak a-raok
dont en-dro gant seurt ebet.

D' an nevez-hañv 53 e kinnigas ar sekretour-stad John Dulles da Nasser an 
armoù goulennet gant ma teufe an Ejipt e-barzh ar c'hevre soudardel enep an URSS
(pezh oa o tont da vezañ ar CENTO). Respont a reas Nasser : « N' eo bet Rusia 
gwech ebet un dañjer evit hon bro e-pad an Istor a-bezh. Ha ken pell emañ ha ne 
c'hellfe ket hen ober ha pa glaskfe. N'eus ken un enebour a anavezomp er mare-
mañ en Ejipt, an alouber en deus trevadennet hon bro e-pad 70 vloaz an hini 
eo... Ober goap diouzhimp e rafe an dud ma klaskfemp lakaat anezhe da grediñ e 
teufe ar Saozon da vezañ eus hon c'hostez war zigarez ur sinatur ».

Krediñ a rae an Amerikaned, d' ar mare-se, ne c'helle den derc'hel oute en
ur mare ma oa ar VIvet kevrenn merdeadurezh mestr war ar Mor Kreizdouarel ha 
nac'h a reas Dulles da Nasser an armoù goulénnet...

Digant ar Rusianed e prenas Nasser e armoù neuze. Hag e 1956 e respontas 
Dulles en ur nac'h an arc'hant prometet gant an USA evit sevel bardell Assouan. 
(Goulenn a rae evel digoll an tu d' an Amerikaned da gontroliñ ekonomiezh hag 
arme an Ejipt.)
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Anavezet eo penaos e kasas Nasser an dorzh dezhañ d' ar gêr : lakaat kanol Suez 
dindan ar stad a reas, ar ganol hag a oa pennañ pinvidigezh ar vro.

En em lakaat a reas Tel-Aviv gant Londrez ha Pariz da gas da benn un 
argadenn " adperc'hennañ " hag a c'hwitas.

Setu e komprenas renerien Israel ne oa tu dezhe ober tra ebet ken hep 
skoazell an USA, hag ar skoazell 'voe goulennet hep gortoz pell.

E Bro-Siria, gant an dilennadegoù, e teuas ar galloud gant ar gostezenn 
enep impalaerour ha dibab a reas, en em harpañ war an URSS da sevel hec'h arme. 
Ar c'hentañ kannad komunour eus ar bed arab voe dilennet e Damaz. Setu an dañjer
komunour e tont spisoc'h er Reter Nesañ... VIvet kevrenn merdeadurezh US a zeuas
tre dirak aodoù Siria. Setu, da neuze e kinnigas Israel e servijoù d' ar Stadoù-
Unanet.

E miz Ebrel 57, e skriv Ben Gourion da z-Dulles : « Bro-Siria e tont da 
vezañ ur c'hreñvlec'h eus ar gomunouriezh etrevroadel, setu hag a zo unan eus an
darvoudoù an dañjerusañ a zo bet biskoazh evit ar " Bed Dieub ". Fellout a rafe 
din tennañ hoc'h evezh war ar pegen drastus e vije ma teufe a-benn ar 
gomunouriezh etrevroadel d' en em ziazezañ da vat er Reter Nesañ. Krediñ a ra 
din ne zlefe ket ar bed dieub asantiñ d' an dra-se. Pep tra a vo a-benn ar fin 
diouzh pegen start e vo ar Stadoù-Unanet er Reter Nesañ evel broad rener e-touez
ar broadoù dieub ».
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Klask a ra Ben Gourion bezañ, evit Washington, gwellañ marc'heg an enep-

komunouriezh er Reter Nesañ. Didroc'h eo al linenn a gas eus tad Israel betek 
Jeneraled 67...

« ... Eus un deiz d' egile, kartenn ar Reter Nesañ hag hini ar bed a-bezh 
oa bet kemmet penn-da-benn. Deuet oa a-benn ar Rusianed da gaout sonn er Mor 
Kreizdouarel hag er Mor Ruz... Ma n' he dije ket Israel kroget gant brezel miz 
Mezheven 67 a vije bet tremenet ar Reter Nesañ, Azia ar Su, Azia ar Reter hag 
ivez lodenn vrasañ ar c'hevandir amerikan dindan levezon an Unvaniezh Soviedel. 
»

Skrivet eo bet ar gerioù diroll-se gant ar Jeneral Herzog, aet mezv ma oa-
eñ gant trec'h Israel er brezel 67. Holl renerien Israel, eus Ben Gourion betek 
Golda Meir hag Itzhek Rabin, o deus, diwar goust o fobl, klasket bezañ jandarmed
an interestoù impalaour er Reter Nesañ.
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An eneberezh palestinian.

E-pad ma oa kresket ar gwaskerezh en diabarzh gant Israel ha kinniget en 
em ledañ en diavaez, e oa eneberezhioù o klask sevel.

El Fatc'h e 65, Harozed an Distro e 66, skourr Palestinia al luskad 
broadelour arab gant Habach... met hini ebet anezhe ne oa kreñv mat evit gwir.

An aozadur ofisiel enebiñ oa an OLP, bet krouet e 64 gant ar gouarnamantoù
arab. An ALP oa e arme lodenn eus an armeoù arab. Lakaet voe splann pegen gwan e
oa gant brezel 67.

Evel emgann an David bihan ouzh ar Goliath drouk a oa bet diskouezet ar 
brezel-se gant Israel, da lavarout eo ur stad vihan peoc'hgar lakaet en arvar 
gant ur c'hengevredad stadoù hag a oa o klask e zistrujañ.

Pelec'h emañ ar wirionez ?

Adal kreiz bloavezh 66 o doa renerien Israel displeget d' ar broioù amezeg
e vije gwelloc'h ne cheñchfe ket muioc'h an degouezhioù politikel er c'hontre. 



Hogen e 66 en em gavas tu kleiz ar BAAS sirian er galloud ha klask a reas kas ar
vro war un hent muioc'h araogelour, gant harp ar broioù komunour. Ouzhpenn-se e 
klask Siria tostaat ouzh Ejipt Nasser. Dañjerus eo kement-se evit interestoù an 
USA, hogen prest eo Israel, hervez a anzav ar Jeneral Pelled, unan eus jeneraled
an trec'h e 67 hag a ziskuilh e 72 : « Laret oa un dañjer a lazhouenn evidomp, 
laret oa Israel o stourm evit tremen hep bezañ mouget, ne oa ken laret gevier, 
se ne oa ken ur bleuff. Gant hec'h arme, an hini kreñvañ hag an hini modernañ, 
he deus gellet Israel ober ur brezel " prim " (3 devezh), peurgetket ouzh an 
arme ejiptian na oa tamm evit hon arme, daoust d' hec'h armoù modern, abalamour 
d' he frammadur dizere ».

Ha setu, war-lerc'h ar brezel-se, stagadennoù douar adarre - Sinai, Gaza, 
Jeruzalem, ar Golan, Sizjordania - hag adarre an dibunadegoù repuidi o tec'hout 
diouzh an aloubidigezh.

Kinniget voe, dre dezo 242, gant Kuzul Surentez an ONU e vije anzavet 
Israel gant ar broioù arab, hag e vije dieubet an douaroù aloubet, roet an tu d'
ar repuidi da zont en-dro. Israel n' asantas ket.

Ma 'z eo bet ar brezel-se un drec'hidigezh, ez eo bet ivez un 
diskuilhadenn :
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- diskuilhet natur emledañ Israel ;

- diskuilhet gwander an armeoù arab ;

- diskuilhet diaozidigezh ar Balestinianiz. Kemer skiant eus se a raent a-
ziwar neuze ha kresk bras 'voe gant an aozadurioù enebiñ.

Kresk bras mat voe gant El Assifa (skourr soudardel El Fatc'h). Savet voe 
neuze ivez El Saika, aozadur kar d' ar BAAS sirian. An eil aozadur war-lerc'h El
Fath a zo an FPLP dioutañ evit en em ziskleriañ marksour ha dont a reas ennañ 
ivez Talbenn ar Bartizaned, hag a oa bet savet a-ziwar strolladoù komunour ar 
vro. Lodenn vrasañ izili an aozadurioù-se a zeu eus ar c'hampoù repuidi.

Kampoù embregiñ a vez dalc'het gante ha roet e vez enne ur stummadur 
soudardel ha politikel d' ar fedayin. Met ouzhpenn-se e klask an aozadurioù-se 
labourat e vilajennoù Jordania, Sizjordania ha Bro-Liban... ha klask sikour ar 
repuidi en ur grouiñ skolioù, aozadurioù yec'hed h.a... hag ezhomm dioute rak n'
eo ket druz ar geusteurenn a-ziwar skoazell an ONWRA (ur skourr eus an ONU).

Diskouez d' an alouber israelian a reas an aozadurioù-se a vez en dro 
dezhe ur c'halz a aozadurioù bihan all, pegen kreñv ez int, e-pad emgann Karame 
e 68 ha da c'houde dre daolioù-bagadoù, gwalldaolioù ouzh arme Israel... 
Niverus-tre e teu da vezañ ar gwalldaolioù-se ha nec'hiñ a reont an enebour. Ha 
war un dro ez a war-raok an Enebezh : votet 'zo ur Feur-emglev Broadel, e 1968 e
kêr g-Kaero, gant ar strolladoù zo e-barzh ar c'huzul broadel palestinian. 
Adaozet eo an OLP ha fraezh eo pal an holl : dieubiñ penn-da-benn Palestinia dre
ar stourm.

Diouzh kentelioù darvoudoù 1970 ( flastret ha lazhadeget darn eus al 
luskad palestinian gant Hussein, roue Jordania) e voe krouet gant an emsaverien 
eus an douaroù aloubet, a-ziwar intrudu ar gomunisted, Talbenn Broadel 
Palestinia a vez lakaet gantañ ar pouez war ar stourm politikel 'zo da ren war 
un dro gant ar stourm dre an armoù.

Setu ma en em gavas an OLP e-barzh brezel 1973, diazezet gwelloc'h, gant 
kevrennoù arme kreñvoc'h ha gwelloc'h anavezet ivez dre ar bed holl.

Ar goell dastumet goude miz Mezheven 67 a zifloupas war wel e miz Here 73.
Kreñvaet gant skoazell ekonomikel soudardel ha teknikel an URSS e tiskouezas 
Bro-Ejipt ha Bro-Siria e oa tu da drec'hiñ war Israel, daoust d' he brud. 



Kreñvaet e voe an Eneberezh goude ar brezel, dreist-holl dre m' he doa boulc'het
un trede talbenn tre e diabarzh Bro-Israel.
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P' he deus gwelet Israel ne vije ket tu dezhi d' en em zibab gant ar 

gudenn dre ar brezel, e klaskas Tel-Aviv ha Washington mont " kammedig ha 
kammedig " da lavarout eo fregañ an talbenn arab en ur sinañ ar peoc'h bro ha 
bro.

Hogen a-ziwar vremañ ne c'hell ket an nerzhioù arab, ar re ar muiañ 
kilstourm zoken - Jordania da skouer - gwerzhañ dirak ar bed holl Pobl 
Balestinia d' ar Stadoù-Unanet. Abaoe 1974 eo bet anzavet ar fed broadel 
palestinian gant ar bed a-bezh en ONU. N'eus ket ken kistion eus ar boblañs a 
repuidi met eus ur Vroad he deus gwirioù war he douar hag ar gwir da gaout he 
Stad.

En ONU en deus Arafat adlaret n' en deus gwech ebet an OLP, daoust d' ar 
gevier israelian, fellet dezhañ stlepel ar Yuzevien d' ar mor. Krouiñ ur Stad 
demokratel lik e Palestinia m' o dije enni Yuzevien hag Arabiz an hevelep 
gwirioù : setu pezh eo ar pal ! Evit tizhout ar pal-se eo prest an OLP da 
asantiñ d' ur Stad palestinian war ul lodenn hepken eus an douaroù.
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Petra respontas Israeliz ?

« Argas torfetourien an OLP a raio hor bro ha prest omp da zistruj o 
c'hampoù betek na vo sevenet ar justiz, » eme J. Tekoah en ONU.

« N' eus ket kistion da zispenn an trevadennoù 'zo en douaroù bet aloubet 
na da c'horrekaat ar yuzevekaat e-barzh kornioù bro 'zo. »

 S. Peros. - Mae 75 e-barzh " Le Monde ". 

Diaes e vije stankañ gwelloc'h hent an emglev !

Pelec'h emaomp bremañ e Mezheven 1975 ?

En enkadenn ar sistem kapitalour emañ Israel ivez. Rak daoust d'al lufr 
sokialour a vez roet gant ar c'hibboutzim ez eo Israel ur vro gapitalour : ar 
c'hibboutzim n' eus enne nemet 3 % eus ar boblañs hag ouzhpenn-se emaint da vat 
er sistem kapitalour dre m' emaint e darempred gant ar bankoù ha dre ma 
implijont mevelien pe devezhourien evel n' eus forzh petore patron all. War 
washaat ez a c'hoazh an ekonomiezh dre benn d' ar politikerezh brezel a vez gant
ar renerien : monc'hwezh red, dleoù diavaez, dilabour. Startoc'h-startañ eo ar 
vuhez da boblañs Israel hag ar peoc'h eo he c'hoant brasañ. Met e-keit-se emañ 
he renerezh oc'h ober muioc'h-mui a dagadennoù-atizañ : gwalldaolioù war Vro- 
Liban, stokadennoù a bep seurt gant ar broioù amezek. Gwelet a reer eta n' eo 
ket nemet ar pobloù arab, met ivez pobl Israel, o dije interest e yafe Tel-Aviv 
da vreutaat da guzuliadeg Geneva e-lec'h ma vije an OLP ivez.

Pennekoc'h tud eget renerien Israel, n' eus nemet o mistri eus Washington.
Daoust da c'hwitadennoù Kissinger, gant Sadat da skouer, pa seblante hemañ, e 
penn kentañ, prest da vont tre e-barzh c'hoari an " Dear Henry ", emañ Israel 
hag ar Stadoù-Unanet o klask adkregiñ gant o folitikerezh kammedig ha kammedig. 
Ur skoilh zo evel just : pouez an eneberezh palestinian. Un diskoulm : distruj 
anezhañ dre an nerzh.

Digredus a c'hellfer soñjal. N' eo ket kement-se : setu pezh 'oa prest d' 
ober gouarnamant soudardel Bro-Liban hag ar bezenoù faskour. (Gouzout 'ouier 
emaint e darempred gant ar Stadoù-Unanet.) Met miret int bet d' hen ober gant an
emsavadeg poblel, ar Balestinianiz o vezañ unanet gant ar boblañs libanat.

41



Diskrupuilh eo an impalaouriezh hag he mevelien ha prest d' ober forzh 
petra. N' eus ken youl ar bobl o stourm evit enebiñ outi : setu pezh emañ Pobl 
Balestinia, war-lerc'h hini Bro-Vietnam, o prouiñ.

Mezheven 1975 - brezhoneg gant Y. SKIRIOU.
Echuet an droidigezh e miz Eost 1976.

GERIOU DIAES
Monc'hwezh : lavarout a reer ez eus monc'hwezh pe gresk ar prizioù, da lavarout 
eo pa c'hwezh ar c'hementad moneiz da genver ar c'hementad marc'hadourezh a zo 
da eskemm.
Danvez krai : an danvezioù, n' eus forzh pere, kent bezañ treuzfurmet gant ar 
greanterezh.
Kevandir : douar bras.

DEIZIADUR GODELL 1977
An dek 10,00 lur
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol 1/3 evit un niver bras
Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. HUON 
2, Venelle Poulbriquen, Brest - C.C.P. Rennes 1629-14
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Doktor Per ar GALL

Ar pilpouzerezh

« Piv an desketañ en ti ? » a c'houlenne Jakez Riou e penn kentañ " An ti 
satanazet ".

« Petra ar c'hasausañ er vro ? » a c'houlennin me.

D' am soñj, ar pilpouzerezh an hini eo, hag ar pleg fall-se a zo sevel ur 
boelladenn gant ur pal resis en ur zerc'hel kont hepken eus an traoù a c'hell 
kas d' ar pal en ur lezel a gostez ar re a zo a-enep.

Klevet hoc'h eus, emichañs, kerkoulz ha me, ha n' eo ket gwechall gozh eo,
ur penn-bras bras o tisplegañ penaos n' eus ket tu, e Bro-C'hall, d' ober gant 
ar rannvroioù peogwir e vefent re vihan e-skoaz Kalifornia pe d-Texas en U.S.A. 
hag Ukrainia en U.R.S.S. (amañ ar pal a zo nac'hañ diazezadur rannvroioù er vro 
c'hwec'hkornek) hep teurel evezh ouzh hon amezeien dostañ, Alamagn ha Bro-Suis, 
stadoù kevredel o-div ivez, met, dreist-holl, oc'h ankounac'haat ez eus en 
U.R.S.S. rannvroioù evel Armenia a gont 2 250 000 annezad pe Estonia gant 1 300 
000 annezad hag ez eus un tregont bennak a stadoù bihanoc'h eget Breizh (3 300 
000 annezad) war an 50 a zo en U.S.A. (arguzenn a ya a-enep ar pal), e-pad m' 
emañ al Lichtenstein ur briñselezh dieub daoust ma n' eus nemet 21 000 a dud o 
chom enni.

Hogen, war an dachenn-se, hini ar pilpouzerezh, keverezh a zo, evel reizh,
hag hon E.D.F. vroadel (ra vezo meulet !) ne c'helle ket chom pell war-lerc'h da
lugudiñ.

Ur skouer ? Kant ma fell deoc'h ? Ha setu unan, koantik a-walc'h.

Gwelet em eus warlene ur film savet gant E.D.F. diwar-benn ar c'hreizennoù
nukleel. Diskouezet e oa d' an arvesterien vamet unan eus ar gouinoù ma vez 
lakaet an uranium e-barzh. Un uranium tonket da vezañ digenstaget (1). « Serret 
klok eo an uranium er gouin, a lavare, war-bouez nebeut, un ijinour, en doare ma
n' eus netra o vont er maez ».

(1) Digenstagañ : a vez lavaret eus un danvez a vann skinoù en-dro dezhañ en ur 
en em zizober drezañ e-unan.
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Netra ?... Sell 'ta ! An holl a oar ervat ez eus, e-touez an darvoudoù 

diniver a c'hell c'hoarvezout en ur greizenn nukleel, unan a bouez : frailhañ a 
ra ar gouinoù-se, hag alies a-walc'h, ken ma laoskont danvezioù skinoberius da 
vont e dour an droad kentañ (2) ha setu perak e vez ranket goullonderiñ an 
droad-se, bep an amzer, da gas ermaeziadennoù 'zo (3) kuit... er maez !

Da belec'h ? Gwall ranell oc'h-c'hwi, avat !

Ur skouer all ? Mar plij deoc'h, setu unan all. Klevet em eus, war 
wagennoù ur skingaser prevez, ur paotr eus ar C.E.A. o c'hlabousañ a-zivout ar 
gwallzarvoud c'hoarvezet en U.S.A. en ul labouradeg ma vez adaozet an danvezioù 
skinoberius. Taget e oa bet gant amerisium, m' ho peus soñj mat, un dousenn 
bennak a vicherourien. « Goude dezho bezañ bet digontammet (da lavarout eo : 
gwalc'het aketus o c'horf dezho ha kement o dilhad) ar baotred, a zistage hon 
den meur, a zo bet lezet da vont d'ar gêr yac'h ha dibistig ».

« Yac'h ha dibistig » ! Sell 'ta, adarre, mon oeil (4)



Perak ? Goustadik, goustadik, se a vo displeget un tammig pelloc'h, met a-
raok e karjen degas da soñj deoc'h un nebeut traoù ha n' eus ket tu ober hepdo.

Anavezet mat eo bremañ gant an holl an danvezioù-se, evel an uranium, a n'
em zigenstag gant an amzer o tremen, en ur skignañ skinoù ionisaus, da lavarout 
eo o tic'houlaouiñ (5) an trowardroioù.

Kent gwelout petra eo an « ionisaat » ez eo ret derc'hel soñj eus 
frammadur an atomenn.

Un atomenn a zo un disterachig a netra ganti, en he c'hreizig-kreiz, ur 
c'hreunenn enni protonennoù ha neutronennoù.

Ar protonennoù ez eus ganto ur garg tredanel + ; an neutronennoù, mat !...
n' eus karg tredanel ebet ganto evel ma tiskouez o anv.

(2) Troad kentañ : tuellennoù ma red e-barzh an dour (pe sodium a-wechoù) tommet
e «kalon» ar greizenn.

(3) Ermaeziadenn : gaz pe zourenn pe draoùigoù fetis distaolet e-maez ar 
greizenn.

(4) E galleg er pennad-skrid. Tro-lavar, didroüs e brezhoneg, o verkañ an 
diskred.

(5) Dic'houlaouiñ : a vez lavaret eus un danvez a vann skinoù en-dro dezhañ.
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Tro-distro, heñvel ouzh oabllistri o treiñ en-dro d' ur blanedenn, e tro 

an elektronennoù, gant ur garg tredanel -. Kement a brotonennoù a zo hag a 
elektronennoù ha, neuze, karg tredanel un atomenn desavet mat a zo nul.

Bremañ, pa c'hoarvez d' un (pe da veur a) elektronenn bezañ kaset kuit 
diouzh he hent kelc'hiek goude ur stokadenn gant ur skin bennak, an elektronenn-
se a ya da foetañ bro... Kemmet eo karg tredanel an atomenn a zeu da vezañ +, ha
kemmet, war un dro, he ferzhioù kimik. Ar volekulenn m' emañ an atomenn enni a 
zo kemmet ivez he ferzhioù kimik hag ar gell m' emañ ar volekulenn e-barzh a zo 
kemmet he ferzhioù bevoniel (6).

An atomenn kemmet he c'harg tredanel a vez graet « ionisaet » diouti, hag 
ar skinoù, kiriek eus al labour brav-se a vez anvet « skinoù ionisaus ».

Keit ha m' emaomp ganti menegomp e c'hoarvez ar c'hontrol a-wechoù : un 
elektronenn dieub, o nijal hec'h-unanig penn, dibreder kaer, a c'hell bezañ 
skrapet gant un atomenn. Gwazh a-se evit hon atomenn blaouier. Kastizet e vo, ha
kastizet garv. He c'harg tredanel a zeu da vezañ -, kemmet eo he ferzhioù kimik,
kemmet perzhioù kimik ar volekulenn a zo an atomenn enni... hag all, hag all...

Kastizet garv em eus skrivet, gwir eo rak ar c'hemmadurioù, dre vras, n' 
int ket mat. Fall-put, ne lavaran ket.

Siwazh deoc'h, n' eo ket echu c'hoazh rak a bep seurt skinoù a zo.

Darn a zo danvezel : ar skinoù alpha, ar skinoù beta hag an neutronennoù. 
Darn all a zo gwagennoù heñvel ouzh ar gwagennoù a vez implijet er skingaserezh 
pe ouzh ar skinoù X, kalz bihanoc'h egeto avat ha kalz nerzhusoc'h a-se : ar 
skinoù gamma.

Ar skinoù alpha (Alpha : setu ur c'hentanv a-zoare evit mab henañ 
pennrener ur greizenn nukleel !), ar skinoù alpha a zo drouk spontus gant an 
uhel ma 'z eo o nerzh ionisaus. Dre eurvad o hentad, hag a zo eeun, a zo berr-
kenañ : 8 kantvedmetr pe war-dro en aer ha sac'het e chomont, peget o fri ouzh 
ar gloued, goude ur bourmenadennig a 1/100 mm er benvegennoù.



Ar skinoù beta ( Beta, beta ?... ) a zo kromm o hentad, direizh ivez, 
hiroc'h eget hini ar skinoù alpha dre ma c'hellont mont war-hed 1 m en aer ha 10
mm er benvegennoù. N' int ket ken ionisaus hag ar skinoù alpha.

(6) Bevoniel : a denn ouzh ar vevoniezh, skiant ar vuhez.
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An neutronennoù ne lavarin ket kalz a dra diwar o fenn o vezañ ma ne 

vezont kavet koulz lavarout, d' am meno, nemet e-pad an dorridigezh (7). Heñvel 
a-walc'h int ouzh ar skinoù beta.

Pa vez sellet ouzh hentad ar skinoù-se e vez gwelet diouzhtu n' int ket 
gwall zañjerus pa vezont oc'h oberiañ eus an diavaez : a-boan ma treuz ar 
c'hroc'hen ar skinoù beta hag ar skinoù alpha ne reont ket. Gwazh a-se avat ma 
tichañs ganeoc'h lonkañ pe analañ un danvez a zo o lammat ar skinoù dioutañ evel
ar c'hwen diouzh korf yen ur c'hazh marv !

Ar skinoù pe wagennoù gamma a zo disheñvel a-walc'h diouzh gwagennoù ar 
mor rak, pa vez lous alies ar re-mañ, ne zeu, eus ar skinoù gamma - hag eus ar 
skinoù all ivez - nemet ur saotradur... « naet ». ( Ya, ya, un draig evel-se am 
eus klevet diwar vuzelloù unan eus hor doujañsusañ ministred). Mat ! Evito da 
vezañ diwelus ar skinoù-se n' int ket dirisklus. Eeun eo o hentad hag hir 
spontus ; trebarzhusoc'h int eget ar skinoù X. Ne vezont harzet nemet gant 
laonennoù plom tev pe vogerioù beton dezho ouzhpenn 1 m treuz. Hogen, dre ma 'z 
eont en aer, er benvegennoù pe me oar, ez a war zigreskiñ o nerzh hervez karrez 
an hed.

An holl skinoù-se ne vezont ket bannet ingal hag ingal gant an danvezioù 
skinoberius. Danvezioù 'zo a skign mui pe vui a skinoù alpha, beta pe gamma, 
pezh n' eo ket evit eeunañ an traoù.

Klevout a ran unan bennak, tu bennak, hag a zo o huanadiñ ma 'z eo ur vezh
e glevout. Kement-mañ, koulskoude, n' eo nemet ur seurt « digor-kalon » ha ne 
grennin ket va frezegenn evit plijout d' an den-mañ-den. Forzh penaos ez on 
hobregonet ! Ya da ! Aet on bet, ur wech, da Gonk-Leon da zistripañ va menozioù 
dirak, ket un engroez, nann, lakaomp un engroezig a dud ha, dres a-dal d' am 
zaol, war ar c'hentañ renk, e oa ur vaouez o kousket ken e kouske ; un drugar he
gwelout. Biskoazh n' am boa gwelet paotr pe blac'h o kousket ken sioul-se. 
Marteze emañ hi, ahont, o kousket dalc'hmat. Petra am eus graet ? Kenderc'hel 
gant va c'haozadenn ken dichipot ha tra !

Hag amañ e ran hag e rin !

(7) Torridigezh : tarzhadenn kreunenn un atomenn bounner evel ma c'hoarvez er 
vombezenn atomek.
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Rak, pa vez meneg eus an elfennoù plijadurus-se, da sellout a zo c'hoazh 

ouzh ar « marevezhioù », ar marevezh fizik hag ar marevezh bevoniel.

Ar marevezh fizik a zo ar maread ret da gaout hanteret digenstagadur un 
elfenn skinoberius. 24 000 vloaz evit ar plutonium : ma vefe X hiziv oberiantiz 
skinoberius un tamm plutonium, e vo X/2 e oberiantiz a-benn 24 000 vloaz, X/4 a-
benn 48 000 vloaz, hag all, hag all...

Ar marevezh bevoniel a zo ar maread ret evit ma vije skarzhet kuit e-maez 
ar c'horf an hanterenn eus un danvez bennak bet lonket pe analet ha stabilaet er
benvegennoù. Lakaomp e vije bet lonket ganeoc'h prim-ha-prim daou litrad gwin 
gwenn muskadig, mar deo skarzhet kuit, diouzh ho korf, UL litrad a-benn UN EUR, 
marevezh bevoniel ar muskadig a vo UN EUR... Ar muskadig ! Ar gwin dispar-se n' 
eo ket ur souezh o dije sevenet hon hendadoù kurioù uhel a bep seurt da lakaat o
c'hrabanoù warnañ, petra bennak ne ouzon ket hag ar muskadig a oa anezhañ d' ar 



mare pell-se en tolead a zo deuet da vezañ al « Liger-Atlantel », bet diframmet 
diouzh Breizh, evel ma ouzoc'h, gant Mikael ar C'hwerv.

Met, arabat ober politikerezh. Ar skinoù, an danvezioù skinoberius, a-
hend-all, n' o deus liv politikel ebet. Ar brouenn : e Bro-Sweden emaint a-gleiz
hag e Bro-C'hall emaint a-zehou kentoc'h.

Mat ! Poent eo bremañ distreiñ d' hon amerisium.

An amerisium 241 a zo dezhañ ur marevezh bevoniel a 54 bloaz, dre vras, e 
korf an den ; e varevezh fizik a zo 450 vloaz pe war-dro. Diouzh pezh a lavare 
an Dr Reding (aet da anaon, siwazh), en e levr " Sauver notre planète ", an 
amerisium a zo puilh gantañ ar skinoù alpha, dibaotoc'h avat ar skinoù gamma. 
Neuze, brav e oa gwalc'hiñ korf ar vicherourien ha kemmañ o dilhad, goude dezho 
bezañ bet tizhet gant amerisium e-pad ar gwalldaol am eus komzet uheloc'h, ma ne
oa ket a vaskloù ganto (ha da grediñ eo peogwir e oa bet un darzhadenn) analet o
deus, a dra sur, gazioù hag uloc'h karget a dammoùigoù amerisium tanv-tanv a vo 
o kas ar reuz, e-doug bloavezhioù hir, e avu, e lounezhi hag e eskern an dud 
kontammet.

Ha setu abalamour da betra n' on ket bet evit derc'hel warnon pa m' eus 
klevet e oa bet lezet ar vicherourien da vont d' ar gêr « yac'h ha dibistig » !
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Gwashoc'h 'zo c'hoazh, siwazh, ha, ma n' oc'h ket re skuizh, ez aimp a-

gevret a-dreuz kudennoù an dic'houlaouadur (8).

Daou seurt dic'houlaouadur a zo : an hini naturel hag an hini arzek hag, 
ouzhpenn, e pep hini e vez kavet un dic'houlaouadur diavaezel, oc'h oberiañ war 
ar c'horf eus an diavaez, hag un dic'houlaouadur diabarzhel oc'h oberiañ e 
diabarzh ar c'horf pa vez stabilaet an elfennoù skinoberius er benvegennoù, 
lec'h ma vezont argadus bras o vezañ ma n' eus netra da virout outo a dagañ ar 
c'helloùigoû a zo oc'h en em liesaat.

Dont a ra an dic'houlaouadur naturel eus an danvezioù skinoberius kavet en
douar, er greunvaen da skouer, hag eus ar skinoù kosmik. Ne deo ket hep efed war
ar boudoù bev daoust ma n' eo ket anat an efedoù-se. An dic'houlaouadur naturel,
a dra sur, a zo kiriek eus ur bern kleñvedoù : krign-bev, leukemia, anemia, 
diforc'hidigezhioù, kammneuziadurioù a bep seurt...

Bremañ, pa lavaran n' eo ket anat an efedoù, ne lavaran ket gwir : en ur 
Stad a Vro-Indez (Stad Kerala) ma vez bras-kenañ an dic'houlaouadur naturel, e 
vez liesaet dre bevar niver ar vugale ganet warlerc'hiet o spered (mongoliz).

Kemmus eo an dic'houlaouadur naturel gant al lec'h ha, gwir eo, ez omp 
dic'houlaouetoc'h amañ, e Breizh, eget an dud a zo o chom e-kichen Pariz. Hogen,
biskoazh n' eus bet savet ur studiadenn o keñveriañ niver ar c'hleñvedoù el 
lec'h-mañ hag el lec'h-hont a « Vro-C'hall ».

An dic'houlaouadur arzek degaset gant an ijinerezh nukleel a zo kalz 
bihanoc'h eget an dic'houlaouadur naturel... e-keit ha n' eus degouezh pe 
wallzarvoud ebet. Lennet em eus e tizhfe 1 % eus an dic'houlaouadur naturel ; 
lennet em eus ivez e vefe un degasadenn a 0,03 milirem/bloaz pa vez an 
dic'houlaouadur naturel 150 pe 200 mrm/bloaz en holl ha 25 mrm, pe war-dro, an 
dic'houlaouadur naturel diabarzhel. Ha lennet em eus, ha meur a wech, ne vefe 
ket an degasadenn brasoc'h eget an dic'houlaouadur o tont eus bizied lugernus un
eurier !

Ya, ya ! Brav eo ! Bihan eo an degasadenn hag an E.D.F. a ra he seizh 
gwellañ da lakaat ac'hanomp da grediñ n' eo ket dañjerus an drammoù bihan : a-is
d' ur c'hementad merket ne vefe efed ebet! Ur gaou n'eo ken evel m' o deus 
diskouezet daou ouizieg japanat o studiañ ar c'hemmadurioù (da lavarout eo an 
efedoù war an diskennidi) war bleunioù an « tradescantie ». Berr-ha-berr an 
drammoù bihan o-unan a zo dañjerus hervez ar studiadennoù-se sevenet e 1975 ha 



n' eo ket souezhus rak, a-viskoazh, an holl ouizieien, dre ar bed a-bezh, n' o 
deus ket paouezet a lavarout hag adlavarout an anadenn-se.

(8) Dic'houlaouadur : ober un danvez o tic'houlaouiñ an trowardroioù gant skinoù
ionisaus (« irradiation » e galleg hag e saozneg).
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Menegomp, o vont pelloc'h, ez eus bet kavet, e trowardroioù ar Greizenn 

nukleel ma oa studiet hec'h efedoù betek 7 km, ur c'hresk a 9 mrm (pell emaomp 
diouzh 0,03 mrm) pa vez 5 mrm an « dramm uhelañ aotreet » gant an « Nuclear 
Regulatory Commission ».

Evel just, ret eo hen anzav, seul vihanoc'h e vo degasadenn an 
dic'houlaouadur dibaotoc'h a se e vo an efedoù (lavarout a ran « dibaotoc'h », 
ne lavaran ket « disteroc'h » : evit an neb a zo taget gantañ ar c'hrign-bev a 
chom ar c'hrign-bev ha pa vefe dek pe gant den all tapet gant ar c'hrign-bev en-
dro dezhañ). Sur eo. Met, da sellout a zo un tammig pishoc'h ouzh ar gudenn-mañ.

Lakaomp e chom dister, a-hed ar bloavezhioù, degasadenn an dic'houlaouadur
arzek diavaezel, penaos emañ kont gant an dic'houlaouadur arzek diabarzhel ? 
Daoust hag e chomo ingal hag ingal ar c'heitrannadur : dic'houlaouadur arzek 
diabarzhel / dic'houlaouadur arzek diavaezel evel ma klasker ken alies ivez d' 
hol lakaat da grediñ ? Tamm ebet ! Tra ma chom digemm degasadenn an 
dic'houlaouadur arzek diavaezel, an dic'houlaouadur arzek diabarzhel a ya war 
greskiñ, hag hor c'hreitrannadur da greskiñ ivez.

Ken anat eo hag heol e kreiz an oabl... pa vez brav an amzer !

Lakaomp un danvez skinoberius dezhañ ur marevezh bevoniel a 50 vloaz, o 
tont eus oberiantiz ar c'hreizennoù nukleel, a vez lonket, pep bloavezh, ur 
c'hementad anezhañ a 2 unanenn. An digreskadenn vloaziek a vo 0,02, war-dro, 
peogwir e vo argaset 1 unanenn a-benn 50 vloaz.

Ma lonkit 2 unanenn hiziv, a-benn bloaz e chomo war-dro 1,98 en ho 
penvegennoù, hogen lonket e vo 2 unanenn nevez ivez :

1,98+2=3,98
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A-benn an eil bloaz, eus an dramm kentañ bet lonket ganeoc'h e chomo 1,96,

eus an eil e chomo 1,98 hag e vo lonket 2 unanenn adarre

1,96 + 1,98 + 2 = 5,94

hag all...

2, 3,98, 5,94... anat eo : hon danvez a ya war greskiñ gant an amzer e 
benvegennoù ar c'horf. Kengreizet eo.

Ar c'hengreizadur a c'hell bezañ skeudennet gant ur grommenn a zo o pignat
buan ha buan da gentañ ha, goude, gorrekoc'h-gorrekañ betek un harz ( un « 
asymptote ») na vefe tizhet ganti nemet a-benn an diziwezh hag a c'hell bezañ 
jedet (notenn 1).

Da skouer, gant un danvez a 50 vloaz e varevezh bevoniel, an harz a vo e 
uhelder 72, 150 gwech kementad an dramm bloaziek. A-benn 50 vloaz, hon danvez, e
korf an den, a vefe war-dro 40 gwech brasoc'h eget an dramm bloaziek.

Bezit kalonek ! Un tamm striv c'hoazh hag e vo echu !

O vezañ m' emañ oberiantiz skinoberius hon danvez diouzh e gementad er 
c'horf, ez eus tu da sevel krommenn an dic'houlaouadur arzek diabarzhel a vo o 
heuliañ, tamm pe damm, krommenn ar c'hengreizadur bevoniel.



Hogen, ma vez hir or marevezh fizik, evel hini ar plutonium (24 000 vloaz)
pe hini an amerisium (450 vloaz), an div grommenn a vo heñvel-kenañ an eil ouzh 
eben, da lavarout eo - ha se a zo a bouez bras - an dic'houlaouadur arzek 
diabarzhel a vo liesaet ivez gant ur sifr a vo, war-bouez nebeut, an hevelep 
hini hag hini ar c'hengreizadur bevoniel (war-dro 40 a-benn 50 vloaz ma vez 50 
ivez ar marevezh bevoniel (notenn 2).

Traoù 'zo a c'hell lakaat al liesadur-se da greskiñ : an degouezhioù pe ar
gwallzarvoudoù ma vez skignet e-leizh a elfennoù skinoberius en o fad hag, 
arabat ankounac'haat, ar c'hengreizadur a-hed ar « chadennoù boued » : ar 
stronsium, da skouer, kemeret evit kalsium gant ar geot, a zo kengreizet enno, 
kengreizet adarre gant ar vuoc'h a zebr ar geot, lonket ganeoc'h gant laezh ar 
vuoc'h ha kengreizet ur wech c'hoazh, a-benn ar fin, en ho penvegennoù.

C'hwi 'vo gwalenn diwezhañ ar chadenn neuze nemet, nemet... e tischañsfe 
d' un leon kouezhañ warnoc'h.

Bremañ, e lavarot marteze, daoust ha n' eus ket un tamm « dizonestiz 
speredel » ganeoc'h-c'hwi ivez ? Daoust ha n' eo ket ret ober diouzh an nerzh 
nukleel gant an diouer a dir-eoul hag a c'hlaou a c'hourdrouz ac'hanomp ? Ur 
riskl a zo, sur, bihanoc'h e hañval bezañ, koulskoude, eget ar re a c'hed 
ac'hanomp en hor bed-ni evel m' emañ : e-leizh a dud a vez lazhet bep bloaz hag 
int o vont gant marc'hoù-tan, kirri-tan, kirri-nij, trenioù pe, zoken, war o 
labour. Neuze, un tammig muioc'h a dud lazhet pe lakaet klañv... !
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Kompren a ran. « Dizonestiz speredel », ne gredan ket. N' em eus kuzhet 

netra a anavezan eus an dachenn strizh a oa va hini.

Penaos ober gant an diouer a nerzh a c'hourdrouz ac'hanomp ? Ur gudenn eo.
Hini un dibab a gevredigezh a zo bet studiet meur a wech (notenn 3).

Evit ar riskl, bihan eo bremañ, a dra sur, spontus dija avat pa soñjer en 
efedoù war an diskennidi... Forzh penaos, neketa, ar marv, ar c'hleñvedoù n'int 
netra keit ha ma 'z eo ar re all a zo tapet ganto... Ha ma vefe c'hwi ?

Bihan ar riskl bremañ, ya, met brasoc'h, kalz brasoc'h pa vo savet, dre ar
bed a-bezh, un 2 000 bennak a greizennoù nukleel, liesaet, evel just, an 
ermaeziadennoù, liesaet war un dro an degouezhioù hag ar gwallzarvoudoù. Endeo, 
n' eus nemet lenn ar c'hazetennoù (pennadoùigoù an nvet pajenn, en traoñ... ), 
n' eus nemet selaou ar skingomz da veizañ penaos e troio an traoù : kel lies ha 
bemdez e klever anv eus gwalldaol bennak bet c'hoarvezet e lec'h-mañ-lec'h, hep 
menegiñ ar re a chom kuzh...

« N' oc'h ket a-du, neuze, gant an ijinerezh nukleel ? »

« N' on ket a-du gant ar pilpouzerezh ! »
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NOTENNOU :

1. - Ar sifroù-se a zo « war-bouez nebeut ». Da gaout sifroù resis e vije ret 
din ober gant jedoniezh na anavezan ket.

Hogen, ar grommenn hag an harz a zo bet jedet gant ar c'helenner P. Samuel.
Evit ar re a fellfe dezho gouzout hiroc'hig, an harz a zo :

H =  Y Mb  / Log 2

hag ar grommenn ( Kengreizadur bevoniel un elfenn er benvegennoù )



O vezañ : 
Y an dramm bloaziek lonket,
Mb ar marevezh bevoniel,
X kementad hollel an elfenn,
a an amzer.

An dic'houlaouadur arzek diabarzhel a c'hellfe bezañ skeudennet gant ur grommenn
hogos heñvel, dreist-holl pa vez hir ar marevezh fizik.

2. - N'em eus roet nemet « ur » skouer gant « un » elfenn skinoberlus pa zeu un 
niver bras a elfennoù disheñvel diouzh an ermaeziadennoù.

Ret e vefe, eta, da vezañ klok, teurel evezh ouzh pep elfenn gant he marevezh 
fizik, he marevezh bevoniel hag he ferzhioù skinoberius o-unan. An 
dic'houlaouadur arzek diabarzhel hollel a vefe, neuze, kenstroll dic'houlaouadur
dibarzhel pep elfenn kemeret unan hag unan.

3. - Amañ n' em eus klasket sevel nemet kornig-korn ar ouel. Bez' ez eus kalz a 
gudennoù all : micherel, armerzhel, arc'hantouriezhel ha ne c'hellan nemet 
erbediñ deoc'h :
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- ar studiadennoù savet gant ar C.F.D.T. (a c'heller kaout e ti ar 

C.F.D.T. e Montroulez)

- " Risques et dangers du programme nucléaire " gant klaskerien, 
kelennerien hag ijinourien Skol-Veur Paris XI, da goumanantiñ skrivañ d' an Ao. 
G. Cosmes, Laboratoire de l'accélérateur linéaire, 91405 Orsay ;

- " Sauver l'humain " gant Edouard Bonnefous, senedour, e ti Flammarion,
ha, dreist-holl :

- " Sauver notre planète " gant an Dr Reding, e ti Robert Laffont ;

- " Le nucléaire en question " gant P. Samuel, kelenner war ar jedoniezh e
Skol-Veur Orsay, e ti Entente (aes da lenn, berr ha marc'had-mat).
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

EIL MAREAD

FREUZADUR TUAD MONFORZH (1344)

Gwilherm Derien, senesal Kernev, hag an daou zominigad a yeas gantañ e miz
Gwengolo 1345 da ziskleriañ klemmoù ha stad ankenius tuad Monforzh e Breizh a 
ouie, anat eo, e oa aet foll Janed Flandrez. Ha d' an hevelep mare, Amaouri 
Klizun, keneil feal hag harper kalonek an dugez, a ouie ivez. Edo Amaouri neuze 
e Bro-Saoz, hag e tleas distreiñ da Vreizh e-tro miz Here gant senesal Kernev.

Hep mar e talc'hjont kuzh da gentañ an darvoud spontus a oa c'hoarvezet, 
spi ganto ez aje yec'hed ar briñsez war wellaat tamm pe damm. Ne reas an droug 
avat nemet kreskiñ, ha ne oa mui pare ebet da c'hortoz. N' halled mui chom hep 
diskuliañ ar c'heloù fall, a voe anavezet trumm e Breizh e miz Du 1344.

Mantret-naet e voe Monforzhiz, holl gwitibunan, enkrezet-krenn, hep esper 
ebet ken. Da gemer lec'h Janed Flandrez ne oa ket a rener. Kont Monforzh, 
goulenner an tron, a oa atav, war a greded, prizoniad roue Frañs e Tour al 
Louvr. E vab a oa dindan warez roue Bro-Saoz e Tour Londrez. Ne oa nemet pemp pe
c'hwec'h vloaz, ha ne seblante ket e warezour soñjal daskoriñ dezhañ e wirioù. 
Edouarzh III n' en doa mui a soudarded e Breizh nemet en un nebeut 
kreñvlec'hioù, - dek d' ar muiañ, e dalc'h Saozon ha Brezhoned eus tuad 
Monforzh. Er vro a-bezh, koulz lavaret, an armead gall-ha-brezhon a oa mestrez, 
ha gant Charlez Bleaz edo ar veli.

Roue Frañs, e Pariz, en desped d' an dreverz, a oa krisoc'h-krisañ e-
keñver ar Vrezhoned a-du gant Monforzh. E miz Here 1344 e voe lakaet d' ar marv 
en un doare mezhus Herri Malastreg, kloareg, beleg, chapalan ar Pab, mestr ar 
rekedoù. E miz Kerzu er bloaz diagent, intañvez Klizun, Janed Belleville, a oa 
bet harluet, a-unan gant he c'henwallerien, hag he madoù kemeret, koulz ha re he
gwaz. N' halle ket avat bezañ tizhet gant ar vourevien. En em zigoll e rae taer 
ha frank, war zouar ha war vor, diwar-goust sujidi Fulub VI.
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Yann Monforzh dibrizoniet.

Yann Monforzh, goulenner an dugelezh, n' edo mui e Tour al Louvr, evel ma 
kreded. War-lerc'h an divizoù didalvoud eus miz C'hwevrer 1342, a zo bet meneget
uheloc'h, e oa bet bac'het eno adarre, ha dalc'het war-dro triwec'h miz. Pa voe 
aozet arsav-brezel Malastreg avat, war c'houlenn roue Bro-Saoz, a enebe ouzh ar 
gaou graet d' e gevredad, torridigezh e c'her pe gentoc'h trubarderezh roue 
Frañs, e oa bet lakaet er feurm-emglev ar pennad-mañ :

« Dalc'het e vezo d' ar promesaoù graet da gont Monforzh gant dug 
Normandia dirak pe e-barzh kêr Naoned, ar re a c'hallo bezañ prouet. »

Aes e voe diskouez e oa bet touet gant dug Normandia, d' ar pred m' en doa
kont Monforzh daskoret Naoned dezhañ hag asantet mont d' e heul da Bariz, e 
virje ar c'hont e frankiz. Fulub Valois, disleal evel bepred, en doa taolet 
raktal Monforzh e prizon. Evit e zibrizoniañ e voe ret e bediñ hag e aspediñ.

En diwez, goude ouzhpenn c'hwec'h miz dale, e rankas plegañ da c'houlennoù



ar gardinaled karget da evezhiañ ouzh sevenidigezh an arsav-brezel. D' ar 
c'hentañ a viz Gwengolo 1343, dre un arest eus ar Parlamant ha dre urzh ar roue,
e voe lezet Monforzh da vont, hogen war zivizoù 'zo. Etre traoù all e prometas 
chom hep mont da Vreizh, hep kuitaat rouantelezh Frañs, hag en em ziskouez dirak
lez ar roue pa vije galvet. Ma torrje e bromesaoù e rankje paeañ un dell-gastiz 
a 60.000 lur parizis, ha da gretaat an dell-gastiz-se e roas Per kont Dreux, e 
genderv-kompez. Berr-ha-berr, Fulub a felle dezhañ derc'hel Monforzh dindan e 
evezh e Pariz, evit mirout outañ da gas ar brezel adarre e Breizh.

Monforzh, dibrizoniet d' ar c'hentañ a viz Gwengolo 1343, a chomas sioul, 
o kemer an traoù evel m' edont, betek ar bloaz 1344. Ne ziskoueze kaout c'hoant 
ebet da zistreiñ da Vreizh evit adkregiñ gant ar stourm ha reiñ nerzh d' e 
gostezenn, hag eñ o c'houzout hep mar pegen fall oa ar stal ganti, daoust na 
ouie ket marteze ar wirionez penn-da-benn.
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E bennañ dalc'hidi a glevas gant an amzer ne oa mui prizoniad. E ziemlusk 

padus ha follentez an dugez o digalonekaas muioc'h eget pa vije chomet er vac'h.
Se a seblante prouiñ edo o rener o vont da groaziañ war e wirioù ha d' en em 
glevout gant roue Frañs, o lezel lignez Valois da gastizañ didruez ar re a oa 
bet feal dezhañ. Anat oa ne oa mui tu da skoazellañ ur gostezenn dilezet gant he
rener, an hini a dlee da gentañ komz en he anv. Ne vane mann d' ober eta nemet 
ober eveltañ ha skoulmañ ar peoc'h gant an trec'hour gwellañ ma c'halled.

Diskar tuad Monforzh.

Pa zeuas ar mennad-se da vezañ degemeret e Breizh, e-tro miz Du 1344, e 
freuzas dre-holl tuad Monforzh. Ar re a oa bet e emroüsañ mignoned a voe ar re 
gentañ da dostaat ouzh roue Frañs, da c'houlenn digant Charlez Bleaz, o doa 
stourmet outañ ken taer, ar pardon hag an adunvanidigezh. Testenioù stank a 
rojont eus o c'heuz, ha degemeret e voent a galon laouen. Digoret-frank e voe : 
dor ar c'hraou d' an deñved dianket. An hini kentañ da dreiñ oa an hini 
kablusañ, Tangi ar C'hastell.

Setu amañ un arroudenn eus al lizheroù-pardon roet gant Fulub Valois e miz
Du 1344 :

« Fulub h.a. a ro da c'houzout d' an holl en amzer bremañ hag en amzer da 
zont en deus Tangi ar C'hastell, marc'heg, diskuliet dimp en doa, dre ali fall 
hag atiz an aerouant, graet meur a felladenn hag a dorfed e-pad brezelioù 
Breizh, na c'hallfent bezañ dasprenet nemet dre c'houlenn pardon ha truez. Hag 
hon aspedet en deus gant izelegezh ha keuz ha morc'hed da reiñ dezhañ distaol.

« Reiñ a reomp da c'houzout hon eus, o terc'hel koun eus oberoù ha 
skouerioù Hor Salver, na nac'h morse kaout truez ouzh neb a c'houlenn gant ur 
galon izel, e sell eus azrec'h al lavaret Tangi, distaolet ha pardonet dezhañ e 
dorfedoù. Ha dre al lizheroù-mañ e tistaolomp hag e pardonomp, dre hor beli ha 
galloud roueel ha dre c'hras a-ziforc'h, an holl emsavadennoù, disentidigezhioù,
felladennoù ha drougoberoù graet gantañ ha gant e servijerien ar brezelioù-se. 
Ha fellout a ra dimp na vezo hiviziken trubuilhet na tregaset na graet prosez 
outañ, nag ouzh e hêred, gant den nag a-berzh den. Hag evit ma vezo diazezet an 
dra-mañ da virviken, hon eus lakaet siellañ gant hor siell al lizheroù-mañ, 
graet e bloaz Hor Salver mil tri c'hant pevar ha daou-ugent, e miz Du. »

Bez' e oa muioc'h ur pardon : un distaol klok e oa, o tiverkañ an amzer 
dremenet. N' eo ket hepken ar c'hastiz boutin a oa mouget, hogen ivez klemmoù an
dud prevez evit kaout digoll ne c'hallent mui bezañ degemeret.
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En deiz-se end-eeun en devoa Gwilherm Kergournadec'h, keneil Tangi ar 

C'hastell, hevelep lizheroù.

Dizale e teuas kement a c'houlennoù heñvel eus Breizh ma kargas ar roue, 



evit skañvaat labour e gañsellerezh ha gwalc'hañ buanoc'h dibasianted ar 
c'houlennerien, dug Breizh, Charlez Bleaz, dre lizheroù eus ar 14 a viz Kerzu 
1344, da respont ar skridoù-aspediñ-se ha da reiñ pardon hervez e c'hoant, ur 
pardon a veze aotreet a-ziagent gant ar roue.

An hini kentañ da dennañ e vad eus ar peoc'h nevez (dre lizheroù eus an 31
a viz Kerzu 1344) e voe Amaouri Klizun, gward ar bugel Yann Monforzh, mignon ha 
skoazeller Janed Flandrez, en he holl reuzioù. En deiz-se ivez e voe pardonet 
trizek Brezhon all gant Charlez Bleaz :

C'hwec'h marc'heg : Tepod Taillie, Yann ar Forest, Raoul Kahours, Olier 
Gwesklen, Olier Spinefort, Herri Kaer.

Pevar skoedour : Herri Spinefort, Jelvestr Koeddenen, Gwilherm Jifard, 
Renaod Sant-Jili.

Un denjentil yaouank : Aofred Sant-Jili.

Daou zen-a-Iliz : Fulub ar C'hastell dean Naoned, Mestr Gwilherm Bourse.

Re all hep mar a c'houlennas pardon hag a voe pardonet hep poan. Pa veze 
roet ar skouer gant brudetañ ha taerañ renerien ar gostezenn, evel Amaouri 
Klizun, re ar C'hastell, re Spinefort, e vezent heuliet gant an holl. Kalz eus 
al lizheroù-pardon n' int ket deuet betek ennomp, rak ne voe marilhet gant ar 
c'hañsellerezh roueel nemet ar re gentañ roet gant Charlez Bleaz.

Tuad Monforzh a gouezh e tammoù, a steuz, a ya da get evel-se, ha ne vo 
ket adsavet gant roue Bro-Saoz. Hemañ, dirak digasted sebezus Yann Monforzh, a 
hañval, eñ ivez, bezañ mennet, evit ar pred da vihanañ, da chom hep ober tra e 
Breizh.

Ha setu amañ ur brouenn : e miz Genver 1345, e ro aotre d' e letanant, 
kont Northampton, da guitaat an Douar-Bras, o lakaat un etrekargad en e lec'h, 
un den a c'hounezo brud, gwir eo, hep dale, hogen divrud c'hoazh d' an ampoent, 
Tomaz Dagworth.

E derou 1345 eta, n' eus mui trouz ebet e Breizh. Bez' ez eus peoc'h leun.
Ar brezel a seblant bezañ echu, ha Charlez Bleaz a seblant bezañ trec'h...

Gortozomp avat betek Pask, gouel an Dasorc'hidigezh.
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Anna-Gwenola KERVELLA ha Herve LATIMIER

Roll ar Pennadoù bet embannet war Al Liamm etre 1966 ha 1975

(KENDALC'H)

TAOLENN AR ROLLOU

Pajenn

II.  - Roll ar re o deus savet pennadoù 58 
III. - Roll ar re o deus dastumet gwerzioù pe kontadennoù-pobl 61
IV. - Roll ar re o deus troet pennadoù 61
V. - Roll ar re a zo bet lakeet e brezhoneg pennadoù savet ganto 63
VI. - Roll an dud m' eo bet skrivet ur pennad diwar o fenn 65
VII. - Roll ar broioù, lec'hioù, pobloù, rummadoù tud, a zo bet skrivet diwar o 
fenn 66
VIII. - Roll an oberoù hag ar c'helaouennoù bat savet pennadoù diwar o fenn 67
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II. - Roll ar re o deus savet pennadoù

A. ar B. 94
ABANNA. 51, 117
ABANNA (G. E.). 100, 571 
ABASQ (J.). 373, 374
AbENNEZ. 65, 66. 67, 364, 572, 573, 716 
ABERHEL. 118, 119, 574, 575
ABERWAN. 39, 717
ABERZEL. 22
ABGRALL (Giza). 375
A. L. 576
ANDOUARD (L.). 23, 95, 110, 111, 120, 577, 578, 579, 580, 691, 696, 697 
ANDOUARD (Loeiz). 96
AN TOUSEG. 121, 122, 123, 124, 125, 126 
BARZHIG (Ernest ar). 377, 378, 379, 380, 682, 718 
BEAUGRAND (Agnes). 698
BELLAING (Vefa de). 15, 381, 581, 719, 720, 721 
BENEAD. 127, 542, 543, 722, 723
BERR (Alan E. ar). 25
BIHAN (Per ar). 724
BIHANIG (Loeiz). 683      
BODMAEL (G.). 9
BOTREL (Alan). 128
BOURDELLES (Per). 40 
BOURDELLES (Per, beleg). 725
BRISSON (Rojer). 53, 382, 383 
BROHAN (Yann-Vari). 129 
CHEREL (Gab). 673 
CHOQUER (F.). 700 
CORMERAIS (Yann). 726 
DELAPORTE (R.). 582
DENEZ (Gwendal). 130. 131, 132, 133, 134, 384, 385, 386, 387 
DENEZ (Per). 16, 17, 18, 26, 27, 41, 68, 388, 728, 729, 730, 731, 732
DEVI. 135
DIDROUZ. 389. 390



DIOLIER (Per). 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169 
DRED (Y. an). 701, 711
DREZEN (Youenn). 170, 171, 172, 173, 681 
DUBOURG (Gwilherm). 391, 641
DUVAL (Añjela). 174, 175, 176, 392
ETIENNE  (G.). 10, 42, 733
EVEN (Arzel). 583, 622
EVENOU (Erwan). 28, 113, 393, 734
EZEL (Yann). 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 684, 685, 
686, 687, 688
FAVEREAU (F.). 394
FAVEREAU (Frañsez). 395, 396 
F. K. 29
FLEURIOT (Leon). 735
FLOC'H (Loeiz ar). 712
FOIX (J.). 736 
FOIX (Jilberz). 397, 398
FRELAUT (Lukaz). 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 644
GAK (Ivon). 57
GALL (Per ar). 186, 399, 400, 401
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GARGADENNEG (R.). 738 - 
GARGADENNEG (Roje). 689
GELLEG (Andrev). 713   
GLANNDOUR (Maodez). 11, 30, 52, 187, 188, 189, 190, 191, 623, 624, 739
GLENMOR. 192, 193
GOW (Yeun ar). 365
G. P. 584, 585, 586
GRUG (Joran ar). 194. 402   
GUYONVARC'H (Christian J.). 70, 71
GWALEREG (Even). 195, 196, 197, 403
GWEGEN (E.). 198
GWEGEN . (J. F.). 91
GWEGEN (Jord). 109
GWERNIG (Youenn). 199. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 216, 217, 404, 405, 406, 407
GWILCHER (A.). 741
HEMON (Roparz). 13, 31, 32, 72, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 702, 742, 743
HEUSAFF (A.). 58, 59, 60, 103 
HEUSAFF (Alan). 43, 104, 674, 692, 703 
HEUSSAFF (Alan). 587, 744 
HUON (R.). 588 
HUON (Ronan) 4, 5, 6, 589, 745
HUON (Tudual). 229, 230, 231, 415 
IHUELLOU - ar MENN (Garmenig). 55
IONA. 416
I. M. 590
JEUSED (Teofil). 555, 556, 557, 558, 559, 560
JOSSE (Henri). 417     
JOUET (P. H.). 232   
KALEDVOULC'H (Erwan BERTHOU). 92
KALVEZ (Tugdual)7 233, 234, 235, 236
KEINEG (Paol). 237, 238
Kelennerion Devezhioù studi an deskadurezh vroadel. 62
KERDRAON (Mikaela). 748
KERGOAT (Lukian). 419, 420, 421, 422
KERHOAZ (T.). 56
KERMOAL (Joelle). 423, 424, 425, 625
KERMOAL (Pierrette). 426, 427, 428, 626, 749
KERNEVE (Ronan). 642



KERRAEN (Mark). 57
KERVAHE (Soaz). 239, 240, 241, 242, 243, 244
KERVELLA (Erwan). 245, 246,704
KERVELLA (F.). 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 591, 592, 593
KERVELLA (Goulc'hen). 112
KERVELLA (Riwanon). 429, 627
KERVENDAL (F.). 430
KERVENDAL (Frañseza). 247, 750, 751
KERVILIO (Eflamm). 44, 752
KIDNA (Sten). 248, 249, 250, 251, 252
KIVIJER. 431, 561, 714
KLER (Jord). 33, 432, 433, 594, 595, 645, 677, 705
KLOAREG (Gwion). 253
KOILH (Donan). 434
KONAN (Jakez). 63, 84, 254, 435
KONGAR. 85, 753 - 
KONGAR (Kenan). 596, 597, 598, 628, 754
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L. A. 105
LANGLEIZ. 14, 255, 366, 367, 436, 437, 438, 755
LAOUENAN (R.). 599 - 
LAOUENAN (Rojer). 756 
LATIMIER (Andrev). 34
LEC'HVIEN (J.). 670
LEMOINE (L.). 42
MADEG (Mikael). 706
MAENOUR (P. ar). 61 - 
MAENOUR (Per ar). 114, 115 
MALMANCHE (Tangi). 47, 368
MARTIN (I.). 588
MEE-CHEREL (Nannig ar). 690
MENEZ KELDREG (Reun). 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 707
MENN (Gwennole ar). 603, 604
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Eflamm gKERVILIO

Pa glasker didouellañ 
*

Souezhus niver an dud o 'n em santout taget pa vez komzet eus Farizianed. 
N' eo ket un abeg, memestra, evit kemer lennerien Al Liamm evit bugale diboell. 
Chomet on eta bamet dirak ar pennad, pe kentoc'h an dastumad rakvarnioù bet 
embannet e niverenn 179 hor c'helc'hkelaouenn diwar bluenn Jean Michel TILLY. 
Kement a zislavaroù a vez kavet en nebeut linennoù-se ken ez eo ret respont 
berr-ha-berr.

1) Betek gouzout e chom ar vrezhonegerien dieub da lavarout o soñj diwar-
benn an darvoudoù hag al levrioù hep ober dave d' un doare soñjal « ofisiel ». 
N' eus nemet dindan un diktatouriezh e talv « burutellañ » ul levr kement ha 
diverrañ anezhañ. Daoust da hetoù tud 'zo n' emañ ket c'hoazh Breizh e dalc'h 
seurt galloud. 

Evit ar re a oar un tammig brezhoneg e vo aes kompren ster ar ger « 
skridvarnerezh ». Savet eo, ma ne fazian ket, gant ar ger « skrid » hag ar ger «
barnerezh ». Ar re ne gomprenont ket a c'hell prenañ " Geriadur Brezhoneg-Galleg
Roparz HEMON "... 

Biken n'eo bet barn ur skrid kanañ meuleudi da draoù a gaver direizh met, 
er c'hontrol, hen lavarout sklaer, displegañ e venozioù war ar skrid ha n' eo 
ket diverrañ. N' eus nemet evel-se e toujer da frankiz al lennerien.

2)  Ne welan ket neuze ar pezh a zeu d' ober en afer an istorioù bihan 
kontet gant an Ao. TILLY e dibenn e bennad. N' em eus graet, me, nemet aliañ an 
dud da lenn ul levr met en ur lavarout dezho ar pezh a gaver hag ar pezh na 
gaver ket ennañ hervez ma menozioù-me. Evel kalz a dud ne gredan ket en doare 
gwelout « tout-le-monde-il-est-beau-tout-le-monde-il-est-gentil » rak ne glot, 
ket siwazh, gant ar vuhez wirion ha ne weler peurliesañ o pourmen dindan seurt 
gwiskamant nemet ar re ne fell ket dezho e vefe komzet eus kudennoù 'zo. 
Adlavarout a ran ez eus el levr a skriven diwar e benn traoù mat o wiskañ un 
dielfennadur, pe gentoc'h un diouer a zielfennadur, amsteriek meurbet. Pa santer
an dra-se en un oberenn ez eo un dever hen lavarout, evit « magañ ar speredoù »,
end-eeun, rak ne vezont int maget nemet gant kenstok an doareoù gwelout 
disheñvel ha n' eo ket gant emled an heñvelded.

3) Fentus eo gwelout e sav tanijenn e tud 'zo pa welont skrivet anv 
MARX... N' on ket marksour. N' eo ket evit se e nac'han en deus degaset MARX 
traoù a dalvoudegezh war dachenn ar preder. Pa gavan reizh e zielfennadur hen 
lavaran evel ma lavaran ar pezh a gavan direizh, en ur glask kaout un emzalc'h 
poellek ha n' eo ket trivliadoù klañvidik.

* s.o. A. L niv. 178 p. 366 ha 179 p 423.
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4) An tamall brasañ a rin d' ar flemmskrid a skrivan diwar e benn eo e 

tremen mik e-biou d' e bal : ne zegas respont ebet d' ar pezh a rebechen da levr
KOHR. Evit ur pennad savet evit « magañ ar speredoù » ez eo un tammig skort, n' 
eo ket ?

Den n' en deus lavaret din war betore dielfennadur e oa diazezet an 
toullad aroudennoù am boa troet buan ha buan (re vuan) evit lakaat em 
skridvarnadenn. Den n' en deus respontet ac'hanon war gudenn ar skouerioù roet 
da Vreizh. Porto-Rico ? Lennet em eus n' eus ket pell, ne oa nemet 20 % eus tud 
an enezenn o vezañ dilabour, setu ur skouer ne chomo ket pell Breizh hep he 
heuilh...



Iwerzhon ? Frouezhus e vefe da dud 'zo lenn ar pezh a zo bet skrivet gant 
Connolly ha prederiañ un tamm war doare gwelout ar Sinn Fein er mare-mañ.     

Suis ? Perak 'ta e klasker gant an doareoù rukunusañ skarzhañ oberour « La
Suisse au-dessus de tout soupçon» eus e garg e Skol-Veur Jeneva ?

Gortoz a ran c'hoazh bezañ sklerijennet war ar poentoù-se. Tu 'vefe evel-
se da vagañ un eskemm menozioù frouezhus. Evit gellout sikour ar broioù bihan 
all ha stourm ouzh ar bed gwasker ez eo ret dimp, Bretoned, dibab hon tu, o zu ;
chom bev, ya, met ket forzh penaos. Ma ne fell dimp bezañ na Judaz na Poñs 
Pilat, hon eus un hent disheñvel eus hini KOHR da glask.

 
Levrioù nevez " Al Liamm "

Da rakprenañ betek ar lañ a viz Mezheven :

Lan Inizan
EMGANN KERGIDU
Levrenn I
war baper boutin : 26 lur (23 + 3 mizoù-kas) 
war baper kaer : 32 lur (29 + 3),

Youenn Drezen
ITRON VARIA-GARMEZ
320 pajenn - 48 skeudenn gant R.Y. KRESTON
war baper boutin : 35 lur (32 + 3) e-lec'h 58 lur 
war baper kaer   : 45 lur (42 + 3) e-lec'h 70 lur
Mlle Queillé, 47, rue Notre-Dame : 22200. Guingamp
c.c.p. 1136 82 Rennes
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

An Aotrou CHASLES, e wreg hag o bugale Yann-Erwan, Gaela ha Gwenole a zo laouen 
o kemenn deoc'h ganedigezh o merc'h hag o c'hoar Rozenn, d! ar 4 a viz Genver e 
Sant-Malo.

Ian, Marie-Christine PRESS hag o mab Christopher-Samuel a zo laouen o kemenn 
deoc'h ganedigezh Noemi Hannah, e Londrez, d' an 11 a viz Du 1976.

Kresket eo dud e ti Herve LATIMIER hag Anna-Gwenola KERVELLA, e bried. Ur 
plac'hig, Koupaia Arc'hantael hec'h anv, a zo ganet d'an 10 a viz C'hwevrer e 
Kemper.

Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp d' hor mignoned.

Kañv

Gant glac'har eo hon eus gouezet e oa aet da anaon merc'h hor mignon F. LE 
BLEIZ, Gwenola, d' an oad a 16 vloaz.

Pediñ a reomp hor mignon da grediñ e kemeromp perzh en e boan.

Marv div vrogarourez 

Gant glac'har hon eus gouezet e oa aet da anaon div vrogarourez o devoa 
gouestlet o buhez d' o bro ha d' he sevenadur.

An Itron ar MEE a zo marvet d' an 9 a viz Kerzu e Roazhon. Beziet eo bet e 
Plourin.

Anavezet e oa gant holl dud an Emsav kozh ha rentet he devoa servijoù bras da 
veur a hini hag a oa bet toullbac'het war-lerc'h ar brezel.

Loeiza er MELINER a zo aet da anaon d' an 9 a viz C'hwevrer d'an oad a 90 vloaz.
Kenlabouret he devoa gant he gwaz, Loeiz Herrieu, rener ar gelaouenn " Dihunamb 
" ha skrivet ivez ul levr kontadennoù Ar bont er velin, bet embannet e 1938 gant
" Dihunamb ". Gouzañvet he devoa kalz ivez war-lerc'h ar brezel.

Kas a reomp d' o bugale ha d' o familh hor gourc'hemennoù a gengañv.
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Profoù

Miz KERZU : F. Kerrain, 5 lur ; Erwan Libouban, 15 ; Yann Bouessel du Bourg, 
30 ; R. ar Sklotour, 5 ; Dr Jos Bizien, 80 ; Jos Penneg, 70 ; F. Allain, 15 ; F.
Favereau, 30 ; A. ar Rouz, 5 ; Y. ar Gall, 3 ; Yann Kergrenn, 265 ; Jakez 
Bernard, 5 ; M. ar Gwilhou, 165 ; M. Mingam, 15 ; F. Prigent, 25 ; H. ar Floc'h,
10 ; J. J. Tilly, 10 ; Vefa de Bellaing, 10 ; J. K. L., 10 ; G. Kernevez, 10 ; 



It. R. Larnikol, 10 ; Youenn Grall, 81. 
- War un dro, 874 lur.

Degemeret hon eus warlene 8 581,41 lur a brofoù.

M1Z GENVER : Yann-Vari Renault, 85 lur ; Mikael Briant, 10 ; Gl. Barbotin, 10 ; 
J. Y. Allain, 10 ; Joel ar C'harrer, 60 ; Mikael ar Go, 10 ; R. Gwern, 60 ; G. 
Kerouanton, 10 ; A. Kornig, 10 ; P. Aoustin, 10 ; Yann Bouessel du Bourg, 50 ; 
Marc'harid Gourlaouen, 5 ; Andrev ar Bihan, 40 ; G. Bruneau, 10 ; Mark Drean, 10
; F. Kervella, 80 ; Yann Chapel, 10 ; Gl. Chauvez, 30 ; Yann ar Beg, 200 ; H. al
Lann, 100 ; Andrev Cloitre, 10 ; L. Morvezen, 10 ; Yann Renault, 60 ; J. Rohou, 
20 ; B. Aodig, 10 ; E. Bleuzen, 5 ; Janed Korr, 10 ; X. ar C'hoseg, 60 ; L. 
Raoul, 10 ; Dr Caulet, 30 ; B. ar Rallig, 60 ; V. ar C'haer, 10 ; J. Lagadeg, 10
; J. P. Kloareg, 15 ; B. Assicot, 10 ; L. Bothorel, 30 ; Gab Mahe, 10 ; G. 
Clocher, 10 ; It. F. Rocque, 10 ; It. M. Maze, 10 ; R. Audrain, 10 ; Jord 
Hervieu, 30 ; F. Kervella, Roazhon, 10 ; Alan Souffès-Despré, 90 ; Fañch Jestin,
100 ; Erwan Gwegen, 160 ; A. Berry, 80 ; Herve Latimier, Annaig Kervella, 20 ; 
Erwan Gourves, 10 ; Dll A. ar Floc'h, 10 ; Suzanna Bourdet, 10 ; P. Droget, 10. 
- war un dro, 1 660 lur.

Aet eo ar profoù war greskiñ a-hed ar bloavezhioù. Kontañ a reomp er bloavezhioù
tremenet : 1972 (3 438,75 lur) ; 1973 (4 411,16 lur) ; 1974 (6 482,72 lur) ; 
1975 (6 968,00 lur) ; 1976 (8 581,41 lur).

Kalonekaus-meurbet eo seurt skoazell, rak tennoc'h e teu al labour da vezañ gant
kresk ar gelaouenn. Trugarekaat a reomp amañ ar brofourien, a wir galon, rak n' 
hon eus ket peurliesañ amzer da skrivañ dezho, na da respont da galz eus al 
lizhiri a zegemeromp. Da nebeutañ, o lenn a reomp aketus, hag embann a reomp ul 
lod anezho.

Evit Embannadurioù Al Liamm : - F. Nedeleg : 70,00 lur.

936 c'houmananter 

a gontemp e dibenn miz Genver, lodennet evel-hen : Aodoù an Hanternoz, 149 ; 
Penn ar Bed, 251 ; Il ha Gwinum, 98 ; Liger Atlantel, 69 ; Mor Bihan, 57 ; 
Rannvro Bariz, 133 ; Departamantoù all, 107 ; Afrika an Hanternoz, 1 ; Afrika 
Du, 5 ; Iwerzhon, 9 ; Kembre, 18 ; Skos, 2 ; Bro-Saoz, 5 ; Bro-Alamagn, 7 ; 
Spagn, 1 ; Helvetia, 3 ; Izelvroioù, 4 ; Belgia, 5 ; Sveden, 1 ; Stadoù Unanet, 
5 ; Kanada, 1 ; Haiti, 1 ; Polynesia, 1 ; Aostralia, 1 ; Sri Lanka, 1 ; Sina 
(Taiwan), 1.

Adc'honezet hon eus koumananterien, goude bezañ kollet un toullad mat anezho ha 
bezañ diskennet adarre dindan 900. Lennerien 'zo ne soñjont ket reiñ o chomlec'h
nevez ha ne c'hellomp mui tizhout anezho. Dav dezhi bremañ war-du ar mil 
koumananter !
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Hor c'hef evit 1976 

DISPIGNOÙ

Moulañ :
Niv. 174 6 060,12
Niv. 175 6 298,85
Niv. 176 6 580,81
Niv. 177 6 673,49
Niv. 178 7 371,22
Niv. 179 7 165,19



40 149,68
Bandennoù 475,75
Mizoù-post ha burev 2 332,75
War un dro 42 958,18

ENKEFIADURIOÙ

Koumanantoù 31 669,63
Niverennoù gwerzhet 3 354,00
Chomlec'h kemmet 30,80
Profoù 8 581,41
War un dro 43 635,84

STAD AR CHEF

Gounid 1976 677,66
Koll ar bloavezhioù a-raok 1 879,64

An toull er c'hef, d'an 31 a viz Kerzu 1976 1 201,98
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" Micher " lennerien Al Liamm 

E-touez ar 384 c'houmananter a anavezomp o " micher ", e kontomp : studierien 
(82), beleien pe venec'h (57), kelennerien (42), implijidi (29), mezeien (27), 
renerien melestradur pe renerien all (25), skolaerien (16), kenwerzhourien (14),
ofiserien (13), ijinourien (12), arzourien (10), levrdierien (10), 
kelaouennerien (5), notered (5), apotikerien (5), labourerien-douar (3), 
micherourien (3), mistri diabarzhiadelezh (2), tisavourien (2), mezeien-loened 
(2), tavarnourien (2), luc'hakeudennerien (2), alvokaded (1), barnerien (1), 
melestrourien (1), kannaded (1), tennerien-dent (1).

Niver ar studierien a c'hellemp jediñ resis a-walc'h, peogwir e paeont ur 
skodenn moanoc'h. Ar sifrennoù all a ro hepken ul lodenn dre gant. Notomp ez 
eus, e-touez ar veleien, meur a gelenner. An ofiserien a zo retredidi meur a 
wech, met lod anezho o deus dibabet ober ur vicher nevez. Kontañ a reomp dres 21
retredad ha 4 den dilabour, hogen an niver a zo hep mar uheloc'h ivez.

Niverenn 179 " Al Liamm " 

Niverenn 179 Al Liamm e oa 90 pajenn enni abalamour d' an daolenn hir a yae an 
hanter eus an niverenn ganti. Koustet he deus an niverenn-se 7 165,19 lur deomp 
gant ar mizoù-kas.
Siwazh, meur a goumananter en deus skrivet deomp e oa dilec'hiet ar c'haieradoù 
en o niverenn.
Ar re a fello dezho kaout skouerennoù all a c'hell skrivañ d' ar sekretour.

Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh

Prenañ a c'heller an niverennoù meneget amañ da heul
- 6, 29, 53, 63, 64, 69 betek 179 (nemet an niverennoù 98, 99 ha 100 hag a zo 
bet peurwerzhet).
Priz an niverennoù a zo : 10 lur pep hini (nemet an niverennoù 116 ha 151 hag a 
goust 12 lur pep hini, an niverennoù 166-167 hag a goust 16 lur).

Tu a zo a-hend-all da brenañ ar bloavezhioù klok-mañ hag a goust 50 lur pep hini



:
- 1959 (72-77) ; 60 (78-83) ; 61 (84-89) ; 62 (90-95) ; 64 (102-107); 
65 (108-113) ;66 (114-119) ; 67 (120-125) ; 68 (126- 131) ; 69 (132-137) ; 
70 (138-143) ; 71 (144-149) ; 72 (150- 155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167) ; 
75 (168-173) ; 76 (174-179).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post. Ar goulennoù a zo d'ober digant Per
ar Bihan.

Warlene ez eo deuet 3 354 lur en hor c'hef gant gwerzh an niverennoù kozh. 
Prenañ anezho a vo ivez un doare da harpañ ar gelaouenn.
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Lizhiri

Digant George Thompson MP, House of Commons, Londres :

« Kaset em eus arc'hant gant va mignoned Andrew Welsh ha Duncan Mac Laren 
a zo o vont da Roazhon warc'hoazh evit ma vo paeet va c'houmanant d' Al Liamm 
evit ar bloaz-mañ hag evit ar bloaz a zeu. Va digarezit evit bezañ ken diwezhat.
Kas arc'hant da Vreizh dre chekenn-bost a goust re bremañ, am eus aon. Daoust da
se, plijout a ra din Al Liamm. Dre lenn pajennoù ho kelc'hgelaouenn e c'hellan 
mirout bev a-walc'h va brezhoneg. Trugarez deoc'h-holl evit se. »

(George Thompson a zo bet gwelet ha klevet o komz brezhoneg en un abadenn " 
Breizh o vevañ " gouestlet da Vro-Skos. N' eus bet kemmet na reizhet netra en e 
lizher.)

Digant V. de B. :

« Kasit din mar plij ur skouerenn eus niverenn 178 Al Liamm da vezañ roet 
da C'haboniz a anavezan, en abeg d' ar studiadenn graet gant Kervella war o bro.

Va c'hoar, a zo o chom e-kichen Pariz, hag asantet he deus feurmiñ ur 
gambr da studierien afrikan, a ra studioù ijinourien labour-douar. Abaoe 10 
vloaz ma ra se, ez eo hi laouen-tre eus he lokaterien, hag er sizhun dremenet pa
oan en he zi, em eus bet tro da ziskouez dezho an niverenn-se a oa ganin, ha 
brastroet ar pennad diwar-benn o bro.

Laouen e vint da gaout ar skouerenn-se da gas ganto d' o bro. Komz a reont
" mfang " etrezo, met ar galleg a zo yezh o studioù hag o darempredoù etre 
kornbroioù, un druez eo ! »

Digant J. T. :

« Plijet-kenañ on bet o lenn Al Liamm bep daou viz, rak diouzh ma soñj ez 
eo un dra vat evit ar brezhoneg. Plijet on bet dreist-holl gant ar c'hontadennoù
hag ivez gant ar pezh-c'hoari farsus a zo bet embannet en unan eus an niverennoù
am eus resevet. Diskouez a ra n' eo ket echu c'hoazh gant sevenadur Breizh. 
Karout a rafen koulskoude e vefe embannet oberennoù Fañch Elies, pe Jakez Riou, 
rak ne vezont ket kavet da brenañ ken. »

Digant R. an H. :

« Degas a ran dit ur chekenn evit va c'houmanantiñ d' ho kazetenn. 
Diskoachet 'm eus anezhi e kentelioù brezhoneg Kemper. Labourat a reomp war 
destennoù a zo e-barzh. Soñjal a raen ur pennad zo dija koumanantiñ hag ar 
c'hentelioù brezhonek a zo bet un digarez evidon. Ur blijadur e vo evidon he 
lenn bep daou viz. »



Digant Ph. J. :

«... Lennet 'm eus gant plijadur niverenn diwezhañ Al Liamm. Ret e ve 
kavout tud evit sevel romantoù pe zanevelloù, a vank deomp, met 'm eus ket re a 
fiziañs...

Hetiñ a ran deoc'h kalon evit ar mizioù a zeu, hag ezhomm a zo pa weler 
stad ar brezhoneg. »
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Digant A. G. :

« Laouen bras on o welout ez a mat an traoù gant ar gelc'hgelaouenn. Mat a
rit reiñ ul lodenn a-zoare d' an Notennoù. Savet e vezont en un doare plijus hag
aes da lenn d' an holl hep striv ebet. Kendalc'hit da vezañ evezhiek war al 
lodenn-se eus ar gelaouenn, rak hi eo an hini a vez lennet da gentañ gant an 
darn vras eus ho koumananterien. »

Digant an Tad Pleiber, Sri Lanka :

« Resevet em eus hirio niverenn 178 Gwengolo-Here. Nemet e vefe bet kaset 
d' am chomlec'h a-raok n' em eus ket resevet c'hoazh an niverenn 177. Mar plij, 
kemennit se d' an hini a gas ar gelaouenn. Hastit buan - mar goufec'h gant 
pebezh birvidigezh e c'hedan abaoe miz Gwengolo an niverenn 177.

Ar glaveier a zo deut. Pegen brav gwelet an dud laouen o labourat er 
pradeier. Ar vuhez a zo un tammig kaletoc'h, met eeunoc'h, didresoc'h. Ma ne 
vezomp ket taolet er-maez e karfemp chom ha mervel amañ. »

Digant L. K. :

« Koumanantet on bet 4 bloaz d' Al Liamm, met d' ar mare - siwazh din - ne
oan ket barrek a-walc'h war ar brezhoneg skrivet evit lenn penn-da-benn ho 
kazetenn. Met bremañ on deut gouest da lenn da vat Al Liamm, da gavout plijadur 
gantañ. Me 'gav un dra bennak a nevez p'e lennan. Setu perak e kasan deoc'h ur 
chekenn evit bezañ koumanantet adarre hag e hetan deoc'h tapout mil koumananter 
a-raok fin ar bloaz. »

Dizanv eus Roazhon :

« Setu pell 'zo em eus c'hoant skrivañ deoc'h evit goulenn un dra bennak. 
Peogwir e vez embannet a bep seurt traoù, daoust ha ne vefe ket tu da embann 
niverenn 71 Kannadig Gwalarn, bet moulet e miz Here 1934 ? Daoust hag e anavezit
al levrig-se ? Teir c'hontadenn c'houezelek gant Padraic Mac Piarais, troet gant
Farnachanavan. Kontadennoù kaer ! N' ouzon ket pet gwech em eus o lennet d' am 
bugale. Int eo a c'houlenn ouzhin. Petra soñjit ?

Degouezhet eo Al Llamm ivez. Un darn am eus lennet. Dudius em eus kavet " 
Ar peskig ruz ". An notennoù am eus lennet ivez. Piv eo an H. E. -se a skriv 
deoc'h ? Mat en dije graet prederiañ a-raok skrivañ. Me 'gav ez eo un dra vat-
kenañ e vefe embannet " Asteriks " pe " Ma Dalton " e brezhoneg. E-keñver 
bruderezh evit hor yezh ez eo un dra dispar, ouzhpenn-se int plijus da lenn, ar 
pezh n' eo ket fall, nann ? N' eo ket mont da heul ar C'hallaoued. Da gentañ 
Morris a zo Flandrezat, Uderzo zo Yuzev, ha Goscinny a orin italian ! Ouzhpenn-
se an dud-se a zo ganto ul live etrevroadel hag etrevroadel int. Al levrioù-se a
zo bet troet e 20 yezh dija. Arabat farsal. Evit ar mare n' eus ket e Breizh un 
tresour dezhañ ul live uhel a-walc'h evit ober bandennoù treset. Perzhioù mat o 
deus, sur, met amatourien int c'hoazh. Daoust hag e vez rebechet ouzh Per Denez 
bezañ troet " Aquis Submersus " pe ouzh Roparz Hemon bezañ troet n' ouzon pet 
levr saoznek. Arabat d' ar Vretoned chom serret warno o-unan. Ret eo deomp bezañ



digor hor spered, ha gwelout ar pezh a zo mat gant ar re all, ha pa vefent 
Gallaoued. »
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RESPONT : D' hor soñj tamalloù hor c'houmananter n' o doa netra da welout gant 
broadelezh ar skrivagnerien nag al live etrevroadel. An tamall a oa lakaat 
embann gant tiez gall ha reiñ labour da dud Pariz, embannerien pe arzourien, pa 
'z eus kement a dud dilabour er vro.

Setu amañ ul lizher all war ar memes danvez, bet kaset deomp gant Tangi Louarn 
en anv Skol an Emsav :

« Notennoù Al Liamm a lennan bepred gant plijadur. An dra gentañ eo a 
lennan, evel ma ra kalz tud me soñj din. Diskouez a ra al lizhiri buhez ar 
gelaouenn, ha reiñ a reont tro da eskemm mennozioù, ar pezh na c'hell bezañ 
nemet sklerijennus evit al lennerien.

An dra-mañ e fell din ober un nebeut evezhiadennoù diwar-benn E. H. (1) ha
n' eo ket plijet o welout embann " Asteriks " pe " Lucky Luke " e brezhoneg hag 
a gav dezhañ (pe dezhi) e vefe gwelloc'h krouiñ oberennoù breizhek, kentoc'h 
eget treiñ danvezioù gall ha skoazellañ tiez-embann estren. Diwar-benn " Lucky 
Luke " e respontin, dre ma anavezan mat ar gudenn peogwir eo gant Skol an Emsav 
eo vo embannet.

A-du, sur e vefe mat-tre ma vefe embannet bandennoù treset gant Bretoned 
hervez o faltazi dezho, ha ma c'hellfent bezañ skignet ha brudet kement hag ar 
re emaomp o treiñ. Kavout a ra din, avat, ne wel ket E. H. an abegoù o deus hol 
lakaet da embann " Lucky Luke " e brezhoneg na pegement e koust embann bandennoù
treset. Emaon eta o vont da zisplegañ soñj S.A.E. ha doareoù an embann dre vras.

1) Un taol bruderezh eo evidomp embann " Ma Dalton " e brezhoneg, rak, 
darn vrasañ an dud, e Breizh, a soñj c'hoazh, n' eo stag ar brezhoneg nemet ouzh
ar « breizhegachoù » hag an traoù a wechall. Oc'h embann un album " Lucky Luke "
e fell deomp kinnig d' ar Vretoned, hag en o yezh, unan eus brudetañ bandennoù 
treset ar bed, hag ivez brundañ hor yezh dre en em harpañ war brud ha 
talvoudegezh un oberenn etrevroadel (ha n' eo ket gall e-giz ma seblant krediñ 
hor c'henskriver). Dre forzh gwelout traoù a bep seurt evel-se en o yezh eo e 
teuio ar Vretoned da soñjal eo par o yezh d' ar yezhoù all. Ma tamaller lakaat 
seurt oberennoù e brezhoneg, perak ne vefe ket lavaret ar memes tra diwar-benn "
Ti Vatriona " pe " Ar Priñs Bihan " da skouer.

2) Embann troidigezhioù n' eo ket dibab chom hep krouiñ traoù nevez. Er 
c'hontrol, ma ra berzh al labour-se e c'hello broudañ ac'hanomp da sevel ha da 
embann oberennoù breizhek. Daoust ha Roparz Hemon e-unan n' en deus ket troet 
oberennoù estren ha savet reoù all drezañ e-unan war un dro.

Ouzhpenn-se, lakaat bandennoù treset e brezhoneg n' eo ket ul labour treiñ
resis : ar skeudennoù hepken a zo boutin, met ar skrid a c'hell bezañ disheñvel-
tre e pep yezh ha bezañ awenet gant sevenadur ha buhez pep pobl.
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3)  Pegement e koustfe embann un oberenn doare " Lucky Luke " e brezhoneg 

war-eeun ? Setu ur gudenn all. N' eo ket e brezhoneg hepken e vo embannet " Ma 
Dalton " gant ar mouladur-mañ met e seizh pe eizh yezh war un dro. N' eus eta 
nemet ar skrid a vez paeet hepken ganeomp, mizoù ha tresadennoù a vez rannet 
etre an holl embannadurioù. Setu perak e vo tu da werzhañ pep skouerenn ar memes
priz hag ar re c'hallek. A-hend-all e vefe gwerzhet tost da 100,00 L ar 
skouerenn (ha c'hoazh ne gontomp ket gopr an oberour a vez paeet war-dro 1 000 L
ar bajenn). Trugarekaat a reomp Goscinny, oberour " Lucky Luke " a ra deomp ur 
prof o kemer 4 % diwar ar werzh e-lec'h 7 %, evit harpañ ac'hanomp.

4)  Rebechet e vez deomp reiñ arc'hant d'un ti embann estren e-lec'h reiñ 
labour d'ar Vretoned. Da gentañ eo faos evit an darn vrasañ ; an drederenn eus 



ar mizoù a ya da c'hoprañ un ti breizhat evit sevel ar filmoù a dalv da voulañ 
al levr. Ouzhpenn-se ez eo Skol an Emsav embanner war un dro gant Dargaud 
peogwir e paeomp an ti-se da embann L. L., evidomp, ha ma vez ur gounid bennak e
yelo gant Skol an Emsav (ha ma vez koll e vo ar c'holl diwar goust Skol an Emsav
ivez). Da eil, ne oa ket tu da zibab un embanner all estreget Dargaud forzh 
penaos peogwir o deus ar gwirioù hag ez eo un embannadur etrevroadel.

5) Pa vimp diazezet gwelloc'h, ha gant un aozadur kenwerzhel diouzh ret, e
vo tu deomp moarvat da gaout emglevioù gant ar broioù gwasket all, evit embann 
hon traoù hon-unan. Dont a raio an deiz-se, met da c'hortoz e reomp gant ar pezh
hon eus, da lavarout eo gant hor youl-stourm ha gwenneg ebet.

6) Da c'hortoz e kinnigomp bepred da lennerien Al Liamm hor skoazellañ o 
prestañ deomp arc'hant (500,00 L da vihanañ) pe o rakprenañ albomoù dre 5 da 
nebeutañ (12,00 L ar pezh) ; an arc'hant zo da vezañ kaset da Skol an Emsav, B. 
P. 1, 22720 Plijidi. »

Tangi LOUARN, 2, straed ar Bearn, Kemper.

(1) s.o. A. L. niv. 178 p. 376.

Digent J. P. L., koumananter nevez :

« Dedennus a-walc'h em eus kavet niverenn miz Eost Al Liamm - Tir-na-Nog, 
an hini nemeti em eus lennet. Ouzhpenn-se em eus c'hoant d' ho sikour da dizhout
ho pal a 1 000 koumananter. Setu perak ho pedan da gavout amañ ur chekenn 40 lur
evit ma c'houmanant. »

Digant X. ar C'h. :

« Plijout a ra din ken ha ken " Eñvorennoù " Yeun ar Gow. Hennezh a oa mailh war
e yezh ! Mat e vije embann pe adembann en ho kelaouenn skridoù savet gant 
brezhonegerien ken ampart-se. Kavout a rafec'h, sur a-walc'h, traoù a-bouez ha 
da blijout e-barzh " Gwalarn " pe kelaouennoù all eus ar mare-se. »

Digant E. E. :

« Gant va gwellañ hetoù d' an holl : an teñzorier evel just, ar rener... 
hag ar skrivagnerien ; ra gavint da reiñ deomp danvez fetis, plijus, awenet don,
evit ul lennegezh digoret war ar bed hag an dazont. »

Digent O. ar M., Roazhon :

« Setu amañ va c'houmanant. Lenn a ran Al Liamm abaoe pell 'zo dija met 
Nedeleg a ro tro din da gaout un tammig muioc'h a arc'hant hag evel-se e 
c'hellan koumanantiñ bremañ.

N' on nemet 17 vloaz ha n' on ket gwall kap c'hoazh war ar brezhoneg met 
me 'zo sur e teuio da vezañ gwelloc'hig en ur lenn Al Liamm. »
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Digant an Dr. Le Gall da J. M. a Blounevez-Lokrist (A. L. niv. 179 : 

Aotrou,

« Da gentañ, digarezit, me ho ped, va brizh vrezhoneg. N' em eus ket bet 
an eurvad da vezañ brezhoneger a-vihanik, ganet ma 'z on bet e Kêr-Vrest, en un 
tiegezh a vourc'hizien « etre » (ofiserien a vor an darn vuiañ anezho) ma veze 
sellet ouzh ar brezhoneg gant ar brasañ dismegañs ha neuze ivez ouzh pep tra a 
oa ennañ un elfenn bennak a vreizhat. Hag int holl, evel just, o votiñ a-zehou, 



evel ma vez dereat gant tud desavet mat.

N' eo ket feuket eo ez on bet gant ho lizher da Al Liarnm. Mantret, ne 
lavaran ket, rak e-barzh n' em eus gwelet nemet un diouiziegezh souezhus ha, 
gwashoc'h c'hoazh, liv ur c'hoant kuzh da chom hep deskiñ ar pezh a c'hellfe 
direnkañ ar bedig sioul ma vevit ennai).

Tamallet eo ganeoc'h d' ar « menozioù a-gleiz » bezañ kiriek eus marv ar 
brezhoneg ha lavarout a rit - da gas dour d' ho milin, moarvat - n' eo ket « 
komunisted » peizanted Vro-Leon. Va Doue ! Int-i eo a lez ar yezh da vont da get
hep sevel ar biz bihan zoken d' he saveteiñ ! Int-i hag ar pennoù-bras, « nos 
notables », holl a-zehou, evel just !

Daoust ha ne vefec'h ket chomet un tammig war-lerc'h ? Un dek vloaz bennak
'zo c'hoazh e oa an holl gostezennoù gall da vezañ lakaet er memes sac'h : holl 
jacobined evit pezh a sell ouzh hor yezh, ouzh hor sevenadur hag ouzh Breizh dre
vras. O c'hoant, diskleriet krenn ha krak, a oa kas hor yezh da netra ha 
diverkañ diwar ar c'hartennoù betek anv hor bro.

Ur c'hemm bras a zo deuet koulskoude, gantañ ur goanag dispar, a  
Jacobined, bremañ, ne vezont ken kavet nemet e-touez an dud a-zehou... « La 
droite la plus bête du monde... ». An dud a-gleiz, avat, o deus komprenet, a-
benn ar fin, ne oa ket mui tu da badout gant ar c'hengreizennadur ma komz ken 
garv Alan Peyrefitte anezhañ en e levr : " Le mal français ". A-du int holl evit
ma vefe savet ur seurt galloud rannvroel, gant ur gambr rannvroel dilennet gant 
an holl voterien. N' eo ket ur c'hammed bras ? Petra fell deoc'h !

Met e Breizh, endeo, e oa bet graet ar c'hammed bras-se gant krouidigezh 
an U.D.B. a laka daou uhelvennad da glotañ : hini ur Vreizh dieub tamm pe damm 
hag hini ur Vreizh sosialist.

Ho klevout a ran enebiñ : « Arsa ! Me n' on ket eus an tu kleiz hag emaon 
evit dieubidigezh Breizh memestra ! ».

Ya, ya ! Met eus un uhelvennad a seurt-se « ho » peizanted a Vro-Leon n' o
deus foultre netra d' ober ! Daoust hag ez eo gant un uhelvennad e vez gwerzhet 
ar moc'h hag an artichaot ? Setu perak, siwazh, ur gostezenn vreizhat a-zehou 
diazezet war ar beizanted ne c'hell ket bezañ anezhi. Kavet e vo renerien, sur, 
hogen den ebet da vont da heul o uhelvennad. Gwelloc'h eo, neketa, selaou « tud 
ar blasenn », evel ma lavare Abeozen, komz eus braster ha brokusted ar Stad ha 
gortoz pep tra diouti... ha plegañ...

A-hend-all penaos e c'hellfe an dud magañ karantez ouzh ar vro pa ne 
ouzont netra diwar he fenn ? N' eo ket o fazi eo. Met o fazi eo ma chomont da 
dorc'hwenial en diouiziegezh... ha ma kendalc'hont d' ober « komunisted » eus an
holl re a zo pa ne vefe nemet un tammig a-gleiz dezho.  
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Hag, evel reizh, ar pezh na glot ket gant ho menozioù-c'hwi a zo « brein 

»... Ne glaskin ket sevel roll an traoù « brein » sevenet er bloavezhioù 
tremenet gant an dud a-zehou. Skuizhus e vefe hen ober ken niverus ha ma 'z 
int... Er mare-mañ n' eus nemet sellout ouzh ar c'helaouennoù : nevezintioù 
saourus a zo e-barzh !

Mat ! Devezhioù kaer a zo c'hoazh evit enebourien Vreizh ! Lavaret e vez e
c'hellfe Mikael Debre dont amañ e lec'h De Poulpiquet. Debre, brasañ enebour ar 
rannvroioù, brasañ enebour ar brezhoneg (ha gouzout a ouzon ar pezh a lavaran). 
Ma ya d'an dilennadegoù un danvez-kanad eus an U.D.B. en e enep, petra a 
c'hoarvezo ? Ho peizanted a Vro-Leon, a unvouezh, a voto evit Debre !

Hag ur gerig c'hoazh da echuiñ. Skrivañ a rit : « Pa oan yaouank, e-pad ar
brezel diwezhañ, e veze rebechet d'ar re a glaske difenn hor yezh : « Alamanted 
int !... ». Hiziv e klevan : « Komunisted int !... Atav war an tu fall emaint ».



Atav ? Ne gredan ket. Pezh a gredan, avat, ha sur on zoken a gement-se, eo
an dra-mañ : arabat selaou an diodeien. 

Salud deoc'h ! »

Digant F. K. :

« Me 'gav din e vez dalc'hmat ken dedennus lenn Al Liamm. Met da betra e 
servij embann ur pennad-lenn evel hini Tilly pe al lizher digant J. M. eus 
Plounevez-Lokrist ? Anat eo, n' o deus ket holl lennerien " Al Liamm " ar memes 
menozioù politikel.

Ma vez anat ez eo darn vrasañ peizanted Bro-Leon kilstourmerien (ha 
kristenien « pilpave »), petra ober hag embann e brezhoneg neuze evit ar 
beizanted « ruz » o chom e Bro-Dreger hag e Kernev-Uhel ?

Nann n' emaomp ket atav war an tu fall ha Pobl Vreizh a oar mat an dra-se,
hi hag he deus kroget da cheñch penn d' ar vazh, hi hag a zo muioc'h-mui 
dedennet gant menozioù an tu kleiz. »

Digant Ch. F., Brest :  

« Adkomananti a ran d' ho kelaouenn. N' eo ket e vijen bet gwall-blijet 
gand kement-tra 'm eus kavet 'barz (La Borderie a zo krog da vorodi ac'hanon en 
 eun doare kris meurbed) nemed e c'heller meized eur striv bras greet ganeoc'h 
(poltrejou da skouer) 'vid lakaad muioc'h a vuhez enni. »

Digant B. an N., an Naoned :

« Kalz plijadur am eus bet o lenn an div niverenn diwezhañ, kontadennoù an
Uhel, eñvorennoù Yeun ar Gow  dreist-holl, Istor Breizh gant La Borderie, 
pennadoù Vefa de Bellaing, Yann Bouessel du Bourg, Loeiz Andouard... Un tammig 
re skiantel e kavan pennad Frañsez Kervella met n' eur ket boas da lenn seurt 
pennadoù ha talvoudus eo dre ma tigoront hor speredoù war-du broioù all ha 
sevenadurioù all. Direizh em eus kavet pennadig Eflamm Gervilio a-enep d' an Ao.
Bourdelles, dreist-holl evit e zoare (rak, gwir eo, n' eo ket Porto-Rico ur 
skouer evidomp tamm ebet), ha mat em eus kavet pennad J. M. Tilly.

Talvoudus eo labour Herve Latimier hag e wreg met perak n' eo ket bet 
embannet en un taol hepken ? Aesoc'h e vije bet da implij goude. Evel just e 
kemere kement-mañ ul lec'h re vras marteze en un niverenn... »
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Priz Lennegel Langleiz 

D' al lun 3 a viz Genver diwezhañ eo en em vodet e Roazhon, d' abardaez, e sal 
Klub ar Gazetennerien, tud ar Juri, an Itron Langleiz hag un toullad mignoned 
evit reiñ d'an aotrou Goulven Jak ar priz gonezet gantañ.

Kinklet e oa bet-moger vras ar sal gant hiniennoù eus taolennoù diwezhañ 
Langleiz.

Maodez Glanndour en deus degaset soñj, berr ha berr, eus an doare ma oa bet 
savet ar Priz, ha displeget peseurt pal a oa gant ur seurt kenstrivadeg : mirout
koun eus hor mignon tremenet, eus e strivadennoù war-zu ul lennegezh vrezhonek 
uhel ha speredel.

Meulet en deus goude-se oberenn Goulven Jak, en ur lakaat war evezh ar 



perzhioù-mat anezhi : ur yezh rik ha klasek, hep klakennerezh, un daolenn leal 
eus ar pezh en deus bevet en e yaouankiz e-touez tud a anaveze labour mesket 
gant paourentez, gant c'hwez an aod hag ar parkeier, ha kan avel ar mor.

Embannet e vo al levr gant mouladurioù Al Liamm, ha mont a raio d' ober ur 160 
pajenn bennak.

Bremañ eo digor adarre pep tra evit un eil priz, dindan an hevelep divizoù. 
Goulenn a reomp ma vo kaset an oberennoù kinniget e teir skouerenn, a-raok deiz 
diwezhañ miz Gwengolo. Ret eo evel just e vefe pep tra e brezhoneg unvan, a zo 
bet hini Langleiz e-unan. Kentoc'h eo dimp e vefe kaset dimp oberennoù diembann,
rak a-hend-all e rankomp derc'hel kont, en un doare strizh, eus ar fazioù 
brezhonek a c'hell bezañ chomet enno, ha gwelout didalvoudekaet labourioù a vefe
marteze a bouez, anez da se. Mirout a reomp dimp ivez ar gwir da embann, mar 
plij dimp, an oberennoù kurunet.

Tud ar Juri a zo Maodez Glanndour, kadoriad (kas dezhañ an oberennoù kinniget d'
ar chomlec'h : Loeiz ar Floc'h, person, 22700 Louannec), Per Denez, Ronan Huon, 
Per Roy, an Itron de Bellaing, Yann Bouessel du Bourg.

EVEZHIADENNOÙ WAR AR PRIZ.

Ur Juri lennegel, evel hini Priz Langleiz, a rank barn hervez un nebeut 
pennreolennoù, ha pa vefent bet divizet a-ziaraok pe na vefent ket.

Ret eo derc'hel soñj eus mennadoù ar re o deus diazezet ar priz : an Itron 
Langleiz da gentañ. Fellout a rae dezhi e vefe laket da dalvezout al lusk 
speredel ha lennegel a oa bet hini fried, ha gant se, skoazellañ oberennoù reizh
hag uhel, mar gellfe bezañ, labourioù oc'h ober enor d' ar brezhoneg.

Kement-se a glote gant menozioù tud ar Juri e-unan. Gouzout mat a reomp n' eus o
padout en ul lennegezh nemet al labourioù soñjet-mat ha skrivet-rik, ar re a 
ziskouez ur yezh sklaer, diardoù, hep laoskentez. Na kennebeud-all n' hall ket 
ur Juri kinnig d' al lennerien evel oberenn disi, pe oberenn vat da vihanañ, un 
dra leun a fazioù a bep seurt, hervez doareoù-komz ar barrez-mañ-parrez, pe 
c'hoazh pajennoù stambouc'het en ur yezh chimik, faltazius. Lealded a zo ret e 
pep keñver.
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A-raok en em vodañ en em c'houlennemp penaos e trofe pep hini ac'hanomp, 
disheñvel maz omp a vicher, a ouiziegezh, a gultur lennegel, da varn al 
labourioù a oa bet kaset dimp. Ur souezhadenn eo bet dimp, unan vat ha plijus, 
gwelout e soñjemp dres hervez an hevelep pennaennoù.

Div oberenn a varzhoniezh a oa bet kinniget. N' hon eus ket miret anezho evit an
abegoù-mañ. Unan, ha ne oa ket fall tamm ebet koulskoude, a ziskoueze re a 
fazioù brezhoneg ; ha dreist-holl ne zegase ket, nag e stumm ar barzhonegoù, nag
en o danvez, doareoù nevez a-walc'h : traoù klevet dija. An oberenn all, eviti 
da vezañ labouret-kenañ, a oa skrivet avat en ur yezh re bersonel : barzhonegoù 
seurt-se a zo mat en ul lennegezh, met n' hellont ket bezañ kemeret war e gont 
gant ur Juri da vezañ kinniget evel ur skouer da heuliañ.

An daou labour-all a oa e komz plaen. Ne oant ket dister nag an eil nag egile : 
eñvoronnoù bugaleaj ha yaouankiz, blaz an tremened, kentel gant ar pezh a zo 
bet, testenioù ar vuhez a wechall. Aet eo ar maout gant an hini skrivet ar 
resisañ, ar rikañ, hag en abeg da se an donañ an hini a oa gantañ blaz c'hwero 
ar baourentez, ar boan hag an doan, hag an esmae kuzh.

Oberenn Goulven Jak " Pinvidigezh ar Paour " a zo ganti c'hwez ar vuhez kalet, 
an hini o deus anavezet ar Vretoned betek an amzer vremañ : taolenn diardoù, ar 
fedoù o komz drezo o-unan ; deoc'h-c'hwi da gompren ha d'en em soñjal.

Prest omp evel just da guruniñ oberennoù a bep seurt. Ha moarvat, an hini a zo 
dilennet a-benn bloaz, ne vo tamm ebet heñvel ouzh an hini a ginnigomp bremañ. 



N' hon eus rakvarnadenn ebet, nemet e c'houlennomp labourioù a dalvoudegezh e-
keñver yezh ha danvez. Ne c'hortozomp ket bep tro oberennoù dispar ; met plijout
a rafe dimp en em gaout bepred dirak pajennoù sirius ha leal, evit gallout 
lavarout a galon laouen : Ya !

Ar c'hadoriad : M. GLANNDOUR.

En enor da gentañ Priz Langleiz 

Pedet omp a-berzh Oaled Abherve Sant-Brieg da embann kement-mañ :

« Lorc'h a zo bet ennomp hiziv o tegemer an Aotrou Goulven JACQ en Oaled 
Abherve. Lorc'h a zo bet ennomp rak n' eo ket alies e c'heller kaout ar blijadur
da gejañ gant unan bennak a zo bet dibabet da vezañ gwellañ skrivagner brezhonek
ar mare. Ouzhpenn se n' eo ket diaes kompren e felle deomp enoriñ hor 
c'henlabourer feal. A-drugarez dezhañ e c'hellomp mont war-raok hag ober ur skol
vrezhoneg a ya un tammig pelloc'h eget ar B.A-BA, ha pa vefe ar B.A-BA-mañ unan 
brezhonek.

Ni, amañ, hag an holl re o deus bet plijadur o lenn ar pezh a zo bet 
skrivet betek-hen gant KIVIJER (an anv-pluenn-se en deus dibabet), n' omp ket 
bet souezhet bras pa hon eus gouezet e oa aet Priz Langleiz gantañ rak pell 'oa 
e ouiemp e oa ennañ danvez ur skrivagner meur, dreist-holl abaoe an deiz m' en 
doa lavaret Kenan Kongar eñ e-unan e oa Kivijer « gwellañ konter brezhonek a-
vremañ ».
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N' omp ket bet souezhet eta, met un tammig dipitet omp chomet koulskoude. 

Perak ? Hepken abalamour ma ne ouzomp ket c'hoazh e-pad pegeit e vo ret deomp 
gortoz a-raok gallout lenn " Pinvidigezh ar paour ". Salv ma teuio al levr er-
maez buan a-walc'h ha salv ma raio, e brezhoneg, ar pezh en deus graet, e 
galleg, ur Marc'h (a ourgouiih ?).

En anv an holl re a oa en Oaled Abherve hiziv bon eus gourc'hemennaouet 
Goulven JACQ evit e briz, stoket hor gwerennad Champagn ouzh e hini, en ur 
lavarout dezhañ ar spi hon eus da welout anezhañ kenderc'hel da skrivañ, evit e 
blijadur, evit hon hini hag evit enor Breizh hag ar Brezhoneg. »

Oaled Sant Erwan 

Pedet omp da embann al lizher digor-mañ bet kaset da Vaer Brest gant Oaled Sant 
Erwan, 28, straed Ch.-Berthelot, Brest :

« Aotrou Maer,

E penn kentañ ar bloaz-mañ oc'h bet degemeret gant Prezidant Republik Bro-
C'hall. E-kerz an emwel-se, e-touez traoù all, ho peus komzet a-du gant ar 
brezhoneg hor yezh ha gant hor c'hultur. Oc'h ober se ho peus diskouezet doujañs
e-keñver hor pobl. Bennozh Doue deoc'h !

E-kerz pell amzer ez eus bet lavaret : tud Brest ne ouzont ket brezhoneg, 
pezh a oa gwir tamm pe damm.

Gouzout a rit ervat ez eus bet kemmoù bras e poblañs kêr Vrest abaoe ur 
c'hard kantved. Gant an dud nevez deuet da chom e kêr a-ziwar ar maez, emañ 
Brest, moarvat, al lec'h maz eus ar muiañ a vrezhonegerien o vevañ kichen-ha-
kichen.



Gant se e c'houlennomp diganeoc'h he defe kêr Vrest ur roll kas-war-raok 
war dachenn ur c'hultur brezhonek. Goulenn a reomp ivez e vefe digoret frank 
dorioù ar vuhez foran d' ar vrezhonegerien gant o yezh :

- ra vo divyezhek ar skritelloù a bep seurt, koulz er savadurioù evel er 
straedoù, a-berzh kêr Vrest (brav eo lakaat un enskrivadur war monumant ar re 
varv, met, e gwirionez, n' eo ket a-walc'h) ;

- ra vo aotreet groñs komz ha skrivañ e brezhoneg evit an darempredoù etre
an dud ha servijoù kêr ;

- ra vo sikouret ar c'hentelioù hag an arvestoù brezhonek a zo ivez ur 
gefridi dalvoudus, ha reizh e vefe e vefent kaset da benn gant kêr Vrest.
Ar pezh a skrive ar Pab Yann XXIII er c'helc'helenn " Pacem in Terris " evit ar 
broioù, a dalv ivez, moarvat, evit ar c'humunioù ?

« N' eus netra a vefe muioc'h hervez ar Justis eget al labour graet gant 
pennoù ar broioù da wellaat doareoù buhez ar bihanniveroù kenelek dreist-holl e-
keñver yezh ha sevenadur... » (mellad 102).

Gant fin ar bloaz o tostaat, ec'h hetomp deoc'h ha da guzulierien kêr, 
Nedeleg laouen, bloavezh mat ha santel !

Degemerit, mar plij, Aotrou Maer, hor soñjoù doujus. »
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Kudenn ar chekennoù e brezhoneg

Bet hon eus ul lizher digant SAE diwar-benn ober chekennoù e brezhoneg.

A-du omp, evel just, gant seurt stourm hag e darempred gant SAE evit se. Setu 
betek-hen ar c'hudennoù hon eus bet goude ur C'hamp (KEAV) :

1) Dek chekenn e brezhoneg a oa bet roet deomp. Kaset int bet d' hor bank, ar 
CIO. Distroet int bet holl. Aet omp neuze da glemm ha da glask o lakaat da 
blegañ. Galvet eo bet an den kiriek eus ar chekennoù. Diseven ha dihegarat en 
deus nac'het.

2) Aet omp d' ar c'h " Crédit Agricole ". Nac'het int bet ivez.

3) Aet omp d'ar c'h " Crédit Mutuel ". Aze an implijad a oa a-du hag en deus 
asantet kemer an div chekenn a zeue eus e vank, en ur lavarout « gwelet e vo 
hag-eñ e tremenint ». Tremenet int.

Daou endervezh a-bezh hon eus bet ezhomm evit se. Eizh chekenn a chome ganeomp 
hag ez eo bet ret deomp skrivañ d' an dud o doa graet anezho.

D' hor soñj ez eo ret gwelout an traoù evel m' emaint : evit ar bankoù, ni Al 
Liamm, n' hon eus pouez ebet. N' omp ket kenwerzhourien hag a zeu pep sizhun 
gant ur milion pe zaou da lakaat er bank, hag en o zouez marteze ur chekenn pe 
ziv e brezhoneg hag a vo degemeret moarvat gant ar re all.

Ur c'holl amzer bras eo bet evidomp hag ivez ur c'holl arc'hant. Setu perak, a-
raok aliañ an dud d' ober o chekennoù e brezhoneg pa gasont arc'hant, deomp-ni 
da vihanañ, e kinnigfemp

1) Gwelout renerien ar bankoù.

2) Krouiñ ur strollad, un doare " Service des contentieux " hag a rafe war-dro 
ar chekennoù nac'het. Unan eus ar strollad e vije ret dezhañ digeriñ ur c'hont 
war e anv, hag e vije kaset dezhañ an holl chekennoù. D' ar strollad d' ober 
war-dro.



Setu an doare d' ober e ginnigfemp da SAE, peogwir ez eo int a zo krog da 
soursial ouzh an traoù-se. Evidomp-ni n' omp ket gouest da sammañ al labour-se 
ouzhpenn an hini a reomp dija.

Spi hon eus e teuimp a-benn da zirouestlañ ar gudenn.

Etrekeltiegezh 

Etre an 3 hag ar 6 a viz Kerzu 1976 ez eo bet dalc'het e Roazhon, e Ti ar 
Sevenadur, devezhioù studi pouezus-kenañ war ar broioù keltiek all (dreist-holl 
Kembre ha Bro-Skos e-lec'h ma c'heller soñjal e vo tizhet an emrenerezh a-benn 
nebeut). Dindan renerezh Per Denez eo bet kaset en-dro an divizadeg, gant 
kannaded, kelennerien, skrivagnerien h.a. (Andrew Welsh, Duncan Maclaren, Meic 
Stephens, Harri Webb, Ite Ni Chionnaith, Desmond Fennell). Emeur o prientiñ un 
danevell e Ti ar Sevenadur, 1, straed Sant-Helier, 35100 Rennes.
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Brezhoneg e Grenoble evit estrenien

E Grenoble ez eus bet aozet ar bloaz-mañ gant UER soniadouriezh Skol-veur al 
lizhiri un nebeut kentelioù brezhonek : pemp eurvezh anezho.

Un taol-arnod e oa : bez e ranked kelenn brezhoneg da studierien o tont eus 
broioù estren. O fal a oa dont da vezañ kelennerien war ar galleg e bro pe vro, 
goude bezañ studiet ar yezh. An darn vrasañ anezho a zeue eus Bro-Goweit, Bro-
Iran, Bro-Spagn, ar Stadoù-Unanet, Bro-Chile hag all.

Bruderezh ez eus bet graet evel just ha plijet bras eo bet ar studierien, o 
teskiñ brezhoneg dre ar brezhoneg nemetken, kement hag ar gelennerien o-unan. 
Dedennus eo bet ivez dre an titouroù politikel, bet roet dezho diwar-benn stad 
ar yezh ha diwar-benn ar stourm bet boulc'het gant tud 'zo e Breizh evit 
saveteiñ o bro.

Priz ar Skingomz 

Priz FR3 (1 000,00 lur) a zo bet roet da Yann Bijer eus Landerne evit e skrid " 
Eoul-maen an Diaoul ". An eil priz a zo aet gant K. Riou evit " Troioù kamm ar 
sant dizano " (500,00 lur).

Hor gourc'hemennoù dezho o daou.

Embannadurioù

War-lerc'h an tri levrig emaomp o paouez embann hon eus resevet pemp levrig all 
evit ar vugale. Ar re-mañ zo holl evit bugale bihanoc'h dre ma 'z eus kalz 
nebeutoc'h a skrid enno. Unan, Ar Paotrig bara-mel, a zo embannet gant Skol ar 
Merher, hag ar pevar all : Ar C'havr hag he mennoù-gavr, Keneiled vat, Ar Bisig 
kollet, Tri femoc'h bihan a zo bet embannet gant Ti Flammarion.

Degouezhet eo ganeomp ul levrlennadurezh eus ar skridoù gouestlet d' ar yezh ha 
d'al lennegezh vrezhonek (1973-74-75) gant Fañch Broudic. Tennet eo eus " 



Bulletin de la Société Archéologique du Finistère ". Ur mell labour eo, rak war-
lerc'h pep oberenn meneget e kaver un diverradur, hir zoken evit ar 
studiadennoù, disteroc'h avat evit an oberennoù lennegel.

Levr Yann Fouere " L'Europe aux cent drapeaux " a zo bet embannet evit an eil 
gwech (Presses d'Europe).

Gant Gomer Press, Llandysul, Dyfed SA44 4BQ (Kembre) eo bet embannet " Storiau 
Tramor III ", prientet evit an embann gant Bobi Jones. El levr e kaver 
kontadennoù troet e kembraeg diwar ar galleg, ar rusianeg hag ar brezhoneg.

Niverenn 82 Imbourc'h ez eus enni studiadennoù : « Istor an Emsav : luskad ar " 
Patrie Bretonne " war-dro ar bloavezhioù tregont », « Loeiz Lebret, an 
Dominikad, krouer al luskad Armerzh ha denelouriezh », « Iliz ha Stad e 
Yougoslavie », « Indez-Sina ha Viet-Nam », « Bro-C'hall hag Italia », « Ul 
luskad kristen nevez en Italia » ha « Boudoniezh » gant Roparzh ar Mason.

War niverenn 111 Hor Yezh e kaver Notennoù Yezhadur gant Yann Desbordes : un 
dastumad kentelioù bet roet e 1974-75, e Lesneven, evit kelennerien war ar 
brezhoneg. Displeg a ra Yann Desbordes penaos en deus komprenet ar yezhadur 
frammadurel. An displegadurioù-se a c'hello sklerijennañ meur a hini war studi 
ar yezh. - " Hor Yezh ", 1, plasenn Ch. Péguy, 29260 Mesneven.

"Histoire de la réunion de la Bretagne à la France " eo al levr kentañ embannet 
gant hor mignon Morvran,al levrier en deus kemeret lec'h Le Dault e Kemper. Al 
levr a zo bet embannet e 1764, an oberour a oa an Ao. Irail, beleg.   

Al levr-mañ n' eo ket ul luc'hskeudenn met un adembannadur nevez adc'hraet penn-
da-benn gant Morvran. Miret eo bet stumm an embannadur kentañ. E briz a zo 58 
lur er stal : Morvran, 16 bis, rue René Madec, 29000 Kemper.

" Breizh Hiziv " (Anthologie de la chanson bretonne, tome I, gant P. Durand, e 
ti J.-P. Oswald).

Abaoe meur a vloavezh dija, e klever kanañ en-dro e brezhoneg ha deut eo zoken 
alies a-walc'h un doare da c'hounit arc'hant. Kanet e vez e brezhoneg, adrenket 
ar sonerezh hag ivez savet komzoù ha tonioù nevez : diskouez a ra kement-se 
sevenadur Breizh o c'hounit en-dro ar plas en doa kollet; hag ouzhpenn se, 
bremañ e c'hell an dud klevout alies kanaouennoù o tennañ d' o buhez ha d' ar 
stourm war bep seurt tachenn.

Philippe Durand, gant harp brezhonegerien ampart (n' eus ket a fazioù e levr 
evel ma weler peurliesañ el levrioù moulet e Bro-C'hall) en deus graet ur 
studiadenn diwar-benn ar c'hanaouennoù e Breizh. Ouzhpenn 100 kanaouenn ez eus 
en dastumad, lod e brezhoneg gant un droidigezh da heul, lod all e galleg.

Ar pezh a zo plijus el levr eo an doare ma 'z eo savet. Er skrid e kaver alies 
pennadoù kemeret diwar bladennoù, kelaouennoù, lizheroù bet kaset d' an oberour 
gant Y. B. Piriou, Jorj Belz, Jef Phillipe, Gweltaz ar Fur, o reiñ o mennoz 
diwar-benn kudenn an troidigezhioù e galleg, an abegoù o deus da skrivañ ha da 
ganañ e brezhoneg. Dizoleiñ a reer spered ar skrivagner goude bezañ lennet ar 
pennad anvet " Documents pour un débat ". Ne gomz ket evit netra met evit hon 
lakaat da soñjal e c'hell ar c'hanañ kaout un dalvoudegezh en tu-hont d' ar 
blijadur a ro. Ar c'hanaouennoù a gaver er pezh levr-se, 400 pajenn ennañ, a zo,
an darn vrasañ anezho kanaouennoù politikel o tennañ d' al labourerien vreizhat,
d' an harlu, d' ar vistri nevez, da stourm al labourerien-douar e 1960... Setu 
ul levr klok, plijus da lenn, disheñvel diouzh levr kentañ Philippe Durand " Le 
livre d'or de la Bretagne " hag a oa, d' hor meno, diglok a-grenn.

Carn a zo kelc'hgelaouenn drimiziek ar C'hevre Keltiek (kenaozadur politikel) 



2/3 - 3/4 e saozneg, peurrest er yezhoù keltiek ; stagadenn diverradurioù e 
brezhoneg/galleg. 24 fajenn. Koumanant bloaz 20 lur (Europe), 25. L (rannvedoù 
all). J. Derouet, 28 Bd des Anglais, 44100 Nantes - c.c.p.3264-44  Nantes.
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Ar c'hiz a zo d' ar bannoù treset evel ma oar pep hini. Nebeut zo eo bet 
embannet gant Dargaud ha Preder " Asteriks e Breizh " Setu ma 'z eo bet kaset 
deomp e dibenn miz Genver " Ma Dalton " embannet gant ar memes ti : " Dargaud " 
ha Skol an Emsav ar wrech-mañ. N' eus ket ezhomm da lavarout petra eo " Lucky 
Luke " d' ar re a briz ar bannoù treset. Ar yezh implijet a seblant klotañ mat 
ha bezañ aes da gompren ma n' eo ket aes bepred da lenn o vezañ ma 'z eo bet 
diaes a-wechoù lakaat ar skrid brezhonek er gwennoù a oa graet evit ar galleg. 
Ul levr kaer ha marc'had-mat : 16,50 lur, e pep stal a-zoare.

Niverenn 6 Ar Falz ez eus enni meur a bennad pouezus e galleg : " Qui est 
Nationaliste ? " gant Y. Person, ha pennadoù diwar-benn ar yezh : " Pour un 
quatuor des dialectes ", " Langue stigmate " gant F. Elegoet.

Resevet hon eus ivez ul levr hag a dalv evit niverennoù 46, 47, 48, 49 Skol 
Vreiz. Anvet eo " Géographie de la Bretagne ". Ul levr a-bouez eo, 240 pajenn 
ennañ hag ur bern luc'hskeudennoù ha kartennoù. Savet eo bet aketus gant tud a 
vicher pe enklaskerien, kalz anezho eus Skolioù Veur Roazhon pe Naoned. Ar 5 
departamant a zo studiet.

Niverenn 83 Imbourc'h e kaver enni kendalc'h ar studiadenn war Gristenien Vreizh
hag Istor an Emsav : ar gelaouenn " La Volonté Bretonne " eo a zo studiet ar 
wech-mañ. Ur pennad hir ivez " Studiomp hor yezh " tennet eus Gwalarn a gaver e-
barzh.

Niverenn 97 Wanig ha Wenig, kelaouenn ar vugale, a zo deut er-maez (miz 
C'hwevrer). Enni e kaver ur gontadenn gant Goulc'hen Kervella skeudennaouet gant
Tudual Huon, c'hoarioù hag ur ganaouenn. Koumanant : 10 lur. Keraloret, 29249 
Gwiseni - c.c.p. C. Roudaut 2943 51 Rennes.

Geriadur deveradurel ar brezhoneg

Christian-J. Guyonvarc'h eus Skol-veur Roazhon a gemenn deomp ez eo deut er-maez
eil lodenn e c'heriadur : " Dictionnaire étymologique du Breton ancien, moyen et
moderne " (Aer-amleal).

Priz an eil levrenn-mañ a zo 100 lur ha ne vez kaset nemet d' ar re o deus 
prenet al levrenn I. An div levrenn a zo enno war un dro 560 pajenn hag a goust 
220 lur - c.c.p. 293 18 Rennes - M. Pierre Le Roux, B.P. 574, 35000 Rennes 
Cedex.

Pemp pladenn nevez

Cantiques Bretons, bombarde et orgue, Jegat et Uhel, embannet e ti Arfolk. Ne 
lavarimp ket kalz a dra diwar-benn pladenn diwezhañ Jegat hag Yhuel : tonioù 
anavezet-tre, sonet mat-tre ha heuliet en un doare klasel gant an ograoù. 
Despetus eo ne vefe netra nevez, despetus lenn ar skrid war ar golo : « Un 
certain nombre d'entre vous se demande peut-être : Mais qu'est-ce donc que la 
bombarde », deoc'h da varn...
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Pladenn Skoazell Vreizh, evit reiñ harp da familhoù ar brizonidi bolitikel 



Vreizhat, Iris, Milizac. Daoust d' ar golo bezañ un tamm disliv, ar pezh a zo e-
barzh n' eo ket. Anvioù gwellañ kanerien Vreizh a vez kavet war ar bladenn-se : 
ar Breizerien, Manu, Glenmor, Noges, Stivell, Puillandre, Servat, Gweltaz, 
Miniou, Goadeg, Vallegant, Gwernig. An holl re-se o deus asantet bezañ enrollet 
evit netra asambles gant sonerien vombard, gitar, taboulin...

Reiñ a ra ar bladenn-mañ un damsell eus pezh a c'heller kavout e Breizh e-keñver
sonerezh ha kement-se a zo kalonekaus, dre ma 'z eo ken liesseurt ar sonerezh.

An Triskell, Kroaz-hent : Chant du Monde. Ur strollad anavezet eo en deus savet 
ar bladenn nevez-mañ, 5 paotr o seniñ tonioù savet gant ar strollad. An ton 
kentañ " Kroaz-hent " a zo kinniget da Jord Cochevelou evit al labour en deus 
graet evit adsevel an delenn geltiek, setu ma 'z eus c'hoazh telennerien war ar 
bladenn-mañ. Brav-tre eo an ton ha heñvel a-walc'h ouzh unan bet sonet gant 
Stivell en e bladenn " Renaissance de la harpe celtique ". Un doare nevez o deus
kemeret paotred an Triskell da seniñ sonerezh keltiek ; kalz telenn a glever er 
bladenn evel en div bladenn all a gomzomp amañ anezho, sonet eo mat hag enrollet
gwelloc'h eget ar re all. An ograoù tredan a ro nerzh d' ar sonerezh hag un 
doare relijiel. Da skouer e derou ar ganaouenn " Marv an telennour " savet gant 
Yann Gwivin pe c'hoazh en tamm anvet " Chal ha dichal ". Ar strollad en deus 
dibabet sonerezh tennet eus un dastumad tammoù sonerezh relijiel savet gant Guy 
Ropartz (1864- 1955). Miret en deus o sonerezh stumm ar sonerezh klasel daoust 
d' ar binvioù tredan gant ar gourebed c'hoariet gant Patrick Lehoux. Savet zo 
bet un ton doubl kaer kenañ gant Herve Kefelean met, siwazh, d' hor soñj n' eo 
ket ar c'hanañ a-live gant ar sonerezh. Tonioù all a zo bet savet dindan levezon
sonerezh Iwerzhon pe Vro-Skos. Evel m' hon eus lavaret ez eo mat tre an 
enrolladur, ar golo hag an diabarzh a zo kaer ivez. Ar rebech brasañ a c'heller 
ober marteze eo gwander mouezhioù ar ganerien e-keñver ar sonerezh.

Kristen Nogues, " Marc'h gouez ", Nevenoe. Setu c'hoazh ur bladenn gant telenn :
pevar zamm sonerezh ha pemp kanaouenn. Lod a zo savet gant Kristen Nogues hec'h-
unan, lod all a zo bet dastumet gant Fañch an Uhel pe glevet. Kristen Nogues hag
a zo un delennourez dreist ivez a gan hag a c'hoari telenn war un dro, heuliet 
gant binvioù all e-leizh : gitar, piano, gitar boud, violoñs, zaib (ur benveg a 
vro-Iran) ha gourvombard. Penaos reiñ ur menoz eus he sonerezh ? Stumm ar 
sonerezh arnevez a zo alies ganti, bez' ez eus tonioù brav, met siwazh ne glot 
ket atav taolmouezh ar c'homzoù gant ar sonerezh.

Disheñvel eo komzoù he c'hanaouennoù diouzh re Stivell. Barzhonegoù kizidik ez 
int, liv an huñvre hag ar mister warno : 

« Gant skeud ar gwez zo savet ur skeul
da bign' el loar » (Huñvre).

Emañ ivez an dud o klask mont davet ur vro all « met ur vro ma kano sterioù 
gwenn ha tudoù 'chomint ket stouet war o glin » (Enez Rouz).

Lodennoù eus ar bladenn evel " Marc'h gouez " n' eus nemet sonerezh enno. Diaes 
a-walc'h eo reiñ ur menoz eus sonerezh Kristen Nogues hag he sonerien peogwir ne
c'heller keñveriañ ouzh tamm sonerezh all ebet, bet savet e Breizh betek-hen. 
Tonioù a c'heller krediñ ez int levezonet gant sonerezh broioù ar Reter. Kalz a 
enklask hag a nevezinti evit gwir.
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Daou don poblek a gaver war ar bladenn-mañ, unan bet dastumet gant F. an Uhel ha
bet kanet dezhi gant Jean-Marie Le Gwenn eus an Uhelgoad. Kanet int brav-tre 
gant Kristen. An enrolladur a zo mat a-walc'h nemet e kren a-wechoù mouezh ar 
ganerez hag ar sonerezh ivez pa vez re greñv. Bez' ez eus ivez e penn kentañ ar 
bladenn trouz pazioù un den o kerzhout war ar grouan gant e votoù koad ; n' eo 
ket e vefe fall ar soñj, met krediñ a ra deomp ez eo enrollet fall en doare ma 
seblant ar bladenn bezañ foeltret. Ar golo a zo brav-tre ha pep tra a zo skrivet
e brezhoneg.

An dra gwellañ da ober eo selaou ar bladenn-mañ gant evezh evit ober anaoudegezh
gant ur stumm sonerezh breizhat nevez.



Alan Stivell, " Keltia III ", Phonogram. Anv pladenn diwezhañ Stivell a zo " 
Trema 'n Inis ". Disheñvel eo diouzh ar re all e meur a geñver. Ne gaver enni 
nemet barzhonegoù bet savet gant Gwernig, Keineg, Maodez Glanndour, Kerverziou, 
Per Denez, Yann Sohier, Y. B. Piriou. Stivell a gan pe a lavar ar barzhonegoù-se
heuliet gant e delenn pe a-wechoù ivez gant ur gitar, un ograou tredan pe ur 
vombard.

Kaer eo ar sonerezh. Klevout a reer tro ha tro kanaouennoù a esperañs : " Stok 
ouzh an enez " (Gwernig), " Ar chas doñv 'yelo da ouez " ha barzhonegoù trist ma
kaver enno tonkad dispi ar brezhoneg hag e implij e-touez ar bobl (" E-tal ar 
groaz ", Yann Sohier).

Klasket en deus Stivell, gant ar bladenn-mañ, brudañ ha reiñ da anavezout d' an 
dud barzhed ha barzhoniezh hor bro. Pennadoù disheñvel ez eus : reoù hir evel " 
Hommes liges des talus en transes " gant Keineg. Un taol-esa eo, plijout a raio 
pe ne raio ket, marteze e vo kavet un tammig hir ha diaes da gompren. Ur Blues a
zo ivez " Negro Song " gant Per Denez. Barzhoneg Yann Sohier hag an ton bet 
savet gant Stivell a zo kizidik ha kaer-kenañ. N' eus nemet un ton hag a zo un 
tammig drant, hini diwezhañ ar bladenn.

Enrolladur an delenn a zo mat, hini mouezh Stivell n' eo ket dreist avat, 
fuc'hañ a ra an holl « soù » distaget gantañ. Enrollet eo bet e Langoned.

Ur golo brav a zo d' ar bladenn ha kavout a reer warnañ komzoù an darn vrasañ 
eus ar c'hanaouennoù hag ur pennad gant Stivell. Fazioù a zo ennañ ha moarvat e 
vo diaes da gompren evit ar re ne ouzont ket c'hoazh mat ar yezh.

Dre vras ez eo trist a-walc'h kanaouennoù Stivell, evel re kalz eus ar ganerien 
o deus kaset deomp o fladennoù. Gouzout a reomp ervat ez estaol alies ar 
sonerezh stad ur gevredigezh. Amañ e santer tristigezh hag esperañs en dazont 
war un dro.

Ar pezh a c'heller tamall eta ez eo an dristidigezh. Evel ma 'z eo bet lavaret 
er skingomz vrezhonek n eo gwelloc'h selaou tamm-ha-tamm ar c'hanaouennoù-se hag
unan goude eben kentoc'h eget o selaou holl da heul. Marteze eo ur bladenn diaes
da dañva, dreist-holl pa selaouer anezhi evit ar wech kentañ.
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Kelc'h Sevenadurel " Ganeoc'h " eus St-Germain- en-Laye 

Rouez a wech e vez graet anv eus al labour renet gant Brezhoned Pariz e 
kelaouennoù Breizh. Koulskoude e tisoc'h menozioù mat du-hont alies, evel hini 
ar Rally brezhonek a voe aozet da 'n 11 a viz Du gant ar C'helc'h sevenadurel " 
Ganeoc'h " eus St-Germain-en-Laye, renet gant Yves Quere, Eric Pianezza-Ar Pach 
ha Daniel Thenadey.

Goulennoù e brezhoneg a lakae an dud da gavout o hent eus St-Germain betek 
Dourdan ha goulennoù all a roe tro da'r berzhidi da rastellat poentoù ha da 
gevezañ an eil re ouzh ar re all da c'honit pladennoù, levrioù, hag a bep seurt 
traoù all... Klasket e oa bet liammañ an holl draoù-se ouzh Breizh, hec'h istor,
pezh a voe aes a-walc'h da skouer e kêr Montfort L'Amaury. Larout a ranker ivez 
e oa bet roet goloioù-lizher da'n dud, skrivet enno anvioù ar c'hêrioù e rankent
tremen drezo, evit ar re ne oant ket barrek a-walc'h war ar brezhoneg.

Ar re-mañ ez eo dent ar maout ganto :

- Priz ar pladennoù Velia : Herve ha Katell Hubert hag Annaig Desmars ;

- Priz an embannadurioù " Nature et Bretagne " : Claude Morvan eus Kelc'h 
Keltiek Poissy ;



- Priz " Librairie Breizh " : Amicale des Bretons du Val d'Oise.

Plijadur a voe gant an dud er Rally-se hag an holl, pe dost, a erruas e koulz da
zebriñ e Dourdan. Goude pred e voe graet ur brezegenn divyezhek a-zivout istor 
ar yezh, eus an indezeuropeg betek ar brezhoneg bremañ, en ur dremen dre ar 
galianeg hag o keñveriañ meur a yezh kenetrezo. Un tamm diviz a savas da c'houde
diwar-benn menozioù kontrol Fleuriot ha Falc'hun evit pezh a sell ar gwenedeg. 
Graet e voe ar brezegenn-se gant tud yaouank eus B.Y.V. a oa bet fiziet enno 
aozadur an endervezh. Goude e teuas Poulmarc'h da zisammañ spered an dud un 
tammig, en ur gontañ istorioù fentus ha divinadelloù, en div yezh dalc'hmat. 
Echuiñ a reas an abadenn gant diapositivoù diwar-benn buhez ha kudennoù Bro-
Garaez. Kent mont kuit e voe un tamm koroll ha kimiadiñ a reas an holl laouen 
gant an devezh leun-se en doa diskouezet dezho e oa tu d'ober gant hon yezh war 
bep tachenn, hini ar vuhez pemdeziek kement ha hini ar skiant hag an diduiñ. Ret
e vefe kenderc'hel gant seurt menozioù, e Pariz koulz hag e Breizh, da vodañ an 
dud en un doare plijus hag efedus, p' o laka kement-se da vevañ ha da « 
labourat» a-gevret e brezhoneg. E seurt devezhioù e c'hell gwriziennañ ur 
c'hoant nevez da'r stourm ha d'an ober, evit tud na oant ket chalet nemeur 
betek-hen gant o bro hag o yezh.

Ur sell war 1976

1 a viz Genver
Breizh : Dont a ra er-maez pevare levr ar barzh Zavier Grall : " La Sône des 
Pluies et des Tombes ".
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2 a viz Genver
Okitania : Lakaet ez eus bet da darzhañ peder bombezenn e peder eus ar stalioù a
werzh tiez ha parkoù ar vro e Sarlat. Lennet e vez war ar mogerioù : « Okitania 
n' eo ket da werzhañ » ha « Bevañ a raio Okitania» .

3 a viz Genver
Korsika : Ouzhpenn 1 000 den a zibun e Bastia evit goulenn ma vefe 
didoullbac'het Edmond Simeoni bet plantet en toull war-lerc'h darvoudoù iskis 
Aleria e-lec'h ma voe lazhet daou CRS e-pad ar vanifestadeg.

5 a viz Genver
Breizh : Skignet e vez er skinwel gallek ur fiñvskeudenn savet gant Morley 
Troman a-zivout kudenn an divroañ e Breizh : istor un huñvreer a baotr hag en em
sant diwriziet. Gwriziad difennet...

6 a viz Genver
Breizh : Kregiñ a ra F. Harrison, kelenner en Ethnomusicologish Centrum 
Amsterdam gant un dro-Vreizh evit enklask diwar-benn ar sonerezh keltiek.

7 a viz Genver
Stad-C'hall : Kreskiñ a ra gopr ar CRSed eus 900 lur peogwir e vo paeet a-dal 
vremañ an ouzhpenneurioù.

8 a viz Genver
Breizh : O vezañ klevet keloù eus donedigezh Kentañ ministr Bro-C'hall e kinnig 
ar Strollad P.S. e Breizh un emvod meur evit reiñ tro d' an dud da gomz gantañ.
Nac'het e vo ha - souezhus n' eo ket ! - ne vo darempred ebet gant ar bobl a-hed
ar veaj nemet da geñver bountadegoù ar manifestadegoù.
Harzet ez eus bet tri den yaouank paket o paouez skrivañ luganoù evit an 
emrenerezh, e Kastellbrient.

9 a viz Genver
Bro-Gebek : Emañ Glenmor ar barzh brudet oc'h ober un droiad-kanañ er vro-hont.



Bro-C'hall : Diskleriañ a ra an aotrou 'n eskob Roger Etchegaray :
« A-holl-viskoazh en deus mab-den lakaet e c'hoanag e gerioù evel Gwirionez, 
Frankiz ha Reizhder ; hogen deut int da vezañ luziet, ster ebet ganto zoken. »
Breizh : Adembannet eo gant Al Liamm " Yezhadur Bras ar Brezhoneg " F. Kervella,
500 pajenn ennañ.
Okitania : A-enep da dachenn-embregata Larzag e oa Jilbert Nazac. Kaset en doa 
eta e levrig-soudard en-dro. 400 lur en deus bet da dell-kastiz.

12 a viz Genver
Bro-Rusia : Skarzhet kuit eus e vro eo bet Leonid Pliouchtch goude bezañ 
tremenet pell amzer en ur bredklañvdi en abeg d' e vennozioù.

13 a viz Genver
Euskadi : Skrapet eo bet mab ur greantiour pinvidik eus ar vro, e-kichen Bilbao,
gant an E.T.A. Goulennet e vez 7,5 milion pesetas.
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14 a viz Genver
Breizh : Lakaet ez eus bet da darzhañ ur vombezenn e burev-pad an UDR en Oriant.

15 a viz Genver
Korsika : Lakaet ez eus bet ur vombezenn e ti-moulerezh ur  broadelour en 
Ajaccio.

16 a viz Genver
Breizh 10 000 den e Kemper, 7 000 e Brest, kouerien, martoloded ha micherourien 
a ra o mad eus beaj ar ministr gall Chirac evit diskouez n' int ket a-du tamm 
ebet gant an tonkadur lakaet war ar vro.
Diarbennet e vint gant ur rejimant niverus-tre a CRSed, leun a youl vat (peogwir
eo bet kresket o fae e derou ar miz).

17 a viz Genver
Breizh : E kounnar ez a Per Denez en ur glevout respont sec'h kannad ar Stad-
C'hall d' e ziskleriadenn e-lec'h ma c'houlenne Per Denez reiñ da Vreizh pezh a 
vez roet da Louisiana.

19 a viz Genver
Breizh : War-lerc'h beaj ar ministr gall e sav o mouezh strolladoù politikel ha 
sevenadurel Breizh hag en o zouez hini Skol an Emsav :

« Ne varv ket ar Brezhoneg : lazhet e vez. Ne fell ket d' ar gouarnamant a
zo sañset a-du gant frankiz an dud diskouez e torr an emglevioù etrevroadel ha 
gwirioù ar pobloù bet diskleriet gant an U.N.O. (A.B.U. Aozadur ar Broadoù 
Unanet) ha gant an U.N.E.S.C.O. (A.K.S.S.B.U. Aozadur Kelennadurel Skiantel ha 
Sevenadurel ar Broadoù Unanet) ».

20 a viz Genver
Bro-Vrazil : Adkavet eo bet korfoù dek micherour bet skrapet ha drouklazhet gant
ar " Marv-skouadron ". N' eus enklask ebet diwar-benn an darvoud heugus-mañ rak 
izili ar bolis ez eo ar skouadron-mañ.

21 a viz Genver
Breizh : Lakaet e vez da darzhañ skridaozti " Ouest-France " e Gwened.

22 a viz Genver
Bro-C'hall : Ouzhpenn 300 den a gemer perzh en emvod aozet gant " Evid Ar 
Brezhoneg " e Pariz.
Korsika : Harzet e vez eizh den ha kaset int da Ajaccio evit bezañ goulennataet.

25 a viz Genver
Breizh : Mont a ra d' ar strad goude bezañ kuitaet Brest an eoullestr " Olympic 
Bravery ". War ledanaat ez ar saotradur en-dro da Enez-Eusa. Mervel a ra ur bern
laboused-mor. Al lanv du eo.
500vet deiz-ha-bloaz ganedigezh Anna-Vreizh eo. N' eo ket c'hoazh dieub pobl 
karet ar rouanez-mañ, met chomet eo bev a-hed an amzer er vro-mañ an doug d' ar 



frankiz hag ar c'hoant reiñ lamm d' ar gwaskerezh.

28 a viz Genver
Korsika : Kaset e vez da Bariz pevar eus ar re doullbac'het evit tremen dirak 
lez-varn Surentez ar Stad.
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30 a viz Genver
Iwerzhon : Lakaet e vez da darzhañ Skingomz-Skinwel Norz-Iwerzhon e-kichen 
Derry.

1 a viz C'hwevrer
Katalonia : En em vodañ a ra 10 000 den e Barselona da c'houlenn frankiz evit ar
brizonidi. Dre ar penn-bazh ha grenadennoù deraouus ez int skarzhet gant ar " 
guardia civil ".

2 a viz C'hwevrer
Beljia ; Krouet e vez e Brusel ur C'huzul etrevroadel evit kendalc'h ar Yezh 
Vrezhonek. 600 ezel ez eus er c'huzul-mañ strewet en ugent bro dre ar bed. Kavet
e vez en o zouez ur bern tud n'int ket Bretoned - pouezusañ tra ! - rak 
skoazellañ a reont hor pobl en he c'herzhadeg trema ar Frankiz.

4 a viz C'hwevrer
Breizh : Gi Karo a ya da welout daou brizoniad eus ar re plantet en toull war 
zigarez enklask a-zivout an F.L.B. Nac'het e vez outañ gwelout Yann Fouere hag 
an aotrou Lebreton. Nac'het e vez outañ ivez implij ar brezhoneg.

5 a viz C'hwevrer
Korsika : Lakaet e vez ur vombezenn da darzhañ war dachenn-embregata Pareta e-
kichen Ajaccio.

6 a viz C'hwevrer
Iwerzhon : E-pad tri devezh eo chomet tiegezh an ao. Fouere dirak kannaddi Bro-
C'hall e Dulenn evit brudañ doare-ober direizh ar Stad C'hall e Breizh.

8 a viz C'hwevrer
Katalonia : Galvet gant " Bodadeg broadel er-maez lezenn " en em vod e Barselona
ouzhpenn 60-000 den evit goulenn diboullbac'hidigezh ar brizonidi bolitikel hag 
ivez frankiz hag emrenerezh evit ar vro. Difennet groñs e oa bet an diskeladeg-
mañ evel just. Met piv a c'hell mirout ouzh ur bobl dihunet a sevel ?

Stanket eo bet monedone ar c'hirri e-pad 4 eurvezh. Gwallc'hloazet ez eus bet 
tost 50 den gant an archerien. An hini vrasañ eo an diskeladeg-mañ abaoe ar « 
guerra civil ».

9 a viz C'hwevrer
Euskadi : Drouklazhet eo bet aotrou maer Gadalcano e-kichen Bilbao. Brudet e oa 
an den-mañ evit bezañ a-enep da emrenerien Euskadi.
Korsika : 3 zarzhadenn nevez ez eus bet en Ajaccio hag e Vescovato.

10 a viz C'hwevrer
Okitania : E Valensia, d' an 11 a viz Du 1975, o doa 40 den en em astennet war 
ar straed evit mirout ouzh dibunadeg an arme da dremen. Kondaonet int holl hiziv
da baeañ 500 lur a dell-gastiz pep hini (grit ar gont !).
Bro-Haiti : Deuet eo an enezenn gaer-mañ da vezañ enezenn an naonegezh en abeg 
d' ar sec'hor. Mervel a ra an dud gant an naon ha gant ar c'hleñvedoù.
Euskadi : Goulenn a ra an E.T.A. ouzh an aotrounez-maered eus ar rannvro dindan 
dalc'h Spagn reiñ o dilez ma ne fell ket dezho bezañ lazhet evel maer Gadalcano.
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11 a viz C'hwevrer
Breizh : Savet e vo un " emsavadur sevenadurel Breizh " e Gwengamp.

12 a viz C'hwevrer



Breizh : Kregiñ a ra saverezh ar c'hasarn e ti-Voujeret... C'hwitadenn " Larzag 
" Breizh betek bremañ.
Iwerzhon : Marvet gant an naon eo Frank Stagg, 30 vloaz, an Iwerzhonad kroget ha
kendalc'het gantañ un harz-debriñ da heul e vac'hidigezh e Bro-Saoz evit goulenn
ma vije kaset en-dro da Iwerzhon evit e amzer-doullbac'hidigezh. Ur merzher 
ouzhpenn en istor ar bobl iwerzhonat.

13 a viz C'hwevrer
Breizh : Dieubet e vez Yann Fouere met chom a ra 5 c'hoazh en toull-bac'h gall.
Bro-C'hall : Da heul ar votadegoù evit dilenn ar prezidant gall e 1974 e-lec'h 
ma oa bet nec'het ar stad gant 2 emstriverezh, hini René Dumont, emstriver an 
ekologiezh (pe an amvevadouriezh), kelenner brudet an F.A.O., hag hini ar 
broadelour okitan, Robert Laffont, a oa bet miret outañ en em lakaat war ar 
renk... Neuze adal ar 5 eus ar miz-mañ ur «wellaennig» nevez a zo bet votet : 
'vit en em lakaat war ar renk e vo ezhomm eus 500 sinadur (e-lec'h 100) maered 
hag e-barzh 30 departamant (e-lec'h 10). Ha tu e vije da drec'hiñ dre ar 
votagedoù ?

14 a viz C'hwevrer
Breizh : 3 000 den a zibun e Brest a-enep d' ar c'hreizennoù nukleel. Graet e 
vez ivez e Ploumoger, Plouarzel, Lampol-Plouarzel hag e Konk-Leon un devezh 
diskrog-labour.

15 a viz C'hwevrer
Bro-Chile : Un danevell-skrid a vez embannet gant an U.N.O. (A.B.U.) diwar-benn 
ar boureverezh politikel er Chile. Miret e oa bet ouzh kannaded an U.N.O 
(A.B.U.) enklask diwar-benn gwirioù an den er vro-mañ. Tamallet e vez 77 den hag
int tud brudet er stad da implij ar boureverezh. Dreistkred eo ar pezh en deus 
diskuliet ar c'huzul. Roet e vez skouerioù da c'houzout :

Da skouer e vez lakaet da dremen kirri-samm war an dud. Implijet eo ivez an 
tredanstekiñ evit lakaat da c'houzañv ar brizonidi doullbac'het abalamour d' o 
mennozioù. Sanket e vezont ivez en douar nemet o fennoù er-maez dindan an heol.

War zigarez mirout an « urzh vat » en em lakont da vouskañ an dud en un doare 
heugus. Un dra ofisiel eo deut da vezañ ar boureverezh.

Ne anavezomp ket c'hoazh derez ar gwaskerezh-mañ. En ur stourm evit dieubiñ hor 
pobl, soñjomp enta er re-mañ a c'houzañv hag a varv bemdez en abeg d' o 
mennozioù.

16 a viz C'hwevrer
Bro-Arc'hantel : En ul lenn nepell eus Buenos-Aires eo bet kavet korfoù 14 den 
bet lazhet gant marc'hadourien-dud. Adal derou miz Genver eo bet lazhet 63 den 
er vro-mañ evit abegoù politikel...

96
19 a viz C'hwevrer
Breizh : Harzet abaoe an 29 a viz Here 1975 eo bet didoullbac'het Yann 
Puillandre met laket diouzhtu dindan evezh ar bolis.

20 a viz Chwevrer
Urugway : Hervez Amnisty International ez eus bet harzet 6 000 den war abegoù 
politikel. 1 den diwar 5 a zo ezel eus ar bolis pe eus an arme. Marvet ez eus 24
prizoniad da heul boureverezh abaoe 3 bloaz hanter.

23 a viz C'hwevrer
Breizh : E Felger, e tibun 2 000 den en ur sevel a-enep serridigezh labouradegoù
ha c'hoant ganto « bevañ er vro ».

25 a viz C'hwevrer
Breizh : Dont a ra er-maez ul levr : " Une Bretagne libre est-elle viable ? " 
diwar-benn an emrenerezh er broioù bihan. Sinet eo gant Leopold Kohr, kelenner e
Skol-veur Porto Rico.



Bro-C'hall Pariz : Gwelet e vez Alan Stivell ar barzh brudet o tremen er " Grand
Echiquier " an abadenn gant Jacques Chancel. Plas ar roue en doa bet warlene en 
ur chom penn-da-benn en abadenn-mañ met paour kaezh, tost plas ar foll eo an 
hini en deus bet en dro-mañ peogwir n' en deus bet nemet amzer da delenniñ un 
ton bennak.

Bro-C'hall : E-keit m' emañ dalc'het c'hoazh en toullbac'h gall, ar re bet 
harzet e miz Here 1975 e tiskler ar ministr gall Chirac :

« Eus holl bobloù ar bed eo ar C'hallaoued o deus ar muiañ a frankiz : 
frankiz er politikerezh, er sindikadoù (pe er c'hweluniadoù) ha frankiz da gomz.
Piv a gredfe lavarout dic'hoarzh n' emañ ket kement gall 'zo en e frankiz ? Ken 
boas int da vezañ en o frankiz ma n'hen merzont ket mui ! »

Hep mar eo dav bezañ Gallaoued evit anavezout ar frankiz. Paour kaezh pobloù n' 
o deus ket ar « chañs-mañ!»

Diwar gement-se eo anat n' omp ket gallaoued...

Breizh : 265 mizvezh toullbac'h gant goursez ha 15 000 lur telloù-gastiz a vez 
rannet dre 23 labourer-douar eus Breizh o doa savet a-enep politikerezh mougus 
ar Stad C'hall evit pezh a sell ouzh al labour-douar.

26 a viz C'hwevrer
Breizh : Dibabet eo bet finvskeudenn diwezhañ Rene Vautier " Quand tu disais 
Valéry " evit dibabidigezh etrevroadel Rotterdam.

Diaesterioù en deus bet evel ma ouzer Rene Vautier evit ma vije ingalet e 
fiñvskeudenn. Goude bezañ laeret e fiñvskeudenn e Pariz, bezañ nac'het dezhañ e 
visas ha goude bezañ bet didroc'het e film gant lez-varn an Oriant (dindan daou 
zevezh eo bet barnet !).

Plijet bras eo Rene Vautier ha kalonkaus eo ar c'heloù-mañ evit e stourm.

BREWALAN.
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Sten KIDNA 

Me a garfe bout

Me 'garfe bout
Ur Gall.

Ur Gall, a rafed anezhañ
Martin pe Durand. 
Ur Gall goapaus, 
Fin pe darsod
- Met lorc'hus -
A gav dezhañ
A vez e vro kreizenn ar bed.

E lec'h bout
Unan eus ar varmouzed-se
O chom er c'hornog - er penn pellañ - 
Prest bepred da bismigañ ha da dagañ 
Labour o c'henvroiz.
Unan eus ar varmouzed-se,
A fell dezhe en em ren o-unan,
Gante tri doare da skrivañ o yezh, 
Hep mervel gant ar vezh.
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Jili BAUDRY

Ma kouezhan em zremenvan...

" Mon pays, c'est ma prière " 
(Va bro eo va fedenn) 
Charles LE QUINTREC.

Ma kouezhan em zremenvan

grit teir gwech sin ar groaz war va zal 
gant olev sakr ar beorien
aotreit bara an hent
d' am ene diwad.

Ma n' am bez mui anaoudegezh

pedit daouarn al lili
da serriñ va daoulagad
grit engraviñ va anv
war ar maen hag ar blantenn.

Ha ma varvan diwar va bro

ra vo hiziv an deiz
gant ur c'haer a daol-gwad
ma klevin e daou gorn va zal 
'vit an diwezhañ gwech
kalon talmus ar stivelloù.



Brezhoneg gant Añjela DUVAL.
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Gwerz Fant ar Morelleg

Klevit, kalonoù tener, gwerz Fant ar Morelleg
'Zo bet tostik da vervel gant un tamm treuzlonket : 
An istor-mañ truezus a zesko deoc'h un dra, 
Meurlarjez a zo noazus diwar goust an nesañ.

Deiz gouel 'n Itron Varia, anvet ar Chandelour, 
'Oa sonet ar gousperoù gant holl gleier an tour, 
Beleien ha kolisted, sakrist, a gane c'hwek
Pa glevjont 'oa o vougañ Fant kaezh ar Morelleg.

Herve ar Wern, ar c'hanfard, a dosta d' ar c'hure 
Hag a oa war e skabell o ren ofis an deiz,
Ha gant ur vouezh reuzeudik e lavaras dezhañ :
- Fant ar Morelleg, siwazh ! 'zo war he zremenvan !

O verennañ gant he merc'h hag erru fin d' o fred,
Un tanfoeltr pezh tamm askorn 'n he gouzoug 'zo sac'het ; 
Mar ne deuit d' he sikour, hep bezañ kofesaet 
'Ranko mont dirak Doue gant he zeod milliget.

Ar c'hure a respontas en ur zistreiñ en-dro :
- Mil bennozh d' an tamm askorn a zic'hagno ar vro ! 
Koulskoude, 'vit ma varvo 'vel an dud a feson
Kerzh eus va ferzh da larout kement-se d' ar person.

Ar person p' en deus klevet doareoù an askorn 
A zigoras e c'henou kaje evel ur forn,
Met gant un dremm sirius e kuitaas ar c'heur
Evit mont da rekouriñ Fant kaezh en he gwalleur.

Ar golladenn Annetig, pa soñje 'n he c'hafe 
Roet dezhi gant he mamm bemdez en he gwele, 
A oa 'c'h ober tro an ti en ur c'houlenn : Sikour ! 
Pa 'z antreas ar person 'n ur larout : Debonjour !
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Ar person p' en deus gwelet, rak ne oa ket gwilc'her,
Eus ur maro ken spontus a oar ez eus dañjer ; 
Goulenn 'ra ur wialenn, evit reiñ hent d' an aer, 
Ha bountañ d' ar glañvourez e toullig ar Bater.

Kentañ ma santas Fant kaezh herlink 'n he c'horzailhenn
E komañsas da heugiñ ha mont dre an daou benn ; 
Met ur burzhud ar brasañ, gwelout an askornig 
Cheñchet gant ar glañvourez en ur pikol pezh kik

Un tamm kig moc'h mogedet, war-dro un hanter lur,
Ne gredfen ket lavarout nebeutoc'h a dra sur,
Ul lonkadenn divalo, barbar, ha ken direizh
Hag ar pezh 'gavfe d' ober en ur c'hoad ur vamm vleiz.

Setu c'hoazh, evit ur wech, yac'h Fant ar Morelleg, 
Setu saveteet ur vamm d' Annetig ar Pil-beg :
Tra ma weler tud onest o vervel a zousenn, 



Al lorgnezed ne gollont na zoken ur vlevenn.

Ar werz-mañ a zo bet dastumet e Plistin gant Laouenanig-ar-Roz, 
Konstanza Merrer, klevet ganti e ti an aotrounez ar Gall e Kermabuson. Ar werz a
zo tamallet d' an Aotrou Penamen, bet kure e Plouegad-Gweran.

Evit gwir n' eus nemet ur beleg a c'hellfe bezañ savet ar werz-mañ gant ar
fent a zo e-barzh. Gant plijadur em eus adkavet anezhi em faperat, hag hec'h 
eilskrivañ a ran evit lennerion Al Liamm, rak deuet-mat eo. An ton avat n'em eus
ket anezhañ. Ha kollet em eus soñj eus an hent he deus kemeret ar werz evit 
degouezhout ganin.

Maodez Glanndour.
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BARZHAZ BREIZH

SON AL LEUR NEVEZ

Va zud oa aet d'al leur nevez, 
Ha me d'o heul, d'ar fest ivez !

- Son, kloc'h Nizon,
Son, son,
Son, kloc'h Nizon,
Son, son !

Aet d'al leur nevez, d'ar maner. 
Me 'm bije bet mezh chom er gêr.

- Son, kloc'h Nizon, h.a.

Ne vanke ket eno paotred,
Na merc'hed koant, - o ! - kennebet !

Ha tridal a rae va c'halon 
O klevout trouz ar sonerion.

Gwelout a ris un dimezell, 
Ken seder hag un durzhunell,

Evel ar glizh he daoulagad,
War bleuñv ar spern-gwenn, beure-mat.

Hag i ken glas hag ar bleuñv-lin ;
Hag he dent ken kaer ha mein fin ;

He neuz ken drant ha ken lirzhin ! 
Hag hi mont da sellout ouzhin.

Ha me mont da sellout outi, H
a prestik goude d' he fediñ,

D' he fediñ 'vit ur jabadaou,
Ha ni war an dachenn hon-daou
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Tra ma oamp gant an abadenn, 
E wasken war he dornig gwenn.

Hag hi neuze da vousc'hoarzhin, 
'Giz un ael eus an Neñv, ouzhin.

Ha me da vousc'hoarzhin outi. 
Feiz ! ne garan mui nemeti !

Me yel d' he gwelout kent arc'hoazh, 
Gant ur voulouzenn hag ur groaz.

Ur voulouzenn du hag he c'hroaz, 
Prenet e foar Sant Nikolaz.

Sant Nikolaz, hor patron bras ;
A vo brav war he gouzoug noazh !

Hag ouzhpenn, ur walenn argant, 
Da lakaat war he bizig koant.



Da lakaat warnañ da vizoù, 
Ma soñjo ennon a-wechoù.

Eus ti va dous, o vont d' ar gêr, 
Em eus kavet ar c'hemener.

Ar c'hemener kozh 'm eus kavet, 
Hag ar son-mañ en deus savet. 

- Son, kloc'h Nizon,
Son, son !
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Tudual HUON

KLEÑVED JORD A...

Gant e zorn dehou leun a lard e reas Jord un tamm skrabañ d' e varv rust 
ha hir. Krog e oa da vezañ lous ha da herlinkat anezhañ dindan e c'hroñj. Lakaat
a reas ur gaoteriad dour da dommañ war an tan koad. Bet e oa o tastum keuneud a-
raok ma kouezhfe ar barrad glav. Ar raden avat a oa chomet er-maez. O soñjal edo
mont da sikour ar c'hozhiad da deurel gouzilh d' e zeñved. Ne vern, amzer a-
walc'h a vefe diwezhatoc'h. Berviñ a rae an dour er gaoter. Mont a reas da 
gerc'hat ur c'helorniad dour fresk ha distan er puñs da veskañ gant an dour 
berv. Ar c'hozhiad o chom tro kein an ti en devoa kaset vioù dezhañ diouzh ar 
beure. Ne wele den estreget ar paotr kozh-se, taget gant ar remm o vont kamm-
digamm el latar-beure war-bouez ur vazh korz kleuz.

« Pa vez an amzer o treiñ e krog an droug em divhar, » en devoa lavaret ar
c'hozhiad. Pa veze ar boan en e washañ e chome en e wele ha ne veze gwelet roud 
ebet anezhañ e-pad meur a zevezh. Jord a sellas ouzh e zremm distronk er 
melezour torret ha poentet en un treust. « Gast, » emezañ, « poent bras ober un 
tamm kribañ d' ar bern plouz. » Edo bremañ war gorf e roched, troñset e vañchoù 
gantañ. Ne soñje e netra resis. Peoc'hus ha didrabas-kaer edo bremañ. Sellout a 
reas Jord ouzh ar c'haledennoù war e zaouarn, cheñchet o devoa abaoe an amzer ma
oa beuzet el levrioù.

Deuet e oa betek an toull kollet-se da ziskuizhañ e benn, pell diouzh ar 
c'hêrioù hag ar merc'hed. « Tec'h kuit, va mignon, en digenvez, » a lavare ur 
vouezh dezhañ. Feurmet en devoa un tamm penn-ti gant an nebeut gwenneien a chome
gantañ. Ar vro digenvez-se a zeree ouzh e demz-spered. War ar sizhun ne wele 
hogos den ebet. Klask a reas dirouestlañ e bennad blev stoup gant ur grib 
dizant. Ezhomm en doa da renkañ e venozioù ha marteze e teufe e skiant da 
sklaeraat : lakaat urzh en e benn trubuilhet. Penaos disoñjal an amzer dremenet 
hag an dazont bemdez tostoc'h. Alies e save e-kreiz e gousk, e tigore an nor da 
selaou ouzh braouac'h an noz kivioul, ouzh al labous-kazh o c'harmiñ e 
teñvalijenn ar c'hoad. A-wechoù pa save an avel e veze klevet an tren-blejer. 
Bez' e oa anezhañ un den displed, dilabour a-vareadoù, enoet bras ha 
digalonekaet. Edo o vale war gribenn ar follentez hag aon bras en devoa da chom 
sanket er poull-trap-se. « An hini foll a zalc'h start d' e follentez a c'hell 
dont da vezañ fur, » a !avare ar barzh, ne oa ket ken sur se.
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Un deiz, goude bezañ paket ur predig en un davarn e oa aet e kêr. Ar 

straedoù a verve, a vourbouilhe gant an dud oc'h ober kefridioù. Merc'hed 
dreist-holl, a bep seurt ment, furm, liv. Prenañ a reas ur maskl azen en ur 
stalig e korn ur straed. Gant ar maskl war e zremm e kantree er straedoù. Ar 
vugale a c'hoarzhe, a rede en-dro dezhañ, strobinellet gant ar furlukin ; ar re 
vras, tud deuet en oad « gour » a vinc'hoarzhe hag a sache o skasoù ganto ar 
buanañ ma c'hellent. Gwech an amzer e harzhe hudurniachoù digomprenus. Goulenn a
reas digant ur poltredour, dilabour war a seblante, tennañ e boltred gant ar 
maskl azen war e benn. Termet en doa an den met dre forzh bezañ hegaset en devoa
asantet. Un deiz e vanas Jord kousket en ur pod-lastez war hent ar porzh.

Fourradoù avel a oa savet ha glav-puilh a oa kouezhet o tegas an dour beuz
war an tiegezhioù morgousket en draonienn. Hag ar stêr gwechall ken sioul e 
goueled an draonienn a oa ur gwir froud teñval, drouklivet, o charreat liboud, 
pri, mein, skourroù ha kefioù marv o tañsal war he gorre. An dud aonik a oa 
tec'het kuit lezel o ziez da sankañ e donder divuzul ar stêr. An avel en he 
barrad kounnar a oa arouez ar marv ha se a blije dezhañ. Pell e chome e gwasked 
ar gwez da sellout ouzh an heol ruz-gwad o vervel, da sellout ouzh marv 
pemdeziek an heol. Bourbouilh bouzarus an dour dirollet a oa ur souezh. E-pad an



hañv kras ne oa eus ar stêr oc'h hiboudiñ nemet ur vozadig dour, pistiget gant 
an nadozioù-aer drant. Raouliet e oa mouezh velkonius an dour o kanañ war gein 
ar stêr. Bremañ e oa boazet Jord ouzh sourr an avel, ouzh titirin ar glav war 
doenn an ti, ouzh al logod o c'hoari las er c'halatrez. Ur c'hi chadennet a 
harzhe en un ti-feurm bennak.
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War e droad ez ae an darn vrasañ eus an amzer. Chom a rae eurvezhioù war 

vord ar stêr e-lec'h m' emañ bras an dour. Eno ez eus un tammig red, hag an 
diredig-stêr, pesketaer ampart, puchet war ur skourr a sell gant e lagad lemm 
ouzh ar c'hlogorennoù-aer o tarzhañ war-c'horre an dour ha neuze e ra ul lamm en
eoul sioul. Dav eo chom pell e kompagnunezh ar stêr evit anavezout he buhez 
kevrinus. He c'hompagnunezh a ro digor da spered an huñvreer. A-wechoù pa vez 
sioul skleur fresk gorre ar stêr e weler ar bili o lintrañ er foñs e-giz perlez 
taolet dre zievezhted. Hag eñ ivez a chome sioul ha morgousket e glebor an 
delioù, e mouestoni ar stêr genedus. Gwelout a rae ur bern skeudennoù fiñvus o 
tec'hout gant ar red. Ar stêr a zo start ouzh al labour. E-pad kantvedoù he deus
argaset ar vein, an douar, ar pri, o klask he hent troidellek ha hedro. Bez' ez 
eo melezour an heol hag al loar ha mignon eo d' an avel. Bez' ez eo bered delioù
melen an diskar-amzer ha baradoz-kuzh ar pesked, hag hini Jord A...

Goude bezañ gwalc'het e zremm ez eas er-maez da deurel an dour lous. 
Distreiñ a reas gant ur gazeliad aozilh gleb en devoa laosket da c'hlec'hiañ en 
ur vugaderez gant ar soñj da fardañ ur boutok pe zaou. Da greisteiz e tebras e 
walc'h. Edo azezet brav en ur gador-vrec'h o tiazezañ e gofad boued, e dreid war
an daol, ur fuzuilh-chase etre e zaouarn. Divontet en doa anezhi ha lakaet lard 
en tachadoù rekis. Flourat a rae gant un torch ar benveg da hadañ ar marv.

Pardaeziñ a rae dija. Enaouiñ a reas ul lamp-petrol : ne oa ket deuet 
burzhud an tredan da sklerijennañ ene ar penn-ti. Difiñv edo bremañ, klevet en 
doa trouz er-maez. Edo unan bennak a-bann a-drek an nor. Gourzigor e oa chomet.

« N' eo ket dav chom da c'hedal dindan ar glav, deuit tre, » emezañ hep 
treiñ e benn. Menel a reas abafet un tamm. « Setu ur c'hoari all avat. » Tud ar 
geoded o tont davetañ. Atav e vefent aze ouzh e argas. Ur plac'h a zeuas tre, 
diverrañ a rae gant ar glav, ur sac'h divent war he c'hein, strebotiñ a reas war
botoù prenn a-strev e toull an nor. He blev difoupet gant an avel a floure he 
dremm. Ur skourr drez a oa chomet en he moue. A-daol-trumm e pegas ur paz diroll
enni.

« Taolit ho pouez, » emezañ, sec'h krenn. « Dibabet hoc'h eus ar mare fall
da vale bro, m' eus aon, d' ar poent-mañ bloaz e kouezh ingal ar glav. »

Lakaat a reas ar fuzuilh en ur c'horn. An houarn a lufre en deñvalijenn 
evel laonenn ur c'hleze. Dibradañ a reas ar greg chomet e-kichen an tan war un 
trebez. Diskargañ a reas ur banne kafe en ur skudell hag e kinnigas an evaj d' 
ar plac'h.
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- « Dal, distanañ a raio d' ho paz, ur berradig laezh marteze ? »

- « Trugarez. »

Ne oa ket war-c'hed anezhi ha ne oa ket en e jeu. Menel a rejont sioul ha 
tavedek ur predig mat amzer. Marsoñjoù an amzer dremenet a storloke en e benn, 
goroù poanius o tareviñ, goulioù o tigeriñ, koeñvet gant lin ar follentez. 
Distro 'oa an devezhioù ma 'z aent, eñ hag un nebeut mignoned, da spontañ an dud
war an aodoù o redek noazh-ran war an traezhennoù. Bep a vragoù neuiñ war o fenn
e neuient davet ur plac'h gant ar soñj d' he hegañ un tammig. Goulenn a rejont 
diganti pelec'h edo o chom hag evel just e klaskjont plantañ en he fenn brell un
nebeut menozioù a-bouez. « Bez ez eus un ostaleri a-zoare kichen du-man lec'h ma
servijer " freutch-kazh " : un evaj mezevellus ! » Ar vamm chalet, a oa deuet 
betek he merc'h ha prest e oa da leuskel ar c'hi bleiz war o zro ma ne lezfent 
ket ar plac'h e peoc'h. Dirollet e oant da c'hoarzhin : « Pemzek vloaz ha dija 



tres ha furmoù ar vaouez warnoc'h, ma n' eo ket posubl kement-se ». An amzer 
dremenet a stigne e lasoù dispont. Ya ! Poulzet edont gant an diaoul ! 
Aaaaaaah ! Ha tout ar sodien-se o tommheoliañ war an aod, o rouzañ, o rostañ o 
feskennoù, o bronnoù, o c'horfoù gwak. Pezhioù tammoù kig gwenn, du, damzu, 
strewet aze evel e-barzh stal ur c'higer.

« Petra 'zo o c'hoari ganeoc'h, » eme ar plac'h, « c'hoarzhin goap a rit ?
»

« 'Ran ket 'vat, ur plac'h a denne deoc'h em eus gwelet e-pad an hañv. »

Spontet edo gant selloù iskis ar paotr, selloù un den klañv sur-mat.

« Pa baouezo ar glav ez in kuit, emezi. »

Ar plac'h a dostaas he c'hador ouzh an tan hag a lakas he mantell c'hlav 
war gein ar gador. Astenn a reas palvoù he daouarn davet an tan. Fulennoù a 
strinke war al leur, fulennoù lufr diaoulek evel daoulagad ar paotr. « Faziet on
diwar va hent ha koulskoude e oa ur gartenn resis ganin. Va soñj a oa kampiñ un 
tu bennak. Degouezhet on gant ur paotr kozh ha va c'haset en deus amañ. »

Sellout a reas ouzh daoulagad glas-sklaer ar paotr, treuzwelus, goullo ha 
ankenius e oant. Jord a selle outi, liv ar spont a oa warni.

« Ma fell deoc'h debriñ, bez' ez eus legumaj war an daol hag un drailhenn 
gig bennak en armel. »
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« Ya, me 'zo 'vont da fardañ ur pred a-zoare deoc'h. Pegen kaer eo ar vro,

kompren a ran perak ez oc'h deuet da skoachañ amañ, me ne blijfe ket din chom 
va-unan. »

Naetaet he doa un nebeut kabelloù-touseg ha peliet karotez. Ya, ar gwall-
deodoù a save ur bern koñchennoù diwar-benn kleñved Jord. 'Benn ar fin ne oa 
kleñved ebet, ne oa nemet un disemglev, un disrann. Evit-se eo e oa aet kuit. D'
e soñj e oa prest e dud d' e vountañ e ti ar re foll evit distruj anezhañ, hag e
venozioù iskis a-enep krenn d'ar gevredigezh. Lezel an dud d' ober gaou ha 
derc'hel start d' e soñjoù, eno edo an disoc'h. Bezañ disheñvel diouzh ar re all
a oa ur wall gudenn. Graet e gimiad gantañ e oa tec'het kuit hep lavarout da zen
da belec'h.

« O lonkañ soñjoù emaoc'h ? »

War-bouez kemer soursi ouzh e stad reuzeudik e kolle e amzer. Ar vuhez a 
zo berr, ar marv a zeu evel ul laer hag a-wechoù ne zibaber ket. Re wir, ne oa 
ket amzer da goll gant sotonioù.

« Me 'm 'ije lakaet ar c'harotez da boazhan da gentañ, emezañ, klaoustre 
ez int re galet ! »

« Koan 'zo darev, » emezi.

Echu ar pred ganto ez ejont da ec'hoazañ e-tal an tan. Bazailhat a reas ar
plac'h. Skuizh-marv e oa sur-mat goude un devezh ken poanius.

« Poent deoc'h mont d' ho lala, plac'hig ! »

« Lala ? »

« Mont da flutañ, da vagañ ar c'hwenn, bez ez eus ur gwele en traoñ, 
pallennoù a-walc'h a vo, 'gav din. »

Kousket a reas-hi evel ur broc'h, eñ a huñvree, diskennet en doa ar viñs 
ha kaer en doa klask an nor da vont e kambr ar plac'h, ne gave ket an tu. Lopañ 



a rae war ar mogerioù. Dasson a raent hag an heklev a responte gant ur c'hoarzh 
euzhus. Bez e oa ivez ur bern tud o c'hoarzhin en trepas, dremmoù deñved ha 
konikled dezho. Ur c'hozhiad dizant gant ur vandolinenn a gane :

Deus Jord
Deus
Friko a zo hirie
E templ an huñvre.
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Ur barrad yenien a oa bet e-pad an noz ha pa savas, beure-mat, edo mantell

gwenn-kann ar rev war ar maezioù : hinkinoù-skorn a chome a-istribilh ouzh ar 
bodoù spern hag ar gwiad-kevnid stignet war al lann a oa stered kouezhet eus an 
neñv. Ar c'hozhiad en doa lavaret e vefe rust ar goañv dre ma chome ur bern irin
er gwez. Frotañ a reas e zaoulagad pikouzet, un avel grin a droc'he an alan. 
Mont a reas d' ober e boull a-drek an ti. Sellout a reas ouzh ar gwez frouezh 
mogn e liorzh ar c'hozhiad, pell 'zo ne oa ket bet krennet o skoultroù dezho. Un
hanter eur goude e skoas war-zu an ti, dihunet mat bremañ. Dilerc'h koan a oa 
chomet war an daol. Un trouz iskis a veze klevet en ti. Tostaat a reas ouzh ar 
prenestr. Ur rouzardig, paket etre ar stign hag ar prenestr, a dourte ouzh ar 
werenn goloet a c'hliz. Kement e tifrete ma oa badaouet. Jord a bakas krog 
ennañ, penn al labous etre e viz yod hag e viz bras. C'hwezhañ a reas war varblu
stank e vruched, ne chome ket kalz druzoni gantañ. Beajet en doa kalz evit 
doare. Sellout a reas ouzh ar plu war e zivaskell. Yaouank e oa al labous.

« Petra 'rit dezhañ ? » eme ur vouezh chalet a-dreñv dezhañ. N' en doa ket
klevet ar plac'h o sevel, prederiet ma na gant al labous.

« Sellout nemetken, deskiñ... »

« Plijout a ra deoc'h al laboused ? » emezi.

« Ya, n' int ket evel an dud, gwidreüs, trubard, lazherien ha muntrerien 
digalon. »

C'hoazh ur wech e verzas e zaoulagad ar wech-mañ leun a gasoni.

En endervezh ez ejont da bourmen er menezioù. Eñ a lavare dezhi : « Pebezh
milin-gerioù out-te, » hag hi a lavare dezhañ : « Te avat ne faoutez ket ur ger 
». Jord a selaoue ouzh pep trouz. Kutuilh a rae louzoù a lakae gant aked en e 
visac'h. « Al linad a zo mat evit ar remm ha saourus da ober soubenn. » An natur
a oa evitañ flouradennoù, dastornerezh, e blijadur-guzh dezhañ. Tañva a rae 
pokoù an heol : mouezh ar wazh-dour o teuziñ en e c'henou, frond he riblenn. Pep
tra a oa en natur, pep tra a oa An Natur, e gorf, e zaoulagad, e zivskouarn, e 
fri, ar gwez, ar bleunioù, huanadoù ha chouradennoù an dour. Ar gweled hag ar 
c'hleved a ranke bezañ war evezh. Tañva a reas dour ar stêr o tont eus ar menez.

« Riv. 'm eus, » eme ar plac'h.

Jord a ziwiskas e borpant gant un tamm diegi hag e daolas war he divskoaz.
C'hwez-vat a oa gant he blev. Degouezhet en un hent forc'hek e weljont ar 
c'hozhiad, damguzhet e-touez ar gwez toupok o troc'hañ moudenn war al lanneg.

« An deiz all pa 'z on aet en e di, edo o vutuniñ ur blantenn iskis, » eme
ar plac'h.
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« Ya, bez en deus Peyotl hadet e-touez ar pour hag ar c'haol. Ha ! Ha ! 

Ha! Ha ! »

An deiz war-lerc'h e oa torret d' an avel hag ar plac'h a gemeras penn an 
hent, ar sac'h pounner atav war he c'hein. Kimiadiñ a reas ouzh Jord gant ur pok
war e jod. Laeret en dije unan all gant plijadur met an heol a c'hoarzhe dezhi 
ha klevet he doa galv ar geoded, o tasson en tourioù betoñs. Jord a chomas da 



vorenniñ en e gador-vrec'h, un tamm trist e benn, neuze e wiskas e borpant 
kroc'hen-oan stardet war e groazell gant ur gouriz ledan e ler gronnet a 
voledoù. Pakañ a reas krog en e fuzuilh-chase hag he c'hargas. Tres glas a oa 
war an amzer. Bouloù an hogan o devoa liv ar gwad hag an delioù sec'h er poulloù
o devoa dremm ar muntr. Erru en un hent forc'hek e troc'has berr dre ur park. 
Strebotal a reas war ur skourr marv sanket er pri, ne bilas ket avat. Edo Jord 
war ar peuriñ glas beuzet en dour chag, e viz war bluenn ar fuzuilh. Ur gioc'h a
zifoupas kuit a-hed hag a-dreuz gant ur wic'hadenn skiltr ha klemmus. Jord a 
lakaas e fuzuilh e bant met ar gioc'h a voe primoc'h ha kuzhat a reas en ur bod 
e-kichen, neuze e welas ar plac'h a-dreñv ar gwez elo. Ar plac'h a sellas outañ 
dilavar. Jord ne reas ket daou soñj, lakaat a reas e fuzuilh e bant un eil gwech
ha daou denn a fuc'has diseblant. An heklev a respontas dezhañ dichek en 
draonienn. Troc'hañ a reas davet ar gêr, e fuzuilh gantañ war bleg e vrec'h. 
Lintrañ a rae gant an heol. Treid Jord a c'hoarie gant ur bern delioù brizh-
livet, strilhet en-dro d' un halegenn. Kemer a reas e vutun-roll en e chakod ha 
gant evezh e ruilhas ur sigaretenn. Ar stêr a hiboude sioul en draonienn, tamm 
tizh ebet ganti. An heol a oa kouezhet enni o lezel takennoù ruz war-c'horre.

Goañv 1976.
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Yeun ar GOW

EÑVORENNOÙ

(kendalc'h)

Adalek derou an degad bloavezhioù a dremenas a-raok an eil brezel bras, eo
e pegas ar merc'hed, dre amañ, da zilezel giz ar vro evit gwiskañ dilhad giz 
kêr. Skodeget e voen gant ar mall a lakaent da stlepel kuit o c'hoefoù evit 
degemerout tokeier en o lec'h. Kleñved an dic'hizañ a oa en em silet en o zouez,
yaouank ha kozh, hag ar re ziwezhañ-mañ, gwashoc'h fursodet eget ar re all ha 
ken dereat kent o gwiskamant, a zeuas da vezañ darn anezho gwir vaskaradenned.

Daoust da se, e kleved brezhoneg ganto holl, ha ken a se, e voe bihanoc'h 
va c'herse d' o dilhad boaz. A-bred pe ziwezhat e tlee kement-se c'hoarvezout, a
soñjen, hag ur bennozh e oa e chome feal ar merc'hed da yezh o c'havell.

Un nebeud krennardezed, o studiañ e skolajoù Kemper, ha lec'h all, a 
c'hallege kenetrezo er gêr, e-doug o ehanoù-skol. Ha, siwazh ! an tech-se a 
zalc'hjont da c'houde hag her rojont d' o bugale.

En iliz parrez e oa prezegennoù brezhonek hepken, daoust d' ar prezeger 
dister ma oa ar person, genidik eus an Arzhanou. Koulskoude, lizher koraiz an 
aotrou 'n eskob ha kemennadurezhioù all an eskopti a veze lennet deomp e galleg.
Ar person, evelato, a zalc'he start d' ar c'hatekiz brezhonek ha, pa darzhas ar 
brezel, e oa niverus ar vugale hen heulie.

. . . . . . . . . . . . .  .
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War-lerc'h ar gwall stokadenn a oa bet talvezet da Vreiz Atao an disrann 

en em gavet gant ar strollad broadel, e reas berzh ar gelaouenn a-nebeudoù 
adarre. E-ser difenn hor c'henvroiz a bep micher, e kave kalz lennerien hag he 
menozioù en em sile er speredoù bep un tamm. Met, tra iskis ! pa zeuas an 
distaol bras war draoù ar maezioù, al labourerien-douar, e-lec'h en em vodañ en-
dro dezhi, a gavas gwelloc'h treiñ a-du gant ar Gall Dorgères. Diskred o devoa 
outo o-unan, moarvat, da gas ar stourm evit o buhez da benn hag, evit se, e 
klaskent skoazell un estren muioc'h chalet gant e vad e-unan eget gant hini 
Breizhiz. An Dorgères, harper perc'henned atantoù bras hanternoz Bro-C'hall, ne 
oa nec'het gant kouerien hor bro nemet evit o c'haout da soudarded da skorañ e 
vennad war dachenn arboellerezh al labour-douar hag, hervez darn, ar soñj a vage
da ziskarañ ar gouarnamant. Bez' e oa, war a gonted, ur mignon da izili pennañ 
strollad gall " Ar C'hroazioù Tan ".

Dre amañ ar bodadegoù kouerien a veze graet en hor c'hêrioù brasañ, war 
urzh paotred Dorgères, ha pegadoù rust a save etre hon tieien hag ar polis. Soñj
am eus da vezañ klevet, gant un den eus Lennon, e oa bet un devezh, e Kemper, 
gant labourerien-douar an tolead, da ziskouez o enebiezh d' ar gouarnamant na 
rae netra evit gwellaat o stad reuzeudik. Bagadoù archerien a oa diredet di da 
virout ouzh tud ar maezioù da dostaat ouzh ar prefeti, hag ar pezh a dlee en em 
gavout, a c'hoarvezas. A-barzh pell e voe kann gant an div gostezenn hag, e-keit
ha ma nije an taolioù, ul Lennonad a gavas tu da begañ e lost hir marc'h ur 
c'habiten archer ha, war bouez sachañ warnañ tu ha tu, m' o dibradas ken herr m'
o zaolas, den ha loen, da gouezhañ a-stok o c'horf war an douar. Ur paotr all, 
aet gant e gontell da chingailhañ rodoù gom kirri-tan an archerien, a voe tapet 
ganto ha taolet e-barzh unan eus o c'hamonioù bihan. Ouzh e glevout o c'houlenn 
skoazell, e tilammas un toullad Lennoniz d' e ziframmañ a-dre daouarn e 
skraperien a voe gwall-aozet ganto. Ne oa ket drouklaouen Lennoniz eus o zaol 
hag, e-pad pell, e komzjont gant fouge anezhañ. Bremañ, emezo, pa anavezent o 



nerzh, ne oant ket dare da gaout aon rak an archerien. Gwazh a se n' o dije ket 
klasket ober implij eus an nerzh-se da laoskaat an ereoù a liamm c'hoazh o bro 
hag he dalc'h e sujedigezh vac'hom Pariz ?

. . . . . . . . . . . . .  .
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Un deiz eus ar bloaz 1938, e teuas un Iwerzhonad d' am zi ; ankouaet eo 

bet e anv ganin, met soñj am eus e oa alvokad e Galway. Ur c'hrenn den e oa, 
neuz dispont hag hegarat dezhañ. War-dro tregont vloaz e c'helle kaout ha, mav e
zremm, e komze war e bouezig, ur galleg disi. Ne anaveze ket Breizh hag he 
c'hudennoù ha c'hoant en devoa da gavout unan bennak da reiñ disaouzan dezhañ 
diwar o fenn. Gouzout a ouie, emezañ, ne vezen ket dieub war an deiz en abeg d' 
am micher hag e c'houlenne m' hen digemerjen em zi da gomz gantañ goude koan. O 
vezañ na chome em zolead nemet eizh deiz e voen laouen o lavarout dezhañ her 
gweljen bep noz gant plijadur.

Va atersiñ a rae dalc'hmat war gement a venne klevout, ha gwellañ ma 
c'hellen a raen da respont d' e c'houlennoù. E Gwengamp, emezañ, en devoa 
heuliet ur vodadeg aozet gant Breiz Atao, evit brudañ ar menoz broadel difennet 
gant ar gelaouenn. Niverus e oa eno an dud hag, a-greiz-holl, e voe kann etre ar
vroadelourien hag an archerien. « Seblant vat evit an Emsav », emezañ, « evel-se
eo e teraou ur reveulzi ! »

Pa voe anv ganeomp eus ar riot a oa savet etre Alamagn Hitler diouzh un tu
ha Bro-Saoz ha Bro-C'hall diouzh an tu all, e lavaras e strakje dizale ar 
brezel. Hetiñ a rae d' ar Saozon ar fallañ hag ar grisañ pobl eus an douar, war 
e veno, bezañ trec'het ha flastret gant o enebourien. « Perak, emezon, « eo ken 
bras ho kasoni ouzh an dud-se ? » - « Gwaskerien Iwerzhon int bet a-viskoazh, » 
emezañ, « ha kiriek int ma 'z eo hiriv ken dister poblañs hon enezenn, da heul 
an dienez a voued a lakajont enni da ren. Va zud-kozh, evel kalz Iwerzhoniz all 
eus o amzer, a zo bet marv gant an naon. Ne c'hellimp morse, va c'henvroiz na 
me, pardoniñ dezho o zorfed hag hon holl galonoù a drido gant ar vrasañ levenez 
pa welimp Bro-Saoz distrujet penn-da-benn ha war he daoulin dirak nep piv bennak
en devo sevenet hon droukrañs. »

Hag eñ da genderc'hel : « D' ar mare m' edo o naonegezh en he gwashañ ha 
ma varve Iwerzhoniz evel kelien da geñver un nozvezh rev, ez eas O' Connell da 
glask peadra da reiñ da zebriñ d' e bobl reuzeudik a-dreuz broioù seven ha 
kristen Europa. Ken galloudus ha ken doujet e oa Bro-Saoz d'an ampoent ma ne 
gavas nep bro dispont na trugarezus a-walc'h evit krediñ kas d' an enezenn gaezh
an disterañ sac'had ed. Priñs ur rouantelezh divadez, sultan Bro-Durkia, den 
hael ha brokus, a reas ur gaer a aluzen, o lakaat kas da borzh Cowes tri lestrad
ed da saveteiñ o buhez d' ar re a varve gant an disvoued. Hogen, p' en em gavas 
an tri lestr e penn o beaj, e oa eno ul lestr brezel saoz a lakeas an arigrap 
hag o c'hasas gantañ da Londrez. Hag e kendalc'has Iwerzhoniz da vervel gant an 
naon ».
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Endra ma komze eus gwalleurioù e vro, e oa fromet d' am gweladenner ha, 

yen e vouezh, e lavaras : « Ha n' eo ket dellezek ar Saozon villiget-se da vezañ
distrujet holl betek an hini diwezhañ ? »

Ne veze nep meneg anezhañ e-unan gant an Iwerzhonad. Falvezout a rae 
gantañ gouzout kement tra diwar-benn Breizh hag a youl-vat e responten dezhañ 
hervez ar pezh a ouien. Karet em bije, koulskoude, kaout disaouzan diwar e benn 
hag, un deiz, e lavaris dezhañ e oa un eurvad d' e vro kaout ur pennrener evel 
De Valera en he fenn.

« De Valera, » emezañ neuze moulbennet, « a zo bet ur gouron p' edomp o 
stourm ouzh Bro-Saoz evit hor frankiz. Bremañ her c'havan divenn da enebiñ outi 
hag e bolitikerezh er vro a gavan didalvoud. A-enep dezhañ emaon war veur a 
dachenn ha nevez 'zo e derou ar bloaz-mañ em eus kavet abeg ennañ dirak 
micherourien Galway en em vodet er gêr-se da c'houlenn e raje ar gouarnamant un 



dra bennak evit gwellat o buhez. Displijet e oa bet va frezegenn d' ar polis a 
oa eno oc'h evezhiañ hag e voen harzet kerkent da gas d' an toullbac'h. Antronoz
e tapis c'hwec'h miz prizon digant al lez-varn hag emaon o paouez bezañ laosket 
da vale. O vezañ ma 'z eo peurechu ar bloavezh breudoù ha m' am eus evel-se, un 
nebeut amzer vak, em eus kavet mat dont da ober un droiad da Vreizh na anavezen 
ket hag a zougan, bremañ, uhel em c'halon pa 'z eus enni, evel du-mañ, 
brogarourien ken aheurtet ha ni, Sinnfeinerien ma 'z omp ! »

. . . . . . . . . . . . .  .

De geñver ar mareadoù ma vezen, gant va c'heneil Remont Delaporte, o 
weladenniñ hor skolioù, e tivizemp alies diwar-benn an dizeur he devoa Breizh da
gaout ur rannyezh ken disheñvel hag ar gwenedeg diouzh ar rannyezhoù all. Ar 
c'hemm a oa etre doare skrivañ K.L.T. Hag brezhoneg Gwened hon trabase kenañ, 
hag ar mennad da unvaniñ an daou reizhskrivadur a ziwanas ennomp. C'hoant hor 
boe da gaout ali Loeiz Herrieu hag ez ejomp da Gêrnevez Sant-Karadeg, e-lec'h ma
voemp degemeret mat-kenañ gantañ hag e bried. Hor selaou a reas rener Dihunamb
gant evezh ha gant doare e plije dezhañ ar pezh a ginnigemp. Kuzuliet e voemp 
gantañ war gement a grede dezhañ bezañ rekis evit diazezañ poellek ar skrivadur 
nevez a felle deomp sevel evit brasañ mad hol lennegezh vroadel.
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Ur pennad war-lerc'h, hor boe darempred gant Langleiz ha Roperzh er Mason,

gwenediz o-daou ha skrivagnerien anavezet, diwar-benn an hevelep kudenn. O-daou 
ivez ez asantent d' an unvanidigezh hag un emglev etrezomp ne zaleas ket da 
c'houde. M' em eus soñj mat, goude ma voe spisaet reolennoù an doare-skrivañ 
nevez, e savas Langleiz, er skritur-se, ur pennad-skrid da reiñ da anaout an 
diskoulm eus hon difreoù ha strivoù. Drezañ e kemennemp da dud an emsav a garje 
kavout tro da zibunañ o menozioù war ar reoliadur a ginnigemp, e vije emgav 
ganeomp e Kemper, d' an deiz-mañ-deiz hag e-lec'h-mañ-lec'h. D' an deiz ha d' an
eur dibabet, edomp hor pevar, Langleiz, Roperzh er Mason, Remont Delaporte ha 
me, o c'hortoz hag-eñ e oa klevet hor galv. En aner e voe rak ne zeuas den war 
hon tro. War a glevjomp diwezhatoc'h e oa bet feuket ha gwall-skoueriet meur a 
hini gant hor mennad ken diboell.

War unan eus niverennoù Gwalarn ar bloaz 1937, e tirollas warnomp Roparz 
Hemon, en e bennad flemmus " An doare skrivañ ne blij ken ". Penaos o devoa 
kredet an dudigoù a oa ac'hanomp dont da glask freuzañ labour skiantek 
gouizieien veur gouestlet o buhez ganto d' ar brezhoneg ? E niverenn Du-Kerzu an
hevelep kelc'hgelaouenn, e lavare c'hoazh Roparz Hemon, goude bezañ displeget 
holl berzhioù mat doare-skrivañ K.L.T., e padje hemañ kant vloaz da nebeutañ.

Barnedigezh un den ken difazi, war e veno, a reas din prederiañ hag ec'h 
anzavis ouzhin va-unan edo moarvat ar wirionez gantañ. Ya ! aesoc'h e oa freuzañ
eget adsevel hag e touis e talc'hjen bepred da reizhskrivadur Vallée daoust d' 
ar c'halz a zireizhsterioù a gaven ennañ. Abaoe ez on bet feal d' am ger bepred 
ha kement hini eus va skridoù a zo bet gwisket gant an doare-skrivañ kozh. Ar re
anezho a zo bet embannet war Al Liamm pe v-Brud a gavas adskriverien d' o lakaat
e zedacheg pe e falc'huneg.

. . . . . . . . . . . . .  .

Trouz a vrezel a veze klevet bep ur mare hag ar c'helaouennoù a rae meneg 
eus prezegennoù entanet Hitler. Evel ma vijent bet en em glevet holl war un dro,
e lavarent d' o lennerien bezañ war evezh ouzh an Nazied a glaskje mestroniañ 
Europa a-bezh. N' em boa ket a gredenn e vije bet fall a-walc'h broioù ar bed 
kozh d' en em zrailhañ a-nevez war-lerc'h ar gentel galet o devoa bet e-kerz 
bloavezhioù gwadek 1914-1918.
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An diskred-se a gollis buan, un deiz ma 'z is da di-kêr va farrez da ober 

enklaskoù e sell un afer am boa da glozañ. Ar sekretourez hag he mab-kaer, hemañ
rener ar skol-baotred, a oa da vat o rannañ kaoz, liv an trefu war o dremmoù. 
Ganto e ouezis e oa deuet urzh a-berzh uhel da ober kement a oa ret evit reiñ 



degemer er barrez, neuze c'hwezek kant den enni o chom, da gemend-all a repuidi 
a zeuje dezhi eus ar Pas-de-Calais pa darzhje ar brezel war an harzoù. Ar 
c'heloù am mantras hag e lavaris dezho e ranked bezañ diskiant evit soñjal en ur
pegad all etre Bro-C'hall hag an Alamagn. « Ha penaos, » emezon, « kavout lec'h 
en ur barrez vihan evel hon hini, da gen bras engroez, anez lakaat an holl bern 
war vern ? »

« Setu ar pezh a vo dav ober, » a lavaras ar mestr-skol ; « amañ ec'h en 
em zibabo pep den da reiñ herberc'h da reuzeudien an toleadoù a dalvezo da 
dachennoù-emgann. Tremen mall eo diskarañ Hitler, an tregaser-se a venn ober al 
lezenn d' ar broioù a zo en e amezegezh. Bro-Saoz ha Bro-C'hall a gerzho dorn-
ouzh-dorn da reiñ lamm d' ar furlukin daonet, hag an dra-se a-barzh pell, evel 
ma weloc'h ! »

« Doue d' hor miro diouzh ar brezel ! » emezon, « ha diouzh ar re a zo a-
du gantañ ! »

Kenderc'hel a reas ar mestr-skol a oa, ouzhpenn ofiser adarme. « An deiz 
all, » emezañ, « hon eus bet ur c'hendalc'h e Sant-Brieg, ni, ofisourien adarme 
an tolead. Ur jeneral, dilennet gant ministr an armeoù, a ziskulias deomp o 
devoa Bro-Saoz ha Bro-C'hall divizet diskleriañ ar brezel d' an Alamagn kerkent 
ha ma kavjent tro hag e reas deomp gourc'hemenn d' en em zerc'hel dare da 
gerzhout diouzhtu ma vijemp galvet. Dalc'hmat e vin war-c'hed eus an urzh-se ha,
kerkent ha m' en em gavo, ez in d' en em lakaat e penn ar soudarded a vo fiziet 
ennon. Hogen, ho pezit soñj, e vo brezel kousto pe gousto, hag e rankomp kaout 
an trec'h war hon enebourien douet ! »

« Diwallit a faziañ, » emezon, « ha da gaout gwall zizaouzan ! ken buan e 
kouezhfe ar meud en ho torn ! » 

Ne blijas ket va c'homzoù d' ar mestr-skol ha, diwar neuze, en devoe 
disfiziañs na oan ket goubet ez ajed da gas adarre Bretoned d' ar marv evit 
brasañ klod Bro-C'hall, evel pemp bloaz warn-ugent kentoc'h.

. . . . . . . . . . . . .  .
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Darvoudoù grevus o c'hoarvezout e kreiz Europa a reas din meizañ enkrez 

Bro-C'hall ha Bro-Saoz, kred o-div e chomje digemm an divizoù a oa bet rediet an
Alamagn da seveniñ war-lerc'h ar brezel bras kentañ.

Dre berzh feur-emglev Versailhez e oa bet dasorc'het Polonia ha roet dezhi
porzh-mor Dantzig gant un trepas a seizh lev hanter a lec'hed d' e dizhout a-
dreuz ur c'hornad eus douar ar Reich alaman. Er c'hreisteiz da hemañ e oa bet 
savet ur stad nevez, hini Tchekoslovakia diwar-goust Aostria, evit lakaat harz 
dezhañ kenkas e c'hoantaje gantañ adsevel e benn. Ar broioù trec'h, da lavarout 
eo Bro-Saoz ha Bro-C'hall, o devoa grataet o skoazell da Dchekoslovakia ha da 
Bolonia ma vije ret dezho en em zifenn ouzh an enebour kozh a ziskoueze bezañ 
goubet da freuzañ feur-emglev Versailhez.

Un deiz, en un taol berr, ec'h aloubas Hitler an Dchekoslovakia dirak an 
div vro-ward abafet na c'helljont enebiñ nemet dre gomz. Firbouch ha meneg a 
vrezel a voe e Bro-C'hall ha, d' an ampoent, e reas Debauvais ha Mordrel spegañ 
e Breizh o liketenn vrudet : « Arabat e vefe brezel evit an Dcheked en desped da
youl ar bobl vreizhat ».

Klasket e voe kraouiañ an daou vrogarour a oa aet da guzhat ha na voent 
ket kavet. Ar Strollad broadel a gollas Breiz Atao, e gelaouenn, ha Debauvais ha
Mordrel a voe barnet d' ar marv.

War washañ ez ae strafuilh ar C'hallaoued hag ar Saozon, rak anat e oa 
dezho e teuje buan tro Polonia da vezañ lonket. Dre amañ, galvet a-nebeudoù, ez 
ae bemdez ur gwaz bennak d' an arme.



Un deiz a viz Eost 1939, em boe tro da vont betek un davarn a zo war an 
hent bras a gas da Gemper. Eno e oa daou gouer eus ar barrez oc'h evañ bep a 
vanne ouzh ar c'hontouer. War a lavarjont din, edont o paouez kaout urzh, pep 
hini anezho, da gerzhout d' e rejimant. Va fediñ a rajont da drinkañ a-barzh ma 
kimiadjent, hag, e-ser ma tougemp yec'hedoù d' an eil ha d' egile, e voe anv eus
ar walenn a c'hourdrouze kouezhañ war ar vro. Diouzh o c'hlevout, ne oant ket 
goubet da vont d' en em gannañ hag e klemment war o gwall-blanedenn o c'hasje, 
marteze, d' ar marv, ha war stad truezus o gwragez a vije o-unan er gêr 
hiviziken e penn o atantoù. Diouzh va gwellañ a ris d' o c'hennerzhañ ha d' o 
frealziñ hag, o vezañ ma oan aheurtet er gredenn na zirollje ket ar brezel, e 
lavaris dezho, pa ne oa ket diskleriet hemañ c'hoazh, e c'hellemp derc'hel spi o
dije pennadurezhioù meur ar broioù dare d' en em dagañ furnez a-walc'h da virout
outañ da strakal.
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Endra ma komzen e oa deuet d' an ti, hep gouzout din, ar mestr-skol a zo 

bet meneg anezhañ uheloc'h. Galvet e oa ivez d' an arme, rak e zilhad kabiten a 
oa gantañ ha me 'soñj, daoust ha ma n' on ket re sur eus an dra, e oa deuet da 
c'houlenn ur bilhed evit mont da Gemper dre ar c'harr-tan bras a rae ar servij 
war an tu-se. Va c'hlevout a reas o tisplegañ an abegoù a rae din krediñ e teuje
an tabut savet etre ar broioù bras da gompezañ a-drugarez da skiant o blenierien
ha d' o aon rak ul lazhadeg a ziouennfe adarre Europa gwashoc'h eget ar wech 
all.

Mouezh un den o c'hervel mestrez an ti a reas din treiñ va fenn hag ec'h 
anavezis ar mestr-skol a ziskouezas din un dremm yen ha teñval. E gouviañ a ris 
da drinkañ ganeomp, met nac'h a reas war zigarez ma n' en devoa ket amzer da 
goll. Neuze e kimiadis diouzh an daou gouer ha dioutañ o hetiñ dezho chañs vat, 
e-ser stardañ dezho an dorn.

Nebeut amzer goude e vrude gwreg ar mestr-skol, dre ar barrez, e oan bet 
tapet gant he gwaz o komz a-enep ar brezel hag oc'h aliañ ar re a dlee mont 
dezhañ da chom er gêr. « Panevet en deus ranket va fried difreañ da vont kuit, »
emezi, o komz ac'hanon. « en dije lakaet dastum an den-se gant an archerien. Un 
trubard eo hag e zellez bezañ kastizet kalet. »

Skodeget e oan ha souezhet-marv o klask gouzout da biv hag e pe lec'h em 
boa distaget ur bomm bennak a c'helle bezañ tamallet din evel un torfed e-keñver
Bro-C'hall. War-bouez soñjal, e teuas koun din e oan bet en em gavet gant ar 
mestr-skol an deiz m' edo o kemerout an hent d' e rejimant. Nec'het da vezañ bet
gouest da zistagañ, dre zievezhted, ur ger re, marteze, e kerzhis da davarn hent
bras Kemper da c'houlenn ouzh ar vestrez pe gomz dizoare a oa deuet eus va genou
ar wech kentañ ma oa tremenet dre eno ar mestr-skol.

« N' eus nemet tri devezh abaoe, » emezi, « hag eñvor am eus oc'h bet 
pedet da gemerout ur banne gant ... (amañ ec'h anvas an daou zen a oa galvet da 
soudard). C'hwi a baeas dezho bep a vanne all hag, a-raok lavarout dezho kenavo 
ha chañs vat e klaskjoc'h o dienkreziñ rak, emezoc'h, ne oa ket c'hoazh 
diskleriet ar brezel hag e c'helle an traoù bezañ kompezet marteze. N' em eus 
soñj da vezañ klevet netra muioc'h. »
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Reiñ a ris anaoudegezh dezhi eus ar pezh a damalled din hag e prometas 

raktal dougen testeni, ne vern e pe lec'h ha dirak piv, e oa gwir penn-da-benn 
kement a lavare.

Hogen graet e oa bet an droug ha, diwar neuze, e tremenis, e spered berr 
un darn vras eus va c'henvroiz, evit ur mignon d' an Alamaned a heten gwelout o 
trec'hiñ war Vro-C'hall. E-kerz ar bloavezhioù trubuilhus a zeuas da c'houde e 
reas ar gredenn gaou bras ouzhin ha kiriek e voe da drubuilhoù am lakeas war var
da dennañ va micher diganin.

. . . . . . . . . . . . .  .



Dre ul lizher a skrivas din, e c'houlennas Roparz Hemon ouzhin hag-eñ ec'h
asantjen kemerout e lec'h e penn Gwalarn e-keit ha ma padje ar brezel, o vezañ 
ma ranke ivez mont dezhañ. Ur respont mat a ris dezhañ, daoust pegen divarrek
en em gaven da ren ur gelaouenn seurt d' e hini. Ne voe netra war-lerc'h, mut e 
chomas Roparz Hemon o reiñ din da grediñ, evel-se, n' am c'have ket dellezek eus
ar gefridi en devoa mennet fiziout ennon.

. . . . . . . . . . . . .  .

E derou miz Gwengolo 1939, edo Bro-C'hall e stad a vrezel ouzh ar Reich 
alaman. Da heul ar marc'had kuzh e oa bet etrezañ ha Stalin, e oa sailhet 
Hitler, ken dinec'h ha tra, war Bolonia.

Kerkent he devoa Bro-Saoz diskleriet ar brezel d' an Alamagn hag aliet 
Bro-C'hall da ober evelti. Moarvat ez eus tu da grediñ na oa ket techet da 
sentiñ war an taol, rak ar c'hentañ ministr Daladier, roet dezhañ pep galloud 
gant Kambr ar Gannaded hag er Senad, war ar pezh a vije da ober da geñver pep 
degouezh, a chome en entremar daoust da daolioù pellgomzer Churchill, ministr 
bras Breizh-Veur. War hon eus gouezet abaoe, ne zivouzhas Daladier ha ne reas ar
gammed diwezhañ nemet goude ar seitekvet banne Pernod a lonkas a-hed an deiz-se.
Mezv-dall e sinas an diskleriadur brezel hag an urzh a c'halve ar wazed d' an 
armoù.

122
Kloc'h kañv va iliz-parrez a dregernas glac'harus oc'h hadañ spont er 

c'halonoù. Daou pe dri deiz diwezhatoc'h em boe ezhomm da vont da borzh-houarn 
Kastellin hag eno e welis un engroez paotred o kemerout an tren war-du al 
lec'hioù m' o devoa da gerzhout. Liv an enkrez a bare war o dremmoù dic'hoarzh 
ha teñval ha nep ger fentus ne zeue eus o diweuz tavedek.

Ne voen ket evit mirout da geñveriañ ar bagad gwazed difouge-se gant ar re
am boa gwelet o kuitaat ar vro e miz Eost 1914. Un darn vras eus ar re-mañ a 
gane o vont d' ar bec'h, padal ez ae o bugale, da lavarout eo, ar rummad a oa 
dirazon, evel en desped dezho.

Diougan fall evit Bro-C'hall, a lavaris ouzhin va-unan.



123

DA GLOKAAT EÑVORENNOÙ YEUN AR GOW

El Liamm, niv. 180, p. 18 ha da heul, ez eus anv eus al labour bet kaset 
da benn etre 1933 ha 1939 gant Remont Delaporte e kantonioù kreiz Kerne 
( Karaez, ar C'hastell-nevez ha Pleiben) evit ar pezh a sell kelennadurezh ar 
brezhoneg er skolioù kristen. Kroget e 1933, e padas ar striv graet eno betek 
brezel 1939. Bet boulc'het gant div skol hepken er bloaz kentañ, ez eas an 
dachenn labour war gresk bloaz goude bloaz betek 1938. E 1934 e oa bet 6 skol o 
kenstrivañ er rummad uhelañ ha pevar bloaz war-lerc'h e oa 13 anezho, ha niver 
ar vugale a savas dre skrid ar pennad a veze goulennet ganto a dremenas eus 97 
da 186. E 1939 avat ez eas niver ar skolioù koulz ha niver ar vugale war 
goazhañ, met moarvat e oa krog ar reuz a oa gant ar brezel o tostaat da vezañ 
santet neuze. Daoust d' ar pezh a lavar Yeun ar Gow en e bennad e kemeras perzh 
er bloaz-se koulskoude skol baotred Koloreg er genstrivadeg. N' eo ket bet eñvor
Yeun ar Gow kreñv a-walc'h evit doare evit mirout soñj a bep poent. En e roll ne
gaver ket, da skouer, anv eus skol verc'hed Sant Wazeg, unan eus an div, gant 
hini Speied, a grogas diouzhtu er bloaz kentañ, ha kement-se war atiz an aotrou 
Saout hag a oa neuze person er barrez-se.

Adalek ar penn kentañ e oa bet goulennet diganin, gant Remont Delaporte, 
mont da reiñ skoazell evit lakaat tremen an arnodoù. Ar pezh a ris ingal e-pad 
pevar bloaz, ken na rankis mont pell eus ar vro evit gounit va buhez. Gant 
skolioù merc'hed eo hor boa da ober dreist-holl ; ar skolioù paotred a oa chomet
dre vras diseblant ouzh al labour evit ar brezhoneq. Gwir eo ne oant ket tost 
ken niverus hag ar re verc'hed hag, en diavaez eus Koloreg, ne oa anezho nemet 
er c'hêrioù pe er bourc'hioù bras : Karaez, ar C'hastell-nevez, Pleiben ha 
Brasparzh.

Menegiñ a ra Yeun ar Gow ampartiz darn eus ar vugale evit displegañ dre 
skrid ar pezh a anavezent. Goulennet e veze digant bugale ar c'hlas uhelañ sevel
dre skrid un danevell eus un degouezh bennak eus o buhez pemdeziek, e doare da 
reiñ tu dezho da ziskouez ar pezh a ouient. Soñjet em eus e vije mat marteze, 
war zigarez pennad Yeun ar Gow reiñ d' al lennerien un tañva eus ar pezh a 
skrivent. Evit eeunañ an traoù ez eo bet gwisket ar skrid gant an doare a vez 
implijet bremañ, met hep degas kemm ebet er yezh he-unan. Pa 'z eus bet ezhomm 
ez eus bet lakaet un notennig bennak. Kement-se evit displegañ poent pe boent 
eus ar brezhoneg implijet gant ar re a savas ar pennadoù.

F. KERVELLA.
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Penaos e vez graet ar foenn

Digouezhet eo an hañv, ha setu miz goueren (1) dirazomp, da lavaret eo ar 
miz da ober ar foenn.

Dilun (2), ma zad ha ma breur, gant o devezhourien, a yeas d' ar prad, 
ganto war o skoaz ur falc'h lemmet mat. Digouezhet er prad, ma zad a gemeras e 
vaen (3) hag hen paseas war e falc'h ; ar re all a reas eveltañ. Neuze e 
komañsont holl da droc'hañ, hag ar geot hir a oa, a-barzh pell, ledet war ar 
prad.

Ma c'hoar, war o lerc'h, a zireste anezhañ. Ar foenn troc'het, e teuont d'
ar gêr hag e lezont anezhañ da sec'hañ betek an devezh war-lerc'h. An devezh 
war-lerc'h, eta, ma zad ha ma breur, gant e devezhourien, a yeas adarre d' ar 
prad da cheñch tu dezhañ. Ma c'hoar ha me a yeas ivez d' o sikour. Digouezhet er
prad, pep hini ac'hanomp a gemeras e forc'h ; hag e stagomp da cheñch tu dezhañ.
Cheñchet tu dezhañ, poent eo kaout mern. Neuze e kemeromp hent ar gêr. Goude 



mern e tistroomp adarre da cheñch tu dezhañ. Ha setu ar foenn hanter sec'het.

En devezh war-lerc'h e tistroomp holl adarre. Met ar wech-mañ ar merc'hed 
a zouge war o skoaz pep a rastell ; hag ar baotred ur forc'h e-giz a-raok. 
Neuze, digouezhet er prad, ar baotred a vernias ar foenn hag ar merc'hed e 
rastellas.

Setu berniet ar foenn ; hag an devezh a dosteas d' e fin. Setu sec'het ar 
foenn. Ha goude, pep hini a gemer hent he c'hêr (4). D' ar merc'her e teuont 
adarre ; met ar wech-mañ gant o c'hirri. Neuze pep hini a yeas en he c'harr (4),
hag en hent d' ar prad. Neuze, digouezhet er prad, an holl a ziskenn. Ma zad, e-
unan, a chom en e hini, ha neuze e komañsont da gargañ ar foenn. Daou baotr, 
unan a bep tu d' ar c'harr, a samm forc'hadoù foenn kras. Ar merc'hed a rastelle
war o lerc'h. Ha setu leun ar c'harr. Unan hepken a chom er gêr da ober ar bern 
foenn.

Digouezhet eo an abardaez, ha setu echuet ar foenn. Graet e voe hep glav ;
ha setu aze foenn hag a servijo da vagadurezh d' al loened.

(Pennad bet savet e 1934 gant ur plac'hig 14 vloaz.)

125 
Tantad Sant Yann

Dec'h da noz, war-dro eizh eur bennaket, e oa graet e-kichen va c'hêr un 
tantad bras da sant Yann. Ma ho pije gwelet, kement all a dud a oa en-dro dezhañ
! Bez oa bugaligoù vihan war vrec'h o mamm, o c'hoarzhin en ur welet un tan ker 
bras all. Bez oa ivez paotred hag a daolas ar c'heuneud en tan. An dud yaouank 
en em gave eno ivez. Hag ar mammoñ-kozh, ar re a oar mat penaos e vez graet 
tantad Sant Yann.

Klasket e oa ur plas mat evit ober anezhañ : graet e oa war un tammig 
tuchenn. An dud holl o doa kaset ganto un dornadig keuneud, ar re vras memes o 
doa kaset un horzenn (5), rak lavaret e veze e vije lakaet en tan biz an hini n'
en doa ket kaset un dra bennak gantañ.

An holl dud a ganas kantik sant Yann, hag a lavaras ar bater diouzh an 
noz. Lennet e oa ivez Buhez ar Sent gant ar voereb Mac'harid. Pegen eürus ha 
plijadurus e oa bezañ eno, o kanañ, o pediñ Sant Yann Vadezour.

Ur wech maro an tan ez eas an dud da gousket.

Ret eo domp (6) kemer sant Yann evit skouer, hag bezomp bepred tud a 
zever.

(Pennad bet savet e 1935 gant ur plac'hig 13 vloaz hanter.)

Notennoù war ar pennadoù.
(1) Ar miz-se a vez anvet ivez « miz ar foenn » er c'horn-se.
(2) Skrivet e oa delun, hervez an doare distagañ.
(3) Skrivet e vin hervez doare distagañ ar c'horn-bro a-bezh.
(4) Ar plac'h a gomz evel ma ne vije nemet merc'hed eno !
(5) Hordenn a vez klevet e lec'h all.
(6) Domp eo a vez lavaret e kreiz Kerne e-lec'h deomp pe dimp.
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Rhisiart HINCKS

Ur sell ouzh buhez hag oberennoù J. Saunders Lewis

Un den e-kreiz stourm politikel Kembre an ugentvet kentved, skridvarnour 
a-zoare, helenneg ha dramaour eus an dibab, ez eus bet savet, e kembraeg hag e 
saozneg, meur a skrid diwar-benn J. Saunders Lewis met - din da c'houzout - n' 
eus bet lavaret kazi netra diwar e benn e brezhoneg. N' eo ket traoù nevez, 
neuze, a glaskan lakaat dirazoc'h amañ, ha n' eo ket klask meuliñ menozioù hag 
emzalc'h Saunders Lewis a ran kennebeut - reiñ deoc'h ur raktres eus buhez hag 
un tañvaig eus oberennoù an hini a zo, e soñj kalz tud e Kembre, skrivagner ha 
politiker brasañ ar vro er c'hantved-mañ, an dra-se nemetken.

Klevet em eus ober meneg diouzh Saunders Lewis evel " Roparz Hemon Kembre 
", ha n' eus ket da nac'h e klot an daou-mañ e meur a geñver. Merket int o-daou 
gant o broadelouriezh ha gant ar perzh dispac'hel o deus kemeret e 
dasorc'hidigezh lennegel an eil bro hag eben, rak Saunders Lewis ivez en deus 
eilpennet lennegezh e vro. Torret gantañ ar gazelge enezennek en deus labouret 
goude da lakaat lennegezh Kembre dindan levezon Europa hag hec'h amzer dremenet,
ul labour boulc'het, gwir eo, gant skrivagnerien all, Emrys ap Iwan ha T. Gwynn 
Jones da skouer, war-dro derou ar c'hantved.

Rebechet e vez da Roparz Hemon bezañ chomet pell e labour diouzh ar bobl, 
o krouiñ danvezioù-studi evit ur vinorelezh skiantek ha distag diouzh buhez 
pemdeziek ar bobl vunut, ar werin. Saunders Lewis ne nac'h ket na blij ket 
dezhañ ar werin. « Snobelezh, » emezañ en ur skrid diwar-benn Goronwy Owen, ur 
barzh klasel eus an triwec'hvet kantved, « a zo ret-holl evit un helenneg ». En 
ur skrid diwar-benn Robert Williams Parry, ur barzh eus ar c'hantved-mañ, na 
guzh ket e kred e tle ur skrivagner bezañ stag ouzh an hengoun klasel, 
brientinel. « N' en deus ket an arzour ar gwir da vezañ gwerinad. Re gozh eo e 
hêrezh, » emezañ. Koulz eo anzav amañ n' eo ket koulz keltieger ha Roparz Hemon,
hag e talv Bro-C'hall kalz muioc'h evitañ eget Breizh pe Iwerzhon.
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Kembread penn-kil-ha-troad n' eo ket e Kembre e oa ganet Saunders Lewis 

met e Wallasey e-kichen Liverpool, e 1893. Savet e oa e kembraeg rak ministr en 
ur chapel vetodour kembraek e oa e dad. E dad-kozh ivez a oa ministr. Maget en 
harlu e lavar Saunders Lewis en doa lavaret e dad dezhañ, ur pennadig goude ma 
oa aet d' ar skol-veur, ne deufe da netra nemet pa adkave e « wrizioù ». 
Diwezhatoc'h, p' en doa kavet e wrizioù e oa gwelet peseurt talvoudegezh en doa 
bet kuzul e dad. E Bro-Saoz atav, e skol-veur Liverpool, n' eo ket kembraeg a 
studie met saozneg. E miz Eost 1914, e penn kentañ ar brezel, ez eas Saunders d'
an arme ha dre-se da Vro-C'hall. D' ar mare-mañ e lennas oberennoù Maurice 
Barrès, ur Gall impalaerour a grede ivez e tlefed digreizenniñ Frañs (anavezet 
gwelloc'h moarvat ganeoc'h eget ganeomp e Kembre). Kredomp ar pezh a garomp a-
zivout Barrès e c'heller krediñ ez eo lenn e oberennoù a entanas Saunders Lewis 
gant ar c'hoant adkavout Kembre.

Goude ar brezel e tistroas d' ar skol-veur e Liverpool da genderc'hel gant
e studioù dre ober enklaskoù war varzhoniezh klasel Kembre an triwec'hvet 
kantved, hag a-benn 1922 ez eas da gelenner ur gevrenn e skol-veur Abertawe 
(Swansea). Zoken d' ar c'houlz-mañ e oa krog da sevel pezhioù-c'hoari ma 
embannas e 1921 e bezh-c'hoari kentañ, " The Eve of St. John " (Derc'hent Gouel 
Yann), ar pezh-c'hoari nemetañ savet gantañ e saozneg. Ar bloaz goude-se e welas
goulou-deiz e eil bezh-c'hoari " Gwaed yr Uchelwyr " (Gwad ar Vrientelezh). Hep 
mar ebet, en doa komprenet Saunders, a-benn neuze, peseurt pinvidigezhioù a oa 
da gaout en hengoun e vro ha prest e oa da stourm evit o mirout hag o c'hreskiñ.
Setu perak, e 1926, e kaver anezhañ prezidant Ar Strollad Broadel, ur c'harg a 
zalc'has betek 1939.



Da dennañ ur poltred gwirion eus an den e vefe meur a dra da skrivañ 
diwar-benn politikerezh Saunders Lewis ha bloavezhioù kentañ an emsav broadel - 
evit bremañ ez eo trawalc'h derc'hel soñj ez eo Saunders Lewis ar skrivagner, un
den gouestlet d' e vro.

Gouestlet d' e vro, n' oa ket pell amzer goude pa grogas ennañ un nerzh 
disheñvel, ken arouezius all evitañ hag evit e labour. E 1932 ez eas Saunders da
ezel en iliz katolik, ha stourm ar feiz unanet gant stourm ar vroad a lakeas en 
e oberennoù un enebiezh dibleg ouzh an digengredennerezh liberal a veuze onested
ar relijion e chapelioù protestant Kembre d' ar mare-se.
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En ul lizher, e 1927, en Y Llenor, ar gelc'hgelaouenn lennegel bouezusañ 

gembraek en hanter kentañ ar c'hantved-mañ, e tiskouezas Saunders Lewis n' oa 
ken didroidell feiz an darn vuiañ eus e genvroidi, ha n' oa ken tu e kembraeg da
gomz eeun ha dibilpous eus pec'hedoù hag eus kornioù teñvel koustiañs mab-den. 
Bet e oa, emezañ, o studiañ oberennoù ha menozioù William Williams Pantycelyn, 
brudet evit ar perzh a gemeras e dihunadeg vetodour an triwec'hvet kantved hag 
unan eus skrivagnerien veur ar c'hembraeg. Anavezet mat eo Pantycelyn dre ar vro
evit e " hymnoù ", met nebeut anavezet ha nebeut lennet eo e oberennoù all, en o
zouez an Ductor Nupitarum diwar-benn kudennoù eurediñ hag efedoù reizh da 
c'hoantegezh loenheñvel ar c'horf war eürusted ar vuhez hag an ene. Setu, neuze,
galvadenn J. Saunders Lewis da Gembreiz d' adlakaat ar pec'hed en o lennegezh :

« Ur c'holl evit lennegezh eo koll pec'hed. Hep pec'hed ne gaver 
biken netra nemet barzhonegoù lourennek evel ma kaver e Kembre hiziv, hag evel 
ma kaver ivez, em eus klevet lavarout, en neñvoù, ur vro all rouez enni ar 
bec'herien. Met, ha ni war an douar, e tlefemp doujañ hon heritaj hag ober ar 
muiañ a c'hellomp gant pec'hed. »

Dija e oa bet gwelet ne c'hellfed ket skrivañ diwar-benn pec'hed e 
kembraeg.

Kondaonet koulz gant ar skridvarnourien ha gant ar bobl e oa bet ar 
barzhoneg a c'hounezas kurun Eisteddfod Vroadel 1924 abalamour ma selle re bizh 
ouzh kudennoù reizhel, hag a-raok da se e oa bet kondaonet ur barzhoneg gant T. 
H. Parry Williams peogwir e komze eus tud oc'h en em lazhañ. Berr-ha-berr, 
skrivagnerien Gembre n' o doa ken ar gwir da skeudenniñ ar vuhez, nemet da ganañ
traoù plijus ha dereat evel ma seblantent bezañ. Poent e oa, neuze, da Saunders 
Lewis reiñ kig ha gwad da glotañ gant eskern e skridvarnouriezh, hag evit-se ez 
embannas, e 1930, Monica, unan eus e zaou romant. Ur romant a-zivout efedoù 
reizh war an dud ha war ar gevredigezh hag ouzhpenn-se ur romant dediet da 
William Williams Pantycelyn - hymnour glan digemmesk da soñj an dud - peadra e 
da oa lakaat protestanted dibec'hed Kembre da ouez ! El levr e skeudenner buhez 
disliv, digevredigezh ha dihengoun banlevioù ur gêr vras e kreisteiz Kembre. 
Lezel a ra Saunders Lewis Monica, harozez ar romant, da vevañ he buhez digenvez 
direolenn ha da bec'hiñ evel ma kar - ken ma 'z eo distrujet gant he fec'hed.
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A-raok din teurel ur sell ouzh pezhioù-c'hoari Saunders, e fell din ober 

meneg eus un darvoud all en e istor - un darvoud politikel ar wech-mañ - marteze
an darvoud politikel pouezusañ en istor Kembre er c'hantved-mañ.

E 1936 e reas gouarnamant Bro-Saoz e venoz da sevel, e Penyberth e Pentir 
Llyn en hanternoz Kembre, ur greizenn a vrezel, ur skol vombezennañ. Dre vras, 
setu ar pezh a c'hoarvezas. Savet kalz enebiezh ouzh ar mennad e Kembre, e 
serras Bro-Saoz he daoulagad hag he divskouarn. Pennrener Bro-Saoz, klemmoù 
kembraek digomprenus evitañ, a nac'has kejañ gant an eneberien daoust ma oa bet 
dija kemmet div wech an danvez tachenn evit ar greizenn. Klemmet e oa bet e vefe
bet fall he lakaat en Abbotsbury e kreisteiz Bro-Saoz abalamour d' an elerc'h a 
saved eno. Nec'het ar gouarnamant e oa klasket neuze un dachenn all en Holy 
Island e biz Bro-Saoz ar wech-mañ. Aon en doa G. M. Trevelyan, un istorer saoz, 
ma vefe saotret un tamm eus heritaj istorel e vro hag a skrivas ul lizher d' an 
Times, karourien al laboused a zisklerias o enebiezh ouzh lakaat ar greizenn en 



Holy Island ha, buan-ha-buan, ar gouarnamant da glask ul lec'h all. Pa 'z int 
deut da sellout ouzh Penyberth n' oa kudenn ebet. Petra a dalve diskar ti kozh 
Penyberth en doa ur plas en istor al lennegezh kembraek ? Petra a dalve degas 
Saozon forzh pegement da chom en unan eus kreñvlec'hioù ar c'hembraeg hag ar 
sevenadur kembreat ? Hag int da sevel o skol pa oa aet Saunders Lewis, Lewis 
Valentine, ur ministr, ha D. J. Williams, ur skrivagner all, da c'hwezhañ an tan
dindani ha d' he deviñ. Diouzhtu goude e oant aet da di an archerien da 
zisplegañ ar pezh o doa graet.

Kaset dirak al lez-varn e Caernarfon, d' an nebeutañ e oa gouest amañ ar 
strollad-barn da gompren peseurt abegoù o doa bet o-zri. En e brezegenn dirak al
lez e tisplegas Saunders Lewis petra en doa e vroudet da zeviñ ar skol 
vombezennañ :

« Ar pezh a gelennen da yaouankiz Kembre e salioù-meur ar skol-veur 
n' oa ket ul lennegezh varv, un dra dudius bennak dreist-holl da hendraourien, 
met lennegezh vev Kembreiz. Al lennegezh-mañ, neuze, a c'hell goulenn traoù 
diganin evel den kerkoulz hag evel kelenner. »

E Caernarfon, ar strollad-barn ne zeuas ket a-benn da ober e venoz. E 
gwirionez o doa kollet lezennoù Bro-Saoz o zalvoudegezh e Kembre. Kaset e oa an 
tri, neuze, da Old Bailey e Londrez da vezañ barnet, ha kaset d' an toull-bac'h 
e-pad nav miz.
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Skarzet kuit eus skol-veur Abertawe, Kembreiz evel Ifor Williams e skol-

veur Bangor hag Henry Lewis (skrivagner " Llawlyf r Llydaweg Canol " Dornlevr 
Krennvrezhoneg), n' o deus ket klasket adc'hounit evit Saunders Lewis e blas a 
gelenner er skol-veur. Hep mar ebet, en doa bet an darvoud un efed war zoare 
soñjal Kembre, ha sellet e vez evel derou ur marevezh nevez en eneoniezh al 
lennegezh kembraek.

Da echuiñ ha da glokaat ar raktres-mañ eus buhez Saunders Lewis e ranker 
menegiñ ivez e labour a skrivagner er gazetenn gembraek Y Faner (Ar Banniel), 
etre 1937 ha 1952. Daoust d' ar brezel e krede Saunders burutellañ, er gazetenn-
mañ, politikerezh ar gouarnamant e Londrez. En 1952 ez eas da gelenner e skol-
veur Caerdydd (Cardiff) lec'h ma chomas ken ma 'z eas war e leve e 1957, nemet e
1962 pa reas er skingomz e brezegenn " Tynged yr Iaith " (Planedenn ar Yezh), ar
brezegenn a atizas diazezidigezh " Cymdeithas yr Iaith Gymraeg " (Kevredigezh ar
C'hembraeg). Emañ Saunders Lewis o chom, d' ar c'houlz-mañ, e Penarth e-kichen 
Caerdydd.

N' eus plas amañ da venegiñ skrid Saunders Lewir diwar-benn Dafydd Nanmor 
hag e levrioù diwar-benn Pantycelyn (1927), Ceiriog (1929), Daniel Owen (1936), 
hag e "Raktres eus istor al lennegezh kembraek " (1932) evel skouerioù eus e 
skridvarnouriezh. Trawalc'h eo da lavarout ec'h eilpennas oherennoù evel ar re-
mañ skridvarnouriezh Kembre. Evit ar wech kentañ e selled ouzh al lennegezh evel
lennegezh ha n' eo ket evel skouerioù yezhel hepken. Degaset e oa elfennoù nevez
all da Gembre en e skridoù politikel evel " Egwyddorion Cenedlaetholdeb " 
(Diazezennoù Broadelouriezh), " Canlyn Arthur " (Heuliañ Arzhur) hag " Ysgrifau 
Dydd Mercher " (Skridoù Dimerc'her) ennañ un dibab eus e skridoù en " Y Faner ".

Savet gantañ barzhonegoù ha daou romant en deus pleustret Saunders Lewis, 
dreist-holl goude 1948, war dachenn ar c'hoariva hag er c'hoarilec'h eo e chom 
brudet e anv. Dija hon eus anvet daou bezh-c'hoari savet gantañ, hag e 1924 e 
teuas er-maez e droidigezh eus " Le médecin malgré lui " (Doctor ar ei Waethaf) 
gant Molière. (E 1970 e oa embannet e droidigezh eus " En attendant Godot " 
Beckett.)
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En ur c'hortoz mont dirak al lez-varn Londrez e 1937 e savas Saunders ur 

pezh-c'hoari all, goulennet digantañ gant ar BBC evit ar skingomz. " Buchedd 
Garmon " (Buhez Garmon) eo titl ar pezh istorel ha metrel-mañ. Ennañ e 
skeudenner enebiezh Garmon ouzh disivoud Pelagius, un enebiezh ouzh distruj 



hêrezh ar vro. Gwellwelus eo komzoù Garmon e dibenn ar pezh :

Ra vezo Kembre laouen bremañ ;
War he zeñvalijenn e tarzhas an deiz,
Hag eus toull-bac'h an aon ez eo bet dieubet.

D' ar memes koulz ha " Buchedd Garmon " ez embannas ivez " Mair Fadlen " 
(Mari Vadalen), en 1940 " Amlyn ac Amig " (Amlyn hag Amig) hag e 1948 " 
Blodeuwedd ", an eil war lerc'h egile o tiskouez ur c'hresk en e c'halloud.

Pezhioù istorel eo " Buchedd Garmon ", " Mair Fadlen ", " Amlyn ac Amig " 
ha " Blodeuwedd ". " Blodeuwedd " a zo diazezet war un istor eus ar Mabinogi, 
hag er pezh-mañ, evel er re all anvet, e lakaer ar c'hoarierien da implijout 
barzhoniezh. Daoust da se e weler ar skrivagner o tostaat muioc'h-mui ouzh ar 
yezh komzet eus an eil pezh d' egile (estreget " Serch yw'r Doctor " e 1960). 
War dostaat ouzh ar bed evel m'emañ ez a froud testennoù e labour. Lezomp a-
gostez e bezhioù gwellwelus pe fentus, " Eisteddfod Bodran' ha ' Gan Bwyll " 
(1952), hag e teuomp da " Gymerwch Chi Sigaret " (Ur sigaretenn 'po ?) e 1956, 
ha " Brad " (Treitouriezh) e 1958, an eil lec'hiet e Wien hag egile lec'hiet e 
Pariz e 1944. Dilezet gantañ yezh varzhonius ivez en " Esther " (1960) e tistro 
gant hemañ d' ur bed pell, d' un istor biblel a implij evit menegiñ ar pezh a 
wel er bed hiziv. Kammed nesañ Saunders Lewis a oa teurel ur sell ouzh Kembre 
evel m' emañ, he skeudennañ e noazh, hep dilhad ar c'hrennamzer pe vojennoù kozh
ha hep mont da Bariz pe da lec'h all. Kement-se a reas en " Excelsior " a zo bet
diskouezet er skinwel met a chom diembann evit ar mare gant aon rak lezenn Bro-
Saoz a zivruderezh. Gwelet e oa un heñveledigezh etre buhez pemzek depute, d' an
nebeutañ, hag un heñveledigezh mik etre buhez ur c'hwec'h depute bennak ha buhez
haroz ar pezh-mañ. War an dro e oa tud er skol-veur a gave dezho n' oa ar pezh-
c'hoari nemet ul luadenn diwar-benn he buhez hi ivez. Daoust da se hon eus bet 
digant Saunders Lewis daou bezh-c'hoari all a-zivout kudennoù ar vro an deiz-a-
hiziv. " Cymru Fydd " (Dazont Kembre) e 1967 ha " Problemau Prifysgol " 
(Kudennoù skolveuriek) e 1968. Ar c'hontrol d' ar pezh a c'hoarvez e " Buchedd 
Garmon " a gaver e " Cymru Fydd ". N' eo ket start a-walc'h kredennoù ar 
gevredigezh a skeudenner ennañ, hag haroz ar pezh, Dewi, da lavarout eo Divi, 
evel sant patron Kembre, a zo difeiz a-grenn hag a nac'h bezañ stag ouzh ar 
relijion, ouzh ar vroad ha zoken ouzh e familh hag ar verc'h a gar anezhañ. Evel
Monica ez eo distrujet gant an droug a zo ennañ.
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Pezhioù-c'hoari diwar-benn tud ispisial a-walc'h eo re Saunders Lewis ha 

n' eo ket diaesterioù pemdeziek a galon a verk anezho. N' eo na dedennet na 
dudiet ar skrivagner gant trivliadoù ha gant poanioù eneoniel met gant efed 
buhezegezh hag oberennoù un den war ar gevredigezh hag an dud tro-dro dezhañ. 
Enor ha fealded a gont evitañ dreist pep tra. Kreñv ha youlek eo kazi pep merc'h
en e oberoù, met ne zibab ket an holl heuliañ an droug evel ma ra Monica. Setu 
Esther hag ar gontez e Brad, prest da lakaat o buhez en arvar evit chom feal. 
Boudelezh en deus ul lec'h anat e soñj Saunders Lewis. Dewi e " Cymru Fydd " 
ivez a rank dibab - met fallagriezh ha goullonder a zibab-eñ. Nemet dre lakaat e
vuhez en arvar e vez saveteet un den, er pezhioù-mañ. C'hwitañ a ra ar re a zo '
hep gwrizienn na tir e-touez tud evel Blodeuwedd ha Dewi. Ar re-mañ n' o deus 
hengoun ebet ha dazont ebet. An dramaour a gav kasaus buhez direol ha karantez 
romantel, elfennoù a zo entoueziet e Blodeuwedd hec'h-unan.

Gouest kenañ eo Saunders Lewis da implijout ar fent en e bezhioù-c'hoari 
hag an ironi alies a ro dezho un nerzh ispisial. E penn kentañ " Esther ", da 
skouer, e fell da Haman, penn-rener Persia dindan ar roue Ahasferus, krougañ 
broad ar Yuzevien. En e vleud emañ o soñjal en o flanedenn :

Hag ar brini hag an erered o skarzhañ an eskern...

Da c'hortoz muioc'h e ra e seizh gwellañ da welout hag-eñ e lazher da 
gentañ Mordecai, e Yuzev muiañ kasaet ! Daoust d' e strivadennoù didrugar, n' eo
ket Mordecai a zo kaset d' ar groug met eñ, Haman, ha d' ar memes kroug savet 



gantañ diouzh ar beure-se evit Mordecai! Dre vezañ didrugar ez eo trec'h ar 
vadelezh er pezh-mañ keit ha ma c'hwit ar vadelezh e " Cymru Fydd " abalamour n'
o deus ket tud Dewi un emzalc'h didrugar a-walc'h.

Un tañvaig nemetken eus buhez hag eus oberennoù penn dramaour Kembre a 
roer amañ - trawalc'h, spi em eus, evidoc'h da briziañ ar roll en deus c'hoariet
en emsav politikel hor bro hag en adc'hanedigezh hol lennegezh, dreist-holl war 
dachenn ar c'hoariva.
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LEVRLENNADUR.

Kalz traoù a zo diwar-benn J. Saunders Lewis e kembraeg, en o zouez :

- D. Tecwyn Lloyd ha G. Rees Hughes, Saunders Lewis (Llandybie, 1975), ha 
skridoù R. M. Jones en e levr Llenyddiaeth Gymraeg 1936-1972 (Llandybie, 1975).

E saozneg, lenn :

- Alun R. Jones ha Gwyn Thomas, Presenting Saunders Lewis (Cardiff, 1972), ha 
skrid Ned Thomas en e levr The Welsh Extremist (ademb. Talybont, 1973).
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ROPARZ HEMON

Ur Geriadur Unyezhek

Un nebeut bloavezhioù 'zo em eus embannet war Ar Bed Keltiek darn eus ur 
geriadur brezhoneg unyezhek, am eus anvet " Geriadur Broadel ". Etre 1963 ha 
1970 ez eo bet embannet evel-se ar gerioù a ya eus al lizherenn L betek al 
lizherenn S.

Nevez 'zo, mignoned din o deus va fedet da aozañ un embannadur klok eus ar
" Geriadur Broadel " -se. N' eo ket lavaret e teuin a-benn, ha me dalc'het gant 
labourioù all, va " Geriadur Istorel " dreist-holl.

Da c'hortoz, setu amañ un nebeut prederiadennoù a-zivout ur geriadur 
unyezhek hag an doare d' e sevel.

Kefridi ur geriadur unyezhek.

Ur geriadur unyezhek a zo graet, anat eo, evit ar re a oar ar yezh, mat a-
walc'h da vihanañ evit lenn hep poan ur skrid ordinal savet enni.

Da betra e talvez ar geriadur dezho ?

1. Da gavout ster ar gerioù na ouzont ket.

2. Da gavout ster resis ar gerioù a ouzont, pe arlivioù eus ar ster na 
ouzont ket.

Daoust hag e tleer en ur geriadur unyezhek diskleriañ an holl c'herioù ?

Gerioù evel « bara, mor, deiz », evel « mat, du, hir », evel « mirout, 
sevel, echuiñ », a c'hallfed soñjal, n' eus ket ezhomm reiñ un diskleriadur 
anezho. Ar gerioù-se a dle bezañ anavezet-mat gant a neb a implij ur geriadur 
unyezhek. 

Koulskoude, ar gerioù « aes »-se, pa seller pizh, o deus alies, pep unan 
anezho, sterioù en tu-hont d' o ster boutin. Da skouer, « mor » en « ur mor a 
dud », - « du » e « naon du », - « sevel » e « sevel ur skrid ». Talvoudus eo 
spisaat ar sterioù-se en ur geriadur. Hogen ret, ret-mat zoken, eo diskleriañ ar
ster boutin ivez, a zo diazez hag orin ar sterioù all peurliesañ.
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Ouzhpenn se, penaos rannañ ar gerioù etre « gerioù aes » ha « gerioù diaes

» ? Kemerit ur bajenn en ul levr, ha goulennit digant dek den, lakaomp, ober 
roll ar gerioù diaes a zo enno. Klaoustre ho pezo dek roll disheñvel.

Poellek eo eta, en ur geriadur unyezhek eus ur yezh dre vras, - ne gomzan 
ket eus geriadurioù a bleustr war un danvez hepken, evel Geriadur ar Mor, 
Geriadur al Labour-douar, Geriadur ar Brederouriezh, - poellek eo reiñ 
diskleriadur an holl c'herioù, zoken ar re eeunañ.

Diskleriadur ar gerioù.

Da heul ur ger e lakaer un diskleriadur eus e ster pe eus e sterioù. Evel 
ma tiskouez ar ger « diskleriadur », e rank diskleriañ, bezañ sklaer eta.
Amañ e sav ur gudenn. Da vezañ sklaer, e tlefe an diskleriadur bezañ ur frazenn 



berr a-walc'h, enni gerioù ordinal. Neuze hepken e c'hallfe bezañ komprenet 
diouzhtu.

Siwazh, ar gerioù ordinal ne glotont ket atav. Ret eo ober gant termenioù resis,
hag ar re-mañ a zo alies diaes, en doare ma kav al lenner diaesoc'h intent an « 
diskleriadur » eget ar ger a glasker diskleriañ.

Kemeromp skouerioù.

Setu amañ diskleriadur unan eus sterioù ar ger AMZER em Geriadur Broadel :

Amzer : « an heuliad ma c'hoarvez ennañ an darvoudoù ». 

Amañ, « heuliad », ha marteze « darvoudoù », n' int ket gerioù ordinal.

Bremañ, diskleriadur unan eus sterioù ar ger MARC'H :

Marc'h : « loen bras pevarzroadek unkarnek, dezhañ ur voue hag ul lost 
hir, lakaet pa vez doñvaet da zougen tud pe sammoù ha da dennañ kirri ».

« Unkarnek », « moue », ha marteze « doñvaet », n' int ket gerioù ordinal.

Ar geriadurour, en e ziskleriadurioù, a ra evel pa vefe anavezet gant al 
lenner holl c'herioù ar yezh nemet an hini diskleriet. Mar deus ur ger dianav d'
al lenner en un diskleriadur, e rank klask an diskleriadur anezhañ, hep bezañ 
sur da gompren c'hoazh, rak amañ e c'hell kouezhañ adarre war ur ger pe c'herioù
dianav.
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Ur si eo. Hogen kavet e vez en holl c'heriadurioù unyezhek.*

Reiñ diskleriadurioù klok ?

N' eus ket ezhomm soñjal pell evit gwelout ne c'hell ket un diskleriadur 
bezañ klok atav. Kemeromp ar ger MARC'H, a zo bet meneget uheloc'h. Ul levr a-
bezh a vefe rekis evit diskleriañ ervat petra eo ur marc'h, ha c'hoazh, kaer a 
vefe eber, ne vefe ket klok.

Un diskleriadur mat eo an hini a laka al lenner da gompren gant ur frazenn
berr a-walc'h petra eo an dra diskleriet.

Setu amañ diskleriadur an anv-gwan MELEN : 

Melen : « dezhañ ul liv evel hini ar soufr, an aour h.a. ».

En ul levr gouiziegezh a-zivout al livioù e vefe roet a bep seurt 
spisadurioù war ar ger « melen ». Lec'hiet e vefe da skouer al liv melen e-touez
al livioù all er goulou dielfennet gant ar c'hengereg. Diskleriadur ar geriadur 
unyezhek a seblantfe bezañ re eeun, hogozik bugelel. Seveniñ a ra koulskoude e 
gefridi : ober d' al lenner gwelout dre ar spered petra eo « melen ».

Skeudennoù ?

E darn eus ar geriadurioù unyezhek e kaver skeudennoù. Un harp bras eo hep
mar ebet. Skeudenn ul loen, ur blantenn, ur benveg, un ardivink h.a. a dalvez 
alies muioc'h eget an diskleriadur.

Koustus eo avat embann ur geriadur skeudennaouek. Ouzhpenn se, ur bern 
gerioù n'hellont ket bezañ skeudennaouet.

* NOTENN. - Ret din menegiñ evelato ur geriadur embannet e 1965. N' eo ket avat 
ur geriadur hollek. E anv eo " The Science Dictionary in Basic English ", gant 



E. C. Graham (Evans Brothers Ltd., London). An diskleriadurioù a vez roet er " 
Basic English " ijinet gant C.K. Ogden, ennañ 850 ger hepken. Bez' ez eo evel pa
glaskfed reiñ pep diskleriadur en ur geriadur brezhonek unyezhek e « Brezhoneg 
Eeun » hepken. Ul labour graet mat eo, hogen anzav a ranker ne ro ket atav 
diskleriadurioù resis-tre. E gwirionez, klasket em eus em " Geriadur Broadel " 
a-wechoù ober gant gerioù « Brezhoneg Eeun » nemetken. N' on ket deuet a-benn 
peurliesañ.

138
Gerioù heñvelster.

Lavaret e vez n' eus ket a c'herioù heñvelster-rik. N' eo ket gwir. Ur 
blantenn da skouer a c'hell kaout meur a anv : « aouredal, madre, baoudre, bare,
pilhenneg, louzaouenn-bilhennek ».

Alies koulskoude ez eus ur rummad gerioù, dezho ur ster heñvel pe 
zamheñvel a-wechoù, e degouezhadoù 'zo, hogen disheñvel e degouezhadoù all. « 
Anat, sklaer, splann » a zo damheñvelster. Pa lavaran « merkoù anat a onestiz »,
e c'hallan kenkoulz, hep kemm bras a ster, lavarout « merkoù sklaer a onestiz »,
« merkoù splann a onestiz ».

Pa lavaran « ur feunteun sklaer », avat, ne lavaran ket ez eo « ur 
feunteun splann », rak ur feunteun splann a vefe lugernus, hag ur feunteun 
sklaer a c'hell bezañ er skeud. Ha petra vefe « ur feunteun anat » ?

E meur a yezh e kaver geriadurioù, strollet enno ar gerioù heñvelster. N' 
eus ket unan c'hoazh e brezhoneg. Padal, em " Geriadur Broadel " e lakaan, war-
lerc'h diskleriadur ster pe sterioù ur ger, ar gerioù heñvelster pe 
zamheñvelster ken alies ha ma c'hallan.

A dalvoudegezh vras eo, a gredan. An doare gwellañ eo da zegas da soñj d' 
ar c'hlasker gerioù diflipet diouzh e spered ha da zeskiñ dezhañ gerioù dianav.

Un aozer hepken ?

Daoust hag e c'hell ur geriadur hollek, unyezhek pe zivyezhek, bezañ graet
gant un den hepken ?

Da gentañ e lavarin : n' eus geriadur ebet a vefe labour un den hep harp 
digant tud all. Ar Gonideg, da skouer, en e c'heriadur brezhonek-gallek kentañ, 
embannet e 1821, en deus tennet ar darn vrasañ eus ar gerioù diouzh geriadurioù 
Pelletier ha Gregor Rostrenen. Pelletier a gemere skoazell diouzh labourioù 
Roussel, an Tad Maner, ha re all. Gregor a gemere skoazell diouzh labourioù 
Pezron, ar " Catholicon ", ha skridoù all n' int ket deuet betek ennomp. Ar " 
Catholicon " a zo sur a-walc'h ar c'hentañ geriadur brezhonek biskoazh savet, 
hogen graet e voe gant daou zen da vihanañ. Geriadur gwenedek " l'Armerye " 
(1744) a gaver pennadoù ennañ kutuilhet, anat eo, e geriadur Gregor (1732). 
Diwezhatoc'h, geriadurioù Ar Gonideg a voe kresket gant Kervarker. Troude a 
laboure gant Milin, hag a ampreste digant Gregor ha Pelletier. Vallee hag 
Ernault a denne danvez diouzh an holl c'heriadurioù embannet a-raok o re. Ha me,
em geriadurioù, am eus graet evelto.
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Ar re a damall d' ur geriadurour ober implij eus labour geriadurourien an 

amzer gent ne welont ket hiroc'h eget o fri. N' eo ket tamallet e tle bezañ, 
hogen meulet er c'hontrol. E zlead rik eo studiañ pervezh ar gerioù dastumet 
gant e ziaraogerien, ha tennañ e vad diouzh o strivoù. Ne dle bezañ tamallet 
nemet pa ne ra nemet eilskrivañ gerioù prim-ha-prim, hep evezh na preder.

Ur wech lavaret an dra-se, ez eus ur goulenn all da ober.

Ur geriadur hollek a gaver ennañ gerioù a bep seurt, war bep tachenn, 
korfel pe speredel, eus buhez mab-den. Ar geriadurour, zoken an hini gouiziekañ,



ne oar ket pep tra. N' hell ket bezañ ur mailh war bep skiant, war bep micher, 
war bep obererezh. Diskleriañ a rank eta gerioù dianav dezhañ o ster resis.

Petra ra neuze ?

Daou hent a zo digor dezhañ :

1) Klask e levrioù an diskleriadur.

2) Goulenn o ali digant tud barrekoc'h egetañ.

Amañ adarre en deus ezhomm kaout skoazell. Ha, me 'lavar deoc'h, n' eo ket
aes. An diskleriadur a gav el levr-mañ a vez alies disheñvel diouzh an hini a 
gav el levr-hont. An ali roet gant un den a vez alies disheñvel diouzh an hini 
roet gant un den all. Penaos barn ? Penaos gouzout pelec'h emañ ar wirionez ?
Zoken er geriadurioù bras, savet e yezhoù a sevenadurezh hollvedel, e verzer ez 
eus pennadoù aozet hep anaoudegezh spis eus an dra diskleriet.

Setu aze c'hoazh ur si stag ouzh ar geriadurioù, na c'haller ket, a 
gredan, tec'hout dioutañ.

Skouerioù.

E geriadurioù 'zo e roer, da heul diskleriadur ur ger, skouerioù eus e 
implij, peurliesañ ur frazenn. Em " Geriadur Istorel " ez eus miliadoù eus seurt
frazennoù tennet eus oberoù hor skrivagnerien. Gant ar skouerioù-se e vez 
klokaet an diskleriadur. Ur skouer a dalvez a-wechoù muioc'h eget an 
diskleriadur da anataat ar ster. Ar ger n' eo mui un dra distag, hogos marv. 
Gwelet e vez e darempred gant gerioù all, da lavarout eo, buhezek evel en un 
diviz etre tud pe en un destenn skrivet.

Reiñ skouerioù evelato a gresk ment ar geriadur, hag a gresk ivez priz al 
levr. Setu perak, em " Geriadur Broadel ", e roan nebeud-nebeud a skouerioù. N' 
eus abeg all ebet.
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

EIL MAREAD

ADSAVIDIGEZH TUAD MONFORZH HA MARV AR C'HONT

(1345)

Dihun Monforzh.

Ha marv-mik e oa Monforzh ? Pe daoust ha morvitellet e oa, kousket ken 
start ma ne oa mui netra a c'hallje e advevañ, adenaouiñ an tan splann a zeve en
e greiz pevar bloaz diaraok, e-doug e varc'hekadeg kaer, e 1341 ?

Mar doa e hun ken kalet, Bleaz a c'halle trec'hiñ hep poan. Echu oa ar 
brezel e Breizh, da vihanañ ar brezel a-ziabarzh, - rak, er stourm ramzel anvet 
ar Brezel Kant Vloaz, na rae c'hoazh nemet kregiñ, Breizh, dre he lec'hiadur 
douaroniezhel, Bleaz ha Monforzh pe get, a ranke sur a-walc'h bezañ unan eus an 
tachennoù-emgann etre Frañsizien ha Saozon.

Ne oa ket Monforzh ken dallet-se gant ar c'housked koulskoude. Moredet e 
oa hepken. Dreist-holl, ne ouie ket ervat petra a c'hoarveze e Breizh, ha pell 
edo diouzh soñjal e oa e duad kement en argoll. Ne ouie ket resis ivez e pe stad
edo an dugez Janed. Gouzout a rae e oa klañv, hep gouzout avat he doa kollet he 
skiant da viken.

Kerkent ha ma klevas ar wirionez a-zivout an daou walleur-se, e savas 
sabatuet. Bez' e oa raktal goude Pask, a gouezhe d' ar 27 a viz Meurzh e 1345. 
Monforzh, gwisket evel ur marc'hadour paour evit mont dre an hentoù e surentez, 
a guitaas Pariz, a redas prim d'ar porzh-mor kentañ a c'hallas tizhout hag a 
skoas etrezek Bro-Saoz. Gwelout a reas, margalonet, reuz e bried, ha mont davet 
Edouarzh III da c'houlenn reizhder evitañ e-unan evel gwaz-lij, ha digoll evit e
wreg kaezh, brevet gant ar brezel kriz.
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Skoazell digant Bro-Saoz.

Kemm a zeuas diouzhtu. Edouarzh III, a seblante bezañ chomet hep ober van 
ouzh torridigezhioù spontus an arsav-brezel gant Charlez Bleaz hag ouzh 
daeadennoù gwadek roue Frañs, a zihunas d' e dro. Gant komzoù taer e tiskulias 
d' ar Pab an torfedoù, o pouezañ war muntridigezh an dudjentil vrezhon a-du 
gantañ graet e Pariz dre urzh an tirant Fulub Valois, ha war al lazhadegoù graet
e Breizh el lec'hioù sujet dezhañ, - da lavarout eo e Kemper. D' ar 24 a viz 
Ebrel 1345, e roas a-nevez da Wilherm Bohun kont Northampton ar garg a letanant-
mor a Vreizh, o c'hourc'hemenn dezhañ diskleriañ ar brezel da Fulub.

Miz goude (20 Mae 1345), hervez ar gwir en doa, a lavare, da vezañ 
perc'henn rouantelezh Frañs, e tegemeras gant lid le-gwazoniezh kont Monforzh 
evit dugelezh Vreizh. Aozañ a reas evit e waz-lij un ergerzhadeg-vrezel gant un 
armead vras, galloudek, dindan renerezh kont Northampton ha Yann Veer kont 
Oxford. D' an 3 a Vezheven, da zerc'hent an disparti, e roas da anaout d' ar 
vro, d' an arme ha d' he rener pegen pouezus oa evitañ an embregadenn.

Skrivañ a rae da Northampton :



« Emañ Yann, dug illur Breizh, hor c'henderv karet, o vont d' e zugelezh. 
Ho pediñ a reomp dre urzh d' e ambroug, c'hwi hoc'h-unan, gant un armead 
c'halloudek, ha da reiñ dezhañ kement skoazell hag ali a c'hellot evit 
adc'hounit e wirioù ha kaout digoll eus kement droug en deus gouzañvet. Graet e 
Westminster, d' an 3 a viz Mezheven 1345. »

An armead saoz e Breizh.

War un dro e c'halve ar roue da b-Portsmouth, dezho d' en em gavout eno d'
ar 6 pe d' ar 7 a Vezheven d' an diwezhatañ, an holl gadourien, tud-armoù ha 
gwaregerien, a dlee kemer perzh en ergerzhadeg. Kuitaat ar porzh-se a dleent 
evit heuliañ kont Northampton e Breizh. Evit o lakaat d' ober difrae, ez embanne
e oa war var da goll e zouaroù hag e zomanioù e Breizh ma ne vijent difennet 
gant tud kalonek hep dale.
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Ar strollad-listri, a c'haller krediñ, a loc'has d' ar 7 Mezheven hag a 

dapas aod e Brest un nebeut devezhioù goude. Unan eus bagadoù an ergerzhadeg a 
oa renet gant Tomaz Dagworth, hag eñ unan eus taerañ blenierien an arme. Eñ eo, 
evel hon eus gwelet, en doa kemeret lec'h Northampton e-pad un nebeut mizioù, e 
derou 1345, evel letanant ar roue e Breizh.

Emgann Kadored.

Kerkent ha dilestret, Dagworth en em strinkas gant ur golonennad-soudarded
a-dreuz al ledenez etrezek ar reter, evit argadiñ broioù Plouarzel ha Roazhon, 
en doare da rediañ ar Frañsizien-ha-Bretoned da zilezel Breizh-Izel evit difenn 
Breizh-Uhel.

Dont a reas a-benn. Treuziñ kreiz al ledenez a reas war-hed 40 lev hep 
kavout skoilhoù dirazañ. D' ar 17 Mezheven, edo war ribl an Oud, war-dro div lev
uheloc'h eget Josilin, un tammig izeloc'h eget kember ar stêr hag un adstêr vras
anvet al Lie. Dagworth a gavas eno ur gêriadenn hag ur vilin anvet Kadored. 
Tremen a reas war ar ribl kleiz, ha war ul lanneg anvet Lanneg Kadored, a-us d' 
ar vilin, e welas an armead gall-ha-brezhon o stankañ an hent dezhañ. Faezhet-
krenn e voe gantañ

Ur gounid mat, ha ret e vije bet kenderc'hel a dra sur. Ma ne oa ket 
c'hoazh tu da sezizañ Roazhon, e ranked da nebeutañ kemer ar c'hreñvlec'hioù 
bihan, lakaat enno gwarnizonoù gouest da heskinañ ar Frañsizien-ha-Brezhoned e 
seurt doare ma n' o dije mui c'hoant da gas o soudarded da Vreizh.

Seziz Kemper.

Yann Monforzh avat, gwall nec'het evel reizh da vezañ kollet Kemper, - ur 
c'holl a lakae Kernev a-bezh e riskl, - a felle dezhañ dreist-holl adc'hounit ar
gêr-se. Ur fazi e oa. Er brezel, evel er c'hoari-kartoù, e tle un den kemer e 
chañs ma teu, e-lec'h klask ur chañs all na zeuio ket marteze. Da seveniñ ar 
c'hoant-se, goude trec'h Kadored, e voe ret dilezel an hent bet boulc'het ken 
mat, an oberiadenn deraouet ken ampart.

An armead saoz, pe gentoc'h an armead saoz-ha-brezhon, a zeuas da 
c'hronnañ kêr sant Kaourintin, « Saoz-ha-brezhon », emezon, rak evel ma c'haller
krediñ, pa welas dalc'hidi Yann Monforzh o rener, skoazellet-start gant roue 
Bro-Saoz, oc'h adkregiñ gant ar stourm da gaout e wir, e voe taolet d' an tan 
ganto a galon laouen al lizhiri-pardon o doa bet digant Charlez Bleaz. Distreiñ 
a rejont d' en em gannañ dindan ar banniel o doa lakaet o feiz ennañ da gentañ.
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Sezizañ Kemper avat a oa diaes-bras. Kalz amzer e padas. Ne voe nemet d' 



an 11 a viz Eost ma voe graet an arsailh gant Yann Monforzh. War a lavarer e 
tagas ar murioù tro ouzh Menez Fruji, difennet gant an Oded. Hervez ur c'hronik 
eus Kemper, ar mor a savas kalz uheloc'h er stêr en deiz-se eget boaz, hag an 
arsailherien a c'hwitas war o zaol. Ur vojenn eo a seblant bezañ bet ijinet evit
klotañ ouzh ar burzhud graet gant Charlez Bleaz, en doa dalc'het al lanv e-pad 
c'hwec'h eur evit aesaat e arsailh-eñ.

Bezet pe vezet, an taol a yeas da fall. Monforzh, aheurtet, a gendalc'has 
gant ar seziz. Hogen goude kement dale, Charlez Bleaz, goude bezañ bet trec'het 
e Kadored, en doa bet amzer da zastum ar soudarded a chome gantañ ha da lakaat 
soudarded all da zont eus Frañs. D' an 9 a viz Eost 1345 e voe kaset dezhañ eus 
senesaliezh Toloza ur bagad unnek kant brezelour pe war-dro.

Marv trumm Monforzh.

Gant e armead nevez e teuas da dagañ arsailherien Gemper, hag ar re-mañ, 
skuizh gant ur seziz ken hir, a voe dismantret. Monforzh a glaskas repu en ur 
c'hastell, a voe gronnet raktal gant e enebourien. Tec'hout a reas avat da 
Henbont, ma krede dezhañ e vije e surentez.

Siwazh, ne voe ket evit pell. Nebeut amzer goude, e voe skoet gant ur marv
trumm, d' ar 26 a viz Gwengolo 1345. E gorf a voe beziet e Kemperle, da gentañ 
en iliz ar Groaz Santel, ha neuze en hini kouent ar Jakobined.

Yann kont Monforzh, a venne kaout dugelezh Vreizh, taolet un tammig er 
skeud gant sked lintrus e wreg, er pemp bloavezh etre an 30 Ebrel 1341 hag ar 26
Kerzu 1345, a voe pellaet, evel hon eus gwelet, e-pad pevar bloaz diouzh tachenn
ar stourm. Ne voe nemet e 1345, e-pad c'hwec'h miz, hag e 1341, e-pad seizh, ma 
c'hallas kemer perzh ar brezel.

Da vihanañ, d'ar mareoù-se e lakaas an tonkadur da blegañ. E 1341, dre 
skrapañ teñzor Lemojez ha dre varc'hekaat a-dreuz Breizh, e roas un diazez, unan
start, d' e duad, n' en doa diazez ebet. E 1345, dre dec'hout diouzh Frañs evit 
ren ar brezel, dre rediañ roue Bro-Saoz da zerc'hel d' e c'her, e lakaas da 
adkregiñ ar stourm a oa tost da echuiñ, pa ne chome mui a stourmerien.
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E varv ha follentez e wreg kaezh a gemmas doare ar brezel evit ar gwashañ.

Edouarzh III, en doa anavezet Yann Monforzh ha Janed Flandrez evel gwir renerien
Vreizh, a gave dezhañ e ranke en em glevout ganto da c'houzout penaos e tlee 
kemer perzh er brezel. Kavout a rae dezhañ ivez e tlee kaout damant, kement ha 
ma oa tu, da sujidi ha douaroù e gevredidi, da lavarout da Vreizh ha d' ar 
Vrezhoned. Monforzh marv avat, ne chome mui war e lerc'h nemet ur c'hrouadur na 
oa ket tost d' e oad-gour, hag Edouarzh III en em gavas dieub. Diwar neuze e 
vrezelekaas evit Bro-Saoz, hag e bal kentañ a voe gwaskañ ar vro, tennañ diouti 
kement gounid a c'halle evit ar Saozon.

Gwelet e vo pegen kriz e voe e renerezh.

AR BREZEL E LEDENEZ TREGER
EMGANN AR ROC'H-DERRIEN
(1345-1347)

Brezel e Penteür.

Gant marv kont Monforzh ne chomas ket a-sav ar stourm m'en doa roet lusk 
dezhañ. Roue Bro-Saoz en doa dispignet kalz da sevel un arme vras, hag aes eo 
kompren e venne lakaat anezhi da dalvezout.

Urzh a roas d' e jeneraled, Northampton ha Dagworth, da genderc'hel gant 
ar brezel. Se a rejont a-striv, zoken er goañv, hogen war un dachenn all, o 
heuliañ adarre tost da vat ar raktres a oa bet dilezet : kas an emgannoù war un 



douar a felle groñs d' an enebour difenn. O fal e voe kemer ar c'hornioù-bro 
stag ouzh Penteür, ma ne oa bet betek neuze hogozik krogad ebet, dreist-holl 
eskopti Treger.

Dagworth, o varc'hekaat a-benn-herr eus Brest da Gadored, en doa adkemeret
Karaez. Ac'hano, d' ar Meurzh 29 a viz Du 1345, Northampton a loc'has e-kreiz an
noz. Da c'hwec'h eur diouzh ar beure, edo e golonennad-soudarded dirak Gwengamp.
Klask a reas mont e kêr dre soupren, nemet kaset e voe war e giz. Lakaat a reas 
an tan er fabourzioù, ha ne chomas ket eno.
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Ur c'hreñvlec'h gant ur porzh-mor a vije talvoudusoc'h d' ar Saozon. Setu 

ma kavjont Ar Roc'h-Derrien, ur gêrig vihan, hogen lec'hiet-mat, mogeriet-start,
enni ur c'hastell kreñv. Di ez ejont eta.

N' edod ket eno o c'hortoz bezañ taget, ha ne oa e kêr nemet nebeut a 
soudarded hag a bourvezioù. An annezerien en em zifennas kalonek e-pad tri 
devezh (30 Du - 3 Kerzu 1345). Pa weljont avat ne vijent ket sikouret, en em 
zaskorjont war zivizoù mat evito.

Northampton en em strinkas neuze war Lanuon hep dont a-benn d' he c'hemer.
Kaletoc'h-kaletañ e oa ar goañv. Ar rener saoz a lezas ur gwarnizon niverus er 
Roc'h-Derrien, ha gant an nemorant eus e soudarded ez eas da c'hoañviñ e Bro-
Leon, ma edo an darn vuiañ eus ar c'hreñvlec'hioù etre daouarn ar Saozon-ha-
Brezhoned. En eskopti Treger, hervez " Kronikoù Meur Frañs ", « ne zalc'hent 
c'hoazh na kêr na fortaras nemet Ar Roc'h, ma chomjont e-pad daou vloaz, o 
lakaat an dud a-ziwar ar maez da blegañ dezho, da vezañ damsklaved ha truajidi 
»,

Amañ e welomp o tiwanañ, pe da vihanañ o tont a wel evit ar wech kentañ, 
ar mac'homerezh argarzhus a dlee bezañ graet e pep lec'h gant ar Saozon. Berr-
ha-berr : preizhañ ar c'hêrioù pa veze tu, - ha tu a veze atav, - ha lakaat ar 
maezioù a-skrap en un doare euzhus.

Jafrez Pont-Gwenn a Lanuon.

Landreger, kêr diramparzh, a voe unan eus ar re gentañ gwallaozet evel-se.
He iliz-veur zoken ne voe espernet nemet o vezañ ma oa bez sant Erwan enni.

Lanuon, taget adarre meur a wech en aner er bloaz 1346, a gouezhas erfin 
dre drubarderezh. Ar Saozon a zeuas a-benn da c'hoprañ daou skoedour eus ar 
gwarnizon. Ur sulvezh, beure-mat, an daou dreitour-se, a oa chomet oc'h ober ged
war ar murioù e-pad an noz, a zigoras ur postern, hag ar Saozon, e-leizh anezho,
a redas dre gêr, o lazhañ, o preizhata, o pakañ krog e kêriz, gant seul vui a 
gadarnded m' o c'havent en noazh, o kousket en o gweleoù.
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Ur marc'heg brezhon kalonek, Jafrez Pont-Gwenn e anv, a voe dihunet gant 

an trouz. Hag eñ d' en em deurel war ar straed, a-boan armet, en ur grial « 
Kemerit hoc'h armoù ! ». E gleze a zalc'he en un dorn, e c'hoaf en dorn all. 
Gant e c'hoaf e lazhas an tri Saoz kentañ a gavas. Hogen terriñ a reas an arm-se
en ur lazhañ an trede. Gant e gleze neuze e tistagas taolioù a-gleiz hag a-
zehou, gant kement a nerzh ma skaras an enebourien a-dizh evit saveteiñ o buhez.
Redek a reas dispont war o lerc'h betek ur blasennig e traoñ ar straed. Ar 
Saozon en em vodas eno evit ober ur c'helc'h en-dro dezhañ hag e dagañ a-dreñv. 
Eñ avat, harp e gein ouzh un ti, a zalc'has penn dezho-holl. Kement hini a 
dostae re d' e gleze a veze skoet, diskaret, gloazet pe lazhet gantañ. Ar 
baotred taer-se, gant aon da vezañ krafignet, a yeas da gerc'hat ur gwareger. 
Hemañ a laoskas a-dost ouzh Pont-Gwenn ur saezh a sankas don e pleg e c'hlin, ha
ne c'hallas mui fiñval. E enebourien a gredas en em deurel warnañ neuze holl a-
gevret. Goloet e voe ganto a c'houlioù, ha lazhet erfin.

Hervez ur c'hronikour eus an amzer-se, « ne voe ket a-walc'h d' ar Saozon 



lazhañ ar marc'heg hael ha kadarn-se, a roas e vuhez evit difenn e vro ». En o 
c'hounnar e rejont dismegañs d' ar c'hadour taer-se, o terriñ e zent en e 
c'henou. Tarzhañ a rejont ivez e zaoulagad en e benn d' e floc'h feal, chomet d'
e skoazellañ betek ar pred diwezhañ. An Huned ne oant ket ken kriz !

Charlez Bleaz a baeas lod eus ar pezh a oa dleet gant Breizh da emroüsted 
an haroz. D' e vab Per Pont-Gwenn e roas 200 lur leve diwar douar an Uhelenn e-
kichen dorojoù Naoned, bet lamet digant kont Monforzh.

E Kêr Lanuon, m' en doa roet Pont-Gwenn e vuhez eviti, e vez dalc'het hag 
enoret c'hoazh eñvor e emaberzh gant ur savadur eeun-tre, hogen fromus e ster : 
e traoñ ar straed anvet straed Landreger, e weler, harp ouzh un ti, ur groaz 
c'hreunvaen, a zo bet nevezet ouzhpenn ur wech, warni ar bloaziad 1346. « Kroaz 
Jafrez Pont-Gwenn » a reer anezhi, ha, war a lavarer dre hengoun, e verk al 
lec'h ma varvas. War un daolenn varbr, un tammig a-zioc'h ar groaz, ez eus un 
enskrivadur a veneg marv an haroz.

Goude bezañ preizhataet kalz, lazhet kalz tud ha prizoniet re all evit 
kaout gwerzh-daspren diganto, ar Saozon, na c'hallent ket derc'hel ar gêr-se, a 
ziskaras he murioù hag a zistroas d' Ar Roc'h-Derrien. War en hent e faezhjont 
gwarnizon bleazat Gwengamp, a glaske kouezhañ warno dre guzh.
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Dagworth rener ar Saozon.

Dagworth, an trec'hour e lanneg Kadored, un den kadarn, her, brezelgar, a 
rede dre ar vro gant ur bagadig soudarded hag a rae gwelloc'h labour. Gantañ a 
gredan, e voe adkemeret Plouarzel er bloaz-se, 1346, hag ar Saozon a chomas eno 
betek goude ar brezel. Neuze e sevenas ur gefridi risklus ha pouezus : pourvezañ
boued hag armoù d'ar c'hreñvlec'hioù saoz outo o-unan e-kreiz rannvroioù e 
dalc'h an enebour.

Charlez Bleaz, aon dezhañ, gant reizh, na vije astennet ha startaet 
aloubidigezh e zomani a Benteür, a yeas gant un arme war-lerc'h bagadig 
Dagworth. E dizhout a reas d' an 9 a viz Mezheven 1346. Ar gronikourien o deus 
c'hwezhet niver ar Frañsizien-ha-Brezhoned er c'hrogad-se. Bras a-walc'h e oa 
koulskoude evit ma c'hallas arme Charlez, goude bezañ bet koll ur wech, tagañ 
adarre ar Saozon diouzh tri c'hostez. En diwez, a drugarez da ampartiz ar 
waregerien saoz, e voe lazhadeget ha peurdrec'het an dagerien.

Dre an taol-kaer-se, o tont war-lerc'h nouspet hini all, e telleze 
Dagworth, anat eo, kemer lec'h Northampton ma teuje Dagworth a voe anvet da 
letanant-meur, pe evel ma lavared neuze, da gabiten-letanant ar roue Edouarzh e 
Breizh, dre lizhiri eus an 10 a viz Genver 1347. Hep dale pell e tlee adarre en 
em gavout tal-ouzh-tal gant Charlez Bleaz. An dro-se, avat, e-lec'h bezañ taget,
e tage.

Charlez Bleaz dirak Ar Roc'h-Derrien.

Aloubidigezh domani Penteür gant ar Saozon, a seblante kaout plijadur o 
vezañ krisoc'h ha startoc'h eget e lec'h all, a oa ur gouli gwadek e kalon 
Charlez Bleaz, atav kresket gant garmadennoù ha klemmadennoù an dud kaezh a 
c'houzañve. Gwarez a-ziforc'h a dlee dezho, hag int e wizien dostañ.

Diazez, gwrizienn ha poent-stagañ an aloubidigezh-se, hag ivez he ramparzh
oa Ar Roc'h-Derrien. E 1347, en nevez-amzer, Charlez a vodas un arme vras, hag 
e-pad sizhunvezh Pantekost, da lavarout eo etre an 20 hag ar 27 a viz Mae, e 
lakaas seziz dirak kêr.

An holl dud a ziwar-dro a roas harp dezhañ, o sevel lochennoù e-lec'h 
teltennoù. Heñvel oa ar c'hamp ouzh ur gêr, hag e c'halled prenañ pourvezioù e-
leizh marc'had-mat, « pezh a lakae tud 'zo da souezhañ ». Nav ijin-brezel 



spontus a skoe ouzh al lec'h, darn o stroñsañ ar murioù, darn o teurel e-barzh 
kêr rec'hell tri c'hant livr a bouez, ha braouac'het e veze an annezerien koulz 
ha soudarded ar gwarnizon ganto. Dizale e kinnigas ar sezizidi en em zaskoriñ, 
gant ma vije espernet o buhez. Ne oa ket a-walc'h evit Charlez. Fellout a rae 
dezhañ talvezout da z-Dagworth e c'hwitadenn eus ar bloaz diagent, m' en doa bet
ur gentel a dleje bezañ desket dezhañ chom fur. E venoz oa reiñ d' ar c'habiten 
saoz amzer da zont war skoazell al lec'h sezizet.
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Emgann Ar Roc'h-Derrien.

Edo Dagworth e Karaez. A-raok tagañ kamp ar Frañsizien-ha-Brezhoned e 
raje, a soñjed gant reizh, un ehan e Bear, ma oa un abati bet dilezet gant ar 
venec'h abaoe ma oa deuet ar brezel er c'horn-bro. Evit mont ac'hane d'Ar Roc'h 
e oa ouzhpenn peder lev, hag e c'halled kemer daou hent : chom war c'hlann gleiz
ar Yodi, pe dreuziñ ar stêr nepell diouzh Bear hag heuliañ ar c'hlann dehou, ma 
oa kêr Ar Roc'h ha kamp ar sezizerien.

M' en dije Dagworth kemeret an hent kentañ evit tagañ Charlez, en dije 
ranket treuziñ ar Yodi dirak murioù kêr, war ur pont difennet gant an enebour, 
pezh a vije bet diaes-tre. O kemer an eil hent, er c'hontrol, e tizhje ar c'hamp
war-eeun, hep bezañ disrannet dioutañ gant ar stêr. Anat eo e oa gwelloc'h ober 
an dra-se.

An hent kentañ, berroc'h, a veze darempredet muioc'h marteze. Dre an abeg-
se, pe un abeg all, Charlez a gredas e heuilhje ar Saozon ar c'hlann gleiz. 
Rannañ a reas e arme e teir « c'hompagnunezh », da lavarout eo teir c'hevrenn. 
Div a vanas war ar c'hlann dehou evit ober ar seziz, hag an trede a voe lakaet 
war ar c'hlann gleiz, war-hed ur c'hard lev pe dost diouzh Ar Roc'h, en ul lec'h
kreñv anvet ar C'hlasvezenn (1), ma c'halled diwall war un dro hent Bear hag 
hent Lanuon. Da soudarded ar gevrenn-se e oa bet roet urzh da chom eno hep 
flachañ, ne vern petra a c'hoarvezje, evit bezañ prest atav da ziarbenn an 
enebour, a dlee dont war an tu-se, a greded.

(1) Al lec'h-se a seblant bezañ un dachenn anvet hiziv Kastell-Du, e parrez 
Langoad, war-dro un hektarad douar, tric'hornek war-bouez nebeud, gant un douvez
tro-war-dro ha gant ur pikol kae-difenn, kreñvaet er 14-vet kantved, hogen 
koshoc'h, heñvel-mik ouzh un « oppidum»  galian. - Notenn gant La Borderie.
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War an tu all e teuas, d' ar Merc'her 20 Mezheven, div pe deir eur a-raok 
tarzh-an-deiz. A-greiz-holl e kouezhas war ar c'hamp gall, o skeiñ war-eeun 
etrezek teltenn Charlez Bleaz. Hag int taget dre soupren evel-se, ret dezho 
stourm dibourchas-kaer e-pad an noz, hep kaout zoken evel ar Saozon ur ger-
arouez evit en em anavezout en deñvalijenn ha chom hep en em lazhañ kenetrezo, 
en desped d' an dizurzh a savas da heul, ar Frañsizien-ha-Brezhoned, evit gwir 
niverusoc'h eget o enebourien, a zalc'has penn. Charlez e-unan a brizonias 
Dagworth, hag ar Saozon a oa sur-mat tost da vezañ trec'het pa zeuas an deiz.

Charlez Bleaz prizoniet.

D' ar poent-se avat gwarnizon Ar Roc'h, o welout diwar lein ar murioù ar 
pezh a c'hoarveze, a yeas er-maez a-dolpad evit skoazellañ ar Saozon.

Ret eo kompren e oa ar stourm neuze er c'hamp ha tro-war-dro ur veskadeg, 
gant ar rouestl a oa bet e-pad an noz, a vire ouzh ar stourmerien d' en em 
anavezout ha da chom a-gevret en deñvalijenn. Ne oa na strollad na linennad. An 
holl vagadoù a oa torret e tammoù bihan, distag, skignet a bep tu. An eil a yae 
a-stok ouzh egile, en ur skeiñ hep dibab. Ken diaes ha ken diaes e oa evit an 
daou du ; pep tu a c'halle koll pe c'hounit. Pa zegouezhas evelato war an 
dachenn ur batailhon pemp kant den fresk ha diskuizh, en o dorn bouc'hili norman
hir, o kerzhout a renkoù stank na c'halled ket toullañ, ne voe mui heñvel. Ar 
strollad fetis-se, o vont eus an eil kuchennad stourmerien da eben, a flastre ar



Frañsizien-ha-Brezhoned e kement lec'h ma ae ha ma skoe, hag o lakae da 
dec'hout. Dizale e kiljont a bep tu. 

Ar c'huchennadoù-se ouzhpenn a oa ken skignet, ken pell an eil diouzh eben
ma kendalc'has Charlez Bleaz d' en em gannañ en e hini e-pad hir amzer hep 
gouzout penaos e oa kont gant ar re all. Pa welas erfin tolpad don ar Saozon o 
tont warnañ, e pignas, un dornadig Brezhoned gantañ betek lein ur c'hrec'h anvet
Menez ar Vezelled. Eno, harp e gein ouzh ul lastez ti, ken kadarn ha Rolant, e 
tiarbennas hep esper engroez an dagerien, atav nevezet. Seitek gouli en e gorf, 
leun-wad, hanter varv, ne asantas en em zaskoriñ nemet d' ur Breizhad, Bernez ar
C'hastell, mab unan eus fealañ dalc'hidi kont Monforzh.

Pa voe klevet e oa prizoniet, pezh a zalc'he c'hoazh eus an armead gall-
ha-brezhon a steuzias.
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Charlez a c'hallje bezañ gounezet an emgann. Ar Saozon a voe trec'h a 

drugarez da warnizon Ar Roc'h. M' en dije Charlez galvet davetañ ar gevrenn eus 
e arme en doa lakaet er C'hlasvezenn, sevenet he dije evitañ kefridi gwarnizon 
Ar Roc'h. A-raok ma vije deuet er-maez ar gwarnizon-se he dije flastret ar 
Saozon. E-kreiz ar veskadeg ez ankounac'haas, war a hañval, soudarded ar 
C'hlasvezenn. Ne gasas ket keloù dezho zoken eus argad Dagworth. Chom a rejont 
e-lec'h ma edont, diflach ha didalvoud. A-boan ma c'haller krediñ e voe ken 
disoñj. Ha daoust d' e gadarnded ne voe ket, siwazh, evit aozañ e fazi.

Dagworth en deus graet danevell e drec'h en ul lizher. 4.400 a soudarded, 
emezañ, a oa gant ar Frañsizien-ha-Brezhoned, soudarded reizh, evel ma lavarfemp
hiziv. Ar re all, a ra anezho « ar gumun », ne dleer ket o c'hontañ e seurt 
emgannoù. Hervezañ ne oa gantañ nemet 700 brezelour, un niver izeloc'h a dra sur
eget an niver gwirion. Ha ne vern penaos e tleer lakaat ouzhpenn ar 500 den a 
rae gwarnizon Ar Roc'h. Un drederenn eus armead Charlez a oa chomet difiñv er 
C'hlasvezenn. Dirak ar Saozon eta, na c'halle ket bezañ nebeutoc'h eget etre 
2.000 ha 2.500 anezho, e oa nebeutoc'h eget 3.000 a Frañsizien-ha-Brezhoned. An 
niveroù-se n' int ket resis, hogen tost int hep mar d' ar wirionez. Tost d' ar 
wirionez ivez niver ar Frañsizien-ha-Brezhoned a varvas : etre 600 ha 700, 
hervez Dagworth.

Pezh a zo diaes da grediñ, - hag a zo gwir koulskoude, - eo displedoni 
hegas ha laoskentez Dagworth, a yeas da sellout gant plijadur ouzh an den hael 
en doa trec'het, Charlez Bleaz, beuzet er gwad a rede eus e seitek gouli, 
astennet war ur c'holc'hed pluñv degaset di gant unan bennak dre druez. Fallakr 
a-walc'h e voe evit sachañ ar c'holc'hed-se a-zindanañ ha d' e stlepel rust war 
ar c'holo. Ur Gall n' en dije ket graet seurt tra ! Ar rener saoz-se, war a 
lavar istorourien 'zo, a venne talvezout da Charlez Bleaz bezañ nac'het en em 
zaskoriñ dezhañ, ouzh e ziberc'hennañ diouzh ar werzh-daspren vras en dije bet. 
Seul viloc'h a se eo e dorfed mar deo dre an abeg-se e voe graet.

Charlez Bleaz kaset da Vro-Saoz.

Dug Breizh a oa ken fall e c'houlioù ma vije marvet pa vije bet klasket e 
gas da Vro-Saoz. Da Garaez e voe kaset eta gant ar Saozon, neuze da Gemperle, ma
chomas eizh devezh en ur wikadell, hag en diwez da Wened. Er gêr-se e chomas 
bloaz pe war-dro, hag aotre a voe roet dezhañ gant e garc'harourien da welout e 
wreg kalonek Janed Penteür. Kaset e voe neuze da Vrest, hag eno e chomas un 
herrad evit prederiañ e c'houlioù. Ne oa ket c'hoazh pare pa voe kaset da Vro-
Saoz, en hanterenn diwezhañ ar bloaz 1348.
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Gouzañv a rae e boanioù hag enoe ar prizon atav gant pasianted, o kemer 

dudi en arz, - rak gantañ en doa degaset da Vro-Saoz seizh kitarer, hag e-doug 
ar sonadegoù, hervez lavar e genamzeridi, e rae an eizhvet diouzh ret.



Heuliadoù emgann Ar Roc'h-Derrien.

Skrivagnerien 'zo, en abeg da niver bihan ar stourmerien diouzh un tu evel
diouzh an tu all er Roc'h-Derrien, a lavar ne oa ket a bouez bras an 
degouezhadenn, nag e-keñver ar brezel nag e-keñver ar politikerezh.

N' eo ket gwir. Tud an amzer-se ne rejont ket seurt fazi. Lazhadeget e voe
eno brientinien Vreizh, ha da gentañ ar re a lignez uhelañ : Roc'han, Rostrenen,
Laval, Kastell-Briant, Derwal, Goulen, Louzieg, Raez, Reuz, Rouje, Malastreg, 
Tournemin h.a. Ha gant al lazhadeg-se, gant prizonidigezh ar rener, e santas 
tuad Bleaz e oa tizhet betek e galon. Emañ ar wirionez gant an Ao. Luce pa lavar
:

« Goude an drouziwez er Roc'h-Derrien hag ar rivin arc'hantel ha brezelel 
a zeuas da heul. Goude karc'haridigezh Charlez Bleaz, e voe kemmet penn d' ar 
vazh e Breizh. Janed Penteür, strobet gant an treverzoù, ha muioc'h c'hoazh ar 
gounid prizius graet gant an drec'hourien, dibourvezet gant ar werzh-daspren 
bras-spontus a rankas dastum evit kaout frankiz he gwaz, ne c'halle mui tagañ he
enebourien. »

N' eus netra reishoc'h na gwiroc'h. Daoust avat hag e tleer lavarout 
ouzhpenn, evel ma ra an aozer : « Drouziwez klodus, hogen diremed, na c'halle 
morse tuad Bleaz adsevel war e lerc'h » ?

Seurt barnedigezh a zo graet re vuan. Er c'hontrol, o welout ar pezh a 
c'hoarvezas raktal goude emgann Ar Roc'h-Derrien, e vefed douget kentoc'h da 
nac'h e voe ken grevus-se an heuliadoù.

Ar Frañsizien a gemer Ar Roc'h-Derrien.

Gwarnizon Ar Roc'h en em lakaas da waskañ ar vro adarre. Ar vroiz, « ken 
nobl, ken partabl », aet e gouez, a zivizas tagañ ar gêr-greñv ur wech c'hoazh. 
Ne oant ket barrek d' ober an dra-se drezo o-unan, ha ne oa mui a arme gant 
dalc'hidi Charlez Bleaz, flastret goude o gwallreuz.
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Setu ma en em erbedas ar vroiz war-eeun da roue Frañs, « ouzh e aspediñ da

deurvezout o skoazellañ. Hag e voe kaset dezho aotrou Craon hag an aotrou Oton 
Doria, ha bagadoù niverus ha kreñv ganto ».

Ar soudarded c'hall-se, harpet gant soudarded vrezhon dastumet er vro, a 
lakaas seziz dirak Ar Roc'h ur meurzhvezh hag e yeas e kêr a-nerzh dre un toull-
freuz d' ar Gwener war-lerc'h. Ne badas ket pell eta. Dudius eo gouzout penaos 
ez eas an traoù ken prim. D' an trede deiz, goude bezañ taget div wech en aner, 
aotrou Craon a lakaas e penn ur vazh ur yalc'h, enni hanter-kant skoed, ha 
prometet e voe he reiñ d' an den a lakaje e droad e kêr ar c'hentañ. Ha dao d' 
an arsailh adarre ! Pemp eus Jenoiz Doria, gwarezet gant skoedoù bras, a gerzhas
betek diaz ar vur, dek troatad etrezo, hag a glazas start. A-benn un nebeut 
eurvezhioù, ar vur disfontet a gouezhas en he foull, oc'h ober un ode a hanter- 
kant troatad a ledander. An holl sezizerien en em daolas a-lamm e kêr, o lazhañ 
« ar wazed hag ar merc'hed mesk-ha-mesk, hep sellout ouzh an oad, ha zoken ar 
vugale war ar vronn ». Ne espernjont nemet an 240 Saoz repuet er c'hastell, en 
em zaskoras war an diviz ma vijent lezet e buhez.

Kement-se a c'hoarveze e miz Eost 1347, nebeutoc'h eget daou viz goude 
trec'h Dagworth. Piv en dije lavaret ez echuje e-giz-se un trec'h ken bras ?
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Kavet hon eus, o furchal e pajennoù melenaet " Feiz ha Breiz ", ur pennad 
skrivet kant vloaz 'zo diwar-benn ur c'hleñved-red a en em skignas e Breizh er 
bloavezh 1877. Soñjet hon eus dudius adembann amañ ar pennad-skrid-se o tiskouez



sklaer prederioù hor c'henvroidi ur c'hantved 'zo.

BOSENN MOLENEZ

Er bloavezhioù diwezhañ e veve e Molenez war-dro c'hwec'h kant den, eürus 
ha didrouz. Pesketerien al lodenn vrasañ anezho, deverien bezhin al lodenn all, 
e tennent eus an eil micher hag eben peadra da vevañ. Molenez a zo un enezenn 
noazh, un tamm douar dibratik : ar peuriñ 'zo berr enni hag ar gwez a zo a-vec'h
anavezet ; evelkent gant arc'hant ar pesked hag ar saout, e c'hellent bete-
vremañ en em bourveziñ, en douar bras, a vara, a gig hag a gement zo ret evit 
bevañ. Allas, an eürusted-se, eviti da goustout kerik c'hoazh, n' oa ket da 
badout. Daou vloaz 'zo, priz ar saout a zo kouezhet. Aes eo diwar neuze divinout
ar gaou a reas an distaol-se da eneziz Molenez. Azalek an devezh-se e rankjont 
eta lavarout kenavo d' ar c'hig ha d' ar bara fresk. Bispid ha pesked sall a 
reas a neuze ar foñs eus o bevañs.

Gant un ordinal evel hennezh eneziz Molenez ne zalejont ket da bakañ ar 
skorbud pe gleñved ar verdeidi. Er memes amzer, daou viz zo dija, e tiambarkas 
en o zouez un enebour all, anvet ar c'hleñved tomm pe an tifuz.

Dek ha tri-ugent bennak a zo dija marv gant ar c'hleñved euzhus-se, miz a 
zo bremaik.

Netra truezusoc'h da welout eget an enezenn-se. Lavaret a rafe un den e ve
gwisket e kañv ; ar pesketerezh n' eus mui a dud d' e ober ; ar gwenneien 
gounezet a zo lipet ; mui eta nag arc'hant na bara siwazh !

An aotrou person, koulz hag an div seurez 'zo eno, unan evit skoliañ ar 
vugale hag eben evit o bizitañ en o ezhommoù, o deus roet kement o devoa, evit 
astenn o buhez da dud o enezenn. A drugarez Doue, an aotrou Prefed maritim eus a
Vrest en deus kaset ur medisin d' an enezenn hag an holl a ra e veuleudi, kement
e poagn gant ar re glañv. Met n' eo ket tout, bara a rankont da gaout ivez.

An Ao. Prefed eus ar Finister en deus dija lakaet kas daou c'hant lur 
dezho. Esperout a reer obten un dra bennak muioc'h digant ministr an Interieur. 
An naon, siwazh ! ne c'hell ket gedal pell. An holl 'zo eta pedet da gaout truez
ouzh eneziz Molenez.

Gant anaoudegezh-vat e vo resevet aluzen pep hini, bezet dilhad, krezioù, 
bara, kig, kafe, sukr : an aluzenoù-se a beder da gas da gouent seurezed an 
Esperañz, e Brest. D' ar meurzh ha d' ar yaou e vo graet treizh Molenez.

Souprefed Brest ha gantañ tri doktor medisin, hag ur seurez eus a urzh an 
Esperañz, 'zo aet d' an enezenn war-dro ar bemzek eus ar miz-mañ. Bara a oa 
ganto, kig ha kalz traoù all. An Aotrou Doue ne vije ket muioc'h a joa outañ 
eget a voe ouzh an dud vat-mañ. Ne glevent nemet bennozh Doue e-pad an deiz.
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E kement ti 'zo en enez ez eus da nebeutañ ur c'hlañvour ; mes an holl en 

holl diez o deus naon !

Setu ar wirionez !

Ar vizitourien am eus komzet anezho a zo disroet ac'hano, mantret holl.

Ar re voazetañ diouzh an enez o defe mil boan ouzh he anavezout er stad ma
'mañ bremañ. N' eus nemet ur ru er bourg. Ar re a weler o tarempred ar ru-se a 
lavarfed deuet a oueled o bezioù, ken treut ha ken distronket, ken dislivet int 
gant ar c'hleñved hag an dienez.

Feiz ha Breiz



31 a viz meurzh 1877. 
(Lakaet e brezhoneg peurunvan gant Fañch TREMEL.)
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Al levrioù

UN OBERENN DIAZEZ : Robert LAFONT, " Autonomie de la région à l'autogestion " 
embannet e ti Gallimard, dastumadenn " Idées ", niv. 355, Mae 1976, 189 pajenn.

Diaes a-walc'h eo komz eus al levr-se, kement a draoù a vez kavet ennañ. 
Bez eo, d' am meno, ul levr diazez. Ul levr da vezañ lennet ha da vezañ studiet 
pizh gant kement hini hag a lavar bezañ a-du gant stourm ar broioù bihan, a zo, 
betek-hen, enframmet e diabarzh ar C'hwec'hkorn. Un araokadenn deorikel a-bouez 
eo : lakaat a ra en ur stumm sklaer ha berr ur bern traoù santet gant kalz tud 
en un doare don met dispizh. Setu liammet da vat, hag en doare dinamek, an daou 
vennoz diazez : an emrenerezh hag an emvererezh sokialour ; an eil o reiñ d' an 
hini kentañ fetisted ha da-zont, egile o tegas ar framm hag an diazez 
kevredigezhel denel ha gwirion n' hell bezañ heptañ savadur solut ebet. Kinniget
evel ur galv d' ar preder ha d' an ober, ne ra ar levr-mañ, nemet digeriñ an nor
war hentoù a vo ret d' ar stourmerien difraostañ ; divent eo memestra pe, 
kentoc'h, en abeg da se, e dalvoudegezh : an nor-se a oa da vezañ digoret.

War-lerc'h ur digoradur war darvoudoù ar bloaz tremenet, e kaver el levr 
teir lodenn :

- Eus pelec'h loc'hañ ? hag a zielfenn saviad ar " C'hwec'hkorn " en 
Europa a-vremañ.

- Dre belec'h tremen ? hag a ginnig un toullad divizoù da vezañ kemeret 
diouzhtu ma venner klask un diskoulm. Al lodenn-se a zo an hini diazez marteze, 
ha, sur, an hini a goshao ar buanañ ; an hini, ivez, ma vo kavet enni ar muiañ a
draoù da dabutal warno. A bouez eo koulskoude rak, diskouez 'ra e vefe tu da 
gemer penn an hent... diouzhtu.

- Da belec'h mont ? al lodenn diwezhañ a ziskouez un toullad eus an hentoù
a gavo dirazo ar re a zibabo hini an emvererezh sokialour dre an emrenerezh 
demokratel.

Ret e vefe, evit ober mat, treiñ amañ al levr en e bezh evit gellout reiñ 
da bep hini, tro da vont pelloc'h gant ar preder boulc'het gant Lafont. En ur 
c'hortoz ec'h alian lennerien Al Liamm, da deurel ur sell pizh war " Autonomie 
de la région à l'autogestion ".

Eflamm gKERVILIO.

DANVEZ PREDER : " La fin des riches " gant Alfred SAUVY, embannet e ti Calmann-
Levy, eil mouladur, eil trimiziad 1975, 295 pajenn.

'N ur glask sevel ur pennad diwar-benn ar c'hudennoù a drubuilh ac'hanon 
eo em eus adlennet levr Sauvy " La fin des riches ". Deut eo neuze ar soñj din e
oa gwelloc'h c'hoazh aliañ lennerien Al Liamm da dañva drezo o-unan preder an 
den brudet-se kentoc'h eget adverañ en un doare disampartoc'h menozioù bet 
displeget gantañ daoust ma n' hellan ket bepred bezañ a-du gant ar pezh a 
lavar...
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Ar re a lenn ur wech an amzer ar pennadoù stur skrivet gant Sauvy evit ar 

gelaouenn " Ouest-france ", a oar penaos ez eo barrek eñ da vroudañ an dud da 
brederiañ. Gout ' oar dispakañ menozioù divoutin met alies ken leun a skiant-vat
ken e kaver iskis ne vijent ket anat evit an holl... Aze emañ, dres, an 
dalc'h...

Plediñ a ra al levr-mañ gant an darempredoù etre broioù pinvidik ha broioù
paour hag a zo ivez (ha dreist-holl war ar seblant evit A. Sauvy) darempredoù 



etre broioù yaouank ha poblet ha broioù o vont muioc'h-mui war goshaat.

Pep chabistr a zo graet gant pennadoù bihan a ro tro da heuilh aes soñjoù 
an aozer. A-hed ar pennadoù bihan-se e kaver e-leizh evezhiadennoù, fedoù, 
sifroù a ro d' an hini a fell dezhañ, danvez preder e-leizh.

E-touez ur bern traoù all en em c'houlenn hag-eñ ne vez implijet gant tud 
'zo arguzennoù ar « morad a dud » nemet evit difenn doare bevañ (ha foraniñ) hor
broioù-ni a laka en arvar dazont ar bed a-bezh. « Kaout evel uhelvennad gwelout 
ar gozhidi gabac'h diwezhañ o rannañ etrezo al litradoù esañs diwezhañ a zo unan
eus ar stummoù emlazh an nebeutañ poellek. »

Koulskoude ur bern gwirionezioù diazez a chom hep bezañ gwelet, merzet ha 
nebeutoc'h c'hoazh degemeret gant an darn vrasañ eus an dud divarrek da 
brederiañ en un doare fur (hervez an aozer), diwar-benn an ekonomiezh hag an 
demografiezh. An doare kelaouiñ a zo unan eus abegoù seurt tro-spered.

« Sujidi pe geodediz, setu an dibab. Ar c'helaouiñ a zo alc'houez an 
demokratelezh. Ma ne gav ket e hent, e chomo ar politikerezh, hervez termenadur 
Valery « an arz da virout ouzh an dud d' emellout er pezh a sell outo ».

Met ken aes eo bezañ suj, ha soñjal ne vezer kiriek e stumm ebet eus ar 
pezh a c'hoarvez...

Stad Europa dreist-holl a zlefe lakaat ac'hanomp da brederiañ peogwir n' 
hell ket evel ar Stadoù Unanet (evit ul lodenn) hag an Unvaniezh Soviedel bevañ 
war he finvidigezhioù naturel hep derc'hel kont eus peurrest ar bed... pa n' he 
deus ket diouto.

Daoust da se ne seblant ket emskiant dont met krediñ 'ra memestra Alfred 
Sauvy e c'hellfe « tarzhañ ar sklerijenn » hag e vefe neuze posupl pep tra...

Ne guzhin ket em eus kavet an oberenn-mañ hegasus a-wechoù. Aliesig n' on 
ket bet a-du gant dielfennadurioù pe evezhiadennoù 'zo met kement a draoù a 
gaver el levr a zigor hentoù preder, a zo evel startijenn evit ar spered ken e 
teu an tuoù displijus-se zoken da vezañ yaus peogwir e vroudont da gaout 
arguzennoù en o enep.

An holl re o deus c'hoant klask peseurt plas a c'hellfe bezañ hini Breizh 
e bed (kenframmet) fin an XXvet kantved a gavo magadur spered e levr Sauvy.

Eflamm g-KERVILIO.
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Levrioù bugale

1. Ar c'havr hag he mennoù-gavr - 2. Tri femoc'h bihan -3. Ar bisig kollet - 4. 
Keneiled vat. Albums du Père Castor. Embannet gant Flammarion, Paris ; 
brezhonekaet gant Tugdual KALVEZ.

Setu 'ta, goude an tri levrig a oa bet embannet gant Al Liamm e-doug ar 
bloaz 1976, o tont er-maez pevar levrig koant, degouezhet un tamm justik 
koulskoude evit Nedeleg.

Evit doare ne goller ket re a arc'hant bremañ gant ar yezhoù bihan, pa 
weler un ti evel Flammarion oc'h embann al levrioù-mañ, estreget e brezhoneg, 
ivez e baskeg, e korsikeg, e provañseg hag e limouzineg...

Evit ar rummad yaouankañ a lennerien eo bet savet al levrioù-mañ. Re Al 
Liamm a oa, int, evit bugale koshoc'hik, barrek da heuilh un destenn.

Karet em bije kaout meuleudi hepken da reiñ da dTugdual Kalvez evit e 
labour. Gwelout a reer buan avat ez eus mankoù, darn anezho kasaus a-walc'h. Pe 



eo bet graet al labour d' an daoulamm, pe neuze e vije bet gwell d' an troour 
diskouez e labour da unan bennak barrekoc'h egetañ. D' ar re o devije ul labour 
heñvel da ober ec'h erbedañ start adlenn kontadennoù kozh evit deskiñ penaos 
sevel ar frazennoù a vez ezhomm anezho, pa ranker ober berr.

Evit al lennerien a garfe gwellaat un tammig an destenn evit o bugale e 
venegin amañ da heul al lec'hioù a gav din e vije ar retañ o gwellaat. Evit se e
verkin pep levr dindan an niverenn am eus roet dezhañ uheloc'h :

1. (p. 6). « Nann 'vat, ar givri bihan ne zigoro ket din nemet ma tiskouezin ma 
fav gwenn... ». Ar pezh a zlefe bezañ, a gav din : « ne zigorint ket din, nemet 
ha diskouez a rafen ma fav gwenn », pe c'hoazh « pa ziskouezin... ».

2. (p. 4 ha 5). « Ar mogeriou a oa e plouz ; an doenn a oa e plouz ; an nor hag 
ar prenestr a oa e plouz ; ... ar mogerioù a oa e spern ; an doenn a oa e spern,
an nor a oa e spern ». Met pelloc'h e kaver, lakaet reizh : en e di spern, ... 
mogerioù brik, un doenn vrik, ur prenestr brik hag un nor goad. Kement all a 
vije bet ret lakaat ivez er penn kentañ.

(p. 13). « Sko ma t'eus c'hoant, c'hwezh mar fell dit, lop mar karit ». Souezhus
eo memes tra ! Ha ret e vije bet ivez skrivañ 't eus.

(p. 16). « An tri femoc'h bihan a cheñchas asamblez ». Chachañ eo emichañs eo a 
rejont. Ar pezh a vez skrivet peurvuiañ sachañ ha n' eo ket cheñch.
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3. Ar bisig kollet. Kalz bravoc'h ha kalz bevoc'h e vije bet lakaat Bisig a zo 
kollet (pe ... diank). Ouzhpenn-se, mar deo koantik golo al levr-mañ pa vez 
sklaer an deiz, e vez diaes lenn al lizherennoù gwenn war ar golo melen pa vez 
ar gouloù war alum. Hag el levrig-mañ n' eo ket niverennet ar pajennoù, setu ma 
vo ret deoc'h o c'hontañ evit adkavout al lec'hioù a venegan :

(p. 11). « Re naon 'm eus, ya » ; (p. 15). « Ken naon-se 't eus bisig ? » Da 
reizhañ, evel just, e Re a naon, Kement-se a naon... Met el levr-mañ eo skrivet 
mat 't eus. « Hi a raio geot dit » a zo souezhus, zoken mar deo « gwenedat », 
reizh e vije bet avat skrivañ a reio...

4. Keneiled vat. Evel m' eo « keneil » ur ger n' anavezan nemet dre al levrioù 
n' on ket evit lavarout hag-eñ eo reizh lavarout keneil mat. Ar pezh a ouzon 
avat eo e vezer mignon bras gant unan bennak ha Mignoned vras eo a vije moarvat 
bet an anv gwellañ da reiñ d' al levr.

(p. 1). « Erc'h a ra kement-ha-kement » ; daou vignon a c'hell bezañ kement-ha-
kement, met erc'h a rafe kentoc'h ken-ha-ken.

(p. 2). « Krañk, krañk, krañk ». An dildenn a zo a re aze. « Ken kreñv e kouezh 
an erc'h ». An avel a c'hell c'hwezhañ kreñv, met an erc'h a gouezho, kentoc'h, 
ken gwazh, pe ken stank.

(p. 4). «'Barzh an erc'h o risklañ hag o skrignal dindan e bavioù, ar pone a zo 
o klask... » - Da grediñ eo n'eo ket ar pone eo a zo o risklañ hag o skrignal ; 
setu ma vije bet gwell lakaat : a riskl hag a skrign...

(p. 12). « Ur bod geot revet ». Hervez ar skeudenn e vefe kentoc'h skornet-
kalet.

(p. 16). « Setu penaos e tegouezhas ar garotezenn en-dro d'ar c'honikl bihan 
louet ». Daoust hag un dro-lavar wenedat e vije ? E lec'h all e vije bet kavet 
gwell e vije degouezhet gant ar c'honikl, ha neket en-dro dezhañ.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned 

Ganet eo ur paotrig, e anv Erwan, e ti Herri hag Anna GOURMELEN, d'an 18 a viz 
Meurzh, e Sant-Malo.

Yannig FACON ha Fabienne CAUSER a zo laouen da gemenn deoc'h ez int bet euredet 
d'an 19 a viz Meurzh e Bangor (Ar Gêrveur).

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' hor mignoned.

Kañvoù

D' an 23 a viz C'hwevrer ez eo aet da anaon Glaoda CREFF, kelenner en Naoned. 
Lakaet en devoa e yec'hed en arvar en ur vont alies, diouzh an noz da gelenn ar 
yezh.

Klevet hon eus gant doan keloù marv mamm Loeiz BIHANNIG, sekretour Al Liamm, e 
Landeda.

D' an tiegezhioù glac'haret, hon tristañ gourc'hemennoù-kañv.

Profoù

Mtz C'HWEVRER : 
A. Coquio, 60 lur ; Laurañs Stephan, 30 ; G. Bailloud, 20 ; D. Jegou, 80 ; A. M.
Runpaot, 10 ; Pol ar Gouriereg, 10 ; Per ar Gall, 60 ; G. Floc'h, 10 ; Yann 
Kadoret, 10 ; Anna ar Beg, 10 ; Herri Kalvez, 110 ; Yann Greff, 60 ; Jakez 
Ducamp, 10 ; Per Mailloux, 10 ; Tangi Kenec'hdu, 10 ; Ewan Konan, 30 ; Herri 
L'Haridon, 10 ; Ir. R. Frappin, 20 ; Ronan an Hir, 45 ; Lukian Bothorel, 10 ; 
Dll A. Beaugrand, 10 ; Ab. Erwan Miniou, 10 ; Andrev Daniel, 60 ; Ifig 
Cochevelou, 10 ; Ao. M. Blanchard, 10 ; Dr R. Leon, 10 ; Perig Herbert, 10 ; M. 
Landivineg, 10 ; A. Grall, 10 ; Kamilh Delalande, 40 ; Yann ar Gwaz, 10 ; Erwan 
Bonvallet, 10 ; Dll M. Miniou, 10 ; Kristian Brisson, 10. 
- War un dro, 1 560 lur.

MIZ MEURZH : 
Padrig Brochier, 5 lur ; Andrev Tricot, 5 ; Y. Oulc'hen, 20 ; Jakez Guillemot, 
10 ; J. M. Tilly, 30 ; Yann Bouessel du Bourg, 60 ; Per Roy, 60 ; Alan 
Merdrignag, 60 ; Ronan Pellen, 50 ; Glaodina Mazeas, 5 ; Herri Pungier, 10 ; Y. 
Mouton, 10 ; M. Kerloc'h, 10 ; Per Penneg, 400 ; Herve Kamm, 60 ; Dominig 
Guichard, 10 ; A. Le Breton, 10. 
- War un dro, 815 lur.

Degemeret hon eus, adalek derou ar bloaz, 4 035 lur a brofoù. Trugarez, a-greiz-
kalon, d' an holl zonezonerien.
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945 koumananter

a gontemp e dibenn miz Meurzh. Gonezet hon eus abaoe miz Genver 12 lenner nevez,
hogen kollet 3 all. Kollet hon eus meur a wech roud lennerien 'zo, ankounac'haet
ganto kas deomp o chomlec'h nevez. Evit lod anezho, pell e oa o c'houmanant 
diouzh bezañ echu.

Poan hon eus alies da gaout an adkoumanantoù. Abaoe derou ar bloaz en deus 
ranket ar sekretour kas tost da 400 lizher evit se, pezh a zo amzer hag arc'hant
kollet. Aliañ a reomp hon holl lennerien da baeañ o skodenn kerkent ha ma 
tegouezh ganto un niverenn merket warni « koumanant echu ». An hanter anezho, 
dre eurvad, a ra e-giz-se endeo hag o zrugarekaat a reomp a-greiz-kalon.

C'hoant hon eus, pa vo tizhet an niver 1 000 koumananter, da embann ur PEGSUN " 
Al Liamm " a sikouro ac'hanomp d' en em anavezout, da skoulmañ liammoù nevez 
etrezomp ha d' ober bruderezh. Da c'hortoz e vefemp laouen o tegemer raktresoù 
digant hor mignoned donezonet war an tresañ.

Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh

Prenañ a c'heller an niverennoù meneget amañ da heul :
- 6, 29, 53, 63, 64, 69 betek 179 (nemet an niverennoù 98, 99 ha 100 hag a zo 
bet peurwerzhet).
Priz an niverennoù a zo : 10 lur pep hini (nemet an niverennoù 116 ha 151 hag a 
goust 12 lur pep hini, an niverenn doubl 166-167 hag a goust 16 lur).

Tu a zo a-hend-all da brenañ ar bloavezhioù klok-mañ hag a goust 50 lur pep hini
- 1959 (72-77) ; 61 (84-89) ; 62 (90-95) ; 64 (102-107) ; 65 (108-113) ;
66 (114-119) ; 67 (120-125) ; 68 (126-131) ; 69 (132-137) ; 70 (138-143) ;
71 (144-149) ; 72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167) ;75 (168-173) ;
76 (174-179).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post. 10 % a zistaol a c'hell bezañ graet
pa brener ouzhpenn 50 skouerenn. Eus an niverennoù dindan an niverenn 100, e 
chom bremañ nebeut a skouerennoù. Ar goulennoù a zo d'ober digant Per ar Bihan.

Kemenn

Pedet eo an neb a welfe e gwerzh " Kalon ar Galon Sakr " (bloavezhioù 1916-1918)
d' hen kemenn diouzhtu d' ar gelaouenn. Trugarez en a-raok.
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Lizhiri 

Digant F. K., Brelevenez :

« Keuz am eus ne vije ket bet embannet en ur wech roll pennadoù 1966-1975.
Emichañs e vo tu da embann un nebeud skouerennoù dizalc'h, pe neuze e vezo al 
labour-se a nebeud a dalvoudegezh. A zo kasaus : war ar bajenn 58 ez eo bet 
reizhet (nemet VI, n'ouzon ket perak !) an talbennoù treuflez, met er pajennadoù
da heul ez eo bet miret an doare treuflez-se evit V, VI, VII.

Pennad kentañ Eñvorennoù Yeun ar Gow a zegas da soñj din eus emzalc'h tud 
'zo en amzer wechall. Ha ne c'hellan nemet tostaat kement-se ouzh ar pennad a zo



o klozañ an niverenn " Ur sell war 1976 ". N' eus ket un dekvedenn eus ar pezh a
zo er pennad-se hag a denn d' an danvez breizhat. Petra en deus da ober, da 
skouer, ar meneg a reer eus levr gallek Zavier Grall ? Mar deus un darvoud a-
bouez hag a c'hellje bezañ bet meneget diwar-benn lennegezh c'hallek Breizh, ez 
eo evelato berzh souezhus " Le Cheval d'orgueil " P. J. Helias dre ar bed a-bezh
!

Ezhomm hon eus da gaout danvez skrivet-mat, ha pa welan n' eus mui a 
skrivagnerien en amzer-mañ e vo ret reiñ da anaout d' ar re yaouank pennadoù eus
oberoù ar skrivagnerien a wechall, ha na vezont mui kavet da brenañ. A-bouez eo,
er c'heñver-se e teuje Emgann Kergidu er-maez dizale. »

Digant Y.-L. D., Montbeliard :

« N' eus ket ken-se ez eo aet niver ar goumananterien war greskiñ buan a-
walc'h ha war un dro em eus merzet, evit va c'heloù, un nebeut gwellaennoù, div 
anezho a-bouez da vihanañ, e-keñver diskouezadur ar gelaouenn (soñjal a ran e 
luc'hskeudennoù an niv. 177, 178) ha dibab ar skridoù. Evel just e plij din kalz
lenn kement a sell ouzh Breizh hag un dra vat eo embann ingal " Istor Breizh La 
Borderie " hag " Eñvorennoù Yeun ar Gow " hep disoñjal skridoù Roparz Hemon e-
sell eus ar yezh pe buhezskridoù skrivagnerien evel hini Langleiz, ha koulskoude
e prizan gwelloc'h ar gelaouenn dre ma 'z eo digor war ar bed ha war neuzioù al 
lennegezh na vezer ket kustum da lenn e brezhoneg. Soñjal a ran e pennadoù evel 
" Oc'h ober anaoudegezh gant ar c'hoad-meur " ha " Burtul, ar suner-gwad ". 
Dedennet eo bet ar Vrezhoned a-viskoazh, gant ar voem ha ral a wech evelato e 
c'hellont lenn testennoù o tereout ouzh o zemz-spered. " Mojenn an Ankou " a zo 
bet skrivet e galleg, gwazh-a-se, met Jef Fulub a skriv e brezhoneg, ha gwell-a-
se ! »

Digant Y. B., Lezneven :

« ... e karjen e vije graet ganeoc'h un tamm enklask e-touesk ho 900 
koumananter, da c'houzout just a-walc'h peseurt pennadoù a vez lennet ar muiañ. 
Kement-mañ a vije moien d' ober aes a-walc'h, lakaomp en ur lakaat en un 
niverenn bennak, ur bajennad pe ziv, hezistag anezho, ha da gas en-dro, hag enno
ur roll goulennoù o tennañ d' ar pennadoù diwezhañ, penaos int bet degemeret, 
ken e-keñver o stumm ken e-keñver ar yezh. Rak betekhenn n' ho peus ket bet 
nemet un tañva eus ar respontoù dre al lizhiri a vez kaset deoc'h, ha c'hoazh ne
sellont nemet ouzh un ugent bennak a goumananterien. Amañ da nebeutañ e 
c'helloc'h kaout un tamm brav muioc'h a alioù, daoust ma ne vezo ket kaset o 
respontoù gant tout ar goumananterien, anat deoc'h ! D' am soñj e tlefe Al Liamm
klask gouzout petra a c'hortoz he lennerien, ha mont diouzh o ezhommoù. »
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Digant M. B., Ploumanac'h :

« Setu 50,00 lur evit ma adkomanant. Ha war un dro, mar karit, un nebeut 
alioù kement ha gwellaat stumm ha danvez ar gelaouenn, mar bez posupl. Mat ! 
Soñjit da gentañ en ho lennerien yaouank peogwir int ar re niverusañ. Ni, ar 
rummad yaouank, hon eus ezhomm, dreist-holl, da lenn gwir vrezhoneg, hini yac'h 
ha kreñv, evit startaat en hor genou ha dindan hor pluenn ur yezh o laoskaat hag
o fallaat a-hend-all en hor metoù. Setu evit petra e vefe un dra vat gwelout 
aliesoc'h c'hoazh en Al Liamm pennadoù sinet gant tud a oar penaos skrivañ 
brezhoneg lennegel : soñjal a ran e Frañsez Kervella, Per Bourdelles, Jakez 
Konan, Kivijer, hag e re all. Bezit soñj ivez emaomp war dreuzioù ar c'hantved 
warn-ugent, hini al lennegezh-diawel, al lennegezh-from, ul lennegezh iskis e 
meur a geñver, hogen, diouzh ar c'hiz ha diouzh spered hon amzer. Evit komz 
ac'hanon e plij din kalz an testennoù o tennañ d' ar planedennoù estren, d' ar 
steredeier, da impalaerezhioù ar c'heinved (cosmos), d' ar robodoù, d' an 
dinaturerien, d' ar speredeien arallved, hag all. Siwazh, n' eo ket un danvez 
meret gant hor skrivagnerien betek-hen. Dont a ray, emichañs... Evit echuiñ e 
tamallin deoc'h ar pezh ho peus skrivet e traoñ ar bajenn 413 en niverenn 
ziwezhañ : « arre », « arru, », « en-bev » ha « gwelet » n' int ket tamm ebet 
stummoù rannyezhel pe isrannyezhel evel a zisklaeriit dichek ! Reizh int hag 



anavezetoc'h (nemet « arre » a zo deut da vezañ « adarre » : ad+arre) eget ar 
stummoù leonek « erru », « ez-vev », ha « gwelout », war ar marc'had !

Kemerit skwer eta diwar ar re a ya a-du gant ur brezhoneg ledan ha 
pinvidik ha n' eo ket gant ar re o defe c'hoant da vont war roudoù ar galleg ha 
da vougañ ar brezhoneg ouzh e lakaat en ur gorfenn re strizh ha re start !... 
krediñ a ran, avat, e komprenfet an dra-mañ hag ec'h afet ar-raok c'hoazh en 
amzer da zont evit yac'haat ha nerzhusaat yezh hor c'halon. »

Digant R. T., 14390 Cabourg :

« Kas a ran ur chekenn da goumanantiñ d' Al Liamm. Ne sellit ket ouzh ar 
fazioù, rak ur skoliad yaouank (70 vloaz) on da Skol Ober. »

Digant H. L. B., Pleuveur (Kerenok)

« Re alies n' on ket kap da gompren tout ar pennadoù ; ar brezhoneg 
implijet en Al Liamm ' zo un tammig re chimik marteze ?
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Staj-studi Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien

Kemenn a reomp e vo dalc'het Kamp 1977 e SKAER, Skol Sant-Alan, eus ar Gwener 15
da noz d' ar Sadorn 30 a viz Gouere.

Evel boas ne vo degemeret nemet an dud o devo, a-benn ar mare-se, studiet ar 
yezh e-pad ur bloaz bennak, rak ar brezhoneg a zo ar yezh nemeti implijet e-doug
ar 15 devezh.

Al labour er c'hamp.

Diouzh ar beure : Kentelioù : meur a live hervez an deraouidi, bodadoù-komz etre
strolladoù bihan evit ma c'hellfe pep hini kemer perzh er c'hendivizoù.
Ivez : kaozeadennoù ha taoliadoù-digor diwar-benn danvezioù a bep seurt : istor 
gwechall ha bremañ, arzoù, ekonomiezh, hag all.

En endervezh : Kentelioù ouzhpenn ha stalioù-labour evit ar re a garo ; 
baleadennoù er vro.

Goude koan : Kendaeloù, diapozitivoù displeget war danvez pe zanvez, abadennoù 
sonerezh, korolladeg, h.a. aozet gant ar berzhidi diouzh o c'hoant hag o ijin, 
pe kentelioù c'hoazh...

An obererezhioù liesseurt sevenet e-pad ar c'hamp a roio tro d' ar stajidi da 
implijout ar gerioù pemdeziek o deus ezhomm anezho er vuhez foran.

Al lojeiz : E hunvaoù. Un nebeut kambroù 'zo. Ar re a garfe kaout unan a zleo 
her goulenn en ur gas o enskrivadur. 

Priz ar staj : 400 lur.

Ar re o deus graet o menoz dont d' ar staj a c'hello kas o enskrivadur adalek ar
c'hentañ a viz Mae da gKamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien, 44, straed Jean-
Rameau, 29000 Quimper.

" Crash-Course " Skol-veur Breizh Uhel

Evel e 1976 ha 1975 ( s.o. " Al Liamm " niv. 169 p. 153, ha 175 p. 156) e vo 



dalc'het hevlene adalek ar 4 a viz Gouere, dindan renerezh Per Denez, ur 
c'hCrash-Course e Skol-veur Breizh Uhel. Diouzh ar goulennoù zoken e c'hello un 
eil sizhunvezh-studi bezañ kaset en-dro : frouezhusoc'h a se e vo neuze ar 
gounid yezhoniel ha speredel.

Da gaout pep diskleriadur : U.H.B., Kevrenn ar Brezhoneg, 6, Av. Gaston-Berger, 
35043 Rennes-Cedex - Pg : (99) 592033.

Kenwerzh 

Kustum omp da reiñ meuleudi d' an tiez kenwerzh hag a gred lakaat brezhoneg a-
wel d'an holl. Da skouer, war ar podoù mel lakaet e gwerzh gant Andrev Salaun, e
Bezon (Betton) (99) 30.62.59 e c'heller lenn " Mel Breizh, Gwenaneg ar Stér Il ;
ar mel a zo bet lakaet er podoù gant ar gwenaner e-unan ".

Mat eo gouzout ivez ez eo bet digoret gant Coopérative Breiz ur stal nevez e 
Roazhon, 17, straed Penhoed. Pellg. : 79.01.87.

En ur gazetenn sizhuniek nevez embannet hag a zo he zachenn kemenn an holl 
arvestoù kinniget e kêr-Roazhon (c'hoariva, fiñvskeudennoù, diskouezadegoù h.a.)
e vez kavet ingal pennadoù keleier berr ha dudius e brezhoneg : Le Spectateur, 
renet gant E. a gCambourg, 6 str. Beaumanoir, Roazhon - Pg. : (99) 79 14 80.

Buhez foran

A-enep d' ar c'hastizañ « dre varn d' ar marv » ez eo bet strewet un trakt 
divyezhek gant " Strollad anfeuls Roazhon ". Reiñ a ra da c'houzout ne chom en 
Europa nemet Bro-C'hall ha Bro-Spagn o terc'hel bepred d' an doare-se da 
gastizañ ha klask a ra brudañ e venozioù dre vodadegoù, hag iziii 'zo a zibab 
yuniñ zoken a-benn lakaat an dud all da brederiañ a-zevri war ar c'hraf pouezus-
se.

Keleier

Strolladoù 'zo a zibab strewiñ o menozioù dre embann ul "lizher " alies a-
walc'h. Da skouer " la lettre du CELIB " (koumanant-bloaz : 50,00) hag ivez " 
lettre de Bretagne ", embannet gant Bretagne-Expansion ORP Editions (koumanant-
bloaz : 250,00). Seblantout a ra ar re-mañ chom hepken war dachenn an 
arboellerezh, koulskoude ez eo liammet an holl gudennoù ha ne adsavo ar vro 
nemet pa vo daskoret d' he sevenadur ur plas dereat. Soñjal diorren ur vro en ur
ankounac'haat pezh a ra diouti ur vro a zo skort a-walc'h...

" Breizh Santel "

Adsavet eo bet ar gevredigezh Breizh santel e Gwened, d' an 20 a viz Du 1976.
Diazezet e oa bet Breizh santel da reiñ lusk ha nerzh-ober d' ar Vretoned da 
ziwall ha da adkempenn chapelioù, kalvarioù ha savadurioù relijiel hor bro. Gant
hor c'heneil mat Gérard Verdeau, aet da Anaon kalz re abred siwazh (s.o. " Al 
Liamm " niv. 173, p. 469), e veze kaset war-raok darn vrasañ an obererezh. 
Damgousket e oa chomet an traoù hag an izili abaoe marv Gérard Verdeau. Lusk 
nevez 'zo bet roet d' ar gevredigezh Breizh santel hag an Aotrou Mikael Plé, eus
an Naoned, a zo bet lakaet da rener anezhi.



Da neb a vo dedennet gant labour tud Brelzh santel, skrivañ d' an Ao. Mikael 
Duval, 2, rue Victor-Hugo, 35000 Rennes.

Embannadurioù

Satu amañ roll ar studiadennoù a gaver war niverenn 84 Imbourc'h : « Kleiz pe 
zehoù » gant Youenn Olier, « Kenskriverezh e sigur kevangevreadelouriezh » (na 
hir !) « An emsav dres a-raok an eil brezel-bed : ar gelaouenn War-du ar Pal » 
ha « Penaos emañ kont gant ar saverezh-yer hag ar boued-ijinerezh yer-ha-chatal 
e Breizh ».

Koumanant : 40 lur - K.R.P. Y. Ollivier 1534 25 Rennes.
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Adembannet eo bet gant P. J. Oswald barzhaz divyezhek Y. B. Pirioù. " Défense de
cracher par terre et de parler breton " (1971). Daoust ma kaver ar memes danvez 
en daou levr, en deus hemañ 260 pajenn p' en doa egile 100 pajenn nebeutoc'h. 
Kalz muioc'h a wenn a zo hag al lizherennoù implijet a zo kalz brasoc'h ivez. N'
eo nemet aesoc'h ha plijusoc'h a se da lenn.

Iliz ortodoks Breizh

Ar c'hemennadur-mañ a zo bet kaset deomp gant Iliz Ortodoks Breizh (B.P. 14 - 
35801 Dinard) :

« Iliz Ortodoks Breizh, anvet keltiek (Vikeliezh ar c'henteskob : 2, square du 
Docteur-Calmette, 35340 Liffré) a gemenn kement-mañ :

Roet e vez da c'houzout da izili ha da vignoned Iliz ortodoks Breizh en deus 
uheldad Breizh-Veur, Mar Georgius 1añ, digarget ha diveleget an Tad Herri 
Hillion (anvet ivez Koulmer). Herri Hillion, karezet a wall-implij titloù, 
treuzkredennoù ha skisma, a zo bet troc'het hag eskumunuget eus kumuniezh 
fideled an Iliz Unan, Santel, Katolik hag Abostolek. Lakaet eo war bedenn an 
holl ma plijo gant Doue e zegas d' ar wir binijenn ha da gomunion an Iliz en-
dro. Ar Mision ortodoks a oa er Seizh-Sant, parrez ar C'hozh-Varc'had, zo bet 
serret adalek ar 14 a viz Mezheven 1976. N' eus ken eno kannad ebed eus nep 
bann-Iliz ortodoks. »

Kemennadenn 

An Ao. Seite hag a zo e penn ur Skol dre lizher a gas keloù deomp eus niver ar 
re o deus heuliet e gentelioù e 1975-76. Bez' ez eus bet 1 152 skoliad (618 
paotr ha 534 merc'h) an darn vuiañ (631) o vezañ studierien. Notet hon eus e oa 
88 implijad ha 37 micherour.

Ouzhpenn se e c'houlenn diganeomp e vefe lakaet lennerien Al Liamm da c'houzout 
ez eo bet meneget e levr " Le Breton par les Ondes " gant " Commission de 
l'Institut de l'Université Jean-Moulin de Lyon " er gelaouenn " Les Livres ", 
niv. 223.



Ul levr skeudennaouet e brezhoneg eeun embannet gant " Imbourc'h " 

Nevez embannet eo bet gant ar gelaouenn Imbourc'h un oberenn skeudennaouet e 
brezhoneg eeun " Ar Briñsez hag an daou Alarc'h ". Aozet eo bet ar skrid-mañ e 
brezhoneg gant Juliana Brohan, diwar ur gontadenn a Vro-Bolonia, ha 
skeudennaouet gant an aozerez hec'h-unan. Un albom a gant pajennad bennak a vent
vras (21 x 29,7) a zo eus an oberenn-mañ, ur skeudenn e pep pajenn anezhi, war-
bouez nebeut, taolennoù leun-bajenn darn anezho.
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Ar re a garfe degemer al levr-mañ a c'hell skrivañ da Imbourc'h, Y. Ollivier, 7 
Bd A.-Burloud, 35000 Rennes ; ar priz anezhañ a zo 22 lur (23 lur gant ar mizoù-
kas) ; tu a zo da gaout ur skouerenn war baper " Granidelft " : 35 lur (36 gant 
ar mizoù-kas) ez eo priz ar skouerenn-se. Moulet eo al levr-mañ war offset ha n'
eus bet tennet nemet daou c'hant skouerenn anezhañ.

Kounañ a reomp ouzhpenn talbennoù un nebeut oberennoù bet embannet gant 
Imbourc'h :

- " En donvor da Vreizh " gant Jil Ewan, oberenn a bolitikouriezh. 25 lur (26 
lur gant mizoù-kas) ;

- " Antigone " gant Sofokles, lakaet e brezhoneg gant Youenn Olier. 10,60 lur 
gant ar mizoù-kas ;

- " An diskouim diwezhel " gant Youenn Olier, ur reuzc'hoari a skiant-faltazi. 
20 lur (21 lur gant ar mizoù-kas).

E miz Mae e teuio er-maez un droidigezh eus an " Divina Commedia " troet diwar 
an italianeg gant Per Bourdelles.

Ar re a garfe kaout unan bennak eus ar skridoù-mañ a c'hell skrivañ da : Y. 
Olivier, 7 Bd A. Burloud, 35000 Rennes - K.R.P. 1 534 25 Rennes.

Reizhadennoù da ober e geriaoueg " Yezhadur Bras ar Brezhoneg " 
(eil mouladur)

(Hervez evezhiadennoù an aotrou Daniel Richard eus Naoned) 

a-is lenn 528.
a-us lenn 528.
bemdez, bemnoz, bep ar mare, bep bloaz, bep eil e-lec'h 157 lakaat 163.
kalz lenn 246 e-lec'h 245.
ker lenn 371.
koulz lenn 544 e-lec'h 543.
hevelep disverkañ 430.
lakaat lakaat ivez 253 bis.
mirout lenn 277 e-lec'h 276.
nebeut lenn 246 e-lec'h 245.
ober lakaat ivez 253 bis.
rakverb lakaat ivez 522.
reoù lenn 367.
ti lenn 167.
tost lenn 585 e-lec'h 586.

En tu-hont da se ez eus chomet ur fazi er § 206, pajenn 139, pedervet linenn. E-
lec'h an nor a zo serret e ranker lenn, anat eo : un nor...
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Bannoù treset

Ul levr bannoù treset o komz eus Breizh... en un doare fantastek (ha dreist...).
" Le vaisseau de pierre ", testenn gant CHRISTIN, tresadennoù gant BILAL, rummad
" Histoires fantastiques ", " Légendes d'aujourd'hui " e ti Dargaud.

N' eo ket alies e kaver kudennoù hor Bro lakaet e bannoù treset hag e bannoù 
treset mat ken e-keñver testenn ken e-keñver tresañ.

Setu amañ eta ul levr dreist e pep doare. Istor ur porzh bihan Trehoet, e vuhez 
lakaet en arvar gant preizherien an amzer-vremañ : ar gapitalisted sikouret gant
ar servijoù stad.

Gwelout 'reer ar spered stourm o tiwanañ en ur bobl hag a zo hon hini gant he 
c'hudennoù : dilabour, diaesamant o werzhañ ar pezh a brodu daoust d' ul labour 
start, nec'hamant dirak ar galloudoù o waskañ anezhi hag o klask skarzhañ anezhi
diouzh he bro evit implij an dachenn hervez o soñj, hag o c'henel diouzh an 
nec'hamant un nerzh stourm sioul, kreñv, goapaus e-keñver ar galloud, met... un 
tamm, lakaomp dic'hortoz.

Ne fell ket din diskuilhañ amañ an doare-se, gwelloc'h eo e tizolofe hol 
lennerien anezhañ o-unan. Pouezañ a rin nemetken war an aergelc'h souezhus, 
breizhat-tre, d' am meno, met leun a gentelioù liesseurt evit an holl a gaver el
levr-mañ. Ur bern traoù bihan a gaver a-hed an tresadennoù, evezhiadennoù berr, 
hag a dizh o fal tost bep gwech.

Savet eo mat-tre an istor, ne chomer ket sac'het ur wech, hag an tresadennoù a 
zo dispar, an aergelc'h fantastek o tont eus un doare dreist-gwirvoudelezh.

Traoùigoù a vo evel just da rebech, evel an doare ma vez pouezet un tamm re war 
ar mezvier FLB-emsav-kozh daoust ma 'z eus ul lodenn a wirionez gant an daolenn-
se. Ar frazennoù brezhoneg n' int ket bepred savet dreist (met brezhoneg 'vez 
kavet...).

Aliañ ran pep hini da lenn al levr-se, reoù 'zo evit deskiñ penaos eo bet savet 
ar peulvannoù, reoù all evit huñvreal, eveldon, e teufe Breizh en he fezh da 
vezañ al « lestr maen»  dre nerzh he fobl o sevel enep ar gwaskerezh hag ar 
c'horvoerezh.

KEMO.

Ikastolak 

... a zo anv ur gelc'hgelaouenn embannet gant ar gevredigezh SEASKA he 
deus krouet 7 vloaz 'zo ar skolioù kentañ en euskareg (ikastola). Ul 
luc'hskeudenner breizhat, Yann Trellu, en deus aozet ur rummad diapozitivoù 
diwar-benn ar skolioù-se hag o diskouezet en deus endev e meur a lec'h. Neb a 
vije dedennet gant seurt dielloù a c'hell skrivañ dezhañ (Yann Trellu, 
Irrituenia, 64250 Louhossoa).

Anvioù-lec'h reizhet

Hervez ar gelaouenn La Vallée d'Aoste, niv. 1182 (miz Du 1976), ez eo bet nevez 
'zo peurreizhet holl anvioù kêrioù ha kêriadennoù ar rannvro-se, galleg he yezh.
Evel-se eo diwar-vremañ diverket-mik an italianekadur bet divizet-groñs gwechall
gant gouarnamant Mussolini.



Peur e c'hello bezañ gwelet ul lezenn heñvel oc'h advrezhonekaat an holl anvioù-
lec'h a Vreizh ?

168

E-touez ar c'helaouennoù

Gwelet hon eus niv. 2 « Ar Helenner»  ur gelaouenn liesskrivet embannet gant 
CDDP Brest (108, straed J. Jaurès). Talbennet eo « 200 Rimadell » ('m eus aon ez
eus, e gwirionez un tamm mat muioc'h eget 200 el levr). Anat eo ez eo dudius-
kenañ derc'hel soñj eus doareoù ar vuhez pa oa kreñvoc'h stad ar yezh. Lenn a 
raer er c'hentskrid :

« ... ar mammou, war ar mêz, a ouie dre ijin natur, heb gortoz labouriou 
ar re a ra war-dro psikologiez ar babigou, petra oa mad evid derhel o bugale 
laouen, digeri dezo o spered, distagella o zeod, o lakaad da zizoloi o horf hag 
ar bed endro dezo. Ha setu da betra e oa mad ar rimadellou. Bez' e oa enno eur 
gelennadurez, an hini genta, an hini bouezusa marteze. Ar hrouadur bihan, ma n' 
e neveze ket an eurvad da gleved anezo war varlenn e vamm, a jome warlerhiet, 
evel moredet e skiant.

Diwezatoh, rimadellou all a lakae ar vugale eun tammig brasoh da zeski 
meur a dra diwar-benn an dud, al loened, ar plant. Gweled a raent, dirag o 
daoulagad bamet, eur gomedienn c'hoariet gant ar yar, ar haz hag ar hi, al 
logodenn, an alhweder :

Ha 'ma ar yar o neza sei,
Hag ar hog o kana dei,
Hag ar hi war lein an ti,
'H aoza boued d'an houidi.

Daoust ha n' eo ket heñvel a-walh an daolenn-ze ouz " tresadennou beo " 
Walt DISNEY ? »

Kaieroù Kenvreuriez ar brezoneg a zalc'h da embann ingal, testennoù a-bouez e-
keñver kelennadurezh an iliz katolik. En niverenn 44 e vez kavet ur gaer a 
droidigezh eus " Enoch Arden ", Tennyson. Bet eo graet al labour-se gant an Ao. 
Cozanet (barzh Gwennael) bet ganet e Sant-Varzhin Montroulez d' ar 7 a viz Du 
1875 hag aet da anaon e Kastell-Paol d' an 21 a viz Du 1946.

Da c'houzout hiroc'h, goulenn digant an Ao. Job Seite, Skol an Aod, 29249 
Gwlseni.

Levrioù " Al Liamm " 

Dont a raio er-maez lodenn gentañ " Emgann Kergidu " a-benn daou viz bennak.
An eil lodenn a dlefe dont er-maez ur miz diwezhatoc'h. He friz a vo heñvel : 
rakpren : 26 lur franko, war baper boutin, e-lec'h 36 lur + mizoù-kas. Priz ar 
skouerenn war baper kaer a vo 32 lur ha 42 diwezhatoc'h. Betek ar 1añ a viz 
Gwengolo e c'hello bezañ rakprenet. Bez' e vo war-dro 250 pajenn e pep lodenn.

" Itron Varia Garmez " a dlefe ivez dont er-maez a-benn tri miz. Ul levr a vent 
vras eo, 320 pajenn ennañ ha 48 skeudenn gant R. Y. Kreston. An tri levr-se a zo
gwir adembannadurioù ha n' eo ket luc'hskeudennoù en « offset ».

Al levr kentañ da vezañ embannet goude a vo " Pinvidigezh ar paour " gant 
Goulven Jacq hag en deus bet priz Langleiz : ul levr 150 pajenn skeudennet.
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Davet un " dimeziñ " etre ur gêr a Vreizh hag ur gêr a Vro-Gembre

Da heul troiad pevar ezel eus kuzul-dimeziñ ar Poullgwenn en Y Bala e-kreiz 
menezioù hanternoz Bro-Gembre da vare Yaou Bask, ez eo en em gavet d' o zro pemp
Kembread amañ e Breizh e-kerz devezhioù diwezhañ miz Gwengolo : en o zouez an 
Ao. Davies, kuzulier kêr, an Itron Davies, an Ao. Pastor Owen hag ur Breizhad 
dimezet gant ur Gembreadez, homañ oc'h ober gant yezh he bro ha war un dro gant 
ar saozneg hag ar galleg a zo bet jubennour ar vodadeg kefridiel a vode 
Brezhoned ha Kembreiz. E-touez ar re gentañ e oa tud ar c'helc'h keltiek, o 
vezañ m' o deus roet lusk d' an darempredoù nevez-se, bet kemeret da heul war o 
c'hont gant tud ar maerdi : an Ao. Durand, beskadoriad ar c'huzul-dimeziñ, hag 
ivez un dileuriad eus Ti an Douristelezh bet e Bro-Gembre un nebeut mizioù a-
raok gant tri faotr eus ar c'helc'h.

Ret eo spisaat e oa endeo krog pennoù ar barrez da stardañ liammoù gant Kissleg 
im Allgäu, lec'hiet e kreisteiz Bro-Alamagn, hag o deus savez nevezik 'zo ar 
c'huzul-dimeziñ a ray war-dro an eskemmoù gant Kissleg ha gant Y Bala kenkoulz 
all. Roet en deus da c'houzout an Ao. Durand divizoù ar maerdi (a zo a-du krenn 
d' ober un dimeziñ gant Y Bala gant ma vo an darempredoù  da zont al ledanañ 
posupl en ur lakaat annezidi an div gêr da gemer perzh enno hag evit se aesaat 
an eskemmoù etre an tiegezhioù). Goude bezañ bet resisaet doareoù al liammoù hag
an darempredoù-se ez eo bet komzet eus sevenadur an div vro dre vras, hag ivez 
eus politikerezh en ur glask gouzout hag-eñ en em sant kelt tud an hevelep 
gouenn, Predeniz a bep tu da Vor Breizh, pe darn anezho d' an nebeutañ.

Kaset gant Remont ar GWERN ha Yann-Erwan HASPOT, eus Kelc'h keltiek 
ar Poullgwenn ha Kengor sevenadurel Kendalc'h.

Pobl Vreizh

Kelaouenn vrezhonek an U.D.B., embannet he deus bremañ 86 niverenn. Politikel 
eo, hogen enklaskoù a vez kavet enni war zanvezioù all. Bev-tre eo, 
luc'hskeudennoù ha tresadennoù a gaver warni. A-hervez he dije ur 1 500 lenner 
bennak. Gwir eo ez eus en U.D.B. tud yaouank kalonek o werzhañ ar gelaouenn war 
ar straed. Priz ar c'houmanant a zo 20 lur (skoazell : 30 lur), da gas d' ar 
C.C.P. 2746-79 Rennes.
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Galv da zifenn hor Gwir Natur da vout sebeliet hervez hor giz 

Pedet omp da embann :

Goude an dismegañs taolet gant ur person parrez war venoz breizhek ur 
soudard marv er stourm evit Breizh, da geñver e interamant, gwall skoueriet ma 
'z omp bet, hon eus soñjet, un toulladig a vrogarourien, e oa mall krouiñ ur 
benveg e-sell pouezañ war emzalc'h beleien a Vreizh re zigor d' an enebiezh ouzh
hor yezh hag hor Gwir Naturel.

Gwelont Testamant F. Kervendal embannet war Varr-Heol, en niverenn 
diwezhañ, hag a lar e venn kaout un oferenn hag ul lid interamant hervez he 
doare-bevañ hengounel, o nac'hañ aluzen un nebeut kantikoù e brezhoneg hag o 
c'houlenn, mar deo nac'het kement-se ouzh he zud, bout kaset rak-eeun d' ar 
vered hep tremen dre an iliz kentoc'h eget resev un oferenn c'hallek. D' ar 
vignoned deuet d' an interamant da bediñ er vered eviti hag evit goulenn 
absolvenn ar beleg kiriek eus an torfed-se enep he Gwir Natur. 

Ret eo mont un tammig pelloc'h avat ha krouiñ ur gevredigezh gouestlet d' 
an afer-se : Kevredigezh a lid Interamant e Brezhoneg, hag a vefe he fal seveniñ



mennad hec'h izili kemennet dezhi ganto dre destamant. Galv a reer eta d' ar 
vrezhonegerien a c'houlennfe ar gwir-se d' en em strollañ e-sell diazezañ ar 
gevredigezh-se hag a vefe ur gevredigezh liked, harpet gant beleien brogar.

Labour ar gevredigezh a vefe kompezañ ar gudenn, da gentañ klask degas ar 
veleien da zoujañ d' ar goulenn, d' an eil prientiñ ur chadenn a genharp hag he 
defe da bal kentañ gervel beleien brezhonegerien brogar da zont da gemer lec'h 
ar veleien parrez bep tro ma vefe interamant ur brezhoneger da lidañ ; erfin, ma
ne vije hent all ebet, da lidañ un interamant dereat e brezhoneg hep tremen dre 
an iliz, gant pedennoù er yezh er vered. An hent eta a zo kemer hor gwir ha setu
holl.

Ar re a vefe dedennet gant ar gudenn-se, a zo e gwirionez ar gwir uhelañ a
c'hell ur breizhad kaout, a zo pedet da skrivañ d'ar gelaouenn pe da n' eus 
forzh pe kelaouenn vrezhonek kristen : Barr-Heol (e Bulien), Kristenien Vreizh 
ha Bleun-Brug, Bro-Wened, Kistinid, Imbourc'h. Goude resevet an toulladig a 
respontoù a vank evit mont war-raok, e vo prientet ur vodadenn e-sell diazezañ 
ur seurt kevredigezh, gant ur poellgor karget da glemm dirak Eskibien hag 
Arc'heskob, ha diouzh ret betek Roma.
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Ur sell war 1976 : Meurzh-Ebrel

1 a viz Meurzh
Breizh : Aloubet eo sal kuzul-kêr Felger e-pad bodadeg ar guzulierien gant 
ouzhpenn 500 micherour o klemm rak serret zo bet labouradegoù er vro.

Bro-Elsaz : Mervel a ra Michel Boyé, ur c'houer eus Menezioù Vosges goude bezañ 
bet gwallc'hloazet gant ar CRSed en Epinal d' ar 17 a viz C'hwevrer diwezhañ.

2 a viz Meurzh
Iwerzhon : Reuz a vez e Béal Feirste dre ma ne asant ket ar stad saoz e vije 
graet un diforc'h etre an dud toullbac'het diwar abegoù politikel, hag an 
dorfedourien voutin.

Rusia : Ouzhpenn 80 prizoniad politikel o deus kroget gant ur stourm-naon (pe 
diskrog-debriñ) evit tamall d' ar stad he gwaskerezh hag he boureverezh 
speredel.

Breizh : Degemerout a ra kêrioù Roazhon, an Orient ha Brest strollad-sonerien 
brudetañ Bro-Iwerzhon : Chieftains (Na Taosaigh).

3 a viz Meurzh
Bro-Gorsika : Klemm a ra alvokaded Edmond Simeoni dre ma vez nac'het outo 
taolenniñ lazhadeg Aleria en ur mod skiantel. Ma vez miret ouzh an alvokaded 
ober o labour, piv zo kablus e gwirionez eus marv an daou CRS ?

Breizh : Da geñver stourm micherourien Felger e hañval ar C.F.D.T. breizhekaat e
obererezh : « Stourm labourerien Vreizh an hini eo stourm labourerien Felger ».

En Antwerpen en deus gounezet Fulup Cassard " Priz ar Pobloù o stourm " evit e 
fiñvskeudenn Ti Pri. Gounezet en doa bet dija ur priz en Oberhausen (Bro-
Alamagn) e 1973.

4 a viz Meurzh
Euzkadi : Lazhañ a ra ar " Guardia civil " 4 den ha gwall-c'hloazañ ouzhpenn 100
e Vitoria e-pad ur vanifestadeg ; 10 000 den o kemer perzh enni, micherourien en
o zouez harzet al labour ganto abaoe miz Genver.
Bodet e oa an holl en Iliz Sant-Andrev p' he deus tennet ar Guardia civil goude 
bezañ taolet greunadennoù flaerius 'barzh an iliz ha torret ar prenester.

5 a viz Meurzh



Okitania : Kudennoù ekonomikel a sav gant gwinerien Okitania. E-pad ur 
vanifestadeg e Narbon eo bet tennet war an dud gant CRSed met ivez war ar CRSed 
gant tud 'zo. Ne vo ket komzet kalz eus ar paotr bet lazhet gant ar CRSed. Met 
er c'hontrol e vez graet kalz a vruderezh e-ser interamant ar CRS. Deut an Ao. 
Poniatowsky, ministr-stad gall d' an interamant. Tristat tra ! Breizhat e oa ar 
CRS-se. Piv en deus tennet da gentañ ? Hervez ar Stad, evel just, ar 
vanifesterien an hini ' oa met hervez an tu all e oa ar CRSed. Piv eo ar 
c'hredusañ avat ?

Kanada : En un diskleriadur e tamall izili kendalc'h keltiek Kanada da Jean 
Lecanuet ministr gall ar barnerezh, « gwaskañ ha toullbac'hañ ar stourmerien 
vrezhon » ha goulenn a reont groñs e vefent lezet da vont diouzhtu.
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Bro-C'hall : Gwallziframmet eo bet ranndi Raymond Marcellin e Kêr-Bariz. Evel 
just e kav dezhañ eo sot-nailh, droch-mik ha digalon seurt doareoù. Anzav a ra 
memestra : « Riskloù ar vicher eo... ».

6 a viz Meurzh
Bro-Euzkadi : Ouzhpenn 60 000 den a gemer perzh en obidoù ar re bet lazhet gant 
ar Guardia, en Iliz Sant-Andrev e Vitoria.

7 a viz Meurzh
Breizh : Goulenn a ra start ar c'hC.O.B.A.R. (Kuzulioù breizhat a-enep d'ar 
gwaskerezh) dieubidigezh an dud toullbac'het abalamour d' o mennozioù hepken.

8 a viz Meurzh
Bro-Euzkadi : Lazhañ a ra ar Guardia civil ur micherour yaouank 18 bloaz, e-kerz
ur vanifestag. Ouzhpenn un hanter vilion a dud a save a-enep d'an tonkadur graet
d' ar vro gant gouarnamant Madrid.

9 a viz Meurzh
Bro-C'hall : Pedet eo Alan Stivell da reiñ ur sonadeg e Pariz da geñver " Gouel 
etrevroadel ar C'hanaouennoù " a oa an talbenn anezhañ " Festival de la chanson 
française " ! Aet eo di memestra met setu perak emichañs en deus kinniget e 
donioù e saozneg, e brezhoneg hag... e galleg.

14 a viz Meurzh
Bro-Gorsika : Krouet e vez ur strollad nevez pe gentoc'h un " Talbenn 
Dieubidigezh " a unano an holl vroadelourien a stourm evit emrenerezh hep 
reformelezh na treuzvarc'had ebet, nemet evit ma vefe anavezet gwirioù broadel 
ar bobl gorsikat. Ha ni Bretoned ?

15 a viz Meurzh
Bro-Euzkadi : Ur flatrer an hini eo a zo bet drouklazhet e Portugalete rak 
frifurchal a rae en Emsav Euzkadi. Tamallet e oa bet gant an E.T.A.

16 a viz Meurzh
Bro-Iwerzhon : Mont a ra an Ao. Liam Cosgrave, ministr kentañ Iwerzhon d'ar 
Stadoù Unanet. Hervez e genlabourerien eo bet aozet ar veaj-mañ evit mirout ouzh
an Iwerzhoniz divroet er Stadoù Unanet da gas arc'hant hag armoù da 
vroadelourien hanternoz Iwerzhon.

19 a viz Meurzh
Breizh : Dieubet eo an Ao. beleg Lebreton, person Gwanac'h, bet plantet en toull
d' ar 24 a viz Here 1975. Lakaet e vez dindan evezhiañs ar bolis ha difennet eo 
outañ kuitaat an departamant. Chom a ra 5 Breton c'hoazh er prizon.

20 a viz Meurzh
Bro-Okitania : Stouvet e vez gant simant ha brikennoù dor vras Lez-Varn an 
Armeoù e Bourdel. Graet eo bet kement-mañ gant un tregont den bennak eus ur 
strollad anfeuls a damall e vije plantet en toull ur paotr yaouank nac'het 
gantañ ober e goñje ha kroget gantañ ur stourm-naon adal ar 26 a viz C'hwevrer.



Breizh : Kuzul ar Brezhoneg, strollet ennañ 15 kevredigezh, a c'houlenn e vije 
anvet e Sant-Brieg un eskob brezhoneger, emskiantek eus « talvoudegezhioù 
sevenadurel » ar vro, a-du gant mennozioù breizhek ar yaouankizoù.
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21 a viz Meurzh
Breizh : Plijadur vras a zo gant aozerien ha barnerien Kan Ar Bobl (Alan Stivell
en o zouez) en Oriant. War wellaat kalz eo aet kanerien ha sonerien ar vro. 
Dibabet e vo Myrddhyn, an telennour yaouank, da vezañ dileuriad ar vro e 
kenstrivadeg Keltawel e Killarne.

24 a viz Meurzh
Stad-C'hall : Adsinet eo a-benn ar fin Disklerladur Europa Gwirioù Mab-Den gant 
gouarnamant Pariz. Ar gwir zo eta gant n' eus forzh piv da damall tra pe dra a 
yafe a-enep da destenn an diskleriadur nemet e vije kaset seurt tamall dre 
hanterouriezh Bro-C'hall...

25 a viz Meurzh
Breizh : " Gouelioù Pask c'hwerv e donvor da Enez Eusa ". Sed an titl roet gant 
Zavier Grall d' e bennad war " Le Monde ". Emañ miliadoù ha miliadoù a laboused-
mor o vervel. E gwirionez e ouzer bremañ eo bet lezet al lestr-eoul " Olympic 
Bravery " da skuilhañ e vouzelladoù flaerius war-c'horre ar mor e-pad ouzhpenn 
ur mizvezh hanter en abeg d' un istor arc'hant : ma vije bet tennet al lestr 
kuit ne vije ket bet tu d' ar gretaourien reiñ digoll evit ar gwallzarvoud.

30 a viz Meurzh
Breizh : Sonenrollañ a ra Alan Stivell daou don nevez war ur bladenn vihan : " 9
Breton 'barzh prizon " ha " Gwriziad difennet ".

« Na vez anaet hon droedoù, na vez an O.N.U., na vez an U.N.E.S.C.O... 
Peseurt plijadur 'vidomp Bretoned diouzh Bro-C'hall bout staget... » Skingaset e
vo koulskoude ur wech d' an nebeutañ gant pep skingomzva.

2 a viz Ebrel
Korsika : Ouzhpenn 10 000 den a gemer perzh en ur vanifestadeg didrouz aozet e 
Bastia evit ma vefe dieubet Edmond Simeoni hag e gamaladed (Miret e oa bet outo 
evit ar bempvet gwech.) Un dek bennak a vaered a oa e penn an dibunadeg. Klozet 
e oa bet gant kenwerzhourien ar gêr-se stalafioù o stalioù da ziskouez e oant a-
du. « Biskoazh n' eus bet kemend-all a bouez gant ar stourm evit an emrenerezh e
Bro-Gorsika, » eme aozerien ar vanifestadeg.

4 a viz Ebrel
Breizh : Skingaset eo " Gwriziad difennet " kanaouenn nevez Stivell e-pad an 
abadenn skingomz " Liv an Amzer " ha kavet eo « dipitus » ar ganaouenn-mañ gant 
rener an abadennoù.

5 a viz Ebrel
Bro-Gorsika : Dibunañ a ra e straedoù Bastia 8 000 bennak a dud o c'houlenn 
start dieubidigezh Simeoni hag e gamaladed.

Huchal a ra an engroez a-enep da vaer Bastia, displeget gantañ banniel ar Stad-
C'hall ha sevel a reont o mouezh : « Holl a-gevret evit difenn ar frankiz, 
kement den a chom en enezenn a zo en em gavet a-du evit diskleriañ eo deut ar 
mare da echuiñ gant ur politikerezh atahinus ha gwaskus ».
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7 a viz Ebrel
Okitania : Saotret eo bet monumant Georges Pompidou e St-Flour dre skuilhañ liv 
gwenn warnañ.

8 a viz Ebrel
Bro-Spagn : Berzhet e oa ur vanifestadeg e Kêr-Madrid evit goulenn dieubidigezh 
prizonidi bet harzet war abegoù politikel. Dres, e vo harzet 15 den e-kerz ar 
vanifestadeg-se. Lezet e vint da vont diwezhatoc'h rediet avat da baeañ bep a 



dell-gastiz a 300 000 peseta (20 000 lur gall nevez).

9 a viz Ebrel
Bro-Euzkadi : 2 archer a zo bet skrapet gant an E.T.A. ha kaset trema Hanternoz 
Bro-Euzkadi (dindan dalc'h Pariz). Evit reiñ dorn d' ar Guardia civil he deus ar
bolis c'hall kaset 7 emsaver eus kreisteiz ar vro (dindan dalc'h Madrid) da 
Enez-Yeu.

Breizh : Dieubet eo daou emsaver all eus prizonioù Pariz, R. Laluyeau hag Andrev
ar Gall, ha lakaet dindan evezhiañs ar bolis.

10 a viz Ebrel
Bro-Euzkadi : Lazhet eo bet ar greantiour bet skrapet gant an. E.T.A. d'an 18 a 
viz Meurzh. Goulennet e oa bet un daspren a 200 milion peseta (13 milion lur 
gall). Miret e oa bet ouzh tiegezh an den gant gouarnamant Madrid mont e 
darempred gant tud an E.T.A. Ar wech kentañ eo avat eo bet lazhet o gouestlad 
ganto.

Graet e oa bet dija ur skrapadenn a seurt-se gant an E.T.A. e miz C'hwevrer met 
dieubet e oa bet ar greantiour war-lerc'h paeamant an daspren gant e familh.

11 a viz Ebrel
Stad-C'hall : Medalennet eo (" Ordre du Mérite ") 10 CRS bet gwallc'hloazet e-
pad " brezel ar gwin " e Narbon.

12 a viz Ebrel
Bro-Euzkadi : Harzet e vez 97 den tamallet dezho bezañ ezel an E.T.A. da heul 
marv ar greantiour.

15 a viz Ebrel
Bro-Rusia : Goude bezañ bet graet ur veaj e Bro-Ganada hag er Stadoù Unanet e 
tiskler Leonid Pliouchtch, unan eus ar re bet divroet gant ar Stad soviedel : « 
Gwelet em eus ar Stadoù Unanet heuliet ganto hent ar gapitalouriezh hag anaout a
ran an Unvaniezh Soviedel oc'h heuliañ hini ar gomunouriezh. E gwirionez n' eus 
ket a ziforc'h etrezo, n' eo ket gwelloc'h an eil eget egile. Darn vrasañ an dud
ne welont ket ez a ar bed da goll... »

E-keit-se e vez reuz e Moskow da geñver prosez ur paotr yaouank Mustapha 
Djemilev o stourm en emsav an d-Tatared. Forbannet eo bet ar bobl-se gant Stalin
e 1944 ha goulenn a ra an d-Tatared mont da vevañ en-dro en o bro wirion. Deut e
oa Andrei Sac'harov, ar jedoniour brudet, hag e wreg da zifenn ar paotr yaouank 
met miret e voe outo mont tre. Setu m' en deus roet Sac'harov ur flac'had da 
zaou archer hag he deus e wreg skoet gant ur c'homandant evit sevel a-enep d' an
doare ma vez barnet an dud du-hont.
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18 a viz Ebrel
Kregiñ a ra Per Loquet, unan eus an emsaverien bet plantet en toull 8 miz 'zo, 
gant ur stourm-naon.

Euzkadi : Ur seurt devezh ar vro eo an " Aberri Eguna " e Bro-Euzkadi. Ar bloaz-
mañ e oa bet difennet groñs ar vanifestadeg gant gouarnamant Madrid. E Pampelona
e oa al lec'h-emgav, kêrbenn istorel Euzkadi. 60 kilometr tro-war-dro e veze 
kavet war bep hent ar Guardia o harzañ an dud. Miret e oa bet ouzh tud an 
hanternoz treuziñ an harzoù. Aze eo bet lazhet un den yaouank en doa klasket 
treuziñ memestra.

E-keit-se, e bered Gipuzkoa, e veze degaset bleunioù a-viliadoù gant an dud war 
bez Angel Otaegui, bet lakaet d' ar marv gant ar stad e miz Gwengolo 1975.

20 a viz Ebrel
Iwerzhon : Emañ miliadoù ha miliadoù a dud ali gant izili ar Sinn-Féin hag an 
I.R.A. o tibunañ e straedoù Dulenn, Béal Feirste ha Londrez evit lidañ tri-
ugentvet deiz-ha-bloaz emsavadeg Pask 1916. Klask a ra manifesterien Béal 



Feirste aloubiñ an archerdi, ha pevar den a zo harzet.

Bro-Rusia : Kondaonet eo an emsaver tatarian Mustafa Djemilev da chom e-pad ur 
bloavezh hanter en ur c'hamp-labour evit e « obererezh broadelour ».

25 a viz Ebrel
Breizh : Ouzhpenn 7 000 den en em vod e Kastell an Duged e Naoned da geñver 
Gouel an Unvaniezh. 37 strollad a bep seurt a gemere perzh er gouel. En em 
luziañ a ra kazetennerien " Ouest-france " e-touez diskleriadennoù pep strollad 
o pouezañ a-ratozh kaer war pezh a ziforc'he an dud. Met ne vo graet anv ebet 
eus pezh a zo bet diskleriet gant daou zen a unan an holl : Per Denez hag Alan 
Stivell.

« Gwelloc'h e vefe da Bariz teurel evezh rak ur fin 'vo d' hon pasianted-
ni. Den amañ ne faot dezhañ kavout gwad war e zaouarn nemet e vefe lakaet dezhañ
gant un den all bennaket... Keit ha ma chomo an Naoned hep bout staget diouzh 
Breizh, me ha c'hwi Bretoned, e chomo kaoc'h diouzh hor reor... » - Alan Stivell
Kochevelou.

« N' eus ket tu da c'hortoz ken. Ar gwirioù a gemerimp an hini eo a zeuimp
a-benn da gaout. Ur gerstur nevez a rankomp dibab evit awenañ ar stourm evit an 
dieubidigezh e Breizh, ar gerstur-se, an hini eo a dle lakaat buhez e stourm an 
holl bobloù bihan, drezañ e vo sevenet an emvererezh e Breizh : an Emrenerezh an
hini eo !

« Kamaladed ! ni 'zo bremañ e penn un hent a gaso ac'hanomp betek ar 
frankiz pe ar marv. Dibabet hon eus ar frankiz. Hor stourm a zegaso an trec'h da
Vreizh ha d' he fobl. Bevet Naoned e Breizh ha Bevet Breizh ! » - Per Denez.

28 a viz Ebrel

Breizh : Klemm a ra ar C.E.L.I.B. e vije bet lakaet emsaverien en toull gant ar 
stad : « Kement-mañ a ya a-enep da zDiskleriadur Europa Gwiriod Mab-den ».
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29 a viz Ebrel
Breizh : War washaat ez a stad Per Loquet, unan eus ar brizonidi vrezhon. Chalet
eo ar vedisined abalamour d' e yec'hed.

BREWALAN.
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Per ar GALL

Ar skouerennig-vag

Ne vern petra a c'hoarvezo 
Pezh a zo dleet a vezo

Ret eo d' an holl mervel teir gwech 
Kent evit arsav en diwezh.
" Diougan Gwenc'hlan "
BARZHAZ BREIZH

« Ur gwir vicher eo ! » eme Yann Trebaol en ur sevel e lunedoù a-ziwar al 
labour e oa dalc'het gantañ.

Un den kozh oa Yann, bet skolaer gwechall, o vevañ war e leve abaoe 
ouzhpenn pemzek vloaz hag en doa tapet an tu da chom e-maez trubuilh ar 
c'hantved oc'h ober evel un distro d' e vugaleaj o fardañ bigi a bep seurt, 
heñvel ouzh ar re a vez gwelet c'hoazh, amañ hag ahont, en hon ilizoù. Ar bigi 
bihan-se savet diwar garantez hag ampartiz tud aet da anaon meur a vloavezh 'zo,
tud a feiz a ouestle o labour dister d' un Itron Varia pe d' ur Sant kozh 
bennak.

« Petra 'ta eo ar vag-mañ emaout o pleustriñ warni ? » a c'houlennas Job, 
e amezeg tostañ, ur c'houer ken oadet hag eñ hag a selle ouzh traoù ar mor evel 
ma ra ur yar ouzh ur gontell verglet.

« Un " terre-neuva " eo, eus ar re a yae d' an Douar Nevez da vorueta.

Ya, un " terre-neuva " eo. Met ne ouzon ket ha dont a rin a-benn anezhañ 
gant va daoulagad aet ken gwan gant an amzer hag ar bizied-se a zo o krenañ, o 
krenañ, d' ar mare, end-eeun, ma vefe ret dezho bezañ start ha difiñv da 
skoulmañ, tu bennak, ur gordennig ken moan ha neudenn ur gevnidenn. »

« Un druez e vefe diskregiñ bremañ, Yann, gant ar brav ma teu ganit. Unan 
eus ar re vravañ am eus dichañset gwelout biskoazh, sur. »
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« Memestra, mall 'zo ganin echuiñ, hag an abretañ ar gwellañ, ken skuizh 

hag en em santan gantañ. »

« Plijus eo, evelato, nann... krouiñ gant e zorn un dra evel-se a denn da 
oberenn un arzour ? »

« Ya, ya, met skuizhus eo ivez, ur spont !

Evit ober ar c'houc'h n' eo bet nemet nebeut a dra, bremañ, n' em eus 
kroget gant ar paramantoù, ez eo un afer all !

Ha neuze, traoù 'zo... Sell ! Evit sevel ur rod-stur a-zoare, gant he 
daouzek gwerzhid, ret eo bet din poaniañ tri devezh lerc'h-ouzh-lerc'h, eus ar 
beure betek an noz, ken diaes ha ma oa soudañ an eil ouzh eben an disterachoù-
se.

Hag, a-benn ar fin, n' on ket plijet gant va rod-stur... ! »

« Gast ! Tri devezh ! »

« Ya da ! Tri devezh. Da gentañ ne ouien ket penaos em em zibab. Esaet em 



eus un doare hag un doare all ha neuze unan all c'hoazh ha n' on deuet a-benn 
eus va zaol nemet pa 'z eo ganet din ar menoz da begañ ar gwerzhidoù war un tamm
paper kent soudañ warno kelc'h ar rod ha, goude, ar c'hreiz. »

« Ijinus out, Yann gaezh, war a welan. »

« A ! N'eo ket gant ar bizied hepken e vez graet un dra seurt-se, gant ar 
spered ne lavaran ket.

Ne da ket d' ober goap ouzhin, Job, hogen, abaoe m' am eus kroget gant ar 
vagig villiget-mañ, ne gavan ket ken va c'housk evel a-raok.

A-boan m' emaon astennet war va gwele setu ar menozioù o teredek a-benn 
herr da zañsal em c'hlopenn evel korriganed war al lanneg : « Ha ma vefe peget 
ar gordenn-vevenn da gentañ, gant peg plastik, ouzh ar wiadenn-nilon ha, neuze, 
troc'het an danvez a-hed ar gordennig gant va houarn-da-soudañ ? Tu a vefe d' 
ober gouelioù eus ar c'hentañ !... » pe : « Va Doue ! Aes-tre e vo sevel ur 
gwindask a zoare o verniañ togoù-biñs kouevr an eil re war ar re all ouzh o 
soudañ kenetrezo... ha tro d' an doullerezh, aet da durgn ur wech stardet he 
zroad e karvan va biñs-taol ! »

Kompren a rez bremañ, Job, perak ez on ken skuizh.

A-wechoù, paneve an hini gozh o kousket em c'hichen, hag hi skañv he 
c'housk, e c'hellez krediñ, e vefen prest da vont, e kreiz an noz, da seveniñ 
pezh emaon o paouez ijinañ, gant aon na vo aet kuit ar menoz anezhañ da vare 
tarzh-an-deiz.
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Un diot ac'hanon, va Job kaezh, un diot an tammig ac'hanon. Setu. 

Gwashoc'h eget un inosant ! »

« Ne c'hellan ket ! Esaet em eus, hag e choman da straniñ ha da lugudiñ 
evel ur genaoueg, oc'h ober netra nemet soñjal ha soñjal em bag ha penaos plediñ
ganti.

Iskis eo, a-hend-all, war-nes he c'has da nijal edon, ar vag, he gwernioù,
he c'herdin hag all, ha me o sellout ouzh ar skinwel..., ur film a-zivout al 
listri-dre-lien e oa... evit ur wech, ya, em boa diskroget diouzh va « aner » 
evel ma lavaran... ha petra am eus gwelet dre zichañs o tremen war ar 
skramm ?... Va bag, breur kozh, va bag kosteziet mistrig ouzh stribourzh, o 
skeiñ war-zu an Douar Nevez, he holl ouelioù c'hwezhet brav gant un avel a-du ha
ken kaer e oa, ken kadarnik all o troc'hañ hent war ar Mor-bras m' en deus 
lammet va c'halon em c'hreiz.

Tridal a raen gant al levenez, ur souezh, evel unan o kejañ dre zegouezh 
gant un dra dic'hortoz hag anavezet mat ha karet koulskoude.

Ne oan mui em c'hador-vrec'h, me, an hini kozh, sammet gant an oad, debret
va izili gant ar remm... Yaouank-flamm e oan adarre ha war bourzh an teirgwern-
se !

An dremmwel divent hag ar mor en em lede dirak va daoulagad, hag an avel a
skourjeze va divjod ha war va muzelloù e kleven blaz benniget holen ar fru.

Ne badas ar weledigezh nemet amzer ul luc'hedenn, siwazh, ha ne voe ken, 
er gador-vrec'h, nemet ur paour kilhog dibluet, izel ar gribenn gantañ... un 
tamm pilhenn doull-didoull mat da vezañ stlapet da voest al loustoni, badinellet
ha va fenn evel o vont e-maez un huñvre hiraezus.

Bo ! N' eo ket da voest al loustoni eo ez on mat da vezañ stlapet... gant 
ar re foll, ya... e Kemper !

Ar vag-se e yelo va c'hroc'hen ganti ha va skiant-vat war un dro.



E-pad ar predoù n' eo ket gant va boued eo emaon... war bourzh " Breizh da
viken " ne lavaran ket.

Stampañ a ran gorre ar pont gant ar vabourzhidi, prest da lammat er 
skeulioù-gwern d' ar galv kentañ... emaon o chaokat diotachoù gant Fañch, ar 
c'heginer, atav oc'h ober war-dro e forn evel Paolig war-dro e gaoter vras... pe
oc'h hegasiñ Fridu, ar c'hi... pe c'hourvezet em brand, o spiañ ar c'housked da 
zont, ouzh lusk al lestr o sevel goustadig gant dour an donn ha, neuze, o 
splujañ pounner en donn a heul. Hag e vez, bep taol evel ur skrijadenn a red dre
ar c'houc'h a-bezh, eus ar staon betek an aros, a-raok dezhañ en em zisammañ 
adarre en ut zianalañ hir evel unan hag a zo tenn al labour gantañ.

182
Brav eo bezañ en tomm, kentoc'h eget er-maez, war an delezioù... A-benn 

peder eur koulskoude...

Ma !... Me 'zo 'koll amzer amañ o rannañ kaozioù diskiant ha va zrevell ne
da ket war-raok. »

« Petra eo an tamm koad-se, Yann ? »

« Un tamm koad ! Un tamm koad ! N' eo ket un tamm koad eo ! Se 'zo un 
delez. Sell, emaon o stagañ warni an " hent-houarn ". Ne ouzon ket hag ez eo an 
anv mat e brezhoneg.

Evel ma welez, gant neudenn dir e vez graet hemañ, staget a-hed an delez, 
war an tu krec'h, gant tammoùigoù neudenn-lin, pevar warn-ugent anezho evit 
delez ar vizan. Hag ur skoulmig bep tro. N' eo ket echu evit c'hoazh... Ha n' on
ket plijet gantañ. Ne zeu ket diouzh va c'hoant.

Marteze ne ouzout ket petra eo ar bitrak-se, daonet ha benniget tro ha 
tro. Ar benveg-se, un orjalenn anezhañ, tevoc'h eget va biz-meud, a zo gweet 
warnañ ar c'herdin mat da lasañ ar gouelioù, hag an dud a grog ennañ da vont 
gant ar " stleug ", ur gozh kordenn voan ha risklus e-skourr ouzh an delez.

... « Un dorn evidout hag un dorn evit al lestr !... » Dit d' en em zibab,
memestra, da zastum ar ouel hag hi c'hwezhet-dic'hwezhet gant an avel... Hag ur 
pezh hini, peurvuiañ, pa vez ret mougañ prim ha prim gouelioù ar wern-vizan, 
mougañ ar gouelioù-stae ha lakaat tro e rizoù ar ouel-gorn hag ar ouel-vras.

Ha pa vez yen an amzer, yen da skornañ, an hent-houarn-se a zo dit evel un
tamm metal ruz-glaou a zev palv da zorn ha da vizied betek an askorn.

Ouzhpenn unan am eus gwelet, morzet o bizied outo, hejet-dihejet gant ur 
ouel ken reut hag ur follenn houarn, diskregiñ a-daol-trumm ha difaragoellañ 
betek ar mor pe war ar pont. »

« Te ac'h eus gwelet, Yann ? Met me a grede... »

« Petra ?... Gwelet ? eme Yann gant ar souezh, « lavaret em eus " gwelet "
?... Nann da ! N'em eus ket ! Met e-giz-se e oa an traoù gant ar baotred a-
wechoù, te 'oar. »

. . . . . . . . . . . . .
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Da ziv eur diouzh an noz Yann ne gouske ket. Atav e oa gant e hentoù-

houarn ken diaes da stagañ ouzh an delezioù hag int prest, bewech, d' en em 
weañ-diweañ divalav-tre.

« Ha ma vefent graet gant ar wrizienn, e dir ivez, am eus prenet da vont 
da besketa ? Aesoc'h e vefe ganti, emichañs. C'hoant am eus mont da welout... 
Ya, met an hini gozh ? »



Didrouz kaer, war beg e droad, ez a Yann dre ar gambr. Digeriñ a ra an nor
en ur deurel evezh bras da virout outi da wigourat war he mudurunoù, hag eñ en 
traoñ, gant an diri.

Aesoc'h, kalz aesoc'h eo gant an neudenn-mañ a chom eeun, ur marzh, hag 
hebleg koulskoude.

A-benn an hanter-eur e vo echu an delez kentañ ha neuze... Mat ! Dav d' an
eil ?... Ne vo ket hir... evit teir eur, d' ar gwele adarre !

Skuizhus eo, avat, labourat war draoù ken munut-se ouzh goulou deiz ar 
c'hleuzeur tredanel... Badaouus eo zoken, strobinellus.

Serriñ a ra Yann e zaoulagad ur pennadig. Ehanañ a ra ha kouchañ ur 
c'hornad... « Tost teir eur ! Deomp dezhi, d' an eil delez ha buan ! »

Kemer a ra an neudenn dir.

Pegen tev eo... ha yen.

Pounner eo e benn. N' eo ket fur, ivez, bezañ amañ, d' an eur-mañ noz, o 
c'hoari bagig.

Sell 'ta ! Ur boud mouget a zo o sevel d' e ziskouarn... Ar gwad ? N' eo 
ket ar gwad.

Ar boud a ya war greñvaat, war greñvaat, ur c'hwitelladenn eo deuet da 
vezañ en ur par berr, ur c'hwitelladenn diehan, skiltrus, dastroc'het a 
youc'hadegoù bouzarus hag a daolioù pouezus heuliet a zisac'hadurioù dour hag a 
fuc'hadennoù hir...

Deuet eus don-donañ eñvor guzhetañ Yann ur soñj a darzh.

E zaouarn, krignet gant ar yen ha ma 'z eo an hent-houarn, a zo tamm-ha-
tamm o tigeriñ daoust dezhañ, e dreid kollet ar stleug ganto, hag ar ouel dir o 
stlakañ outañ garv, gouez, didruez, dindan nerzh ar gorventenn.

Ne chom nemetañ war an delez.

Dirak e zaoulagad dispourbellet gant ar spont, skeudennet ouzh damskleur 
ur seurt goulou-deiz, gorrek, meurdezus, teogus, e sav un donn ramzel ken uhel 
ha begig-beg ar gwernioù.
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Mont a ra war-raok, uheloc'h-uhelañ. Mont a ra, diseblant, gwer treuzwelus

he fenn, he c'hribell a spoum gwenn-erc'h diframmet gant an avel dirollet, 
heñvel ouzh stlejennad ur steredenn-lostek.

Ha daoust ha n' eo ket gant e eskern hepken e chom Yann bremañ a-istribilh
ouzh an hent-houarn loskus en em glev gant an avel ha gant ar ouel ha gant ar 
mor evit ober e stal dezhañ ?

C'hwezh yen-sklas an Ankou a zeu gant c'hwezh an donn a zo endeo o skubañ 
ar pont eus ur penn all d'egile.

. . . . . . . . . . . . .

« Ha penaos emañ Yann hiriv, Katell gaezh ? »

« Na fall na mat, Job. Chom a ra astennet war e wele, difiñv, digor e 
zaoulagad, hep rannañ grik.

N' en deus ket a derzhienn.



Ar mezeg ne oar dres peseurt kleñved a zo gantañ...

O va Doue ! Pa soñjan !... Kavet em eus anezhañ en e lab, e kreiz an noz, 
neuz un den mezv-dall gantañ, liv ar marv en e gerc'henn, a-c'hwen e gein war al
leur diouzh un tu, e vagig, torret a dammoù, diouzh un tu all, hag eñ o 
tifronkañ hag o tifronkañ hag o randoniñ dibaouez un dra evel : « an hent-
houarn, an hent-houarn... » pe me 'oar... ?

D' e oad, ma n' eo ket un druez ! »

Plougernev, 21 a viz Kerzu 1974
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Yeun ar GOW

EÑVORENNOÙ

(dibenn )

Trede pennad

AR PEZH A C'HOARVEZAS GANIN E-PAD AR BREZEL

Peurechu e oa, e miz Gwengolo, an ti am boa graet marc'had da sevel din 
daou vloaz kentoc'h. « Ret eo deomp mont dezhañ da chom diouzhtu, » a lavaris d'
am gwreg, « pe a-hend-all, e vo lakaet repuidi ennañ. » E-doug an dilojadeg e 
kavis, e grignol va zi kozh, ur bern paperioù didalvoud, evel kazetennoù 
diamzeret ha mouladurioù a bep seurt. O c'has ganin a vije bet atrediñ ganto va 
zi nevez. Setu m' o diskennis el liorzh da zeviñ, ar pezh a gavas iskis gwreg ar
mestr-skol. Raktal e kontas er vourc'h edon o tistrujañ skridoù re arvarus din 
da virout hag a oa gwell ganin tanañ gant aon o c'havjed em zi da geñver ur 
furchadeg gant ar polis.

Souezhus e oa ar gasoni a vage ouzhin hag a badas keit hag ar brezel, pa 
veze dalc'hmat oc'h ijinañ ur gaou nevez diwar va c'houst.

. . . . . . . . . . . . .

D' an 19 pe d'an 20 a viz Here, e c'hoarvezas ganin un taol displijus n' 
edon ket war-c'hed anezhañ. (Lakaat amañ ar pennad-skrid am eus savet diwar-benn
ar furchadeg a voe graet em zi gant an archerien.) (1)

(1) Ne oa ekrid ebet da heul.
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Ouzhpenn me a voe heskinet an deiz-se, pa 'z eo gwir e reas ar polis war-

dro c'hwec'h kant furchadeg dre Vreizh a-bezh. Teulioù a ranke ministrerezh an 
Diabarzh da gaout evit prouiñ anat e oa un emglev kuzh etre an Alamaned ha 
paotred Breiz Atao a oa disfiziañs warno d'o skoazellañ da gaout an trec'h war 
Vro-C'hall. Dizale e ouezis e oa bet an archerien o furchal e presbital 
Skrignag, e tiez daou amezeg din, J. Madeg ha Joz ar Roue, hag e hini ur mignon 
all eus Lennon.

. . . . . . . . . . . . .

Nebeud a geleier a gleve tud eus an a-dreñv eus ar pezh a dremene war an 
harzoù hag en tu-mañ da greñvlec'hioù al linenn Maginot. Pegadoùigoù dister a 
veze en ur c'hoad frank war lez ar reter d'an Elzas, ha setu holl.

Ur soudard hag a anavezan mat, touller puñsoù eus e vicher, bet laosket da
vont d' ar gêr da dremen un nebeut devezhioù, a lavaras din e vrezele en takad-
se. Ne glemme ket eus ar vuhez a rene eno, nag eus ar boued. Ma oa yenoc'h an 
amzer eget e Breizh, e veze gwisket mat, met war evezh e veze dezho bezañ dav 
bepred, gant aon da vezañ tizhet gant tennoù an enebourien. Boazet e oa da 
argadiñ ar re-mañ gant paotred all, Bretoned eveltañ ha, war e veno, koulz 
brezelourien ha re Hitler.

« N' hor spontont ket, » emezañ, « pa ne dint tamm ebet re deomp. » E tiez
dilezet Bro-Elzas, a gendalc'he-eñ, e oa ur vezh gwelout an droug o devoa graet 
ar C'hallaoued. Ne gaved enno nemet arrebeuri brevet, gwer, boutailhoù ha 
sklasennoù torret hag, alies, taolioù kac'het warno, resped deoc'h. « Ha 
koulskoude, » a zistage va zonier puñsoù gwall-skoueriet, « tud ar vro-se a zo 
ivez Frañsizien, neketa ? »



. . . . . . . . . . . . .

Hir ha kalet e voe ar goañv, met tud trugarezus a soñjas er soudarded. 
Hirvoudus e oa dezho ar brezel iskis-se, evel ma raent outañ, hag o dalc'he pell
diouzh ar gêr hep an disterañ tro da ziverglañ o armoù war vugale Adolf a oa o 
paouez aloubiñ Polonia e teir sizhun. Evit dizinouiñ brezelourien an Deirvet 
Republik, e voe savet div oberenn a dalvezas, moarvat, da leuniañ yalc'h ar re a
bleustre ganto : Ar C'hoariva en Armeoù ha Gwin tomm ar Soudarded.

Evel-se ez eas ar mizioù goañv e-biou ; endra ma lavare ar skingomz hag ar
c'helaouennoù : « Trec'hiñ a raimp rak ar re greñvañ omp ! » Met penaos kaout an
trec'h war an Alamaned pa choment motet ha diflach a-dreñv o harzoù ? Nec'het e 
oa ar C'hallaoued pa ne ouient ket penaos sailhañ warno evit dont a-benn 
anezho ?

287
Soñjet e voe skorañ Finlandiz, d' an ampoent e brezel ar Rusianed, neuze 

mignoned d'an Alamaned pe, da vihanañ, e peoc'h ganto. Kalz droug o devoa 
gouarnamantoù Pariz ha Londrez ouzh Rusia war-lerc'h an digouvi a roas d'an 
ofisourien dileuriet evit aozañ ganti ur feur a genskoazell d' ar mare m' edo 
Hitler o c'hourdrouz aloubiñ Polonia hag a voe rannet da c'houde etrezañ ha 
Stalin. N' edod ket tost da ankouaat ur seurt dismegañs ha laouen e vijed bet o 
reiñ lamm da Ramz ar Reter a wareze kein ar Reich.

Lestradoù Gallaoued, paotred eus an toleadoù meneziek, boazet ouzh ar 
yenien hag an erc'h, a ziskennas e Norvegia, aloubet gant Alamaned dilestret 
enni. Tizhout a rejont Narvik a zo, er penn uhelañ d'ar vro, ur porzh-mor 
damdost d'ar Finland. Neuze ec'h embannas Reynaud, ar ministr en devoa
kemeret lec'h Daladier, e oa troc'het hent an houarn ouzh an Alamaned. Ac'hano, 
hep mar, eo e tenne ar re-mañ peadra da aozañ an dir a implijent da c'hoveliañ o
armoù.

Ur c'heloù ken pouezus a laouenaas an holl o reiñ dezho spi na c'helle ket
ar brezel padout pell amzer ken.

. . . . . . . . . . . . .
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E derou miz Mae 1940, em boe tro da vont da Gastellin evit ezhommoù va 

micher. Kentañ den a gavis dirazon a voe va c'heneil Charlez Gaonac'h dindan e 
zilhad soudard. Edo e zevezhioù vak oc'h echuiñ, pa ranke, antronoz, distreiñ 
d'e rejimant, hervez ma venegas din. Goulenn a ris outañ petra a ouie a-nevez 
diwar-benn ar brezel-se a oa doare gantañ chom hep diskoulm da viken.

« A-benn an dek eus ar miz-mañ, » emezañ din, « e treuzimp Belgia evit 
mont war an Alamaned pa ne vennont fiñval. Ennon-me eo fiziet an alc'houez a ro 
tu da lenn an urzhioù kuzh a ro d'ar rejimant jeneral hor c'horf arme. Sklaer eo
an urzh, me lavar dit, ha n' on ket sur da gavout va c'hompagnunezh e-lec'h m' 
am eus he c'huitaet. »

Da heul ur c'henavo kalonek, e hetis chañs vat da Charlez hag ar c'hras da
zistreiñ buan d'ar vro yac'h ha dic'hloaz.

. . . . . . . . . . . . .

Diougan Charlez Goanac'h ne zaleas ket da zont da wir. D' an 10 a viz Mae,
e kerzhe, an eil rumm en arbenn d'egile, war zouar Belgia, ar C'hallaoued hag ar
Saozon kevredet, diouzh un tu, ha bagadoù niverus Hitler diouzh an tu all. Roue 
Belgiz, gant un arme a dri c'hant mil den, a roe dorn d'ar re gevredet, ha buan 
e voe mesk ha rouestl gant an engroezioù diniver o stekiñ kenetrezo. Drastus-
kenañ e voe an tourtadoù kentañ da soudarded ar Gwir hag ar Frankiz, evel ma 
anved brezelourien Bro-C'hall ha Bro-Saoz, desket dezho stourm hervez giz ar 
brezel bras diwezhañ.



Un doare nevez o devoa tud ar Reichswehr da argadiñ gant strolladoù 
troadeien war varc'hoù-tan o kengerzhout gant kirri-emgann d'en em silañ a-dreñv
linennoù o enebourien a c'hronnent a vagadoù da gannañ aesoc'h a se.

Belgiz, kelc'hiet a bep tu, a rankas kodianañ, roue hag all, anez bezañ 
flastret rac'h gant bombezadegoù ar c'hirri-nij alaman. Mallozh Radio Pariz a 
gouezhas war ar roue, tamallet ganti da drubardiñ e gostezenn oc'h en em 
zaskoriñ gant ar vegenn eus e wazed. Hon Tad santel ar Pab e zifennas dre ar 
skingomz oc'h embann en devoa graet e zlead evit mirout o buhez d' e soudarded. 
E-keit-se, edo Saozon ha Gallaoued war dec'h hag oc'h en em dennañ en-dro da 
Zukark, rak treuzet e oa bet ivez ar stêr Veuz gant darn eus an enebourien da 
vont etrezek Pariz. Pa ne voe ket arme ar jeneral Corap, Bretoned an darn vrasañ
anezhi, evit herzel war ar stêr-se, e tapas ar vrud, dre Vro-C'hall da vezañ 
kablus eus trec'h an Alamaned eno. Ret e oa pakañ gevier evit digareziñ an 
ofisourien veur divarrek war o micher hag o armoù didalvoud e-skoaz re an 
arsailherien. Ha setu perak e voe lopet, hep damant, war chouk hor c'henvroiz 
dinoaz.
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. . . . . . . . . . . . .

Endra ma c'hoarveze an darvoudoù grevus-se, ne ouiemp, dre amañ, nemet 
dister dra eus ar pezh a dremene e gwirionez war dachenn ar brezel. Un deiz, 
avat, e welis teir gamionad Saozon o tiskenn gant tizh, eus Pleiben da 
Gastellin. « Petra o deus ar Saozon da ober dre amañ ? » emezon ouzhin va-unan. 
« Ha n' emaint ket o skarzhañ da Vrest pa dle an Alamaned bezañ en em gavet e 
perzhier-mor Normandi ? » Evit gwir, tud kannet e oant o sachañ o skasoù ganto.

A-barzh pell e voe er vourc'h, repuidi na oa ezhomm ebet anezho e lec'h 
all, perc'henned ha gisti bordelloù an Havr-Nevez, tud re brizius o c'hroc'hen 
evit bezañ laosket en arvar dindan an tennoù. A-drugarez Doue, ne chomjont ket 
pell ganeomp, anez e vije bet breinet ar barrez ganto.

Mouezh strafuilhet ar c'hentañ ministr Reynaud a zeuas da gemenn d' ar 
C'hallaoued ar gwalleurioù a waske o bro, hec'h erbediñ a reas ouzh Jann d'Ark 
hag an Amerikaned na oant ket neuze evit dont war he sikour, evel ma lavaras. Ur
vro beurbadus evelti ha sklerijenn ar bed ne c'helle mervel hag e tleed, kentañ 
ma c'helljed, lakaat arsav da walenn ar brezel.

E hanternoz Bro-C'hall e oa start ar pegadoù tro-war-dro da Zukark a oa 
ezhomm da zerc'hel evit kaout tu da lestrañ kuit ar muiañ ma c'helled eus ar 
soudarded kelc'hiet a-dreñv o c'hein gant ar mor ha, dirazo, gant gwellañ 
kadourien Hitler. Eus perzhier-mor Bro-Saoz, e tiredas kalz listri-marc'hadour 
d'o c'herc'hat ha, daoust da ganolioù ha da girri-nij ar Reich da c'houelediñ 
darn anezho, e c'helljont ober an treizh betek an tu all d'ar strizh-mor. 
Niverus e voe al listri-brezel gall ha saoz a yeas d'ar strad e-ser skoazellañ 
al lestradeg a goustas o buhez da nouspet martolod breizhat. Peurgerc'het ganto 
o zud, ec'h ehanas ar Saozon gant an dreizhadeg arvarus hag e ouezjomp, 
diwezhatoc'h, e rankas ar peurrest eus arme Dukark, prizoniet gant an 
alouberien, kemerout penn an hent da vont d' an Alamagn.
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E-pad an amzer-se, war a glevjomp da c'houde, e tec'he pennfollet hag er 

brasañ mesk ha dizurzh, gant poblañs an Hanternoz trevariet gant ar spont, 
bagadoù soudarded kollet ganto o ofisourien. Ar re-mañ, diouzhtu ma oa bet savet
bec'h warno, o devoa graet evel ar gedon dirak ar chaseourien, skarzhañ endra ma
c'hellent er gwellañ kirri-tan, o tilezel war o lerc'h ar re o devoa kefridi da 
gas d'an emgann. Evit kaout amzer d'en em sachañ, e kase darn anezho o zud d'ar 
marv, hep mezh na morc'hed.

An aotrou Tangi, kure yaouank parrez Goezeg gant ur vindrailherez ha daou 
soudard all d'e heul, a voe laosket en un toull en douar, da zerc'hel penn da 
girri emgann pounner. Ne voe ket pell ar pegad etre an ijinoù euzhus hag an tri 



reuzeudig a glaske stankañ an hent outo. Tremen a rejont warno oc'h o frikañ 
evel teir vuzhugenn flastret gant un troad marc'h.

Teir gwech bemdez e selaouen ar skingomz, diouzh ar mintin, da greisteiz 
ha war-dro koan. Daoust ha ma oa troet an traoù da fall pell a oa, e kendalc'he 
paotred keleier an arme da gemenn d' ar selaouerien tra pe dra eus ar pezh a 
dremene, war o meno, war an tachennoù brezel. Un deiz e klevis ar bomm souezhus-
mañ am bije kavet fentus panevet e oa ur gourdrouz a reuz evit Breizh a-bezh : «
War an talbenn etre Avranches hag an Naoned, netra nevez da reiñ da anaout ». D'
an ampoent edo an Alamaned e Brest, e-keit ha ma treuze rummadoù all anezho 
Karaez ha Kemper, e-lec'h m' o c'hemerjod, da gentañ evit Poloniz. O donedigezh 
er vro a daolas an holl en alvaon hag er sabatur, dreist-holl ar wazed o devoa 
graet ar brezel all. Ne oant ket evit meizañ e oa bet gouest an enebourien da 
doullañ an talbenn hag e vallozhent war soudarded hon amzer na oant, d' o soñj, 
nemet hanter-dud.

Ma oa bet dic'halloud ar C'hallaoued da herzel ouzh an enebourien veur o 
zrec'he, e oa Bretoned hag a grede e oant bet kannet a drugarez da skoazell ar 
bempvet kolonenn, da lavarout eo ar spierien, ha d' an dud prenet ganto, a 
zigoras dezho an hentoù d'en em strewañ e pep lec'h. Ar vrud a redas ivez e oa 
an Alamaned tud kriz ha digalon hag a droc'he o dorn ouzh ar baotred yaouank en 
oad da vezañ soudard. Kalz a gredas ar sorc'henn ha, gant ar menoz da gavout 
repu e Bro-Saoz, ez ajont d' an Oriant da glask ur vag bennak d' o chas di. Un 
daou c'hant anezho, pe war-dro, a voe degemeret e bourzh ul lestr na zaleas ket 
da vont d' ar strad, goueledet a-wel d' ar porzh gant ul lestr-spluj pe un 
darzherez. Allas ! nouspet hini a gollas eno o buhez dre fallagriezh ar gwall-
damalloù ijinet e gaou.
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. . . . . . . . . . . . .

Beli ar gouarnamant, repuet e Bourdel, a oa disterik tra. Ne ouie ken 
politikerien ar Stad eus pe goad ober loaioù. Darn a oa a-du da zivroañ da 
Afrika an Hanternoz evit kenderc'hel da vrezeliñ padal e c'houlenne un darn all 
ober un arsav-brezel gant an Alamaned hag Italiz deuet, war an diwezhat, da 
skoaziañ ar re-mañ. E-keit-se e kerzhe da gampoù an Alamagn ar c'hant miliadoù a
vrezelourien tapet da brizonidi e Belgia, Holland ha Dukark. E kreisteiz Bro-
C'hall e kreske bemdez an niver eus an dec'hidi, soudarded ha tud all eus ar 
c'hornioù-bro aloubet.

Mantrus meurbet e oa an dizurzh en devoa kemmesket ar rejimantoù ha 
fuilhet an dud anezho a bep tu, stlapet ganto kement tra o samme, fuzuilhoù hag 
all, oc'h en em gavout er c'hreisteiz, e kavandenn kenseurted dianav dezho 
alies. Kalzik Bretoned, koulskoude, o terc'hel tost an eil d'egile o devoa 
beajet en o c'hamionoù gant o armoù, hep koll netra anezho, ar pezh a skodegas 
ar re o degemeras e bro ar gwin. Mezhek dezhañ, e kontas din va mignon Yann 
Nikolaz e oa erruet, gant un toullad Breizhiz, er Perigord, ganto o fuzuilhoù 
hag harneziet evel evit mont d' an emgann. Ken pouezus hag un taol kaer e kavjod
un dra, ma voent meulet ha douget war roll ar skouerioù da heuliañ. « Peadra, » 
eme Yann, « da gaout ar Groaz a Vrezel na voe ket roet deomp evelato. »

E-pad ma rede an dec'hidi, ken stank ha krugelladoù merien, da c'houeled 
Bro-C'hall, ec'h en em vode kannaded ha senatourien ar vro da reiñ an holl 
c'halloudoù d' ar Marichal Pétain a zeuas da vezañ rener ar Stad c'hall. Sinet e
voe an arsav-brezel hag ar Marichal a viras dindan e veli ur c'hornad mat eus an
dachenn c'hwec'hkognek, anvet diwar neuze an Tolead dieub. Evel kalz re all d' 
an ampoent, n' em boa ket taolet nemeur a van o klevout e oa nijet De Gaulle da 
Vro-Saoz.

E kement lec'h, pa eo gwir e voe klevet gant Bretoned aet da Stadoù Unanet
Amerika, e redas ar c'heloù e oa dieubet Breizh. Den ne gavas iskis an 
nevezenti, met an holl, dre amañ, e-lec'h en em laouenaat, a chome leun a 
zigasted hag a lavare na oa ket echu ar brezel c'hoazh, o vezañ ma kendalc'he ar



Saozon da stourm. Ar re ziouiziek, kenteliet an doare dezho n' ouzon gant piv, 
ne ehanent da embann na oa bet morse trec'het Bro-Saoz hag he dije, hep mar, ar 
ger diwezhañ.
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Ar fallañ ibilh eus ar c'harr eo a wigour da gentañ, eme ur c'hrennlavar 

brudet. Gwir bater kement-se rak tudigoù a oa, o kaout soñj ez on broadelour, 
hag a lavare e oa kiriek paotred Breiz Atao da vezañ digoret hent hor bro da 
Voched Hitler. Lod all, tud desket ha speredek ar re-mañ, e oa anat dezho na 
vije ket Bro-Saoz evit derc'hel penn d' ur vroad ken nerzhus hag an Alamagn. 
Unan anezho, maer ur barrez a ziwar-dro, hag en devoa nac'het lakaat e guzul da 
vouezhiañ a-du gant mennad Ar brezoneg er skoliou, a zeuas betek ennon, 
ambrouget gant ur mignon din. Krenañ e rae gant ar soñj em bije, dre zroukrañs, 
klasket noazout outañ. Enkrezet holl em aspedas, ar Gall hag an aotrou tonius a 
oa anezhañ da ankouaat an abegoù hon dispartie war dachenn ar menozioù e-keñver 
Breizh. Heug am boe ouzh an den a wad uhel-se, dilorc'h a-walc'h da geuziañ d' 
ur gaou graet gantañ ouzh ar vro ma veve enni. E zinec'hiñ a ris o tiskleriañ 
dezhañ, me broadelour breizhat, n' em boa na n' em bije nep darempred gant an 
alouberien n' o devoa biskoazh, evel ma krede marteze, roet an disterañ skor d' 
an emrenerien. Ne oan, a-hend-all, na flatrer na diskulier ha, ma vijen bet, 
petra en dije talvezet va zamalloù da zivroidi na oant ket chalet gant hor 
c'hudennoù.

. . . . . . . . . . . . .

An deiz m' en em gavas an Alamaned e Brest, em boe tro da ziskenn d' ar 
vourc'h diouzh ar mintin. Kejañ a ris gant perc'henn kastell Kerriou hag edomp 
da vat o rannañ kaoz diwar-benn an darvoudoù pa dostaas ouzhomp un ofiser gall a
c'houlennas an hent da vont da Gerriou. Mestr ar c'hastell en em anvas dezhañ 
hag a vennas gouzout petra a glaske. Hemañ, mezhek an tamm anezhañ, a anzavas e 
oa tec'het diouzh e gazarn, e Brest, ha deuet da C'hoezeg da guzhat diouzh an 
enebourien e Kerriou, ma vije degemeret eno. Ne sablante ket bezañ chalet gant e
soudarded en devoa dilezet. E neuz a oa hini ur c'hrener hag e vrasañ preder 
sachañ gantañ e skasoù ar primañ ar gwellañ. Gant fae e trois kein dezhañ rak, 
d' am meno, e zlead a vije bet reiñ urzh d' e baotred d' en em ripañ kuit d' ar 
gêr, e-lec'h o c'huitaat dre guzh evel m'en devoa graet.
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An deiz-se pe antronoz, goude merenn, tri soudard, dizarm ha gwisket iskis

evit ar mare-se eus ar bloaz, a c'houlennas ouzhin an hent berrañ evit mont d' 
an Naoned. War droad edont ha c'hweziñ a raent dindan chupennoù kroc'hen dañvad 
gloanek troet ar c'hreoñ ouzh o c'horf. War a lavarjont, edont o tistreiñ eus 
Narvik goude bezañ bet kannet eno gant an Alamaned. Dilestret e Brest kent m' en
em gavas ar re-mañ er gêr-se, e hastjont da gemerout an hent d' ar Savoa, o bro 
c'henidik, a vennent tizhout a-dreuz Breizh ha Bro-C'hall. Neuziet youlek ha 
dispont e oant hag, hep klask o digalonekaat, e lavaris dezho n' edont ket war-
nes seveniñ ur mennad ken trubuilhus. O heñchañ a ris gwellañ ma c'hellis, o 
hetiñ dezho beaj vat, rak Bro-Naoned a oa dalc'het holl gant an alouberien.

. . . . . . . . . . . . .

Betek neuze, o vezañ ma veven en ur vourc'hadennig distro ha pell diouzh 
an hentoù darempredet, n' em boa bet nep anaoudegezh eus an darvoudoù a 
c'hoarvezas dre amañ a-raok an arsav-brezel. Ur wechad, koulskoude, em boe 
ezhomm da vont da Blougin a zo en tu all da Vrest. Ur gefridi a bouez na c'helle
ket bezañ ampellet am boa da ober eno. Daoust d' ur vrud o devoa an Alamaned da 
laerezh o c'hirri-tan digant an dud a gavent ganto o veajiñ, e kredis mont en 
hent da ober an droiad hir-se.

Tra souezhus ! ne welis, war an hent, na kristen na karr e-doug va 
c'herzhadenn. Didud e oa ar vro evel ur gouelec'h ha nep Alaman n' en em 
ziskouezas, nag er c'hêrioù na war ar maez, e-giz ma ne vije ket bet anezho. E 
Kerbole, tost da Gastellin, evelato, e oa teir gamion vras eus an arme war 
c'hlazenn an hent. D'ar C'hallaoued o devoa doare da vezañ bet hag anat e oa e 



oant bet dilezet eno gant soudarded war dec'h. Endra ma tostaen ouzh Landernev, 
rak war-du eno eo ez is o vezañ m' am boa gouezet e oa diskaret unan eus bolzioù
pont Plougastell, e kaven, bep ur mare, kamionoù arme all, hogen re saoz ar re-
mañ. En tu all da Landernev ha da Vrest, div gêr a dremenis drezo hep kavout den
d' am herzel, e voen sabatuet gant ar gwel eus ar c'hantadoù kamionoù saoz eus 
ar re gaerañ ha nevesañ, laosket war lez an hent gant ar re o ferc'henne kent. 
Mall ruz a oa bet war ar Saozon da lestrañ p'o devoa laosket war o lerc'h kement
a girri bras ha talvoudus hep o distrujañ.

E-kichen Gouenou, war ur frankizenn tost d' an hent bras, e oa bet un 
tantad da zeviñ fuzuilhoù. Nouspet troad fuzuilh hanter-zevet ha darnoù metal 
eus an armoù-se a weled e-touez al ludu.
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Peadra o devoa an holl arvestoù-se da enkreziñ tud hor bro ha setu perak, 

moarvat, e choment klozet en o ziez.

. . . . . . . . . . . . .

Aet e oa da hesk plomennoù ar varc'hadourien eoul-maen ha, pa ne oa ket 
peadra d' o bouetañ, ne gerzhe mui ar c'hirri-tan. Gant ur c'heneil eus Lennon e
ouezis en devoa kavet eus an danvez prizius-se e Penze, e Bro-Leon, hag e oa 
deuet gantañ un nebeut podadoù ac'hane. Va menoz a ris da vont di da glask ar 
pezh a rae diouer din amañ hag ec'h asantas dont ganin. « Arabat, » emezañ, « ez
afemp dre an hent bras gant aon da vezañ gwelet gant an Alamaned. Meur a garr-
tan a zo bet harzet ha skrapet ganto, daoust ha ma n' eus difenn ebet c'hoazh da
gerzhout en doare-se. Furoc'h e vo deomp heuliañ an hentoù bihan. »

Setu ar pezh a rejomp hag e tegouezhjomp, hep darvoud, en tu all da 
vourc'h Penze, betek un dachenn ec'hon e-lec'h o devoa bet ar Saozon ur c'hamp. 
Abeg am boe eno da sebeziñ dirak ar pezh a welis. Goloet e oa ar gompezenn a 
bodoù houarn merglet bet o virout eoul-maen, bernioù ha gwiskadoù anezho a-strew
war an douar. An tan-gwall a oa bet warno hag e oant tarzhet ha dispennet gant 
an nerzh dall o fulluc'has. Gant aon e chomje an danvez prizius-se gant an 
Alamaned a dostae d' ar red, e oa bet fellet d'ar Saozon e zistrujañ. A-raok ma 
sevenjont o mennad, e tiredas tud an tolead da sammañ kement ha ma c'helljont 
kas ganto.

Daoust d'an niver bras a bodadoù a gargjont en o c'hirri, e oa dister ar 
pezh a gemerjont e-skoaz ar c'hant miliadoù a chomas war o lerc'h.

Da heul an alvaon a gouezhas warnon, e klaskis ijinañ penaos e oa tremenet
an darvoud strafuilhus. Ur weledigezh spontus e tlee bezañ bet da nep piv bennak
a voe test dezhañ. Dre va soñj e kave din klevout ar podadoù entanet o tarzhañ 
ha gwelout an eoul-maen o redek diouto e flammoù hir ha trellus da boulladañ war
an dachenn troet da lennad tan.

Dre an ode a gase d' an hent bras e oa aet dourenn loskus betek ar foz a 
heulie hemañ ha diskennet ac'hano war-du ar vourc'h. Devet e oa geot an douflez 
ha strouezh ar vourc'hadenn na oant ket bet tizhet dre vurzhud. En arvar e oa 
bet Penzeiz e vije troet o c'hêrig en ur bern ludu. 
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Mall hor boa da guitaat ar c'hamp distrujet ha setu ma 'z ejomp d' ar gêr 

ma kavas va c'heneil enni peadra da lakaat e garr-tan da vont en-dro. Teir atant
bennak a oa eno hag e trojomp e hini an den a werzhas eoul-maen d' am migon tri 
pe bevar devezh kentoc'h. Pa c'houlennis outañ an hevelep servij, e respontas 
din n' en devoa mui nep banne da ziouerout. En aner e kinnigis arc'hant evit ar 
varc'hadourezh a c'hoantaen kaout, met nag eñ na kouerien an atantoù ne oant 
mennet da reiñ netra. War a lavarjont e oa dister dra an nebeut podadoù skrapet 
ganto e kamp ar Saozon hag e rankent o derc'hel evit o ezhommoù o-unan, padal e 
ouiemp o devoa kuzhet karradoù anezho en douar. Disfiziout a raent hep mar hor 
bije o diskuliet d' an Alamaned ma vijemp bet harzet gant ar re-mañ e-kerz hon 
troiad.



War-bouez o aspediñ a-walc'h hag evit kaout an dizober ac'hanon, e 
werzhjont din ur podad hepken, pa ziskleriis dezho n' em boa ket peadra da 
zistreiñ d' ar gêr, ar pezh na oa ket gwir bater evel ma c'hellit krediñ. 
Drouklaouen e kemeris hent an distro da Vro-Gernev gant va c'heneil, kerseet da 
vezañ graet tro wenn koulz lavarout.

. . . . . . . . . . . . .

Un endervezh ha m' edon o sevel eus ar vourc'h d' am zi, e voen sabatuet o
kejañ gant Debauvais e-tal an iliz. Laouen bras eus e zistro da Vreizh, e pedis 
ar brogarour kalonek da zont ganin betek du-mañ. C'hoant am boa da c'houzout e 
soñj diwar-benn amzer-da-zont Breizh war-lerc'h an darvoudoù a oa o paouez 
c'hoarvezout. Dinac'h a reas va c'houviadenn rak, emezañ, n' en devoa ket amzer 
da zaleañ. C'hoant en devoa hepken da gaout disaouzan eus spered hor c'henvroiz 
e-keñver ar menozioù difennet gant Breiz Atao.

« Amañ eo mantret an holl, » emezon, « da heul ar gwall lamm he deus tapet
Bro-C'hall ha tamall a reont paotred an Emsav da vezañ a-du gant an Alamaned. 
Abaoe ma 'z eo tec'het De Gaulle da Vro-Saoz, ha m' en deus embannet e trec'ho 
houmañ an Alamagn, ur fiziañs nevez a zo ganet er c'halonoù. Ar c'hiz a zo deuet
da lavarout n' eo bet trec'het morse Bro-Saoz a-hed an amzerioù hag e kavo 
c'hoazh he zu, abred pe ziwezhat, war an enebourien. Den, siwazh ! nemedomp-ni 
brogarourien, n' eo prederiet gant planedenn hor bro pa 'z eur ankeniet hepken 
gant hini Bro-C'hall. »

« Spi am eus, » eme Debauvais, « da zigeriñ o daoulagad d' ar Vretoned. A-
barzh nemeur e savin ur gelaouenn a vo he c'hefridi, ouzhpenn difenn o gwirioù, 
diskouez dezho emaint en ur maread grevus ma tleont dilezel ar C'hallaoued evit 
soñjal enno hepken. Un anv brezhonek pe c'hallek a zereo ar gwellañ, d' ho meno,
ouzh va c'helaouenn ? »
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Hep termal e respontis e vije gwell un anv gallek, rak unan brezhonek a 

roje tro d' he zamall da genderc'hel labour Breiz Atao, ar strollad en devoa 
digoret harzoù Bro-C'hall d'an alouberien, evel ma krede kalz tud diboell e-
touez hor c'henvroiz.

L'Heure Bretonne a voe an anv a zibabas Debauvais da reiñ d' ar gazetenn 
nevez. A-barzh pell e voe kavet houmañ da lenn e kement lec'h ha mat ez eas ar 
werzh warni ken goubet e oa an dud da c'houzout penaos e troje an traoù gant 
Breizh. Meur a hini he c'havas mat, diskredik dezhi, evelato, e kasje da benn he
renerien dieubidigezh hor bro, padal e lavare darn all e oa hepken ur benveg 
prenet gant an Alamaned evit touellañ hor c'henvroiz.

Da heul an niverenn gentañ e oa ur roll mennadoù da zisplegañ ar palioù a 
venne ar vrogarourien tizhout evit diazezañ buhez an holl e Breizh. Den eus ar 
genvroiz am boe tro da gomz ganto ne gavas nep abeg e kinnigoù ar strollad 
broadel, nemet ur skolaerez lik diwar-benn an diviz a roje gwirioù kevatal d' ar
skolioù dieub ha da re ar gouarnamant. « Trec'het eo Bro-C'hall, » emezi, « ha 
n' eus ket da fiziout war Vro-Saoz hec'h-unan evit reiñ lamm d' an Alamagn. Rak-
se ne vefen ket displijet o welout ober ur stad nevez eus Breizh. A-youl vat e 
labourfemp d' he skoazellañ, ni, skolaerien ha skolaerezed lik, paneve d' ar 
madoberoù dreist-muzul a fell deoc'h reiñ d' ar skolioù dieub diwar hor c'houst.
Setu un dra na vimp morse asant gantañ ha kudenn ar gelennadurezh, ma vez 
diskoulmet en doare-se, a vo bepred un abeg a enebiezh etrezomp hag ar 
pennadurezhioù nevez e Breizh. »

Lakaat menozioù ur penn aheurtet da gemmañ n' eo ket aes ha ne dalvezas 
ket din breutaat ouzh ar vestrez-skol, hogen laouen e voen pa zegemere ar 
c'hinnigoù all da ziazez ar stad yaouank a oa meneg sevel dre amañ.

D' ar sul war-lerc'h e lennas ar person, e pron an oferennbred, ul lizher 
a-berzh an eskopti da zegas da soñj d' ar gristenien eus o dleadoù e-keñver Bro-



C'hall, o mamm-vro, ha d' o aliañ da gaout diskred d' ar skridoù a venne o 
distagañ diouti. Mantret e voen hag e lavaris ouzhin va-unan e vije bet 
dereatoc'h d' an aotrou Duparc, warlerc'hiad Sant Kaourintin, tevel pa n' en 
devoa netra gwelloc'h da gemenn deomp. N' eo ket a-walc'h dezhañ, emezon, klask 
trabas ouzh ar paour-kaezh aotrou Perrot, difennour hor yezh en eskopti, pa rank
dont c'hoazh da reiñ ur mestaol all d' hor Bro-Vreizh hec'h-unan.
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. . . . . . . . . . . . .

War-dro an hevelep mare e oa savet reuz war frañmasoned al logell " Grand 
Orient de France ", spontet holl gant donedigezh an Alamaned e Bro-C'hall. Ne 
vije ket o c'hroc'hen talvezet kalz a dra ma teuje Hitler, o gwashañ enebour, da
lakaat an dorn warno. E ken gwazh arvar e vije bet holl izili o c'hevredad kaezh
ma kavje ar Führer dielloù ha paperioù houmañ, miret warno anvioù ha 
chomlec'hioù kement den eus ar vreuriezh. Ne oant ket holl, a dra sur, evit 
kuitaat al lestr peñseet evel un toullad razhed, met ret mat e oa dezho skoachañ
o faperioù en ul lec'h dianav ha digavandenn, ha setu m' o c'hargjont, en ur 
c'harr-samm, da gas da guzhat en un tu bennak. Hogen risklus e vije bet o 
leuskel e Bro-C'hall ha setu penaos e voent degaset da Vreizh gant ar spi da 
gavout ur vag pesketa d' o dougen da Vro-Saoz.

Evel-se eo e voe gwelet kamion ar " Grand Orient " oc'h en em ripañ, dre 
an hentoù bihan ha dizarempred, war-du an arvor. Meur a dest a voe, a dra sur, 
met nikun, war-bouez unan eus kostezioù Karaez, ne zouetas ar wirionez. Hemañ, 
hep soñjal hiroc'h, a gontas an dra en-dro dezhañ hag unan bennak, dre gasoni 
ouzh ar Frañmasoned, a ziskulias an doare d' an Alamaned.

Raktal e reas ar Gestapo un enklask hag, o vezañ kaset paotr Karaez, e 
sammas hemañ gantañ da vont da zispenn roudoù ar c'harr-tan a zouge teulioù al 
logell digristen. Nec'het ha sabatuet da gentañ, ne voe hon den nemet evit 
diskleriañ war be du e oa aet ar c'harr-samm, rak n' en devoa bet, da c'houde, 
nep disaouzan anezhañ. Hogen ret e voe dezhañ heuliañ ar bolised estren penn-da-
benn aodoù kreisteiz Bro-Gernev. E-pad tri devezh ha teir nozvezh e redas ganto 
en aner rak, e nep lec'h, ne voe gwelet ar pezh a glaskent na klevet anv 
anezhañ.

N' EUS KEN.
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Herve LANNDIERN

Penaos ec'h adkavas Debauvais e levrioù

Evel ma ouzoc'h, kaoz a zo eus embannidigezh teirvet (1) levrenn buheziad 
Frañsez Debauvais. Ha se a zegas da soñj din eus un darvoud n' em eus ket kavet 
dindan pluenn e wreg betek-hen, un darvoud bet kontet din gant va mignon 
Aogustin Kateliod a oa unan eus ar baotred dizaon ez an da gomz diwar o fenn. 
Degouezhioù a seurt-se a dle bezañ skrivet evit ar rummadoù da zont.

Pa voe skarzhet Debauvais kuit, e 1939, e teuas poliserien da lakaat o 
c'hrog war levraoueg " Run-Heol ", an ti ma oa o chom ennañ, e Sant-Laorañs, 
stok ouzh Roazhon.

Distro e oa, e 1940, abaoe daou pe dri miz, pa zeuas keloù dezhañ e oa e 
levrioù o vont da vezañ lakaet e gwerzh a-berzh ar mererezh-stad. Goulenn a ra 
digant Kat ober e seizh gwellañ evit saveteiñ e levrioù dezhañ. Mont a ra hemañ 
da gentañ da welout pelec'h ez int bet klenket just a-walc'h. Kavout a ra anezho
hep re a boan : bet int bountet bern war vern e tri bikol sac'h e-barzh unan eus
salioù ken niverus ar Palez Sant-Jorj, anavezet mat e Roazhon. Eñ da vodañ neuze
en-dro dezhañ c'hwec'h pe seizh paotr kalonek, un tamm brav a javez dezho dindan
o jiletenn, en o zouez ar Jef bras hag ar studier a dlee dont da vezañ an doktor
Manuel ar Barzh. Ha setu int o vont gant ur gamionetenn ha d' he heul ur wetur-
dre-dan all. Homañ, avat, ne oa tanfoeltr ezhomm ebet outi, met d' ar c'houlz-
se, klev, e veze graet an traoù war an ton bras !

(1) Nevez deut er-maez.
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Erruout a ra an daou garrad tud yaouank e krav sonn Gambetta, da geñver ar

Palez Sant-Jorj. Edod o kregiñ gant ar werzh dres pa oant o tegouezhout er sal. 
Kerkent e weljont sekretourez ar c'homiser-gwerzher o sevel hag o vont da silañ 
ur ger bennak e pleg e skouarn d' he mestr. Ar plac'h yaouank-se, an dimezell 
B..., he doa, emichañs, anavezet Kateliod, peogwir he zad en doa labouret e ti 
mamm Kat evel mestr-micherour. Ar pezh a zo sur, klevet e voe war an taol ar 
c'homiser o tistagañ :

« Gwerzhet e vo pep tra amañ feteiz, nemet ar pezh a zo en tri sac'h-se. »

Hag ar werzh da vont en-dro. Manuel ar Barzh a bren bitrakoù houarn kement
hag ober evel an dud all, ha, tamm-ha-tamm, setu skarzhet an holl draoù nemet an
tri sac'h levrioù. Ma tostaas neuze Kat hag e geneiled ouzh ar c'homiser da 
c'houlenn digantañ prenañ ar seier hag ar pezh a oa enno.

Setu nec'het, se 'zo sklaer, ar paour-kaezh louf-torchenn o welout dirazañ
ar ganfarded-se ha ne oa ket seblant abaf warno. Respont a ra en ur grenañ n' 
hell ket gwerzhañ anezho bremañ, peogwir e oa o paouez degemenn d' an dud e oant
evit un devezh all.

Petra a c'hoarvezas neuze a gav deoc'h ? Ac'hanta, gant ur mousc'hoarzh 
ledan hag hegarat-tre, e lavaras Kat dezhañ war e blaen :

« Feiz 'ta neuze, Aotrou Komiser, peogwir e nac'hit o gwerzhañ dimp, ez 
eomp evelkent da gas anezho ganimp. An traoù-se, pichoñs, a zo dimp ha skrapet 
int bet dre heg diganimp, eus ac'h int. Arabat e vefe ober lakizien ac'hanomp. 
Dao dezhi, paotred ! »

Ken prim all, a-daol-dak, e krogas hor mignoned da ziskenn ar viñs gant ar
seier. Pennfollet-lib e oa ar c'homiser hag eñ da huchal diwar ar pondalez, liv 
an droug-kof en e gerc'henn :



« Ma i'e' 'ta, Aotronez, ne vez ket graet troioù a seurt-se d' an dud a-
feson. Difennet-groñs eo ! Soñjit e petore parezon e lakait ac'hanon ! Roit din 
da vihanañ, ur paper disamm. » Ma respontas Kat dezhañ :

« Va zamm aotrou, n' em eus ket amzer da chom da sinañ paperoù bremañ, 
met, didiac'h, graet e vo adalek goude merenn, hen touiñ a ran war ar re a 
garan. »

Pezh a reas e koulz hag e kentel. Chailloux a voe karget gant Kat da vont 
da gas e baperenn.

*

Hervez 'glevis gant va mignon Kateliod, stad a oa e Deb. evel pa vije bet 
e penn uhelañ an neñvoù, daoudortañ an hini a reas gant ar fent ken e voe darbet
dezhañ mougañ gant ar paz. Tommañ a rae c'hoazh da galon va daneveller ! E 
gwirionez, eñ e oa bet torret ivez d' e gerseenn, ne oa ket bet koll en taol 
diskrap-se. E-mesk al levrioù, e oa meur a hini dezhañ, bet prestet gantañ da 
zDeb. Hemañ a c'hellas e-giz-se o rentañ.

201-202
En em c'houlenn a rae Aogustin diwezhatoc'h perak en doa lamet ken fonnus 

ar c'homiser al levrioù diouzh ar werzh. Pa voe degemennet dezhañ gant e 
sekretourez piv e oa an dridi nevez-degouezhet, en doa soñjet, moarvat, evel ur 
c'hargad mat e oa anezhañ (ne oa ket, emichañs, muioc'h lorgennek eget unan 
all), penaos ar gwellañ tra a oa d' ober a oa diwall ne savje talabao ha 
jabadao. Marteze e felle dezhañ ivez goulenn ali an aotronez a-us dezhañ. Me 
'oar ! N' eus nemet eñ a gement a c'hallfe lavarout. Gwir eo, ne ran 
mallozhtouen foultr ebet eus se, na c'hwi kennebeut sur a-walc'h.

*

Ha setu amañ ar gentel a zo da dennañ evit an istor : Debauvais a ouie 
pelec'h e oa bet kaset e levrioù ha pegoulz e oant o vont da vezañ gwerzhet. 
Bez' en doa eta ur bolis. Ya, ha ne oa ket ken divalav-se. Meur a zen a zegase 
dezhañ un danevell sizhuniek, dreist-holl ar spier X. Hennezh a oa bet 
pourchaset gant Jarnaud. O ! evel just, ar baotred-se a oa evel an holl 
boliserien, soñjal a raent da gentañ toud ober o mad eus o labour : kaout un 
tamm plas sioul, klet ha paeet druz, pa vefe krouet ar stad vrezhon. 
Diwezhatoc'h e teuas a-benn ar spier X. d' en em silañ etre an horzh hag ar 
genn, dont a reas da vezañ implijad er prefeddi, e burev an aotreoù-beaj. Evel 
'ouzoc'h, Kat n' en deveze poan ebet o kaout ar pezh a c'houlenne ha, 'zo 
kaeroc'h, servijet e veze dreist ar re all.

Paour kaezh Aogustin ! Plijadur en deveze o kontañ an holl fedoù-se din, 
gout' ouie ar stek da lakaat fiñv ha berv enno. Soñj en doa miret eus an 
disterañ tra ha meur a zarvoud am eus c'hoazh da zibunañ diwar e benn.

(Aozet e brezhoneg gant ROC'H VUR)
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Fañch an UHEL

Markiz Tromilin

pe
Al laer aet da benitiour

Hemañ a oa ur markiz hag a oa bet pinvik-bras : met dispignet en doa e 
holl vadoù, hag e oa deut da vezañ paour, gwall baour, kazi ret dezhañ klask e 
vara. E wreg a laras dezhañ un de :

« Kerzh da glask un tamm keuneud d' ar c'hoad, me a yelo en-keit-se da 
gerc'hat un tamm bleud-kerc'h d' ar vilin, hag hor bo yod d' hor c'hoan. »

Mont a ra ar markiz d' ar c'hoad, ha pa oa o keuneuta, hep soñjal en droug
ebet, e tegouezhas gantañ un aotrou kaer, hag a laras dezhañ :

« Sell te paour a-walc'h, markiz Tromilin, goude bezañ bet pinvik-bras : 
met mar karez reiñ din a-benn pemzek vloaz amañ ar pezh a zo bremañ gant da 
wreg, n' az po ken ezhomm biken da vont da geuneuta, rak me da lakao ker pinvik 
ha biskoazh. »

Ma chomas ar markiz ur pennadig da soñjañ : « Petra a zo gant ma gwreg ? 
emezañ : un tammig bleud ; n' am eus ket kalz da goll o laret ya, » hag e 
laras :

« Ya a-walc'h, graet eo ar marc'had.

- Sin ar paper-mañ eta gant da wad. »

Hag e sinas, hag an aotrou ac'h eas kuit neuze, ha gantañ ar paper. 
Allas ! ne ouie ket e oa e wreg dougerez !
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Pa arruas ar markiz er gêr, e oa e wreg o tastum aour, a gouezhe war an 

oaled dre ar siminal. Hag e kouezhe kement ha kement ma teujont da vezañ pinvik 
a-nevez, hag e prenjont o c'hastell kozh hag ec'h ejont da chom ennañ. An itron 
a wilioudas ur pennad goude, hag a c'hanas ur mab. Ma voe graet ur vadeziant ar 
gaerañ. Ar paotr a greske hag a zeue mat. Laket e voe er skol, d' an oad a seizh
pe a eizh vloaz, hag e teske ar pezh a gare. Met ma teue en oad, an aotrou a 
zeue trist pe dristoc'h bemdez, hag alies e ouele pa selle ouzh e vab. Pa voe 
krog en e bemzek vloaz, e laras ar markiz e vije ret hen lakat war ar mor, da 
vont da welet ar broioù pell. Met e vamm a laras penaos n' hen lezje biken da 
vont war ar mor, gant aon d'hen koll, pa n'o doa nemet ur bugel. Tostaat a rae 
an amzer, hag e oa pemzek vloaz ar paotr o vont da vezañ leun. Un de e oa e dad 
o vale gantañ war an hent bras, hag eñ gwall drist, pa ziarbennjont ur 
marc'hadour moc'h o vont da ur foar.

« Mar karet, a laras dezhañ ar markiz, me a roio ar paotr-mañ dec'h, da 
zeskiñ ho micher.

- Me ne c'houlennan ket gwelloc'h, feson vat en deus. »

Ha setu graet ar marc'had kerkent, hag ec'h a mab ar markiz gant ar 
marc'hadour moc'h. Met o kimiadiñ outañ, e dad a lakaas ur voutailhad dour 
benniget dezhañ en e c'hodell.



Ar markiz ac'h a neuze da gofesaat ; met ne gave beleg ebet da reiñ dezhañ
an absolvenn. Mont a ra betek ar Pab, hag e kofes dezhañ :

« Ur breur penitiour am eus hag a zo o chom en ur c'hoad, kant lev ac'hann
; it d' hen kavout, rak hennezh en deus muioc'h a c'halloud evidon, ha marteze e
roio dec'h an absolvenn ; setu amañ ul lizher evitañ. »

Mont a ra da gavout ar penitiour santel.

« Demat dec'h, ma zad penitiour.

- Ha dec'h ivez, ma mab, petra a c'hallan ober evidoc'h ?

- Setu amañ ul lizher digant ho preur, an Tad santel ar Pab a Rom, hag en 
deus ma degaset d' ho kavout. » Kemer a ra al lizher, ha goude bezañ hen 
lennet :

« C'hwi, ma den kaezh, hoc'h eus graet ur pec'hed bras, ur pec'hed euzhus.

- Ya siwazh ! ma zad.

- N' eus forzh, it da gofesaat gant person ar bourk kentañ a gavfet, 
anzavet outan holl, nemet ho pec'hed brasañ, hag e roio dec'h an absolvenn. 
Lakit an ostiv sakr en ho mouchouer, ha deut gantañ amañ neuze. »
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Mont a ra da gofesaat gant person ar bourk nesañ ; roet eo dezhañ an 

absolvenn, hag e tegas an ostiv sakr d' ar penitiour. Hemañ hen kemer, hag a lar
dezhañ neuze :

« Bremañ e vo digoret dec'h poull ho kalon, ha laket an ostiv sakr e-barzh
ha gwriet warnezhañ. »

Hag e reas evel-se, hag e laras neuze c'hoazh d' ar markiz :

« Setu amañ bremañ ul lizher da ur breur laer am eus a zo o chom en ur 
c'hoad bras, pevar-ugent lev ac'hann. Pa zegouezhfet er c'hoad, e welfet anezhañ
azezet ouzh un daol, o lodennañ aour hag arc'hant d' e gamaraded. Tostañ outañ 
goustadik, a-ziadre, ha klaskit an tu da deurel al lizher war an daol dirazañ a-
raok ma welo ac'hanoc'h ; mar gallet ober se, e vo mat ho tro ; met anez ivez, 
gwalleur dec'h. Met goude kement-se holl, an Diaoul a zeuio c'hoazh a-benn d' ho
kavout un de, hag e vo ret dec'h mont d' an ifern. »

Kimiadiñ a ra neuze eus ar penitiour, hag ec'h a da glask e vreur al laer.
Pa zegouezhas 'barzh ar c'hoad, e welas an holl laeron en o sav en-dro da un 
daol, dindan ur wezenn-derv vras, hag o mestr a oa o lodennañ dezhe aour hag 
arc'hant. Ma tostaat goustadik, goustadik, hag e taolas al lizher war an daol, 
hep bezañ bet gwelet.

« Sell ! eme al laer bras, petra eo al lizher-mañ ? » 

Ha pa sellas outañ :

« Ul lizher digant ma breur ar penitiour ! Gwelomp petra a lar ma breur ar
penitiour, pell 'zo bras n' am eus bet eus e zoare. »

Goude bezañ lennet, e tistroas e benn, hag e welas ar markiz :

« C'hwi hoc'h eus degaset al lizher-mañ ?

- Ya, me eo.

- Ma ! mat eo dec'h n' oc'h ket bet gwelet a-raok teurel anezhañ war an 



daol. C'hwi, ma den, war a welan, a vo ret dec'h mont d' an ifern, ha ma breur 
ar penitiour ho tegas amañ evit bezañ laket war an hent, rak amañ ez omp war 
hent an ifern, ha tost. N' hoc'h eus netra da ober nemet heuilhañ an hent-se a 
welet aze, hag en-berr e welfet unan, hag hennezh ho reno. Met p' hoc'h eus 
kement a hast da vont di, sellet ivez pa vefet eno ha c'hwi ne welfet ket ma 
c'hador un tu bennak, rak me a zle kaout ur gador gaer eno ! »
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Mont a ra ar markiz dre an hent a zo diskouezet dezhañ, hag en-berr e 

tegouezh gant un aotrou kaer, an hini en doa gwelet bez' a oa pemzek vloaz pa oa
o keuneuta en koad Tromilin ; (an Diaoul e oa hennezh) hag e laras dezhañ :

« Petra, te eo a zo aze, markiz ?

- Ya sur.

- Ha da vab ?

- Ma mab n' eo ket deut.

- Neuze e teui ganen en e blas ; an tad, pe ar mab, ne ran ket a forzh 
kaer pehini.

- Ma ! me a yelo ganec'h neuze.

- Aloñ ! kerzh a-raok eta, ha buanoc'h 'vit evel-se !

- Skuizh on gant an hent, ha n' hallan ket mont buanoc'h.

- Aloñ ! kerzh eta !

- Kignet am eus ma zreid, ha n' hallan ken mont.

- Deus war ma c'hein neuze. »

Mont a ra war gein an Diaoul, met kerkent hen taol en traoñ, o laret :

« Petra a zo gant hemañ ? Ma leskiñ a ra wazh evit tan an ifern ! Aloñ ! 
bale, ha prim !

- N' hallan ket bale ; ret e vo dec'h ma dougen, pe ma lezel amañ. »

Mont a ra an Diaoul neuze da glask diaoulien all : dont a ra gantañ ur 
bagad. Un all hen laka war e choug ; met hen teurel a ra ivez kerkent, o krial :
« Aiou ! Aiou ! » ha memes tra un drivet, ur bevarvet. Hini n' halle hen 
derc'hel war e choug. An ostiv sakr a oa en poull-kalon ar markiz, o loske kalz 
wazh evit holl dan an ifern ! Neuze hen ruilhjont a daolioù-treid bete dor an 
ifern, hag hen strinkjont e-barzh war e benn. Eno e voe klevet neuze ur gri hag 
ur garm spontus ! Holl e pellaent dioutañ, o laret :

« Kasit an dra-se kuit ! Strinket anezhañ war an douar ! » Met hini ne 
groge ennañ nag a dostae. Ma laras neuze :

« Roet din ar paper am eus sinet gant ma gwad, ha me a yelo kuit.

- Roet dezhañ e baper, buan, buan ! » a laras kerkent an Diaoul bras.

Hag e voe roet dezhañ.

« Kerzh kuit bremañ, kerzh kuit ! kerzh kuit ! a grient warnañ a bep tu. 
Petra a fell dit c'hoazh ?

- Gwelet kador breur ar Pab, al laer bras, a zo un tu bennak dre amañ.
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- Sell-hi aze ! » a voe laret dezhañ raktal.

Hag e welas ur gador gaer alaouret en-kreiz un tan an euzhusañ.

Neuze ec'h eas kuit, gantañ ar paper en doa sinet gant e wad, hag e teuas 
da gavout al laer bras.

« Ac'hanta ! gwelet a 't eus ma c'hador ? a laras hemañ dezhañ.

- Ya 'vat, gwelet am eus anezhi.

- Lar din neuze penaos emañ ?

- Ur gador gaer alaouret, dreist ar re all, en-kreiz un tan an euzhusañ !

- Ma ! ha krediñ a rez e vin ervat eno !

- O ! Dilezit ar vuhez-se, grit pinijenn ha distroit ouzh Doue !

- Ya, poent bras e ve ! »

Hag e oa trist ha morc'hedus.

Ma talc'has ar markiz da goaniañ ha da dremen an noz gantañ, hag an de 
war-lerc'h ar beure e laras d' e dud :

« Arsa, paotred, pell 'zo a-walc'h, a gred din ez omp o ren ar gwall 
vuhez-mañ, hon c'haso eeun d' an ifern ; 'vit me a fell din bremañ treiñ war an 
tu all, hag a-raok mervel, ober pinijenn eus ma holl dorfedoù. Ar re ac'hanoc'h 
a fell dezhe ober eveldon a c'hell chom ganen ; ar re all, n'o deus nemet mont 
kuit raktal. »

Ma 'c'h ejont holl kuit, oc'h ober goap eus o mestr kozh, na chomas gantañ
nemet markiz Tromilin. Hag e laras dezhañ neuze :

« Kerzh da glask din traezh-meinek, a skuilhi en-dro d' an daol vras-mañ. 
»

Ar markiz a gerc'has traezh-meinek, hag hen skuilhas en-dro d' an daol. 
Neuze al laer bras a reas kant gwezh, hep paouez, tro an daol vras war bennoù e 
zaoulin noazh. Ma ruilhe e wad tro-dro an daol, hag e oa e zaoulin kignet betek 
an eskern.

Neuze e laras c'hoazh d' ar markiz :

« Kemer bremañ un durkez, ha tenn ganti din un ivin-dorn ha troad bep 
hanter-eur ; mar deuan da semplañ, ro din ur werennad win, evit kemer nerzh. »

Ha pa voe tennet dezhañ e holl ivinoù :

« Bremañ e tenni din un ezel bep eur. »

Ha pa voe tennet e holl izili, an eil goude egile :
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« Achu ganen bremañ, lazh ac'hanon ha dev ma c'horf ha ma holl izili en un

tantad. Al ludu a zastumi 'vit o lakat en un arched, hag e kasi an arched-se war
voger bered ar bourk nesañ. Neuze e teuio ur vran hag ur goulm wenn, unan a bep 
tu. Ar goulm wenn a c'hoario a-daolioù-askell da deurel an arched 'barzh ar 
vered, hag ar vran a c'hoario d' hen teurel en tu all. Mar deu ar vran da 
c'hounit ec'h aio ma ene d' an ifern, ha mar gonez ar goulm wenn, ec'h aio d'ar 



Baradoz ! »

Pell e padas an emgann war voger ar vered ; meur a wezh e voe hogos d' an 
arched kouezhañ en tu fall : met ar goulmig wenn a oa leun a galon, hag a 
c'honezas 'benn ar fin. Setu salvet ene al laer bras !

Markiz Tromilin a zistroas neuze da gavout ar penitiour, ha joa en e 
galon.

« Ac'hanta ! penaos eo bet ho tro, ma mab ?

- Mat, dre c'hras Doue, ma zad. »

Hag e laras dezhañ penaos e oa tremenet pep tra.

« Ma bennozh ha bennozh an Aotrou Doue warnout, salvet a 't eus ene ma 
breur ! Kae bremañ da ziskleriañ ar c'heloù mat d' am breur ar Pab. »

Bras e voe joa an Tad Santel, me ho ped da grediñ, pa welas e oa deut da 
vat tro ar markiz, hag e oa salvet ene e vreur al laer bras. Neuze e tigoras 
arre poull-kalon ar markiz, hag e tennas e-maez an ostiv sakr, hag hen roas 
dezhañ en komunion, gant e vennozh.

Dont a ra neuze ar markiz 'trezek ar gêr. An de ma tegouezhas, e tlee e 
vab laret e oferenn gentañ, hag e oa ur fest ar c'haerañ. En em wiskañ a ra en 
klasker-bara, hag ec'h a d' ar gegin da c'houlenn un draig bennak. Den n' hen 
anaveze. E wreg a oa eno, hag a laras :

« Ya sur, paour kaezh den Doue ! abaoe am eus kollet ma fried, ne refuzan 
paour ebet.

- Bennozh Doue warnoc'h ! ur pred kaer a gredan a zo ganec'h, itron ?

- Ya, ma mab a zle laret hirie e oferenn gentañ, hag ec'h omp holl en 
joa : ma vije bev e dad ivez, ma Doue !

- Bezet fiziañs en Doue, itron gaezh, marteze en em gavo c'hoazh.

- Me ' gare a-walc'h e ve gwir a larfec'h, met allas ! »
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Roet e voe dezhañ dilhad evit en em wiskañ kempenn un tammig, e zilhad e-

unan, hag e voe pedet da azezañ ouzh taol gant ar re all. Ar beleg yaouank a 
selle ouzh ar paour-se, ha ne ouie perak e sante e wad o tommañ outañ. Goude ar 
pred, e c'houlenn ar paour kofesaat gant ar beleg nevez, raktal. Mont a reont d'
an iliz, a oa tost eno. En em reiñ a ra da anaout d' e vab. Hemañ a zired da 
laret d' e vamm :

« Ma zad ! ar paour en deus leinet ganimp eo ma zad ! 

- Ha gwir e ve, ô ma Doue ! »

Ma 'n em strinkjont an eil en divrec'h egile, ha kaer bras e voe o joa, ma
varvjont o-zri war al lec'h !

Bennozh Doue war o eneoù !

Kontet gant Barba TASSEL, e Plouared, miz Genver 1869.
Eilskrid gant Y. E. ABALAN.
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KENAN KONGAR

Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik

Raklavar

D' ar 4 a viz Gouere 1976 e lide an Amerikaned eilvet kantvloaz o bro, 
rak, da geñver an deiz-se, er bloaz 1776, eo e tisklerie kannaded trizek eus 
trevadennoù saoz Amerika 'n Norzh ne anzavent mui Roue Bro-Saoz evel o Aotrou. 
Un tamm bennak en tu-hont da dri milion a dud a c'helle bezañ neuze o chom en 
trevadennoù-se, kant vloaz goude, e 1880 e nivered hanter-kant milion hag, e 
1970, e oa daou c'hant tri milion, hep kontañ ar milion ha seizh kant mil 
Amerikan o chom e diavaez o bro. Hep kontañ ivez ar re, tost da dri milion 
anezho, hag a zo o chom war zouaroù e dalc'h an Amerikaned (ar pep brasañ anezho
e Puerto Rico).

Diwanet gant poan en eil lodenn an triwec'hvet kantved, ez eo deuet, daou 
c'hant vloaz goude, Unaniezh an Amerikaned da vezañ galloudusañ ha pinvidikañ 
broad ar bed ; an hini a zeuas a-benn da gas evit ar wech kentañ tud war al 
Loar, evit gwelout hag-eñ, marteze, e oa tu da ober bec'hioù lann du-hont ; ha 
zoken da gas ardivinkoù-bann da vont da welout a-dost penaos e oa gorre ar 
blanedenn vMeurzh gwelet a-dost ha da zegas en-dro skeudennoù pizh-tre ac'hano.

Ne vo ket kavet dizereat eta, a gav din, kavout e brezhoneg un nebeud 
pennadoù diwar-benn ar Stadoù, da zisplegañ penaos eo bet savet an trevadennoù 
saoz kentañ war zouar Amerika, perak ha penaos eo en em savet an trevadennoù-se 
enep d' o mammvro, ha petra int deuet da vezañ abaoe an amzer-se, penaos int 
deuet a-benn da virout en he sav an unaniezh bet skoulmet etrezo, ha penaos e 
teuas o galloud da greskiñ.
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Daoust m'eo bet c'hoarvezet gant aozer ar pennadoù-mañ tremen teir sizhun 

war zouar ar Stadoù, ne gav ket dezhañ e ve kalz gouiziekoch diwar o fenn evit-
se, hag ar pezh a vo kavet er skrid da heul a zeu dreist-holl diwar skridoù 
lennet gantañ. Arabat e vo eta d' al lenner klask amañ da heul muioc'h eget un 
danevell istor, kontet eeunañ ha sklaerañ m'en deus an oberour gellet ober.

-I-
Trevadennoù saoz en Amerika

An holl a oar, emichañs, ez eo bet dizoloet ar Bed Nevez gant un moraer 
genoat, Cristóbal Colón. An anv-se eo da vihanañ an hini a veze roet dezhañ gant
ar Spagnoled, a oa o labourat evito pa zizoloas, hag eñ o krediñ bezañ 
degouezhet un tu bennak e kostezioù an Indez, da veure an 12 a viz Here 1492, ur
pezh douar hag a anvas San Salvador. N' en devoa kavet avat nemet un enezenn, 
unan eus Inizi Bahama, tostik a-walc'h ouzh Trovan ar C'hrank. Evel just e reas 
Indios eus an dud a oa o chom eno. Ha setu perak ez eus bremañ er bed daou 
rummad Indianed, ar re wir, re ar Sav-Heol, hag ar re nevez, a zo diouzh tu ar 
C'huzh-Heol. Ar re-mañ a oa bet eta dizoloet ur pevar bloaz bennak goude ma oa 
bet trec'het ar Vretoned en emgann Sant-Albin an Hiliber.

Ne deo ket Cristóbal Colón avat (pe Colombus evel ma vez graet anezhañ 
gant an Amerikaned, pe c'hoazh Kristol gKoulm evel ma vefe e anv e brezhoneg) eo
en deus roet d' ar Bed Nevez an anv a zoug bremañ. An enor-se a zo bet roet d' 
un den ha ne deo ket bremañ ken anavezet hag eñ : Amerigo Vespucci, ur c'habiten
all, florentinat a orin, hag a oa ivez e servij ar Spagnoled. Hemañ eo a vrudas 
ar rann-ved nevez dizoloet dre al lizhiri a skrivas. Hag unan bennak eus e 



genskriverien eo a reas da gentañ gant ar ger America evit envel ar broioù 
nevez-se. Amerikaned eo e teuas da vezañ an dud o chom enno (nemet e voe miret 
an anv Indianed evit an dud a oa er vro diaraok). Bremañ avat, pa gomzer eus 
Amerikaned hep lavarout hiroc'h, e soñjer diouzhtu er re a zo o chom war zouar 
ar Stadoù Unanet. Hag int eo eta an Amerikaned wirion. Met anv Kristol gKoulm n'
eo ket aet da goll evit-se. En tu-hont da gêr Colón er Panama (gant he forzh 
Cristóbal) ez eus ur vro anvet " Colombia " en Amerika 'r Su, ez eus ur " 
British Columbia " er C'hanada, hag ac'hano e red ar pikol stêr Columbia e-barzh
ar Stadoù Unanet. Hag er re-mañ eo pell an anv eus bezañ dianav peogwir e vez 
douget gant teir c'hêr-benn, hini an Unaniezh a zo en " District of Columbia ", 
hini an Ohio o tougen an anv Colombus, hag hini North Carolina o vezañ ivez 
Columbia. Ha Colombus a gaver ivez e Georgia, pa na ve ken.
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Gant harp ha war atiz ar Spagnoled eo e oa bet dizoloet an douaroù nevez. 

Int a viras evito o-unan kement ha ma c'hellent ar vad a oa bet evito an 
dizoloadenn-se. Daoust da se koulskoude e oa bet, nebeutoc'h eget pemp bloaz 
goude ma oa bet kavet gant Kristol gKoulm e damm douar kentañ, ur c'habiten 
veneziat, hag a zo anavezet dindan an anv saoz John Cabot oc'h heuliañ aodoù 
Amerika 'n Norzh war-hed mil mil-mor, hag o perc'hennañ ar vro en anv ar roue 
saoz Herri VIII. Met e-pad tost da gant vloaz ne voe ket taolet kalz a evezh 
ouzh ar c'havadennoù a reas neuze. Ne deo nemet e 1585 eo e voe diazezet, war 
atiz Sir Walter Raleigh, an drevadenn gentañ en Enez Roanoke, hag a zo er stad 
anvet bremañ North Carolina (an enezenn-se a laka disparti etre div loc'h vras :
Albemarle Sound ha Pamlico Sound), hag an drevadenn nevez a voe anvet Virginia, 
en enor da Elizabeth, ar werc'hez a oa neuze o ren ar Saozon.

Ne deas ket an traoù da vat koulskoude gant ar re oa aet da chom di, hag 
ar greizenn a yeas buan da netra.

Daou vloaz warn-ugent diwezhatoc'h, d' an 13 a viz Mae 1607, e tilestre ar
c'habiten Newport war aod norzh ur stêr ledan, a reas anezhi James, en enor da 
James Kentañ hag a oa roue neuze. Neuze eo e voe krouet an drevadenn gentañ da 
badout, enni Saozon war zouar amerikan. Adkemeret evit ar vro tro-dro an anv 
Virginia hag ar greizenn diazez a zeuas da vezañ Jamestown. Met Enez Roanoke, ma
oa bet an drevadenn dibad diagent n' emañ mui abaoe pell 'zo e Virginia. 
Koulskoude d' ar mare-se, e 1606, en devoa ar roue James I divizet e vije douget
an anv Virginia gant an holl zouaroù o 'n astenn a-hed an aod etre an Douar 
Nevez hag ar C'hap Fear (tost da 34° N), met torret e voe an urzh-se 
diwezhatoc'h, gwelet e vo perak pelloc'h.
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Trevadenn Jamestown a zeuas da vat, renet ma voe gant un den ampart ha 

kalonek, ar c'habiten brudet John Smith. Ur merour mat hag ur moraer eus ar 
c'hentañ e oa ar c'habiten Smith. Sevel a reas kartennoù eus bae divent 
Chesapeake, hag e-doug unan eus e droioù eno e voe war-var da goll e vuhez. 
Tapet e voe gant ur rummad Indianed ha barnet d' ar marv, met savetaet e voe 
gant Pocahontas, merc'h ar roue Powhatan. E 1614 ez eas da studiañ an aod etre 
ar stêr Penobscot ha Kap Cod, o reiñ d' ar vro-se ( e stadoù Maine ha 
Massachusetts bremañ) an anv a New England (Bro-Saoz Nevez) he deus miret betek 
bremañ. Trevadenn nevez Virginia a voe renet da gentañ gant ur C'huzul anvet 
gant ar Roue, met an traoù a yae a-dreuz ken na voe anvet gant ar bobl ur Bodad 
Kannaded e 1619, kentañ hini da vont e karg war an douar amerikan. Ur skouer hag
a oa da vezañ heuliet gant an holl drevadennoù all hag a oa da vezañ savet a-
c'houdevezh. Er bloaz-se ivez e teuas un darvoud all hag a oa da bouezañ kalz, 
diwezhatoc'h, war vuhez an Amerikaned ha war boblidigezh ar vro : ur c'habiten 
hollandat en em gavas war aber ar James, gantañ evel marc'hadourezh ur garg 
vorianed a oa bet o kerc'hat en Afrika. An ugent morian a gavas gwerzh dezho a 
voe ar sklaved kentañ da labourat e douaroù saoz Amerika. Kalz re all a zeuas 
war o lerc'h. Daou vloaz a oa e oa degouezhet ar re gentañ pa grogjod da blantañ
kotoñs e Virginia...

*



Ne ouezer ket re vat pe zoare tud eo ar re a oa bet degaset gant ar 
c'habiten Newport ha John Smith da boblañ Virginia. Ha gwelloc'h eo anavezet, 
evit doare, istor an eil rummad, an hini a zegouezhe er bloavezh 1620, pevar 
devezh a-raok Nedeleg, pelloc'h en Norzh, e bae Massachussetts. Hemañ a oa ennañ
kant den, Puritaned anezho, war al lestr Mayflower ; hag eno e savjont, en enor 
d' ar porzh diwezhañ a Vro-Saoz e oant bet ennañ, un drevadenn a rejont Plymouth
anezhi. Pourvezioù a-zoare a ranke bezañ ganto evit doare, a-benn herzel ouzh 
goañv kalet an aod-se. Dizale (1628, 1630) e tegouezhas dre eno daou rummad all 
a Buritaned, an hini kentañ o sevel trevadenn Salem, hag an eil hini Boston. An 
anv-mañ a oa hini ar gêr a reter Bro-Saoz, a zeue anezhi o fastor John Cotton. 
Ha setu ma kreske tamm-ha-tamm en arvor New England, trevadennoù nevez renet 
hervez urzh strizh ar Buritaned. Ken strizh ken e oa diaes da dud 'zo en em ober
ganto : evel-se, un den anvet Roger Williams a voe barnet da vont en harlu e 
1636 ; eñ eo a savas neuze trevadenn Rhode Island, gant Providence da ziazez ; 
ar gêr-se hag a zo bremañ kêrbenn an hini bihanañ eus ar Stadoù Unanet (hag 
ennañ ar muiañ a gatoliked, peogwir emaint eno un tri ha tri-ugent dre gant 
bennak).
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N' eo ket avat gant Saozon eo e voe poblet da gentañ ar vro emañ enni 

bremañ ar gêr veur, New York. Kentañ Europad a welas dourioù he forzh a voe ar 
gall Samuel Champlain, ha kement-mañ a c'hoarvezas e devezhioù kentañ miz Gouere
1609 ; met eñ a yeas pelloc'h. Un nebeud devezhioù war e lerc'h e tegouezhe eno 
d' e dro ar c'habiten Henry Hudson, anezhañ ur saoz, met o labourat gant 
Hollandiz. Eñ eo a berc'hennas ar c'horn-se eus ar vro en anv e vistri, met e 
1623 hepken e tilestras tregont tiad tud war Enez vManhattan, hag a voe anvet 
gantañ Nieuwe Amsterdam, ar re all, triwec'h anezho o vezañ kaset gantañ da 
boblañ Fort Oranje. Al lec'h-man, dindan an anv Albany a zo deuet da vezañ 
kêrbenn stad New York ; savet eo bet, war ar stêr a zoug anv ar c'habiten, el 
lec'h ma ya betek ennañ al lanv. Diwar ribloù an Hudson en em skignas Hollandiz 
etre ar stêrioù Delaware ha Connecticut goude bezañ skarzhet kuit rummadoù 
Swediz hag o devoa graet o annez eno. Met e 1664 e voe skarzhet Hollandiz kuit 
d' o zro gant ar Saozon, hag Amsterdam Nevez a droas neuze da York Nevez (breur 
ar roue Charlez II a oa duk York I) : New York.

E-keit-se e kreske ivez trevadennoù all en Amerik. En tu all da aber an 
Delaware (ar stêr a zo douget he anv gant an hini bihanañ eus ar stadoù goude 
Rhode Island) hag a bep tu da vae Chesapeake emañ Maryland. E 1622 e oa bet 
fiziet e Cecilius Calvert, eil Lord Baltimore, an douaroù bet enklasket diaraok 
gant ar c'habiten John Smith. Al Lord a roas d' e zouaroù an anv Maryland, en 
enor da Henrietta Maria, gwreg ar roue Charlez I. Hag e miz Meurzh 1634 e 
tegouezhe dre eno, e bourzh an daou lestr Ark ha Dove, 201 a dud, hag a oa 
anezho dreist-holl katoliked evel o aotrou. D'ar 25 eus ar miz ez ejont en douar
en un enezenn hag a voe anvet ganto Sant Klemant. Moarvat n' en em gavjont ket 
en o aez du-hont peogwir ez ajont, daou zevezh goude, d' en em ziazezañ en ur 
pleg-mor all eus ar stêr Potomac, muioc'h er reter, hag eno e savjont o 
c'hreizenn « St. Mary », hag anv an Itron-Varia a vez atav douget bremañ gant ar
gontelezh emañ e-barzh. Evit an drevadennerien e oa ar vro deuet da vezañ eta 
div wech Maryland, ha da c'houarnour o devoa Leonard Calvert, breur Lord 
Baltimore. Adalek 1639 e voe bodet ur C'huzul-Lezenniñ ha, dek vloaz goude e 
roas an drevadenn-se (an hini gentañ e oa d' hen ober) ar gwir da bep hini da 
heuilh ar gredenn a gare. Kement-se a c'hoarvezas goude ma voe bet lakaet reuz 
enni gant Puritaned bet lakaet er-maez eus Virginia e 1642 dre ma ne felle ket 
dezho plegañ da veli Iliz Bro-Saoz. Met, e-lec'h bezañ anaoudek e-keñver ar re o
devoa roet bod dezho, e klaskjont ober o mistri, hag enebiñ a rejont ouzh ar 
familh Calvert. Ar Buritaned eo a savas kêr Providence e 1649 ; hi a zeuas da 
vezañ kêrbenn ar Maryland er bloaz 1691, met dindan an anv Annapolis, hag a zo 
bepred he hini. Met ar gêr vrasañ, hag a galz eo Baltimore, bet savet e 1629, 
hag a zoug anv aotrou kentañ ar vro.
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Meneg a zo bet graet uheloc'h eus an diazez Saozon kentañ en Enez Roanoke,



e 1585. E gwirionez ne oa ket ar re-se an diazezourien gentañ er rann-se eus 
Amerika. Tri bloaz warn-ugent araozo e teuas ur bagad hugunoded c'hall da ober o
diskenn en un enezenn goant e diabarzh ul loc'h ledan, dindan renerezh Jean 
Ribault. Al lec'h ma rejont o annez a voe anvet ganto Port Royal (32°20 N) 
bremañ e stad South Carolina). Int eo a roas an anv « Caroline » d' ar vro-se, 
evit enoriñ en doare-se o roue Charlez IX. Met ur wech ma oa aet kuit o rener, 
evit distreiñ d' e vro, e savas trouz etre ar re a oa chomet war al lec'h, ha 
lazhañ a rejont zoken o c'homandant. Re galet e kavent ar vuhez o devoa da ren 
eno, ha klask a rejont zoken addistreiñ da Europa war ul lestr bet savet ganto 
o-unan. Goude gouzañv kalz e kavjont sikour digant ul lestr saoz hag o c'hasas 
en-dro da Vro-C'hall. Ha ne chomas en o dilerc'h nemet un anv, hag a c'hellje 
bezañ bet hini ur vro nevez, met ur vro hag a zo bet poblet gant tud estreget o 
diskennidi.

Diberc'henn e oa eta an tachad douar-se pa voe fiziet e 1663 en ur 
gompagnunezh enni eizh eus uhelañ tudjentil Bro-Saoz. Al lodenn vro a voe roet 
karg dezho anezhi a yae adalek 29° N (hag a-dreuz Florida bremañ) betek 36°30 N 
(harz su Virginia). Ha kement-se n' eo ket hepken a-hed aod ar Mor Atlantel, met
ivez a-dreuz an douar-bras, betek ar Mor Habask ! Albemarle e oa anvet ar 
gompagnunezh-se. D' an ampoent e oa, gwir eo, un nebeud tud o poblañ lodenn 
norzh an treuziad douar fiziet enni, diouzh tu loch Albemarle, dres ; met ne 
greskas ket gwall vuan an drevadenn nevez, peogwir ne oa ket c'hoazh enni 
ouzhpenn pevar mil a dud er bloaz 1674. Hag e 1729 ec'h adprenas ar Roue he 
gwirioù digant ar gompagnunezh, ha Carolina a voe rannet neuze etre daou, 
Carolina 'n Norz, hag hini ar Su.
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Er rann a oa da vezañ Carolina 'r Su e oa bet savet, e 1670, un drevadenn 

gant ar Saozon el lec'h ma oa bet Port Royal, met al lec'h ne oa ket diouzh o 
grad, evit doare, peogwir ez ajont, bloaz goude, da sevel Charleston, war ribl 
tu ar c'huzh-heol ar stêr Ashley, met ne badjont ket pell war al lec'h-se 
kennebeut, hag e 1680 ez ajont kuit ac'hano d' en em lakaat war ur beg-douar a 
zo warnañ ar Charleston a-vremañ, etre ar stêrioù Cooper hag Ashley. Evit doare 
e oa diaes, d' ar mare-se, kaout ul lec'h dereat evit diazezañ ennañ an 
drevadennourien, er c'horn-se a Amerika. Moarvat e oa ar c'hleñved anvet malaria
oc'h ober e reuz dre eno, a-hed an aod da vihanañ. En triwec'hvet kantved avat e
kreskas buan ar boblañs e Carolina 'r Su, pa zeuas di un niver bras a hugunoded 
gall, a Iwerzhoniz hag a Alamaned, ar pezh a roas tu da vont d' en em skignañ 
muioc'h en diabarzh.

Er c'hantved-se ivez eo e voe savet an hini ziwezhañ eus an trizek 
trevadenn saoz war aod amerikan ar Mor Atlantel, Georgia. D' an 9 a viz Gouere 
1732 e oa bet fiziet ar rann-zouar en tu-hont d' ar stêr Savannah en ur Bodad-
Ren gant ar roue George II, a voe roet e anv d' an drevadenn nevez. Eno e tlee 
bezañ kinniget douar d' ar beorien dellezek a Vro-Saoz, hag ar re gantañ anezho 
a zouaras e Savannah e nevez-amzer 1733, kant seizh vloaz warn-ugent goude 
donedigezh an drevadennerien saoz kentañ e Jamestown. Met n' eo ket hepken 
peorien saoz eo a yeas da chom dre eno, met ivez kalz a Alamaned hag a Skosiz a 
yeas di da ober o annez.

*

Tro am eus bet da venegiñ e oa bet skarzhet Hollandiz eus aodoù Delaware 
gant ar Saozon e 1664. Un nebeud bloavezhioù da c'houde, e 1681, e oa bet fiziet
ar c'horn-bro-se en un den anvet William Penn, hag hemañ a c'halvas neuze tud a 
feiz gantañ da vont eno da boblañ ar vro. An dud-se a veze graet Friends 
(Mignoned) anezho, pe c'hoazh Quakers, da lavarout eo Krenerien, ar pezh a 
ziskouez e oant tud a zoujañs Doue. Hag e 1682 e tiazeze William Penn kêr 
Philadelphia, war ribl stêr Delaware ; hag ar gêr-se a oa da vezañ, pevarzek 
vloaz ha pevar-ugent diwezhatoc'h kavell an Amerik nevez. An drevadenn a en em 
astennas ac'hano etrezek an diabarzh a voe anvet Pennsylvania. War an dro e 
tegas an anv-se soñj eus he c'hrouer, hag e lavar ez eo ur vro goadek. Daoust 
dezho da vezañ bet kontet evel div drevadenn ne voe biskoazh, a-raok an 
dieubidigezh un troc'h gwall anat etre Delaware ha Pennsylvania.



*
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Gant savidigezh Georgia e voe stummet da vat an Amerika saoz a oa da vont 

goude da sevel ar Stadoù Unanet. D' ar mare-se e c'helle bezañ o chom en trizek 
trevadenn un daou vilion bennak a dud (e 1790 e oa tostik-tre da bevar milion), 
ar pezh a zo moarvat kalz muioc'h eget n' eus bet biskoazh a « Indianed » o chom
war an douaroù a zo, bremañ, oc'h ober an holl stadoù bodet en Unaniezh. An 
drevadennerien n' o devoa ket, evit doare, bet re a boan gant an Indianed-se ha 
ne deo nemet diwezhatoc'h, pa 'z ejont donoc'h er vro, ha pa zeujont neuze d' en
em ziazezañ war dachennoù chase ar « re ruz » eo e kavjont krogad outo ; ha 
kement-se dreist-holl er Su, e Georgia hag e Carolina, ma oa enno, da grediñ eo,
niverusoc'h an Indianed.

Ar relijion a zalc'he ul lec'h a bouez bras e buhez trevadennoù Amerika. 
War-dro 1870 e oa dreist-holl Puritaned o poblañ, en norzh, ar pezh a veze graet
anezhañ Bro-Saoz Nevez, hag o c'hreñv a oa neuze er Massachusetts. Quakerien o 
devoa savet trevadenn bPennsylvania. New York a oa e dalc'h an Iliz Saoz, koulz 
ha trevadennoù ar su, adalek Virginia. Etre an daou, Maryland a oa bet savet 
gant Katoliked ; ha diwar an abeg-se sur a-walc'h eo en devez atav bremañ 
arc'heskob Baltimore ar renk kentañ e-touez pennoù-bras an Iliz Katolik er 
Stadoù Unanet.

Tamm-ha-tamm, koulskoude, - ha kement-se adal an triwec'hvet kantved - en 
em lakaas an traoù da gemm dre ma krogas an dud eus an diavaez da zont da ober o
annez.

218
E-pad ar c'hantved-se o deus bet ivez an drevadennourien kalz da c'houzañv

en abeg d' ar brezelioù niverus a zo bet etre ar Saozon eus un tu ha, diouzh un 
tu all, ar Spagnoled hag ar Frañsizien. Ar Spagnoled, mistri war ar pep brasañ 
eus Amerika 'r Su, ivez war hini ar C'hreiz betek ar Meksik, a oa c'hoazh 
diazezet e Florida, hag ac'hano, harpet war greñvlec'h Sant Aogustin e klaskent 
lakaat o c'hrabañ war Georgia ha Carolina 'r Su. Ar C'hallaoued, int, a oa 
diazezet mat er C'hanada, gant Quebec da greizenn. Ac'hano, daoust da niver 
bihan an dud aet da ober o diazez du-hont, e oant deut a-benn da astenn o beli 
war ur vro ec'hon, a yae betek pleg-mor ar Meksik, o vezañ savet plasoù kreñv, 
un ugent bennak anezho, a-hed ar stêrioù Ohio ha Mississippi, betek Orleañs 
Nevez. Etrezek ar c'huzh-heol ez ajont tost da vat betek ar Menezioù Roc'hellek.
En emgannoù kentañ e chomas an trec'h gant ar Frañsizien, met, a-benn ar fin, ez
eo gant ar Saozon, hag o devoa evit o harpañ trevadennoù kalz pobletoc'h eo e 
chomas ar maout, ur wech a oa kouezhet Quebec etre o daouarn e miz Gwengolo 
1759. Ha pa rankas ar C'hallaoued sinañ ar peoc'h e 1763, ez eas ar C'hanada en 
e bezh gant o enebourien.

(Ar gartenn da heul ar pennad-mañ a gaver warni lec'hiadur an darvoudoù 
pouezusañ meneget er pennad-mañ hag er pennad a zeuio goude.)

Ar pennad a zeu a vo anvet Ar Stourm evit ar Frankiz (1765-1733).
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

KENDALC'H AN EIL MAREAD

PENAOS E VOE TENNET GOUNID EUS BREIZH GANT AR SAOZON

Iskis eo ne vije ket bet aozet difennerezh Ar Roc'h-Derrien gant Dagworth 
evit mirout na vije kemeret gant ar C'hallaoued, nebeutoc'h eget daou viz goude 
e drec'hadenn vras. Marteze e voe kemeret dre soupren. Dagworth a oa neuze e 
Bro-Saoz o c'houlenn e c'hopr evit e daolioù-kaer, ha dre zigasted e letananted 
eo e voe kollet Ar Roc'h. Dichañs e oa ivez marteze. Anat eo koulskoude e oa a-
ratozh e chome ar Saozon dioberiant-krenn war-lerc'h o zrec'h klok eus an 20 
Mezheven 1347.

Aes e vije bet dezho mont war-raok. Ar re a-du gant Bleaz a oa mantret-
holl gant al lazhadeg graet eus o renerien ha prizonidigezh o friñs. Ar Saozon o
dije gallet hep poan peuraloubiñ domani Penteür ha mont don e Gorre-Breizh. 
Muioc'h c'hoazh : goude bezañ trec'het-krenn ar Frañsizien e Crécy, Ar Roc'h-
Derrien ha Calais, ne vije ket bet tenn da Edouarzh III skeiñ gant e holl nerzh 
e Breizh, hag echuiñ brezel an hêrezh evit mad an den en doa kemeret dindan e 
warez. E-lec'h ober se, e chome o termal, ez asante da sinañ treverzoù, e lakae 
harz penn-da-benn d' e oberiantiz.

Ar wirionez eo n' en doa tamm c'hoant ebet da welout ar brezel oc'h 
echuiñ. Mat e kave an traoù evel m' edont, ha ne c'houlenne netra nemet o lezel 
er stad-se. Ar brezel e Breizh ne gouste mann dezhañ. Tu a gave, hep dispign ur 
gwenneg, da virout ha da c'hourdonañ soudarded a c'halle, gant ur ger hepken, 
teurel war Frañs diouzh ret. E Breizh ivez e c'halle goprañ e benngadourien gant
kargoù arc'hantus. Ha Breizh c'hoazh a lakae arc'hant en e goufroù.
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Breizh etre krabanoù ar Saozon.

Setu penaos e rae roue Bro-Saoz, dreist-holl adalek 1347. Evel gward an 
dug yaouank e rene en e anv. Envel a rae, da zerc'hel e lec'h e Breizh, ur 
c'habiten-letanant, dezhañ pep galloud brezelel ha nannbrezelel.

Gantañ e rae un emglev, anvet " endenture ", evit reizhañ ez pleustrek, 
peurgetket e-keñver an arc'hant, gwirioù-dreist ha doareoù-oberiañ al letanant-
meur-se. Ar roue a leze gant e letanant leveoù bras an dugelezh, ha diwarno e 
tlee hemañ paeañ mizoù ar stourm.

Ouzhpenn se e oa gounidoù a-ziforc'h, a c'hallfed ober anezho " gounidoù-
brezel" : renerezh ar c'hreñvlec'hioù, ar fortarasoù, ar c'hestell, an douaroù 
hag an aotrouniezhoù bet lamet digant enebourien Vonforzh. Al letanant-meur a 
c'halle, hervez e c'hoant, lakaat an traoù-se evit ur pennad etre daouarn 
kabitened dibabet gantañ, a gemere an holl leveoù ha " gwerzhioù-daspren " 
diwarno, hag e ranke en eskemm difenn ar c'hreñvlec'hioù, ar c'hestell, an 
douaroù-se, ha paeañ hep bloaz ur yalc'had-arc'hant, bras-tre alies, gwech d' ar
roue e-unan, gwech da vezañ rannet etre ar roue hag e letanant-meur.

Evit ar " gwerzhioù-daspren " meneget e-touez ar gounidoù-brezel-se, 
arabat faziañ. Ne oa ket arc'hant a c'halled tennañ diouzh enebourien paket en 
un emgann leal. Bez' e oa tailhoù-brezel pounner lakaet war dud ar maezioù evit 



bezañ dieub diouzh ar preizhadegoù hag ar gwallgaserezh o dije bet a-berzh ar 
gwarnizonoù saoz, hag o deveze e gwirionez pa ne baeent ket. Forbannerezh 
reolennet e oa. Meneget e vo c'hoazh pelloc'h ganin.

Breizh, evit ar Saozon, a oa eta evel un domani pinvidik lakaet al leve 
diwarnañ e-kerz un den divorc'hed, a denne e vad dioutañ dre vac'herezh betek 
diviañ e zanvez.

Al leve-se hep perc'hennadur a dlee padout keit ha ma padje ar brezel. Ma 
vije bet lezet Monforzh da drec'hiñ, e vije bet ret kas en-dro ar priñs yaouank 
d' e zugelezh, reiñ aotre d' ar Vrezhoned da dostaat outañ. Ar re-mañ a vije bet
mistri en e guzul, ha gouarnet o dije Breizh evit mad o dug hag o bro. Breizh ne
vije ket bet pelloc'h un domani saoz. Ha c'hoant Edouarzh III oa he derc'hel 
etre krabanoù ar Saozon an hirañ ar gwellañ, da vihanañ keit ha ne vije ket 
deuet d' e oad ar priñs yaouank, n' en doa a-boan nemet eizh vloaz.
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Setu perak, pa voe dispennet tuad Bleaz da heul taol Ar Roc'h-Derrien, 

diskaret hep remed, hervez ar gwel, ne glaskas ket Edouarzh III e beurflastrañ, 
- pezh a vije bet aes, - ha lakaet e voe da dalvezout e Breizh treverz Calais, a
zeraouas d' an 28 Gwengolo 1347, hag a voe astennet betek penn-kentañ miz Ebrel 
1351.

Ar C'hompagnunezhioù Bras.

E 1348 ha 1349 eta ne gaver roud eus brezel anat etre Bleaz ha Monforzh. 
Se n' eo ket kement ha lavarout e voe Breizh eürusoc'h d' ar mare-se. Ar vosenn 
a zedarzhas enni evel er C'hornog a-bezh. Gwastet e voe ivez gant ar bandennoù 
laeron a bep bro, ampart d'en em gannañ, urzhiet-mat, ferv, goprsoudarded deuet 
eus holl armeoù ha brezelioù Europa, anavezet dindan an anv a " Gompagnunezhioù 
Bras ".

Ar re a aloubas Breizh a oa en o fenn un den anvet Krokart, a zo bet 
taolennet gant Froissart en un doare dudius. « Al laeron-se, » emezañ, « a 
gemere kêrioù-kreñv ha kestell mat, a rae ar skrap enno, a zalc'he anezho hag o 
gwerzhe ker neuze da dud ar vro. »

E Breizh e vezent hep mar muioc'h e darempred-kenwerzh gant ar Saozon, a 
ouie kargañ o godelloù, eget gant an dud a-du gant Bleaz, a ranke mirout o 
skoedoù evit dasprenañ o friñs. Krokart e-unan en em unanas gant ar Saozon en 
diwez, hag a voe en o zouez en Emgann an Tregont. Roue Frañs en doa klasket e 
c'houestlaouañ, en aner. Dont a reas a-benn da c'hounit ur c'habiten all, ken 
fall hag eñ, daoust na oa ket ezel eus ar C'hompagnunezhioù Bras, Raoul Kaours, 
a zo bet treset-splann e boltred gant an Ao. Luce. Ur goprad digoustiañs e oa, 
bet e-pad pell amzer unan eus startañ difennerien Vonforzh, hag a verkas e 
zonedigezh en tuad all dre lazhañ trec'hour Ar Roch-Derrien.

Muntridigezh Dagworth.

E derou miz Eost 1350 e oa. Dagworth, ambrouget gant ur bagadig kant den 
pe war-dro, a weladenne evel letanant-meur kreñvlec'hioù e gostezenn. Tremen a 
reas nepell diouzh Alre, ma edo Kaours o ren en anv Charlez Bleaz. Bez' e oa 
arsav-brezel. Koulskoude, war un digarez bennak, pe zoken hep digarez marteze, 
Kaours a gouezhas war Dagworth gant ur bagad niverusoc'h eget e hini. Dagworth, 
en dije gallet tec'hout hag en em saveteiñ a zalc'has penn hag a voe lazhet.
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Evit talvezout da Vleaziz an dorridigezh-se eus an arsav-brezel hag ar 

stign antellet ganto, ar Saozon nebeud goude, a gemeras Bekerel dre skeuliata ar
mogerioù. Ur c'hreñvlec'h lec'hiet-mat e oa, hag etre o daouarn e teuas da vezañ
ur wikadell digemeradus, o diazezlec'h e Bro-Roazhon. Kemer a rejont ivez 
fortarasoù all, a c'halle diaesaat kalz an darempred etre Roazhon ha Naoned, en 



o zouez Kastell-Gwenn e Gwipri war ar Wilun, Felgerieg ha Blaen.

Ar Vrezhoned a gemere perzh er brezel bihan-se, ha trec'h e voent e meur a
lec'h. E mizioù kentañ ar bloaz 1351 e c'hoarvezas unan eus an taolioù kaerañ 
eus istor ar Grennamzer : Emgann an Tregont. An degouezhadenn vrudet-se a zellez
bezañ studiet ha danevellet gant evezh, - seul vuioc'h ma seblant an darn vuiañ 
eus an istorourien, an holl marteze, bezañ komprenet-fall petra oa e gwirionez.

EMGANN AN TREGONT

An abegoù

(Istor Emgann an Tregont a zo anavezet dre zaou desteni eus an amzer, 
Kronikoù Froissart hag ur barzhoneg, pe mar karer ur c'hronik e gwerzennoù, 
savet hep mar gant unan en doa gwelet ar stourm. Eus ar barzhoneg-se ne chom 
nemet daou eilskrid, graet e dibenn ar 14-vet kantved pe e derou ar 15-vet, unan
e Breizh hag unan e Pikardia. En hemañ e vez muturniet an anvioù divoutin en ur 
doare skrijus. Diglok eo an daou eilskrid-se, nemet klokaet e c'hellont bezañ an
eil dre harp egile, oc'h ober 584 a werzennoù en holl.)

Tregont Brezhon, tregont Saoz : un niver bihan, ur gaoz vras.

An tregont-se, e pep tuad, a zo gwir gampioned div ouenn gozh, o tont en 
un dachenn gloz da ziskouez dre lid haelded o gwad, nerzh o divrec'h hag o 
c'halonoù, enebiezh didrec'hus o eneoù hag o zemz-spered.

N' eus ket unan e-touez an tregont-se, daoust d' ar pezh a lavar 
Froissart, en dije soñjet en em gannañ evit « enor e itron pe garantez e vestrez
». N' eo ket eno edo an dalc'h.
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Brezel hêrezh Vreizh a bade abaoe dek vloaz. Abaoe dek vloaz, c'hwec'h 

dreist-holl, da lavarout eo abaoe marv kont Monforzh, dug Breizh hervez darn eus
ar Vrezhoned hag hervez ar Saozon, e veze gwasket ha boureviet ar vro hep tamm 
truez gant ar Saozon-se, war zigarez harpañ Monforzh. E 1351, darvoud heverk, ur
baron breizhat, unan eus ar re vrudetañ evit e gadarnded hag e vertuz, a gavas e
dro da rebech d' ar Saozon o emzalc'h argarzhus, na oa ket dellezek eus tud a 
lavare bezañ marc'heien ha kristenien. Goulenn groñs a reas diganto paouez. 
Brezel Breizh a oa dreist-holl evit ar Saozon ur c'henwerzh frouezhus. Nac'h 
krenn a rejont diskregiñ diouzh ar gounid mezhus-se, o lavarout e c'hallent 
prouiñ e oa hervez al lezenn.

Ar Brezhon, droug ennañ, a grias :

« Ra varno Doue etrezomp ! Ra zibabo pep tu tregont pe zaou-ugent kadour 
evit difenn e gaoz. Gwelet e vezo gant piv emañ ar gwir. »

Un dra vras hag uhel a oa da zifenn. Ret e oa gouzout, er stad a vrezel, 
ken paot er Grennamzer, ha gwasket e tlee bezañ an dud dinoaz, gwan ha dister, 
tud ar maezioù peurgetket, ha kaset e tleent bezañ evel chatal, pe daoust hag e 
tleed seveniñ en o c'heñver, kement ha ma c'halled, lezenn gristen an deneliezh 
hag ar reizh.

N' eus ket pell abaoe ma anavezer resis an holl dorfedoù graet gant ar 
Saozon e Breizh e-pad ar stourm-se etre Bleaz ha Monforzh, a badas kalz re hir.

Amañ ez eus muioc'h eget ar gwastadennoù graet ur wech an amzer gant an 
eil tuad diwar goust egile, a c'hoarvez siwazh e pep brezel.

Ar Saozon o doa kavet kalz gwelloc'h. Ne raent forzh piv a oa o mignon pe 
o enebour. Hag ouzhpenn, an dud diwar ar maez a veze diseblant-krenn e-keñver 
abegoù an tabut, ha soublañ a raent hep rekinat dirak an tuad a zalc'he ar 



galloud en o c'horn-bro. Ne oa digarez ebet d' o gwallgas na da laerezh o madoù 
diganto.

An " dasprenadennoù ".

Hogen ar Saozon n' o doa ket ezhomm da glask digarezioù evit preizhata e 
Breizh. E kement lec'h ma oant mistri ennañ, e lakaent bep bloaz tailhoù-brezel 
war ar parrezioù diwar ar maez, zoken ar re a sente outo.
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An tailhoù-se, a baeed gant arc'hant pe gant servijoù, a oa pounner-tre. "

Redemptiones ", da lavarout eo « dasprenadennoù ", a raed anezho, hag an dra-se 
e oant e gwirionez, rak ar parrezioù ne c'hallent ket paeañ a dlee bezañ 
distrujet, tangwallet ha gwastet didruez. Ar Saozon a gave dezho e oant habask 
ha madelezhus pa grogent, a-raok ober o reuz, en dud a renk uhelañ, pa stagent 
dezho o daoudroad hag o daouarn gant potailhoù houarn, ha pa wallgasent anezho 
evit o lakaat da blegañ.

Da bep unan eus ar pennañ kreñvlec'hioù ha fortarasoù e dalc'h ar Saozon e
veze roet un niver bras pe vrasoc'h a barrezioù tro-war-dro, hag enno e c'halle 
ar rener goulenn dasprenadennoù, tailhoù savet gantañ hervez e blijadur, o reiñ 
d' e soudarded o lod eus ar wastell.

Dre gontoù Jili Wyngreworth, teñzorier Breizh evit roue Bro-Saoz e 1360, 
ez anavezomp an tachennoù war ar maez a dlee paeañ dasprenadennoù d' an tri 
c'hreñvlec'h saoz a Wened, Bekerel ha Plouarzel. Da hemañ e oa bet roet pevar-
ugent parrez, lod anezho keit ha pleg-mor Sant-Brieg. Setu amañ un nebeut 
skouerioù : Merenieg a dlee paeañ da Bask, e servijoù pe en arc'hant, ur 
yalc'had kevatal ouzh 12.000 lur a vremañ, pe war-dro, Menieg-Uhel 15.000 lur, 
Plouvaeg 14.000 lur, Plouvael 14.000 lur, Helion-war-vor 11.000 lur, h.a. Ha 
c'hoazh ne oa nemet an hanter. Hevelep priz a ranke bezañ paeet da Ouel-Mikael. 
Seurt tailhoù lakaet war barrezioù paour a oa forbannerezh reoliet, ha netra 
ken.

Ha fellout a ra deoc'h gouzout betek pegeit ez ae ar re uhelañ eus ar 
renerien saoz ?

N' eus nemet klevout istor Gwilherm Latimer, anezhañ unan eus brudetañ 
kabitened ar brezel. E-pad pell amzer e voe e karg eus Bekerel, unan eus ar re 
e-touez ar c'hreñvlec'hioù saoz a gemeras ar muiañ perzh er stourm. Un dachennad
vras, enni war-dro kant parrez, a baee dasprenadennoù dezhañ. War ar stêr Rañs e
talc'he ivez ur fortaras all, kastell Plumason, a rae ar skrap war an holl 
vagoù. Gant an arc'hant bet dastumet gantañ o kemer dasprenadennoù hag o 
preizhata, Latimer a zistroas da Vro-Saoz pinvidik-bras. Klemm a voe douget en e
enep gant ar Vrezhoned dirak ar roue. Tamallet e voe da vezañ bet laer ha 
forbann, ha testet e voe an damalladenn gant un enklask lidel. Ne voe graet 
netra da heul e-pad pell. Hogen, e-tro dibenn ren Edouarzh III, e 1376, Latimer 
a gouezhas e droukc'hras, ha kaset e voe an damalladenn dirak Ti ar Gumun. 
Prouet e voe e oa deuet a-benn da dennañ digant Breizh, dre lakaat 
dasprenadennoù hag ober a bep seurt tunerezh, da laerezh diwar-goust ar 
Vrezhoned keizh ur yalc'had a dregont milion lur a vremañ. Kaer a voe dezhañ 
klask en em zigareziñ, e voe kondaonet gant ar Parlamant d' ar prizon, ha lamet 
e voe e holl gargoù digantañ.
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Ken spontus e oa an dienez war ar maez gant an dasprenadennoù lakaet war 

ar parrezioù ma krias Charlez Bleaz, d' ar beure a-raok emgann Alre, o klevout o
doa ar Saozon kinniget arsav-brezel e-pad pemp bloaz gant m' o dije ar gwir da 
genderc'hel da breizhata evel-se : « Kentoc'h eget lezel tud va fobl, am eus 
kement a druez outo, da c'houzañv seurt poanioù, e klaskan arvar ar brezel, 
hervez youl Doue, hag e fell din stourm evit o difenn ».

Un testeni all, kreñvoc'h c'hoazh en un doare, peogwir e teu a-berzh ur 



Saoz, o pleustriñ ez eeun war ar gudenn-se, eo hini Tomaz Dagworth, trec'hour Ar
Roc'h-Derrien, letanant-meur ar roue Edouarzh III e Breizh.

Ha padal ne oa ket un den tener e galon, evel hon eus kontet. Goude bezañ 
gwelet e-pad ur pennad pegen skrijus e voe jahinet ar gouerien baour gant an 
dasprenadennoù, e voe fromet ken don gant seurt reuzeudigezh, ken heuget gant 
seurt krizder, ma roas urzh paouez :

« Pa oa bev, se zo sur, en doa gourc'hemennet
Na vije mui an dud vunut a c'hounez ed
Laeret gant ar Saozon, mac'homet na gwasket. »

Siwazh, mervel a reas er bloaz-se end-eeun. Gwelet hon eus penaos e voe 
taget ha muntret dre drubarderezh gant ar goprad vil Raoul Kaours e derou miz 
Eost 1350.

Bembro.

Da heul e varv, c'hoarvezet evel-se, e voe torret an urzh reizh en doa 
roet. A zo muioc'h, evit kaout digoll eus ar marv-se, e teuas ar renerien saoz 
da vezañ c'hoazh rustoc'h, krisoc'h, youlekoc'h. Unan en o zouez a voe gwashoc'h
e fervder hag e c'harventez eget re ar Saozon all : Roperzh Bembro, kabiten e 
Plouarzel.

« Bembro a strivas gant e holl c'halloud, » a lavar un skrivagner kozh 
hervez unan eus dornskridoù ar barzhoneg hon eus meneget, « da dalvezout marv 
Dagworth, n' eo ket hepken war ar vrezelourien eus kostezenn an Aotrou Charlez, 
hogen ivez war al labourerien hag ar c'houniderien, o tistrujañ an douareier hag
ar parkeier, ha kaset e voent gantañ e prizon d' e greñvlec'h a Blouarzel, ha 
dalc'het eno pell amzer hep tamm truez... »
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Belmaner ha Bembro.

« Hag an Aotrou Belmaner, a zalc'he neuze kêr ha kastell Josilin evit an 
Aotrou Charlez Bleaz, gantañ ur gwarnizon niverus a Vrezhoned, o welout an dra-
se hag o soñjal er gwaskerezh a rae ar Saozon-se war dud ar bobl, n' o devoa mui
tu da c'hounit an douareier ma tennent, int hag ar gadourien, o bevañs diouto, 
hag a ranke tec'hout diouzh o ziez, pe bezañ paket ha prizoniet, - a yeas un 
deiz eus kêr Josilin da gêr Blouarzel, o vezañ bet ur paper-tremen digant al 
lavaret Aotrou Bembro, evit ober emglev e seurt doare ma vije roet o frankiz d' 
al labourerien baour ha ma c'halljent menel en o ziez e surentez. » (Per Baot.)

Degouezhet dirak dorojoù Plouarzel, Belmaner a welas un dra iskis, a 
lakaas ur barrad c'hwerv a gounnar hag a druez da sevel en e galon. Eno e oa 
bagadoù kouerien, n' o doa ket gallet paeañ o " dasprenadenn ", potailhoù houarn
ouzh o daouarn hag o daoudroad, chadennet daou-ha-daou, tri-ha-tri, evel ejened 
a gaser d' ar foar, skoet warno gant ar soudarded saoz, a-raok bezañ taolet e 
karc'harioù flaerius.

Anavezet-mat e oa Belmaner evel un den poellek ha fur. Koulskoude ne voe 
ket evit gwaskañ war e vrouez. Kerkent ha ma paras e zaoulagad war Bembro, e 
lavaras dezhañ, hep rogoni, hogen groñs :

« Ur pec'hed bras a rit-hu, marc'heien a Vro-Saoz, o wallgas er c'hiz-se 
an dud vunut, ar gouerien baour a had ed hag a ro dimp gwin ha chatal e-leizh. 
Petra rafemp-ni paneveto ? Re bell o deus gouzañvet. Ret dezho kaout peoc'h 
hiviziken. Se eo en deus gourc'hemennet ho rener Dagworth a-raok mervel. Siwazh,
n' eo ket bet selaouet kalz. C'hwi avat, Bembro, a zo bet lakaet da sevener e 
destamant, a rank sentiñ outañ, a lavaran ! »

« Tavit, Belmaner, » a zichekas Bembro. « Petra eo seurt disterachoù ? 
Warc'hoazh e vo Monforzh dug war Vreizh a-bezh, Edouarzh roue war Frañs a-bezh, 



hag ar Saozon mistri dre-holl en desped d' ar Frañsizien. »

Belmaner, a anaveze ar paotr, a ouie penaos ober outañ.

« Adarre emaoc'h, Bembro, » emezañ, « gant ho huñvreoù diot hag ho 
fougaserezh lu. Me ne ran forzh. Ar re a c'harm uhelañ eo alies a gil da gentañ.
Mar fell dimp bezañ tud a boell, c'hwi ha me, n' hon eus nemet un dra d' ober : 
stourm an eil ouzh egile d' un deiz merket. Bezomp tregont, daou-ugent, hanter-
kant e pep bagad. En em gannañ a raimp rust, leal. Neuze e vo gwelet, hep 
kaozeal pelloc'h, gant pe gostezenn emañ ar gwir. »
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« Asantiñ a ran, dre va feiz ! » a respontas Bembro. 

Belmaner ne felle ket dezhañ bezañ touellet. Lavarout a reas c'hoazh :

« Na dorrit ket ho ker, Bembro. Alies, dreist-holl goude ur pred-boued, e 
vrabañser, ha ne zeu netra da heul. Hag an dra-se a zo c'hoarvezet ur wech 
ganeoc'h, rak evidoc'h da vezañ kalonek, ez oc'h ivez skañbenn ha gwidreüs. 
Gouestlet ho poa da Ber Augier ober un hevelep stourm gantañ. D' an deiz merket 
e tegouezhas war an dachenn gant hanter-kant marc'heger. C'hwi avat ne voec'h 
ket gwelet. Arabat deoc'h c'hoari seurt tro ouzhin-me. Damantiñ a rafec'h. »

Bembro a douas groñs e vije an hini kentañ war an dachenn emgann. Divizet 
e voe niver ar stourmerien : tregont a bep tu ; - etre Plouarzel ha Josilin : - 
an deiz : ar Sadorn 26 a viz Meurzh 1351 ; hag en diwez an doare emgannata : pep
unan eus an tri-ugent kadour a c'hallje en em gannañ hervez e c'hiz, war droad 
pe war varc'h, gant an armoù a garje, ha ne vije endalc'het da netra ouzhpenn 
mirout reolennoù lealded ar varc'heien.

Emgann an Tregont eta ne voe divizet ha graet nemet da anataat d' ar bed-
holl fallagriezh, mac'homerezh rust ha ferv ar Saozon e-keñver ar gouerien 
baour. Pezh a ra meurded ar stourm-se, pezh a ra ma vezo enoret da viken gant an
holl, a zo, ouzhpenn kadarnded dispar ar Vrezhoned, an dezo : bezañ bet graet 
evit harpañ an deneliezh, evit difenn ar re vihan hag ar re wan ; savet taer e 
voe a-enep drougimplij an nerzh gant ur politikerezh digalon, klemm ar gwir hag 
ar reizh.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned 

- Euredet eo bet Cathy LE NIVINEN ha Ronan LATIMIER, mab hor mignon Gaston 
Latimier (An Timeur), d'an 31 a viz Meurzh e Baod.

- Gireg a zo laouen o kemenn da lennerien " Al Liamm " ez eo bet ganet d'an 9 a 
viz Ebrel e Roazhon, e ti Yann-Vari ha Soazig RENAULT.

- Kresket eo an dud e ti Rivanon KERVELLA ha Yann-Erwan AR C'HORRE : Nerin a zo 
bet ganet e Lannuon d' ar gwener 4 a viz Mezheven.

Hor gwellañ gourc'hemennoù dezho.

Kañvoù

- An Tad GILDAS (Henri Tardy) a zo marvet e Landevenneg d'an oad a 95 vloaz. Ur 
mignon bras e oa d' " Al Liamm " ha graet en doa profoù bras deomp evit sikour 
ar gelaouenn. Doue d'e baeo !

- Da 57 vloaz eo aet da anaon gwreg Marsel AODIG, e Landreger d'ar 7 a viz 
Ebrel.

- Kaset zo bet deomp keloù eus marv an dimezell Anna LE NER. Ur plac'h sioul e 
oa ha graet he deus ul labour bras e sekretourva Kêr Vreizh hag an Heure 
Bretonne. Roet he deus ivez bod da dud heskinet war-lerc'h ar brezel.

Hor gourc'hemennoù a gañv a gasomp d'o zud ha d'o mignoned.

Profoù

MIZ EBREL : 
F. an Ny, 10 lur ; Erwan Tymen, 10 ; Erwan Rosmorduc, 10 ; Alan an Noac'h, 10 ; 
Jakez Riou ha Nikola ar Rouz, 10 ; Job Morvan, 10 ; Erwan Roparz, 40 ; Jakez 
Konan, 20 ; Ifig Laorañs, 5 ; Padrig Puireux, 10 ; Remont Korr, 10 ; Loeiz 
Andouard, 60 ; Y. V. Bouessel du Bourg, 50 ; Mikael Manac'h, 20 ; Marsel Toudig,
10 ; Gwenael Huon, 20 ; Jakez Guillemot, 30. 
- War un dro, 470 lur.

Miz MAE : Dr J. Tricoire, 10 lur ; R. Tassel, 60 ; Jos. al Lay ; 10 ; H. ar 
Bitouz, 10 ; Y. V. Bouessel du Bourg, 60 ; Herri Grouhel, 20 ; R. Delaporte, 
20 ; M. Colleau, beleg, 10 ; Erwan Leon, 60 ; Per ar Meur, 20. 

- War un dro, 280 lur.

Degouezhet eo e kef ar gelaouenn abaoe derou ar bloaz 4 785 lur a brofoù. 
Trugarez, a wir galon, d'hor c'heneiled vrokus.

Evit " Embannadurioù AL LIAMM " : J. H. Haspot, 100 lur. 
E drugarekaat a reomp a greiz kalon.
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1 000 koumananter er bloaz-mañ ?

E kreiz miz Mae e konte Al Liamm 959 c'houmananter, lodennet evel-hen : Aodoù an
Hanternoz, 151 ; Penn ar Bed, 271 ; Il ha Gwinum, 103 ; Liger Atlantel, 67 ; Mor
Bihan, 60 ; Rannvro Bariz, 130 ; Departamantoù all, 109 ; Afrika an Hanternoz, 1
; Afrika Du, 5 ; Iwerzhon, 10 ; Kembre, 14 ; Kernev Veur, 1 ; Skos, 2 ; Bro-
Saoz, 3 ; Bro-Alamagn, 6 ; Spagn, 1 ; Helvetia, 3 ; Izelvroioù, 3 ; Belgia, 4 ; 
Sveden, 1 ; Stadoù Unanet, 6 ; Kanada, 3 ; Haiti, 1 ; Polinesia, 1 ; Aostralia, 
1 ; Sri Lanka, 1 ; Sina (Taiwan), 1.

Kresket mat eo niver hol lennerien e Penn ar Bed, en Aodoù an Hanternoz, en Il 
ha Gwinum. Digresk a zo bremañ, a-hed ar bloavezhioù, e Rannvro Bariz, tra ma ya
war uhelaat er c'hontrol ar sifrenn en departamantoù all. E miz Genver 1976, e 
kontemp 876 koumananter, e miz Eost, 894. Ma kendalc'homp da vont e-giz-se, e 
tremenimp, gant skoazell an holl, en tu-hont d' ar 1 000 a-raok dibenn ar bloaz-
mañ. Bec'h dezhi eta, adarre.

Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh

Prenañ a c'heller an niverennoù meneget amañ da heul :
- 29, 63, 67, 69 betek 181 (nemet an niverennoù 78, 82, 84, 90, 98, 99, 100 hag 
a zo bet peurwerzhet).
Priz an niverennoù a zo : 10 lur pep hini (nemet an niverennoù 116 ha 151 hag a 
goust 12 lur pep hini, an niverenn doubl 166-167 hag a goust 16 lur).

Tu a zo a-hend-all da brenañ ar bloavezhioù klok-mañ hag a goust 50 lur pep hini
- 1959 (72-77) ; 61 (84-89) ; 64 (102-107) ; 65 (108-113) ; 66 (114-119) ;
67 (120-125) ; 68 (126-131) ; 69 (132-137) ; 70 (138-143) ; 71 (144-149) ;
72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167) ; 75 (168-173) ; 76 (174-179).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post. 10 % a zistaol a c'hell bezañ graet
pa brener ouzhpenn 50 skouerenn. Ar goulennoù a zo d' ober digant Per ar Bihan.

Priz " Al Liamm " 

Div niverenn diwezhañ Al Liamm e oa enne 96 ha 80 pajenn dre ma ne oa ket tu da 
droc'hañ ar pennadoù.

Kement-se en deus koustet ker avat peogwir hon eus paeet 1 milion 704.000 lur 
kozh evit an div niverenn-se gant ar mizoù-kas. An niverenn 180 he deus koustet 
8.398,32 lur nevez + 407,95 lur mizoù-kas = 8.806,27 lur.

An niverenn 181 he deus koustet 7.865,05 + 368,88 = 8.233,93 lur nevez.
Dav e vo deomp ober niverennoù bihanoc'h er mizioù a zeu. Moulet e vez 1 200 
skouerenn bep gwech ha niver ar goumananterien a dosta ouzh 1 000, peogwir hon 
eus tizhet er miz-mañ 959 koumananter. Klaskit eta lennerien nevez d' ho 
kelaouenn ma teuimp a-benn da gaout 1 000 koumananter e dibenn ar bloaz.
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Lizhiri

Digant K. G., Roazhon



« Stad 'zo ennon o kas deoc'h peadra da gaout ur goumananterez nevez, ar 
chekenn a gavoc'h e-barzh.

Mod all, daoust ma n' eo ket atav " lennegezh " a vez kavet e-barzh Al 
Liamm (ha gwell a se !) ez eo dedennus-bras memes tra. Pebezh dudi lenn 
kontadennoù dastumet gant Fañch an Uhel, pe bevañ en-dro mareadoù diaes an Emsav
gant Yeun ar Gow. Promesaus eo gwelout ar prizioù lennegel o vleuniañ, ken 
kalonekaus all eo gwelout pegen fonnus eo eost al " lennegezh dre gomz " " kan 
ar bobl " a fell din menegiñ, abadennoù Speied, Bubri ha dreist-holl hini 
Rostren. N' emañ ket re bell an deiz ma vo gwelet kement-se unvanet en ur " 
Gouel ar Brezhoneg " lec'h e vije ingalet hep bloaz ar prizioù lennegel, 
kenkoulz hag aozet kenstrivadeg-fin " Kan ar Bobl " hag hini B.A.S. ; c'hoariva 
ha skeudennva a gavfe o flas eno ivez war un dro gant diskouezadeg labourioù 
gwellañ arzourien hag artizaned ar vro, da ober ur " Beaubourg " mod Breizh e-
pad ur sizhunvezh bennak ! Ha ne vije ket aozadur pleustrek ha teknikel ar 
gouel-se roll kentañ Ensavadur Sevenadurel Gwengamp ? »

Digant T. M. S., Dulenn :

« It was amusing to hear, from a young Breton student here, about the 
swing of the vote in Brest. He also told me that Al Liamm now has one volume of 
James Connolly in Breton. In my opinion it would have been better use to 
translate a careful selection from all his works. »

Digant M. J. C. an Havr-Nevez :

« Degemeret 'm eus mat niverenn 181 Al Liamm. Atav e c'hortozan gant un 
dibasianted vras niverenn Al Liamm. Pell 'zo bremañ e lennan ho kelaouenn hag e 
kavan mat ho pennadoù-skrid. »

Digant R. T., Brest :

« Setu adarre ur chekenn 100 lur evit va adkoumanant d' Al Liamm, hag 
ouzhpenn ur prof bihan evit harpañ. Eürus eo gwelout Al Liamm o kerzhout gant e 
hent eeun, hep dinerzhañ, hep selaou an alioù fall... »

Digant R. F. (92100) :

« Ma gwellañ gourc'hemennoù evit ho kelaouenn ken talvoudus. Plijout a ra 
din kavout enni lennegezh-rik (danevelloù, barzhoniezh), pe skridvarnerezh ha 
politikerezh. Dipitus e kavan koulskoude lenn kement a droidigezhioù. Ne gav ket
deoc'h e c'hellfed ober nemet gant pennadoù diembann (da larout ne c'hellfent 
ket bezañ lennet dija e lec'h all ? ). Ma digarezit ma n' eo ket peurvat ma 
brezhoneg. Brezhonegerez nevez on. »
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Digant R. D. (Corcaigh) :

« Kalz a blijadur am eus o lenn Al Liamm kerkent ha ma tegouezh ganin. 
C'hoant am bez meur a wech da skrivañ deoc'h evit reiñ deoc'h da c'houzout petra
a soñjan war meur a gudenn bouezus ; an amzer avat a ra diouer din. Ne vefe ket 
fall (ur wech an amzer) d'ar re gozh lavarout penaos e welont an traoù hag e 
varnont an darvoudoù a-vremañ. Spi am eus d' hen ober abred pe ziwezhat. »

Digant Y. B. D., Roazhon :

« Gourc'hemennoù a wir galon evit an niverenn 181 em eus lonket buan-ha-
buan - re verr siwazh, re voan, blaz ar re nebeut ganti. Bourret em eus, evel 
boaz, o lenn eñvorennoù Yeun ar Gow, gant ma c'helljent kenderc'hel pell amzer 
c'hoazh ! N' eus netra plijusoc'h evidon eget ar seurt lennegezh. Hag ivez 
pennad R. Hemon war ar geriadur unyezhek hag e droidigezh eus Istor Breizh savet
en ur yezh ken eeun ha glan, ken kaer ha ken klasel ha dreist pep tra danevell 
Tudual Huon... Setu a-benn ar fin ur skrivagner gwirion o sevel er rummad 
yaouank, e lignez veur Jakez Riou. »



Digant J. I. P., Londrez (hep cheñch na pik na virgulenn en e lizher...) :

« Bep daou viz e kavan en ho kelc'hgelaouenn ur bern pennadoù-skrid 
dudius, traoù a bep seurt a ro un dra bennak da bep hini. Me a lenn dreist-holl 
ar c'hontadennoù, an eñvorioù, ar pennadoù diwar-benn ar yezh, diwar-benn al 
levrioù nevez deut er-maez. Ne lennan ket anezhe d' an deiz ma tegemeran Al 
Liamm. Bep ar mare e kavan anezhañ e-touez va levrioù, dindan ur gador, n' eus 
forzh pelec'h, hag e lennan un nebeud linennoù. E-giz-se en em sank goustadik ar
brezhoneg em penn, em c'halon...

Pa zegemeran Al Liamm e lennan, goude an daolenn, an notennoù. Enno em eus
lennet nevez 'zo diwar-benn ganedigezh va merc'h ! Met kalz amzer a dremenan o 
lenn al lizhiri. Enne e lamm buhez ho pobl. »

Digant Ch. M. (92140) :

« Evel ma 'z on o vevañ va-unan gant ul leve dister, ha me kozh, derc'hel 
a ran d' am c'houmanant dre ma kavan e-barzh bro va c'havell ne vin ket evit 
gwelout en-dro biken mui. »

Klask a reer ...

Ul lenner a garfe kavout " Atlas Linguistique Breizh-Izel " pe ul lodenn 
anezhañ. Skrivañ da R. Riec, 30, rue Timbaud C 2, 92320 Chatillon.

Notenn : Bet eo adembannet gant C.D.D.P. Brest (108, rue Jean-Jaurès) 3 levrenn 
gentañ an ALBB.
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Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien 1977

Ar c'hamp a vo dalc'het e SKAER, eus ar 15 d' an 30 a viz GOUERE, er Skol Sant-
Alan.

Kregiñ a raio d' ar Gwener 15 en abardaez, evit echuiñ d' ar Sadorn 30 goude 
merenn.

AL LABOUR ER C'HAMP

Diouzh ar beure : Kentelioù hervez al live

a) Live kentañ : Yezh. Degas levrioù-deskiñ P. Denez pe R. Hemon.

b) Liveoù all : Yezh hag ivez, diouzh c'hoant ar berzhidi :
1) Lennegezh : Studi oberennoù skrivagnerien 'zo. (Kavet e vo an testennoù war 
al lec'h).
2) Douaroniezh : Kavet e vo ar skridoù war al lec'h.
3) Istor : Kavet e vo ar skridoù war al lec'h (*).
4) Istor an Emsav : Goulenn ouzh " Imbourc'h ", 7, Bd Bd Burloud, 35000 Rennes 
(3 levrenn : 13,00 lur hep hini. K.R.P. Y. Ollivier, 1534 25 Rennes).
5) Gounezerezh-douar : Kavet e vo ar skrid war al lec'h.
6) Yezhadur : Yezhadur bras ar brezhoneg, gant Frañsez Kervella, embannet gant "
Al Liamm ", 50 lur.

En endervezh : Kentelioù ; stalioù-labour ; baleadennoù.

Goude koan : Kentelioù, kendaeloù, abadennoù. Pep hini a c'hell degas binvioù-
sonerezh a hep seurt, luc'hvannoù pe filmoù da ziskouez eus ur veaj, pe eus ur 



gudenn a blij dezhañ.

PRIZ AR C'HAMPAD : war-dro 400 lur. Goulennet e vez ouzh ar berzhidi kas en a-
raok an hanter eus priz o c'hampad. Kas an arc'hant da : P. CALVEZ, K.R.P. 1 717
00 Rennes, dre chekenn-bost pe chekenn-vank.

Degas ur sac'h kousket, pe pallennoù ha liñselioù. Ar re a garfe kaout ur gambr 
brevez a zle her goulenn en ur gas o enskrivadur ar c'hentañ ar gwellañ, rak n' 
eus nemet un nebeut kambroù er skol.

EURIOU-TREN evit mont :
Linenn Pariz-Kemper, diskenn e Rosporden, da 18 e. 47 (**) 
Linenn Karaez-Rosporden,degouezh e Skaer, da 18 e. 18

Kas an enskrivadurioù adalek bremañ, da A. ar BEG, K.E.A.V., 44, rue Jean-
Rameau, 29000 Quimper.

(*) Erbedet eo d' ar studierien lenn en a-raok : " Histoire de la Bretagne et 
des Pays Celtiques " (2 levrenn) embannet gant Skol Vreizh ; Niverennoù 43-44 ha
64-66 " Evit ar Brezhoneg " gouestlet da Istor Breizh.
Evel boas e vo kavet levrioù da brenañ er c'hamp.
(**) An deiz kentañ (Gwener 15/7) e vo tud o c'hortoz ar berzhidi dirak ti-gar 
Rosporden da 18 e. 45, evit o c'has da Skaer (10 km bennak). Koan a vo servijet 
da 20 eur en deiz-se.
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Kampoù-hañv " Emglev an Tiegezhioù "

Evel er bloavezhioù tremenet, e vo kampoù-hañv " Emglev an Tiegezhioù ", e 1977,
a-gevret gant devezhioù-studi " Emglev Kristenion Breizh ". E Kistinid (56) etre
Ploue ha Baod e vint eus ar pevar d' an nav a viz Gouere hag eus ar pemp d'an 
dek a viz Gwengolo.

Gant spered an Iliz Katolik e vez lusket ar c'hampoù-se hag e vez graet gant ar 
brezhoneg penn-da-benn an devezhioù. Digor e vezont d' ar vugale adalek 10 
vloaz, d' an dud yaouank ha d' an dud vras. Ar vugale dindan 10 vloaz a c'hello 
dont gant ma vo un den bennak o soursial outo. Tregont lur eo priz an devezh.

Lojet e vo an dud e " Ti Parrez " Kistinid. Degas pallennoù pe seier kousket.

Evit lakaat e anv, skrivañ da : Emglev an Tiegezhioù, 30, place des Lices, 35000
Rennes, pe da : Aotrou Person Kistinid, 56310 Bubri.

Brest - Buhez " Oaled Sant Erwan " e 1976

Klasket 'zo bet gant tud " Oaled Sant Erwan " oberiañ war un dro en diabarzh hag
en diavaez. Krec'h ha traoñ eo bet buhez an Oaled, hervez ar mareoù hag amzer 
vak an dud.

Digoret eo bet ingal, pemp gwech ar sizhun, nemet e-doug ar vakañsoù-skol. Evel-
se eo bet roet tro d' ar re a gare kejañ gant brezhonegerien d'hen ober e-doug 
seizh eurvezh hanter bep sizhun, pezh a ra war-dro 270 eurvezh e korf ar 
bloavezh.

Tri rummad kentelioù brezhoneg a zo bet : unan a eil derez ha daou evit an 
deraouidi. Ouzhpenn se eo bet prestet sal an Oaled da " Emglev an Tiegezhioù " 
d' ober skol vrezhonek d' ar vugale.

Pemp kaozeadenn a zo bet, teir anezho e brezhoneg :



- " Skol-Veur Berkeley ha Kalifornia " gant J. Mercier ;
- " An dud hag o yezh " gant Y. K. Bozeg ;
- " An Emsav hag enkadenn an Iliz e Breizh " gant Y. Olier ha P. Kalvez, bet 
graet ur wech en Oaled hag ur wech all en un " Ti an Holl ".

Ur gaozeadenn 'zo bet, e galleg dreist-holl :
- " Evit kompren gwelloc'h Iwerzhon " gant an Ao. hag an Itron Lemoine.

Bodadennoù labour hag ur pred asambles a zo ivez lod eus al labour diabarzh.

Klasket he deus ivez an Oaled oberiañ un tamm e-mesk an dud e kêr Vrest hag a-
wechoù e parrezioù all Leon pe Gernev :

- Dek gwech eo aet tud an Oaled da werzhañ levrioù ha pegsunoù e pardonioù, 
gouelioù 'zo, pe war ur marc'had bennak.
- Pemzek gwech ez eus bet dornaouet traktoù ha toullet kaoz gant an dud.
- Nav gwech ez eus bet peget liketennoù.
- Ur wech ez eus bet prezeget e brezhoneg e-kerz ur vodadenn foran er-maez eus 
an Emsav.
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- Nav gwech o deus kemeret perzh tud 'zo eus an Oaled e pedennoù brezhonek 
diouzh an noz en ur chapel e kêr.
- Tud 'zo eus an Oaled a zo aet asambles gant tud " Emglev an Tiegezhioù " da 
bardonañ da Landreger.
- Kentelioù brezhoneg a vez roet bep sizhun da vugale ur skol kentañ derez, war 
c'houlenn ar renerez. Ar c'hentelioù-se a vez graet en anv an Oaled gant unan 
eus hec'h izili.

Da echuiñ ar bloavezh eo bet kaset ul lizher-digor da Vaer Brest a-zivout implij
hor yezh e buhez ar gumun. Ul lodenn vat eus al lizher-se a zo bet embannet gant
ar c'helaouennoù pemdeziek ha lennet er skingomz vrezhonek.

Er bloavezh 1977, Oaled Sant Erwan, 28, straed Charles-Berthelot e Brest, a chom
digor pemp gwech ar sizhun :
- Meurzh : 17 eur - 19 eur ; Merc'her : 14 eur - 15 eur ; Yaou 18 eur - 20 eur ;
Gwener 18 eur - 19 eur ; Sadorn : 16 eur 30 - 18 eur 25.

Degemeret mat da gement hini a garo dont !

Lizher digor

Lizher bet kaset d'an dud war ar renk evit ar votadegoù kumun e Kêr Vrest.

Brest lañ a viz Meurzh 1977.

Aotrou, Itron, Dimezell,

Klevet hon eus ez oc'h war ar renk da vezañ Kuzulier an Ti-Kêr. Hor 
gourc'hemennoù a reomp deoc'h pa ziskouezit evel-se ez oc'h prest da oberiañ 
evit mad an holl.

Strolladoù sevenadurel 'zo a zo en em glevet evit goulenn diganeoc'h 
teurel evezh ouzh peadra sevenadurel breizhek Kêr Vrest.

Dekmiliadoù a vrezhonegerien a vev e Brest. Setu perak, ha da heul ar 
gouestloù bet votet gant Kuzul Breizh hag ar C'huzulioù Departamant, e 
c'houlennomp :

1) Ra vo posupl, da neb a gar, implij ar brezhoneg e servijoù ar gumun.



2) Ra vo implijet ar brezhoneg war an enskrivadurioù a-berzh an Ti-Kêr, 
war ar straedoù hag al leurgêrioù, koulz hag e diabarzh ar savadurioù.

3) Ra vo miret ha lakaet war wel an anvioù-lec'h merket war ar c'hadastr 
kozh.

4) Ra vo lakaet war wel, dreist-holl e kreiz kêr, anvioù ar Vretoned hag o
deus bet ur roll bras en Istor.

5) Ra vo kendalc'het ha kresket strivoù Palez an Arzoù hag ar Sevenadurezh
da reiñ lañs d'ar sevenadur breizhek, koulz e brezhoneg hag e galleg.

6) Ra vo sikouret en un doare efedus emled ha kelennadurezh ar brezhoneg 
hag Istor Breizh, an arzioù hag an hengounioù hag ivez lañs sportoù Breizh hag 
ar broioù keltiek.

7) Ra vo miret ha roet ton da vonumantoù kozh ar gumun.

8) Ra vo lakaet bepred banniel Breizh, a-wel d' an holl, war leurgêr an 
Ti-Kêr ha war leurgêr Straevourc'h.

Kêr Vrest, kentañ kêr Breizh-Izel, a zo un dever eviti reiñ lusk
d' ar vuhez sevenadurel vreizhek.

O vezañ ma vo 37 kuzulier eus Brest e kuzul kengêr Vrest, e c'houlennomp e
vefe taolet evezh ouzh ar memes kudennoù er c'humunioù kevredet, e pep hini 
hervez he fersonelezh.

Eürus e vefemp o c'houzout ho soñj diwar-benn al lizher-mañ, pezh a 
sikouro lod eus tud Vrest d' ober o dibab pa vo poent vont. Paz eo digor al 
lizher-mañ, e vo roet keloù d' an dud eus ho respont.

Degemerit, Aotrou, Itron, Dimezell, hor gwellañ gourc'hemennoù.

- Bleun Brug Leon - Oaled Sant Erwan
- Cercle Breton - Skouted Bleimor Brest
- Chevaliers de Bretagne - Section de Lutte bretonne du Cercle Breton 
- Emglev an Tiegezhioù (kreizenn Vrest)

Respontoù da gas da : Oaled Sant Erwan, 28, rue Charles-Berthelot, 29200 Brest.
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Sturiennoù " Emglev an Tiegezhioù "

(E Roazhon d' ar 7 a viz Mae 1977) *

Lakaat anat hag efedus gwirioù ar mammoù, an tadoù hag ar vugale da ober gant ar
brezhoneg e buhez an tiegezhioù hag er vuhez foran ; da zesevel ha da gelenn ar 
vugale hag an dud yaouank, ha da reiñ diduamantoù d' an holl.

* Emvodoù labour da gempenn feur-diazez Sevenadur Breizh e Ti ar Micherioù e 
Roazhon.

Ar stourm war an dachenn e Bro-Lannuon

Lavaret ez eus bet a-wechoù e oa kollet ar brezhoneg e korn-bro Perroz ha 
Lannuon gant an douristelezh hag an diavaezourien, hag e oa " peurvarv " ar yezh
war aodoù Bro-Dreger. Ar c'hontrol eo ar wirionez. Emañ gant kalz a dud ar 



c'heuz da vezañ chomet hep deskiñ ar yezh ha gant ul lod all ar c'hoant d' he 
mirout : bourc'hizien pe grakvourc'hizien gant aon na vefe tamallet dezho bezañ 
sikouret lazhañ ar brezhoneg, a zo bremañ gant ar sorc'henn d' he deskiñ. Ar 
vrezhonegerien, int, a gompren mui-ouzh-mui ar fazi a zo bet graet o chom hep he
c'helenn.

Setu m' eo bet goulennet gant kerent Beg-Leger ha Servel sevel ur skol vrezhonek
evit o bugale. Re a vugale a oa ha ret mat eo bet kemer mann nemet ar vugale 
vihan (adalek 4 bloaz betek an oad a 9 vloaz). Triwec'h bugel a zo bet enskrivet
ha bep sizhun, abaoe miz C'hwevrer, e teuont da zeskiñ kanaouennoù, rimadelloù 
hag un toullad gerioù brezhonek. Tri c'helenner a ra skol dezho
ha sikouret e vezont gant kerent a zeu d' o skoazellañ bep sizhun.
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Ur vamm he deus displeget perak e tegase he merc'h a bevar bloaz :

« ... Ma fried ha me a oar komz madik a-walc'h met ne gomzomp ket a 
vrezhoneg etrezomp. A-enep e oa hon c'herent rak bet o doa da c'houzañv er skol 
hag e lec'h all. Ma tesk hon merc'h ar yezh e teuio c'hoant deomp da ober gant 
ar brezhoneg er gêr. » hag hi da genderc'hel : « .. ha kalz a dud a zo eveldomp-
ni ».

Skol vrezhonek evit ar vugale a vez graet ivez e Lannuon ha ken koulz all ez a 
an traoù eno. Un tregont bennak a vugale a heul ar c'hentelioù gant aked abaoe 
miz Gwengolo 1976. Harpet eo ar strivadenn-se gant Kelc'h sevenadurel Lannuon.

Diouer a gelennerien a zo rak goulennet ez eus bet sevel klasoù all e 
Tregastell, Pleuveur-Bodou, Trebeurden ha Perroz-Gireg ha moarvat e meur a lec'h
all. Ur frammadur a vank. Ha perak ne vefe ket savet e pep rannvro " Kuzul an 
Deskadurezh vrezhonek " evit da gentañ labourat war dachenn ar c'helenn, d' an 
eil da stummañ kelennerien all ha d' an trede evit klask e-touez ar 
vrezhonegerien a-vihanik harperien ? Daoust ha gellout a rafe ar 
c'hevredigezhioù o stourm evit ar brezhoneg sikour strujañ ur seurt labour ? Piv
a skrivo kanaouennoù, c'hoarioù, rummadoù kentelioù dre welout ha klevout evit 
ar vugale ?

C'hoant a zo gant an holl da glevout ar yezh e genaouioù ar vugale... Ha n' eo 
ket ar vugale amzer-da-zont hon yezh ? !

Gireg KONAN.

Gouel an Unvaniezh 

Dalc'het e voe er bloaz-mañ e Sant-Nazer, d' ar 24 a viz Ebrel, e Park an Natur 
ar gêr, dindan ar glav avat, a gouezhas munut e-doug ul lod eus an devezh. An 
amzer dister-se a voe unan eus an abegoù a reas ne voe en emvod nemet un tammig 
muioc'h eget 3 000 a dud, a zeuas eus kêrioù Breizh ha zoken eus Pariz. Eno oa 
deut ivez daou Gembread ha kelaouennerien Tele Bro-Alamagn. Un niver bihan a dud
eta, ha koulskoude o doa graet an aozerien strivoù, o lakaat da sevel un deltenn
vras, a roas bod d' an dud evit ar pred hag evit klevout ar ganerien hag ar 
brezegennerien. Kinniget a-zoare e voe an abadenn ha klevet fraezh pep tra. Ar 
ganerien a roas e liv d' ar gouel, ha ret eo meuliñ skipailhoù ar vro (an 
Indreziz, an Namnètes, ar Sklof, an Tri Yann) hag ivez ar sonerien du. A-bouez 
oa klevout eno dileuridi kuzulioù-kêr an tu kleiz (evit Sant-Nazer, Jerard 
Mauduit, eil-maer, ha Jacky Lheritier, kuzulier ; evit Roazhon, Mikael 
Phliponneau hag ar Rektor Herri Ar Moal, eil-maered ; evit Naoned, Padrig 
Mareschal, eil-maer, hag ur c'huzulier). A-hend-all e komzas ivez Per Denez, 
Ivonig Gicquel (Kendalc'h), Bernez Legrand, Senedour an departamant, dileuridi 
strolladoù an tu kleiz (P.S., P.S.U., M.R.G., U.D.B.), Skol an Emsav hag Ar 
Falz. Ne oa den avat a-berzh ar sindikadoù.

Talvoudus e voe eta lodenn arzel ar gouel, ha kalonekaus klevout dileuridi 



strolladoù politikel bras Bro-C'hall oc'h en em ziskouez a-du gant " Breizh ar 5
departamant ". Ne voe ket dister kennebeut ar vanifestadeg dre ruioù kêr. Ne voe
roet avat degemer ebet d' ar vanifestidi en isprefeddi hag echuiñ a rae en un 
doare dister an abadenn, hep ma voe roet ger-stur ebet d'an dud gant renerien B 
5 o doa aozet anezhi.
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Petra oa deut da vezañ ar youl bolitikel o doa diskouezet ar bloaz a-raok ? Ma 
seller ouzh an abadenn evel ouzh un test eus nerzh gwirion an Emsav, e c'heller 
bezañ nec'het hag ar brefeded e penn hor Bro a c'hell er c'hontrol en em 
ziskouez laouen. Izili ar strollad S.A.V. deut eno ne oant nemet un dornad, 
paotred an U.D.B. e oa un 50 bennak anezho. Ha ken dister-se eo bremañ levezon 
Kendalc'h ? Ne oa ket re stank izili ar c'helc'hioù e Sant-Nazer. Poent e vije 
da dud kiriek ar strolladoù deut eno prederiañ a-gevret, a gredan, hag en em 
glevout diwar-benn ur seurt " programme commun " a c'hellfe kaout asant hor 
pobl, diaezezañ ur stourm, hogen da gentañ kenteliañ ha stummañ " mesaerien " a 
seblant mankout kalz er mare-mañ.

P. a. B.

Anna Vreizh war vannoù treset 

Ti Labour keltiek an Drenneg (29212 Plabenneg) en deus lakaet war ar stern un 
albom bannoù treset : Anne de Bretagne en bandes dessinées. Ouzhpenn se ur 
bladenn, delwennoù ha bravigoù war an Dugez Anna a c'heller prenañ pe rakprenañ 
en hevelep ti.

Kemenn

Emañ Ph. Durand, oberour " La Bretagne " (Seghers) ha " Breizh hiziv " (Oswald) 
o prientiñ un dastumadeg nevez a destennoù stourm (barzhonegoù, pennadoù a bep 
seurt, kanaouennoù, testenioù h.a.) savet gant tud bet ganet abaoe 1952. Skrivañ
dezhañ 63, rue Maréchal-Foch, 78000 Versailles.

Un embannadur a bouez 

Trugarez da Remont Delaporte ez eo bet nevez embannet gant Skol-veur Corcaigh 
aozadur saoznek levr brudet Per Denez " Brezhoneg... buan hag aes ". Anat eo e 
c'hello evel-se ur bern tud, Kelted tramor da skouer, studiañ ha deskiñ hor 
yezh, a vo kresket evel-se he fouez er bed a vremañ. Komzet vo hiroc'h eus an 
oberenn a-bouez-se.

Tezenn doktorelezh Per Denez

Ar c'heloù, kaset gant skinva Roazhon en deus lakaet lorc'h e kalon kalz a 
Vretoned kar-o-yezh : bet eo degemeret gant ar meneg " enorus-kenañ " hor 
c'heneil Per Denez evel Doktor war al lizhiri. Difennet eo bet e dezenn gantañ 
d' ar sadorn 23 a viz Ebrel e Skol-veur Breizh-Uhel dirak pemp barner an holl 
anezho yezhoniourien a-bouez, daou diouto o vezañ war memes tro keltiegourien 
vrudet, an AoAo. Bachellery ha Fleuriot. N' o deus ket evel just ar varnerien 
graet nemet meuleudi, diskouezet o deus penaos e oa bet studiet a-dost ganto 
oberenn ramzel Per Denez (peder levrenn dev) talbennet " Etude structurale d'un 



parler breton : Douarnenez ". Diwar o barnadennoù ez eo anat e vo ret aozañ un 
embannadur evit an holl, ken pouezus eo al labour sevenet, a sikouro pep 
brezhonegour da zonaat e anaoudegezh eus ar yezh komzet.

Deiziadur 1978

Ar genwerzhourien pe an dud all a fellfe dezho kaout deiziadurioù gant o 
bruderezh moulet war o c'hein a zo pedet da gas keloù deomp diouzhtu. An 
deiziadur a vo kaset d' ar mouler er miz-mañ.
Priz ar bruderezh a zo 60 lur.

Kasit diouzhtu eta ho pennad da voulañ ha lavarit deomp pet skouerenn a fell 
deoc'h kaout. Un drederenn distaol a vezo graet azalek 50 skouerenn evel boaz. 
Skrivañ da Rouan Huon, 2, Venelle Poulbriquen, 29200 Brest.

Myrddhin hag Andrea ar Gouil e Bro-Japan

Dre hanterouriezh Ti ar Sevenadur Roazhon, renet gant Cherif C'haznadar, hag en 
eskemm gant arzourien japanat eus Sandaï, kêr c'hevellet gant Roazhon, ez eo aet
Myrddhin hag Andrea ar Gouil da Vro-Japan, etre ar 6 hag an 21 a viz Mae. Kanet 
o deus evel just e Sandaï, hogen ivez e Kyoto ha Fukuoka. Ne vo ket echu ar 
beajoù evit Myrddhin, rak mont a raio ivez dizale da Vro-Ganada.

Barzhonegoù

Da vezañ embannet gant Kendalc'h (rummad " Sevel e Vouezh ") : un dastumadeg 
barzhonegoù gant Tugdual Kalvez, kentskrid gant Youenn Gwernig ; talbenn : Notre
Terre promise. Da rakprenañ 22,75 lur. - Editions Kendalc'h, 46, avenue du 4 
Août 1944, 56000 Vannes.

Ur brogarour yaouank, Yann Malo, en deus embannet un toullad barzhonegoù, o 
veuliñ e-giz-se e vro. Dastumet int en ul levr, e dalbenn " L'Eveil de la 
Bretagne ", a c'heller prenañ en ur gas 35 lur d' ar chomlec'h-mañ : Editions de
la Revue Moderne, 14, rue de l'Armorique, 75015 Paris, K.R.P. Paris 142-12.

Adembannet eo gant Mikael Madeg e levr barzhonegoù (gant un toulladig pezhioù 
nevez). 17,75 al levr, 15, rue St-Gwenal, 29230 Landivizio.
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Embannadurioù

- War niverenn 85 Imbourc'h e c'heller lenn kendalc'h deizlevr 1976 Youenn Troal
" Davet ar prad du ". Atav eo ken dudius danevell hor mignon a zo abaoe tri 
bloaz du-hont er Perou.

- War niverenn 85/1 Imbourc'h e c'heller lenn ur vojenn eus Polonia " Ar Briñsez
hag an daou alarc'h ". Aozet eo bet ha skeudennaouet gant Juliana Brohan. 
Koumanant : 40 lur. Y. Ollivier, K.R.P. 1534 25 Rennes.

- E niverenn 10 Skrid e c'heller lenn barzhonegoù, kontadennoù, troidigezhioù. 
Koumanant (4 niverenn) : 30 lur. P. Denis, K.R.P. 1499 51 Rennes.

- Yod Kerc'h niv. 12. Priz : 12 lur. Un niverenn ispisial gouestlet da Yann-Kel 



Kernalegenn. Pouezus eo an dastumadenn pennadoù bet embannet war ar 
c'helaouennoù evit kompren gwelloc'h ar pezh a zo c'hoarvezet. Despetus eo avat 
ne vefe kavet enni ar pennadoù bet embannet e " La Bretagne à Paris " " 56 Hebdo
", ha dreist-holl " Barr-Heol ", " Al Liamm " hag " Ar Fulenn ".

- Kaset zo bet deomp teir skouerenn eus ur gelaouenn bedagogel Ar helenner 
(skritur Skol-veur Brest) e galleg hag e brezhoneg ha renet gant A. Merser. 
Embannet gant C.D.D.E.P. Brest.

- An Nerzh, niverenn 85. Kavout a reer enni ur pennad gant G. Pennaod, ur 
gontadenn ha pennadoù all pe barnadennoù hep sinatur. Rener : An Ao. Riec. 
Koumanant : 20 lur. K.R.P. 754 82 Rennes.

- Bretagnes, kelaouenn lennegel ha politikel (U.D.B.) e galleg, enni pennadoù 
diwar-benn ar C'hebeg ha barnadennoù war al levrioù. Koumanant (4 niverenn) : 45
lur. K.R.P. 3052 27 Rennes.

- Ar Falz, kelaouenn ar skolaerien hag ar gelennerien 1ik. Pennadoù dedennus e 
brezhoneg hag e galleg. Koumanant : 30 lur. K.R.P. 430 20 Rennes.

- Barr-Heol a zo degouezhet gant an niverenn 92 hag a gendalc'h brav gant hec'h 
erv. Pennadoù gant Klerg, G. Barbotin, Jord Thomas, L. Andouard, E. ar Barzhig, 
M. Glanndour, A. Duval ha barnadennoù war levrioù galleg dreist-holl ha 
kelaouennoù brezhonek. 48 pajenn e brezhoneg penn-da-benn. Koumanant : 32,00 
lur. K.R.P. 2454 53 Rennes.

- Keleier an Naoned a zo ur gelaouenn viziek moulet ha skeudennet kaer-tre. 
Keleier ha pennadoù a bep seurt a gaver enni. Koumanant-bloaz (10 niverenn) : 50
lur. Merourez : Gwenola Rossinyol, 11 rue de l'Ascension, 44700 Orvault.

- BREIZH, kazetenn Kendalc'h, a zeu ingal bep daou viz (miz Mae : niverenn 
223 !) e-leizh a zanvez enni. Ledanaet he deus kalz he zachenn, ha pep hini a 
c'hell kavout dudi ouzh he lenn, dreist-holl ar stagadenn hollvrezhonek " Dihun 
". Koumanant : 20 lur. K.R.P. 144 67 Rennes. - Per Roy, 29, rue Joseph Turmel, 
35000 Rennes. Pg 36 43 54.

- Ha bep pemzekdeiz : Evid ar Brezhoneg, kazetenn divyezhek he deus nevesaet he 
stumm ivez. Tost da 4 000 koumananter. Pennadoù brezhoneg bev, tost-tre da 
breder an dud. Koumanant : 15 lur. K.R.P. 1076 86 X Rennes (30, rue Jean-Jaurès,
Ploumagoar, 22200 Guingamp).
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- Wanig ha Wenig niv. 98, Ebrel 1977. Kelaouenn ar vugale a zo krog da zont er-
maez ingal. En niverenn-mañ e kaver ur gontadenn bet savet gant Riwal Huon, 
skeudennet gant Tudual Huon, ha c'hoarioù kentelius. Koumanant 10 lur. KRP : 
Roudaut 2943 51 Rennes. Priz an niverenn : 1,50 lur. Keraloret, 29249 Gwiseni.

- Doctrin an Christenien eo ar pevare levr a zo bet embannet gant " The Dublin 
Institute for Advanced Studies ". Aozet ha notennet eo bet gant Roparz Hemon. Ar
skrid kentañ a zo eus ar bloavezh 1622, war un dro e kaver an droidigezh e 
galleg hag un destenn all eus ar bloavezh 1677. Priz al levrig a zo 2.10 lur 
saoz. Dublin Institute for advanced Studies, School of Celtic Studios, 10 
Burlington Road, Dublin 4.

- Linguistic Minorities in Western Europe gant Meic Stephens a zo ur mell levr 
800 pajenn ennañ, o studiañ minorelezhioù Europa ar C'hreisteiz en o zouez 
Elzasiz, Euskariz, Breizhiz, Katalaniz, h.a., en holl 52 vinorelezh, dezho ur 
yezh disheñvel eus re ar 16 Stad m' emaint e-barzh. Gomer Press, Llandysul, 
Kembre. Priz : 90,20 lur gall.

Degouezhet eo ganeomp ivez e galleg " En prison pour le F.L.B. ".
Al levr, 190 pajenn ennañ, a zo bet skrivet gant Yann Fouere e-pad ar 5 miz m' 
eo bet en toull-bac'h a-raok bezañ lezet da vont hep barnedigezh. Kontañ a ra an
oberour penaos eo bet harzet hag e vuhez en toull-bac'h e Roazhon hag e Pariz. 



Embannet eo bet al levr gant " Nouvelles Editions Latines ".

Levrioù

Ur bern levrioù a zo degouezhet ganeomp er mizioù tremenet. Setu aman ur roll 
anezho :

- Voyage dans le Finistère en 1829, 1830 et 1831 gant T. F. Brousmiche. Al levr-
mañ a zo bet embannet evit ar wech kentañ gant Morvran, 16 bis, rue René Madec, 
Quimper. Priz : 75 lur.

- Frañsez Debauvais, trede levrenn gant Anna Youenou. Ur pikol levr, 389 pajenn 
ennañ. Priz : 53 lur.

- La Bataille de Kerguidu gant Lan Inisan. Troet e galleg gant Yves Le Berre. 
Embannet gant Laffont, Pariz. Al levr a zo deut er-maez daou viz a-raok 
embannadur brezhonek " Al Liamm ". 389 pajenn, hep priz.
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Ur varzhoneg kozh

An Dr. Laurent a zo o paouez kas deomp gwerzennoù bet embannet war " La Dépêche 
de Brest " e 1931. Ar skrid a oa bet kaset d' ar gelaouenn gant « ur maer kozh a
Vro Leon» , hep meneg ebet eus ar barrez. Setu ar pezh a skrive hemañ : « Emaon 
o paouez dizoleiñ un tamm barzhoniezh e brezhoneg a dle bezañ bet skrivet e 1669
d' an nebeutañ. Gwriet e oa war gein ur c'haier eus roll an " Etat Civil " eus 
ar bloavezh 1669 d' ar bloavezh 1674, etre ar golo hag ar follenn parch. Bez' ez
eus teir follenn heñvel, moulet war un tu hepken ha gant ar memes gwerzennoù. 
Diwar-se e c'heller soñjal en deus ar c'houbler implijet evit e labour follennoù
diwerzh eus ur werz pe ul levr devosion. An oberour en deus kemeret evel danvez 
Krouidigezh ar Bed ». Setu amañ ar gwerzennoù adskrivet evel ma oant :

Da lun en deus dispartiet,
An Heol, a Loar ac ar Steret, 
Da ober dan ol sclérigen, 
En dro dar bet pen da pen,
A dar laou (yaou) Doué a crouas
Ar pesquet munut ar re bras, 
Euit mesur ar pobl atto 
Multiplia voué gret deso. 
Ar mesmes deis voué crouet 
An esnet ac a labousset,
Mal ha femel é vouant formet, 
Euit en em caret bepret. 
Dar guener Doué a crouas 
An ol louenet bian a bras.
Ar re a quers var penar (pevar ?) troat,
Veloumb gant an daoulagat. 
An Aoutrou Doué dre é grasso
Da conserni o espesso,
O obligas d'en em caret,
Ac Yues d'en em darempreet, 
Vu instict instinct eus a vion, 
Princip a generation 
Eur chuesaden digand, Doué, 
A laquas er corf an ene, 
A da voué anuet gand Doué 
Da commandi euel Roué, 
Da quement tra à ioa er bet, 



Euitan ol et vouant crouet, 
Euel mestr an aneualet, 
Adam en deussiol anuet, 
Pep vnan erues o nattur, 
O corpulans ac o figur 
Quement vertu a voa er bet, 
A voué ol enna renfermet, 
Evelze gant an doctoret, 
Ar bet bian es é hanuet, 
An ermeté euel an douar. 
A zo enna liquid mar 
Crisqui bemdes a ra Yues 
Euel a lousou ac ar ques. 
Sensibl euel an aneual 
Ac evelte femel a mal : 
Ac ar squient gant an eles.

An neb a anavezfe orin ar skrid-se a zo pedet da skrivañ d' ar gelaouenn.
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Kudenn ar chekennoù e brezhoneg

Digant Skol an Emsav (S.A.E.), 11, avenue Beauséjour, 44800 Saint-Herblain, hon 
eus bet al lizher-mañ :

« Kenvroad ker,

Skrivañ a reomp deoc'h evit goulenn diganeoc'h embann kement-mañ e-barzh 
ho kelaouenn.

Skrivit ho chekennoù e brezhoneg. Al lezenn ne resisa ket e peseurt yezh 
eo ret leuniañ ar chekennoù. Ar gwir o deus ar Vretoned da skrivañ o chekennoù e
brezhoneg, met ur bern tud n' ouzont ket an dra-se pe a skriv o chekennoù e 
galleg hep soñjal.

Kalz a dud a skriv dija o chekennoù e brezhoneg met a-wechoù e vezont 
nac'het hep abeg hervez al lezenn.

S.A.E. he deus kroget da stourm evit ma vo degemeret da vat ar chekennoù 
brezhoneg ha goude-se evit ma vo moulet gant ar bankoù chekennoù brezhoneg.

Goulenn a reomp ho soñj diwar-benn an dra-se ha ma rit dija chekennoù 
brezhoneg skrivit deomp penaos e vezont degemeret ha pa vezont nac'het, gant piv
ha gant peseurt digarezioù. Disoc'h an enklask a vo embannet goude.» 

Da heul ar gemennadenn e oa ar gerig-mañ evidomp :

« Kenvroad ker,

Goulenn a reomp diganeoc'h ho sikour evit ar stourm a reomp evit ar 
brezhoneg er vuhez foran hag ar poent dibabet evit ar mare : ar chekennoù e 
brezhoneg.

Bez' e c'hellfec'h goulenn digant ho lennerien kas o c'houmanant gant 
chekennoù brezhoneg. Gwelet e vo penaos e vint degemeret. Ho trugarekaat a reomp
evit ho sikour hag e kasomp deoc'h hor gwellañ gourc'hemennoù.»

EVEZHIADENN : Ne c'hellomp ket kuzuliañ d' hol lennerien kas deomp chekennoù e 
brezhoneg avat. N' eo ket diaes ober ur chekenn e brezhoneg. An holl drubuilh a 
vo evidomp, ha n'hon eus ket amzer da vont eus ur bank d'unan all da ginnig ar 
chekennoù nac'het. War-lerc'h ur c'hamp (KEAV) hor boa bet un dek chekenn bennak



e brezhoneg. O c'hinniget hon eus d'hor bank, ar CI0. Nac'het int bet holl. Aet 
omp neuze d' ar " Crédit Agricole ", eno ez omp bet ivez kaset da stoupañ. E " 
Crédit Mutuel de Bretagne " eo bet kemeret an div chekenn a oa eus o zi. Ret eo 
bet deomp kas an holl re all en-dro. Ma vez kaset deomp, da skouer, 400 chekenn-
bank e brezhoneg e vo ur c'holl amzer spontus hag ur c'holl arc'hant evit kas 
400 lizher.

Ar furañ a vije da SAE en em lakaat e darempred gant ar bankoù ha gwelout hag-eñ
ez eus tu da gempenn an traoù en un doare bennak. N' eo ket ken aes a se. Mat e 
vije da SAE gouzout resis peseurt digarezjoù e ro ar bankoù evit nac'h ar 
chekennoù-se.

Pa brenit dilhad pe pa dennit chekennoù evidoc'h hoc'h-unan e c'hellit ober ho 
chekennoù e brezhoneg, rak neuze e vo diaesoo'h d' ar bankoù nac'hañ peogwir o 
devo d' ober gant o ostizien o-unan.
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Ur sell war 1976 : Mae - Mezheven

2 a viz Mae
Breizh : Kavet e vez er stalioù ur bladenn nevez gant Jil Servet : " Galloud ar 
gerioù " anezhi. Ur ganaouenn en deus savet diwar-benn ar brezhoneg :

« N'eus ket ur yezh kaeroc'h eget eben,
Nag unan divalavoc'h zoken
Komzit brezhoneg gant ho pugale
La culture française passera après. »

4 a viz Mae
Breizh : Ne chom nemet ur Breton er prizonioù gall. Dieubet eo bet Gerard 
Coriton ha Dominique Crochard. Per Loquet an hini eo a chom da vreinañ du-hont. 
Krog eo gant ur stourm-naon abaoe Lun Fask (19 a viz Ebrel).

Euzkadi : Un archer eus ar Guardia civil a zo bet lazhet e Leguzpua, e-kichen 
Bilbao, o vezañ m' en doa klasket kas d'an traoñ ar banniel euskarat a oa bet 
kuzhet ur vombezenn ouzh ar wern anezhañ. Tri archer all a zo bet 
gwallc'hloazet...

5 a viz Mae
Krog eo daou zen yaouank, Bertrand Kivijer (29 bloaz) hag André Le Gad (27 
bloaz) gant ur stourm-naon en iliz Sant-Loeiz an Orient. Goulenn a reont groñs e
vefe laosket Per Loquet da vont. Emañ en toull-bac'h gall eizh miz 'zo bremañ, 
ha falloc'h-fallañ e stad.

6 a viz Mae
Korsika : En hevelep noz e vez lakaet 18 bombezenn da darzhañ dre an enez a-
bezh. Lakaet eo an tarzhadennoù-mañ war anv an " Talbenn broadel dieubidigezh ",
a c'houlenn an emrenerezh.
E Pariz en deus diskleriet Max Simeoni - breur Edmond, a zo en toull - ne oa ket
douget da seurt doareoù ober.

7 a viz Mae
Bro-Euzkadi : Rediet eo daou alvokad, Margos Palmes ha Magda Oranich, da baouez 
gant o labour e-pad daou vizvezh. Rebechet e vez outo bezañ sammet difenn an 
emsaver euskarat Juan Paredes Manota, lezanvet Taxiki, barnet warlene ha 
kondaonet d' ar marv. Goulennet o doa e varvfe gant un tenn-fuzuilh kentoc'h 
eget gant ar sparlchouk ken heugus, pezh a oa da veno lezvarn armeoù stad-Spagn 
en em ziskouez a-du gant Taxiki.

10 a viz Mae
Belgia : Reuz a sav en Antwerpen e-pad degemer ar roue Baudoin hag ar rouanez 
Fabiola gant kantadoù ha kantadoù a vroadelourien flandrezat o deus graet goap 
outo hag ouzh ar v-Brabançonne kant " broadel " Bro-Velgia. Goulenn a reont a 



vefe roet dezho an emrenerezh.
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12 a viz Mae
Bro-C'hall : Pajenn gentañ ar gazetenn Paris-Match a zo he zalbenn " ADSAV 
BREIZH ". Setu da heul un nebeut pennadoù a gaver enni :

«" Pariz a zianav ac'hanomp hag hon lez a gostez evel ma ne vije ket 
ac'hanomp ". Ne baouez ket da zont en-dro ar gerioù-se, evel ur werz, a-hed 
hanter-kant vloaz war vuzelloù an holl Vretoned-se a gar Bro-C'hall, evel ur 
c'harm a garantez dipitet a-dreist da behini ne vefe ken nemet dic'hoanagoù an 
emrenerezh... »

« Tud 'zo o deus bountet ken pell ar a sentiment rannvroelour » (sic) ken 
o deus disoc'het enklaskoù an archerien e presbitalioù 'zo, hag un nebeut 
beleien o deus ranket « ober pinijenn » (sic) en toullbac'h... »

« ... Siriusoc'h eget ar marvailhoù istorek eo tamalloù kelenner kevrenn 
geltiek Skol-veur Breizh-Uhel (Roazhon), " René " Denis, daoust m' eo brouezet e
gomzoù gant an trivliad... »

Arabat krediñ memestra eo fall ar pennad bet savet gant kazetennerien " 
Paris-Match ". En desped d' ar spered parizianek trist-se, e kaver soñjennoù 
reizh : Anzav a reont da skouer, e oa « kolonizet Breizh o servij d'an arme ha 
d'an douristed » hag e oa « gwasket Pobl Vreizh ». Met echu eo bremañ d' o meno 
mare ar gwaskerezh...

Graet e vez meuleudi da Ber Denez o lavarout memestra n' emañ ket diabeg e
damalloù, er c'hontrol, ken gwasket eo bet sevenadur Breizh. Graet e vez 
meuleudi ivez da Alan Stivell (ur bern luc'hskeudennoù anezhañ), d' an U.D.B. 
ivez da geñver disoc'h an dilennadegoù tremenet.

13 a viz Mae
Korsika : 11 den a zo harzet mintin abred (evel boaz) en Ajaccio, Bastia hag 
ivez Pariz da heul tarzhadennoù an F.L.C. A bep seurt tud a vez plantet en toull
: en o zouez e kaver an Dim. Chiari, stajiad en Ensavadur Furmidigezh an 
Douristelezh, Valentini, animateur e ti sevenadur Korsika, Pantalacci implijad 
er PTT, Masto, dentour, Branca, mestr-skol, Villeneuve, blenier-kaser, Luciani, 
implijad an tailhoù, Pani, dilabour, ha Rogliano, animatour sevenadurel.

15 a viz Mae
Breizh : Ur vanifestadeg he deus bodet tremen 1 500 den en Orient da c'houlenn 
diskar lez-varn surentez ar Stad. Jacques de Bollardière, Yann Choucq ha Pol 
David, tad daou brizoniad ha kuzulier-kêr, a oa e-mesk ar vanifesterien.

17 a viz Mae
Bro-C'hall : Kregiñ a ra e Paris prosez emrenerien Gorsika. Evit diskouez emañ 
a-du an holl gant stourm Simeoni hag e gamaladed, e vez aozet un embregadenn " 
Isula morte " a vo heuliet penn-da-benn gant an dud. Pep stal, pep skol, pep 
labouradeg, pep chanter a chom prennet a-hed an devezh.

18 a viz Mae
Bro-C'hall : 11 repuad politikel nevez eus Bro-Euzkadi a vez kaset da Enez-Yeu. 
Goulennet o doa digant gouarnamant Pariz ar bod politikel...
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Breizh : Da geñver beaj ar Prezidant gall d'ar Stadoù-Unanet e kas ar familh 
Goarnig ul lizher da Gerald Ford evit goulenn e sikour digantañ en ur reiñ d'o 
bugale ur pasport amerikan da c'hortoz e vefe dieubet Breizh. Nac'hañ a ra ar 
Stad C'hall anavout keodadelezh o bugale dre m'o deus anvioù brezhonek !

19 a viz Mae
Bro-C'hall : « Aotrou Prezidant, un den kiriek on, diseblant ouzh an emc'hloar. 
N' emaon ket amañ oc'h ober ar furlukin, hen merzout a reot... »



Setu 'pezh en deus diskleriet an doktor Edmond Simeoni e prosez an emrenerien, 
hag e kendalc'h :

« Hor pobl n'eus ket anezhi livastred na tud taer. Un istor, ur sevenadur 
hag ur yezh hon eus. 130 000 a Gorsikiz omp en enezenn war 250 000 a annezidi. 
Ouzhpenn 700 000 ac'hanomp a zo divroet peurgent er c'hwec'hkogn. »

25 a viz Mae
Breizh : Kaset e vez daou stourmer-naon an Oriant d'an ospital dre ma 'z ae war 
fallaat o yec'hed. Perfuzion eo a vez graet dezho met kenderc'hel a reont 
atav...

Diouzh e du eo krog Per Loquet gant ur stourm-naon abaoe an 19 a viz Ebrel hag 
emañ en ospital ivez en abeg d'e stad bepred falloc'h.

29 a viz Mae
Breizh : « Ewan, Jord, Edern eo ma anv. Mab on da v-Mari-José Marion hag Alan 
Kochevelou. Degoueet on betek ar blanedenn Douar 'ba-mesk ar Gelted. Salud d'an 
holl. »
Gourin (Kernev-Uhel, Breizh)
Ur mab en deus eta barzh meur Langoned.

4 a viz Mezheven
Breizh : Glenmor, Manu Lanhuel, Andrea ar Gouilh, Gweltaz ar Fur, C'hoarierien 
strollad Bro-Bagan ha Strollad Brest a zo en em gavet da ganañ, da seniñ ha da 
c'hoari da geñver Gouel ar Brezhoneg (e Pont-'n-Abad ar bloaz-mañ).

7 a viz Mezheven
Bro-C'hall : Nac'hañ a ra an Ao. Poniatowsky (pe nac'het e vez outañ ?) bezañ 
test e lez-varn surentez ar Stad da geñver prosez emrenerien Gorsika. Diskleriañ
a ra Jacques Ferrandi, implijad uhel Kumuniezh Europa, deut eñ da destiñ :

« Ma ne vijen ket implijet gant ar stad ha ma n' am bije ket kuitaet 
Korsika abaoe hanter-kant vloaz, e vefen sur engouestlet hiziv e stourm Edmond 
Simeoni. »

9 a viz Mezheven
Breizh : Parrez Plogo a zo en em savet a-enep d'an tredanva  nukleel a oa an EDF
e soñj diazezañ du-se er C'hap. A-hed tri devezh ha teir nozvezh o deus miret 
tud ar vro ha maer Plogo, ouzh implijidi an EDF da gregiñ gant o labour enklask 
war dironiezh ar rannvro. Hag aet eo ar maout ganto erfin rak divizet he deus an
EDF paouez gant he labour-enklask, « evit ar mare » he deus spisaet...
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17 a viz Mezheven
Euzkadi : Da geñver ur veaj e Bro-Euzkadi e tiskler Giscard d'Estaing « e kav 
trist meurbet » ne vije ket anavezet ken an euskareg e Bro-Euzkadi pe ar 
brezhoneg e Breizh...

19 a viz Mezheven
Bro-C'hall : 5 bloavezh toull-bac'h a vez roet da Edmond Simeoni gant alvokad-
meur surentez ar Stad Dowling-Carter. Tamallet eo bet dezhañ bezañ lazhet daou 
CRS e-keit ha ma proue ur bern testoù ne oa ket posubl kement-se. Evel just ne 
c'helle ket lez-varn Surentez ar Stad, flatrañ ar prefed pe an Ao. 
Poniatowsky...

En un doare sioul a-walc'h he deus resevet pobl Gorsika ar c'heloù. Ar gelaouenn
emrener korsikat a oa he zalbenn « Morse ne gomprenint ».

26 a viz Mezheven
Breizh : Paco Ibañez, Jil Servat, An Triskell, Diaouled ar Menez ha Glenmor a 
gemer perzh e gouel bras Pobl Vreizh, aozet gant an U.D.B.

30 a viz Mezheven
Breizh : Lakaet e gwerzh gant Al Llamm : " Ti Vatriona " oberenn hollvrudet A. 



Soljenitsyn, troet brav e brezhoneg gant Ernest ar Barzhig. Ouzhpenn se eo bet 
embannet gant Al Liamm abaoe derou ar bloaz oberennoù Tangi Malmanche ha tri 
levr kaer evit ar vugale.

BREWALAN.



AL LIAMM 183

TAOLENN

Posubl eo dit gant YANN-BER PIRIOU 251
Ma c'helljen-me kanañ laouen 252
An embann e Kembre gant TUDUAL HUON 283
Studiañ an Emsav gant YANN MILMICHER 286
E koun Fañch Even gant FANCH TREMEL 294
Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik gant KENAN KONGAR 296
Istor Breizh gant LA BORDERIE (tr. Roparz Hemon) 307
War hent Kergidu gant KENAN KONGAR 313
Al levrioù 323
Notennoù 326



251
Yann-Ber PIRIOU

Posubl eo dit

Posubl eo dit arvestiñ ouzh ar c'houmoul 
Kement hag adstummañ da galon
Diwar skouer froud an avel

Posubl eo dit flourikat greun ar vein 
Kement ha degas d'az taouarn 
Koun ur gerentiez disoñjet

Posubl eo dit briata ur wezenn bezo 
Ha dantañ he ruskenn c'hwero
Kement ha santout blaz ar jol war da deod

Posubl eo dit c'hoazh
Redek e noazh e-kreiz ar raden 
Dindan glizh ar ruzell-veure

Ha mont ez kourvez war ar c'hlazenn 
Da santout oc'h astenn ennout
Peoc'h hag eurded ul lenn didermen
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Ma c'helljen-me kanañ laouen

Pezh-c'hoari

RAKSKRID
gant Goulc'hen Kervella

Daoust hag e c'hell chom ar c'hoariva brezhoneg distag diouzh buhez hor 
bro hep kemerout perzh e stourm pobl Vreizh ? Sed aze ur goulenn a reomp abaoe 
pell 'zo. Ma c'helljen-me kanañ laouen a zo respont Strollad Ar Vro Bagan d' ar 
goulenn-se. Ma c'helljen... a zo ur pezh-c'hoari engouestlet penn-da-benn. 
Fraezh e vez diskouezet e peseurt stad emañ ar vro hag e vez gwelet pobl Vreizh 
o tihuniñ da c'houde un hir a gousk. Ur pezh a " bolitik-faltazi " ez eo eta.

N' eo ket Ma c'helljen... ar pezh kentañ bet skrivet e brezhoneg diwar-
benn kudennoù ar vro. Strollad Skol-veur Brest en deus savet 2 vloaz 'zo Un tamm
douar divalo diwar-benn sezi an arme war ar vro ; ha Ar Vro Bagan en deus 
adkempennet Dogan Jakez Riou.

Gant Ma c'helljen... hon n'eus klasket digeriñ un hent nevez d'ar 
c'hoariva brezhonek hag a oa re giz-kozh en e zoareoù. Nebeutoc'h a 
c'hlabouserezh, muioc'h a c'hoari ; c hoari 'barzh ar sal e-touez an dud ; 
lakaat tud ar sal da gemerout perzh ; barzhonegoù, kanaouennoù...

Arabat e vefe ar c'hoariva engouestlet un dra yen ha divalav. Soñjal a ra 
deomp e rank bezañ un dra arzel, da lavarout eo kaer-meurbet da welet ha da 
glevet. « Ar menozioù dre an arz ». Kement-se ivez hon eus klasket diskouez er 
pezh-mañ. Meur a arz a zo kemmesket ennañ : an tresañ, ar c'hanaouennoù, ar 
varzhoniezh, ar poltriji, ar sonerezh ha meur a zoare-c'hoariva. Kement-se evit 
displegañ e rank, war hor meno, an arzoù e Breizh hag e kement bro gwasket a zo,
talvezout da stourm ar bobl. Fraeshoc'h e vez diskouezet ar menoz-se er pezh : 
ar c'haner, disparti diouzh tud ar vro hag er-maez al leurenn er penn-kentañ, a 
zeuio da c'hoari ha da stourm gant e genvroiz.
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Penaos eo bet savet Ma c'helljen-me... ? Arabat lavarout ez eo bet savet 

penn-da-benn gant an holl asambles. Evit gellout lavarout kement-se e vije bet 
dleet deomp divizout danvez ar pezh asambles ha neuze e sevel diwar netra en ur 
c'hoari. Amañ eo bet skrivet steuenn ar pezh hag un nebeut pennadoù en a-raok. 
Er penn kentañ e felle deomp envel ar pezh-mañ Beajour an hañv : ur Breizhad 
divroet a zeu en-dro d' e vro gant ar soñj da chom da vat enni. Pa wel e peseurt
stad emañ an traoù e ra e soñj distreiñ da Bariz. A-raok fin ar pezh avat e krog
ar bobl da zihuniñ hag e chom ar "beajour " da stourm gant e genvroiz. Tamm-ha-
tamm ez eo aet perzh ar beajour war vihanaat hag ar pouez a zo bet lakaet war 
stad ar vro ha dihun ar bobl.

An tamm kentañ, da lavarout eo ar werzhidigezh, a zo bet savet gant an 
holl asambles. Bez' e oa 2 pe 3 o c'hoari dirak ar re all ; pephini a levere ar 
pezh a soñje a oa pouezus pe arouezius ; hag unan all a skrive ar pezh a veze 
lavaret. En doare-se hon eus pleustret 3 pe 4 gwech ha goude-se hon eus dibabet 
ar pep gwellañ da sevel an destenn. An tamm diwezhañ a zo bet savet en doare-se 
ivez ; ar c'hanaouennoù hag ar barzhonegoù a zo bet deuet a-nebeudoù. Ar 
pennadoù all a oa bet skrivet en a-raok ; an holl anezho avat a zo bet cheñchet 
tamm pe damm. N' eus bet c'hoariet netra en desped da zen ebet, din-me da 
c'houzout. Ar pezh ha ne blije ket d' ar peb brasañ a zo bet lamet kuit.

Diaezamantoù a zo bet daoust mar deo bet plijus an doare-se da labourat. 
N'eo ket bet c'hoariet ar pezh na skrivet da vat ken ha 3 sizhun a-raok Gouel ar



Brezhoneg. En em c'houlenn a raemp hep ehanañ ha mont a rafemp betek penn ; 
Disammet omp bet diouzh un enkrez vras er C'hastell-Nevez 'lec'h ma 'z eo bet 
c'hoariet evit ar wech kentañ.

An dud a rank gouzout kudennoù ar c'hoariva brezhonek. N' omp ket tud a-
vicher, gwell a-se marteze peogwir n' omp ket distag diouzh tud ar vro ; ret eo 
memes tra en em sachañ da gaout arc'hant eus un tu bennak da brenañ ar pezh hon 
devez ezhomm. Krak-bevañ a ra Strollad Bro Bagan ha ma en em gavfe ur gwalldaol 
gentañ ken difrae all ez aje da get. Da c'hedal gwelloc'h setu amañ da heul 
testenn ar pezh-c'hoari. Trugarekaat a reomp ar re o deus hon sikouret da gas al
labour-mañ da benn : Yann Desbordes evit sonerezh ar c'hanaouennoù, Tudual Huon 
evit an tresadennoù ha Ronan Huon evit bezañ asantet embann ar pezh.
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C'hoariet eo bet ar pezh-mañ gant :

An Aotrouien : Herri MORVAN 
YANN-BER KIOG 
DOM AR BORGN 
GOULC'HAN KERVELLA

An Douristed : KRISTINA ROUDOT 
NICOLE AR VOURC'H 
VEFA GWENEGAN

Ar Jeneral ha Per : BOB SIMON
Tud ar vro : MAIVON BERTHOU 

VEFA GWENEGAN 
JAKEZ AR BORGN 
JILBERT DANTEG

Ar c'haner : DENEZ ABERNOT

Oc'h ober war-dro ar goulaou hag ar sonerezh :
ANNA GWENEGAN PATRICE BENEAD

Sikouret omp bet ivez gant :
Carole ha Glaoda JAOUEN evit ar c'hinkladur Herve, Riwal ha Gwenn HUON evit ar 
sonerezh.
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Roll ar pezhioù-c'hoari bet displeget gant strollad Ar Vro Bagan :

1974-75 : KLEÑVED AN TOGN (" Al Liamm "), gant Jarl Priel, bet c'hoariet e 
Plouneour-Traezh, Kastell-Paol (Gouel ar Brezhoneg), Plougerne, Kergrist-Moelou 
(Bleun-Brug), Kerlouan, Ar Merzher, Lokournan-Leon, Landouzen.

1975-76-77 : MEURLARJEZ, gant Roparz Hemon (" Gwalarn ", 1936).
AN DOGAN, kempennet diwar pezh-c'hoari Jakez Riou (" Skrid ha Skeudenn " 1942).
An daou bezh-se a zo bet c'hoariet asambles e Gwiseni, Pont 'n Abad (Gouel ar 
Brezhoneg), Plouvorn, Plougerne, Tregaranteg, Skaer (Bleun-Brug), Landouzen, 
Plouziri. 
An Dogan e-unan e Lanniliz.
Meurlarjez e-unan e Kastell-Paol, Kerglov, Roazhon.

1977 : MA C'HELLJEN-ME KANAÑ LAOUEN a zo bet c'hoariet er C'hastell-Nevez (Gouel
ar Brezhoneg), Konk-Leon, Ar Roc'h (Bro-Dreger), Gwiseni, Poullaouen, Bourc'h-
Wenn, Kleder, Landeda, Landouzen.



256
MA C'HELLJEN-ME KANAÑ LAOUEN

War al leurenn : kartenn Vreizh graet gant kasedoù kartoñs dont a ra ar 
c'haner-displeger er sal hag e krog da ganañ " Gwerz an dizurzhioù " en ur 
ingalañ follennoù-distag d' an dud.

GWERZ AN DIZURZHIOÙ

Selaouit mat, asistanted, asistanted, 
Hag e klevfoc'h bremañ
Ur ganaouenn bet savet
Na ganin-me e-pad ar goañv.

Selaou a ray an neb a garo 
Kanaouenn an dizurzhioù
A gont penaos 'mañ hor bro 
E-kreiz ar gwashañ trubuilhoù.

Penaos c'helljen-me kanañ laouen 
Pa n' ez eus en va genou
Nemet gerioù a anken
'Sonjal en dizurzhioù.

E Kastellin, e traoñ ar menez 
'Vez gwelet en ur poull-dour 
Ar vourc'hizien, an arme
O walc'hiñ o dilhad loudour.

O dilhad lous, o dilhad saotret 
Ha n' eo ket diwar c'hwez-dour 
Mes gant ar gwad o redet : 
Ar restachoù eus o labour.
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Ha trouz ebet er gêr tro-dro 
'Met hennezh, er bod-haleg 
Ul labous hanter-varo
O kanañ ur werz vrezhonek.

Mallozh deoc'h-c'hwi, mondianed Kerne 
P' emaoc'h dres evel gisti
O werzhañ an douar d' an arme
An douar 'gredemp oa deomp-ni.

Penaos ' c'helljen-me kanañ laouen 
Pa ne welan en ho selloù
Na buhez, na sklerijenn,
Na tan an disterañ goulou...

A-raok fin ar ganaouenn ez eus deut tud all er sal : Touristed gwisket kran hag 
ardoù ganto, an Aotrou Kevala (Kapital) ha tud eus ar vro (ur vaouez hag ur 
gwaz). War al leurenn e teu daou aotrou (ar werzherien) ur arc'h leun a draoù 
ganto. Mont a reont da saludiñ an Aotrou K. hag an Douristed.

GWERZHER KENTAÑ. - Peoc'h er sal mar plij. Trugarez bras deoc'h da vezañ deut d'
ar werzhidigezh-mañ. Hirio e vezo gwerzhet stal-labour Yann-Forzh-Piv ha n' eo 
ket deut a-benn da baeañ e Ouel-Mikael... Ha da gentañ e vezo gwerzhet traoù a 
nebeut a dalvoudegezh : ur c'holier, ur pod-laezh, ur falc'h, ur rastell-aod, ur
valizenn. Ha da gentañ setu ar c'holier, 50 lur ar c'holier.



UN DOURISTEZ. - O ! Se ' vo mat din d' ober ur melezour.

GWERZHER 1. - 50 lur ar melezour, ur wech...

UN DEN. - Hennezh ' vije mat din d'ober ur gador-doull. 

AN HOLL. - O !

GWERZHER 1. - Ar melezour, ur wech, div wech, teir gwech. Ha setu bremañ ur pod-
laezh a servije d' an dud gwechall pa veze savet saout er vro-mañ. 50 lur ar 
pod-laezh.

UN DOURISTEZ. - Se ' vefe mat din da lakaat bleunioù.

GWERZHER 1. - 50 lur ar pod-fleur, ur wech div wech, teir gwech.

GWERZHER 2. - Ha bremañ ur rastell-aod, da zastum bezhin kentoc'h. 30 lur.

UN DOURISTEZ. - Din-me ar rastell. Me ' stago anezhi ouzh ar voger d' ober " 
fantaisie ".
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GWERZHER 1. - 30 lur ar " fantaisie ", ur wech div wech, teir gwech.

UN DEN. - Da lod e vefe mat da zastum o shillinkoù da gas d' an ti-bank.

GWERZHER 1. - Setu bremañ ur falc'h...

AOTROU K. - Din-me falc'h an ankou d' ober plas er vro-mañ ; hag evit netra.

GWERZHER 1. - Evit netra ur wech, div wech, teir gwech... Hag evit echuiñ gant 
an traoù didalvez setu ar valizenn hag an arc'h... Ar re-mañ a servijo d' an 
aotrou forzh-piv da gas e beadra gantañ... Ma chom un dra bennak gantañ... Ha 
bremañ e vo graet gwerzhidigezh an douaroù. (Dizoloet eo bet ar gartenn.) Sed 
amañ avat un tamm douar hag omp gwall-nec'het o klask gwerzhañ. Kaer he deus bet
ar c'houarnamant ober n' eo ket deut a-benn da lakaat tamm talvoudegezh ebet 
ennañ. Kaout a ra deomp evelato a vezo kavet er sal-mañ unan bennak hag en devo 
ar vadelezh da brenañ anezhañ evit sikour ar Vretoned. A-raok avat gwerzhañ ar 
pezh a chom da werzhañ hon eus graet ur studiadenn gant grafikoù diwar-benn stad
ar vro.

Dont a ra an eil Gwerzher gant un daolenn. Ar Gwerzher kentañ a ra grafikoù 
warni.

GWERZHER 1. - Stad al labour-douar. D' an traoñ. 
Stad ar beskerezh.
Stad ar porzhioù, ar c'henwerzh. 
Stad al labouradegoù, an ijinerezh. 
Stad ar mengleuzioù.
Stad ar artizanerezh.
Stad ar skolioù, an henchoù.
Stad ar re yaouank... Etrezek Pariz.

Me ' gav din eo sklaer-kenañ deoc'h bremañ e peseurt stad emañ ar vro-mañ.
An tamm kentañ n' emañ ket da werzhañ. Kemeret eo bet gant... e Roazhon.

An eil Gwerzher a denn an tammoù kuit dre ma vezont gwerzhet.

GWERZHER 1. - An tamm-mañ n' emañ ket da werzhañ kennebeut. Dija eo aet gant ar 
" Pays de Loire "... An trede tamm a zo bet kemeret gant ar c'houarnamant d' 
ober ur Park Naturel el lec'h ma vezo miret un nebeut Bretoned evit diskouez d' 
an douristed penaos oa ar vro gwechall... Bro-Dreger a zo aet gant an 
Amerikaned... Ha setu bremañ un tamm da werzhañ : douar fall, mes aodoù kaer ha 



peadra d' ober ur bern traoù a-hed ar mor. 100 milion e talv an tamm-mañ.
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AOTROU K. - Me a zo vont da brenañ an tamm-se. 

UR VAOUEZ. - Sell 'ta c'hwi zo ' vont da laerezh va douar diganin ha d' ober 
petra 'ta ?

AOTROU K. - Me m' eus soñj sevel kreizennoù nukleel aze da broduiñ tredan.

AR VAOUEZ. - Tredan ? N' eus ket a dredan a-walc'h dre amañ 'ta ?

AOTROU K. - Tra 'vat. Gouzout a rit eo bet troc'het an tele deoc'h en devezh all
hag hirio zoken, sellit, pa vez re a dud o sachañ warnañ. (Mont a ra ar goulou 
war blankaat.) A !A !A !A !... Me a savo kreizennoù...

AR VAOUEZ. - Kreizennoù nukleel ? N' eo ket traoù a seurt-se a zo bet savet e 
P... ha 'toare n' eus netra bev ken eno. Hag an dud a zo bet taolet er-maez.

AOTROU K. - Ya moarvat ! Labour a zegaso deoc'h ha labouradegoù all da heul.

AR VAOUEZ. - Labour ? Ya, pakañ 'ri labour e-pad 5 pe 6 vloaz hag echu da 
c'houde. Ha da belec'h ez in me da blantañ va four ha va fatatez ? Un dra bennak
a ranker da zebriñ memes tra !

GWERZHER 2. - Diouzh doare an Amerikaned a gustum ober biftek gant ar petrol.

UN DOURISTEZ. - A-du on ganeoc'h hag ho kreizennoù mes daoust hag ho peus soñjet
ennomp-ni ? Da belec'h ez aimp-ni da rouzañ ha da neuñv ?

AOTROU K. - Dont a c'helloc'h, plas vo graet deoc'h forzh pegement hag e vezo 
tommet ar mor...

AR VAOUEZ. - Ha ma lamm ho kreizennoù en nec'h ; ur c'hrenn-douar pe un den sot.
Boum ha bing hag echu gant an dud.

AOTROU K. - Den ebet na c'hello tostaat outo ; stanket e vo an aochoù hag an 
henchoù...

AR VAOUEZ. - Ha ya ! Difennet ar vro d' an dud ha miret gant ur bern polised, 
fliked ha soudarded. Ne gav ket deoc'h ez eus trawalc'h diouzh ar re-se dre amañ
dija ? Ha pelec'h e lakoc'h ho restachoù ?

AOTROU K. - Ar mor a zo bras hag evit an arme...
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GWERZHER 2. - Ha restachoù mat zo mat da gaout. A!A!A!A!A!...

GWERZHER 1. - Ha daoust hag ho peus peadra da baeañ da zalc'her ho touar 
ganeoc'h. Neuze arabat deoc'h klemm. Goulennit gant an Aotrou K. kemeret 
ac'hanoc'h gantañ da labourat... 100 milion ur wech, 50 milion div wech, teir 
gwech... An tamm-mañ n' emañ ket da werzhañ. Gant an arme eo bet kemeret. Chom a
ra an tamm-mañ. Aodoù kaer hag ar mor... 50 milion ar mor...

AOTROU K. - Va c'hamalad an Aotrou Daougano ' vije laouen da gaout an tamm-se da
sevel kasinoioù, marinaioù hag a bep seurt evit an douristed.

UN DEN. - Daougano ? Ha da belec'h ez in me da besketa ?

AN HOLL. - A! A! A! A! Pesketa! A ! A ! A ! Pell a zo n'eus ket ken a besked dre
eno.

GWERZHER 1. - 50 milion ur wech, div wech, teir gwech. Setu echu ar 
werzhidigezh.



Pignat a ra an douristed hag an Ao. K. war al leurenn.

GWERZHER 1. - Memes tra omp deut a-benn da werzhañ ar c'hozh-tamm-bro-se.

AOTROU K. - N' eo ket bet re ziaes paneve un nebeut kontestaterien.

GWERZHER I. - Petra reoc'h ! Kaer ho pezo klask ober vad d' an dud e vezo atav 
lod o klemm...

Mont a reont kuit kazel-ha-kazel. War al leurenn : traoù chomet da ruilh ; dont 
a ra ar vaouez hag ar gwaz a oa er sal war al leurenn hag e krogont da skubañ. 
Kregiñ a ra an displeger gant un varzhoneg hag e chom an daou all difiñv-kaer.

Ta'he bremañ an dud
Ar re vouzar ar re vud
Ar re vihan hag ar re vras 
Liv ar gwad ganto war o fas 
Daouarn kalet daouarn drailhet 
Hag o c'halon 'maez o roched.

Ta'he bremañ an dud
Poan ha glac'har dalc'het e kuzh
Tud ar mor bras tud an douar 
Bemdez gwasket ha bemdez suj 
Poan ha glac'har dalc'het e kuj.
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Ar bezhiner, ar martolod
En e c'henou treujoù kalkod 
Bemdez, bemnoz o pesketa 
Ha tarzhioù-mor 'vit peadra 
Hag an arnev hag an tourmant 
D' e rekompañs evit e boan.

Sell, unan krommet war an douar
Ur peizant 'penn an talar
Oc'h ober konchoù gant beg e viz
War gein ar mondian, war reor ar bourc'hiz, 
Ur peizant war an douar
Unan krommet 'penn an talar.

E baradoz ar c'hêrioù bras
Koka-kola ha bara kras
E-kreiz an tan, kreiz ar fournell 
Oc'h huñvreal a vouezh izel 
Ar micherour n' en deus netra 
'Met e dele d' en em zrammañ, 
'Met e dele hag e oto
D' e gas buanoc'h d' ar maro.

Ta'he bremañ an dud, an dud
Ar re vihan, ar re vunud,
Ar re ne lavaront morse netra
Nemet : « Pegement an dorzh vara
Kement-se, kement-se c'hoazh da baeañ ? » 
Ta'he bremañ an dud
An dud o c'hedal, o c'hedal
An dud o c'hedal petra ?

Adkregiñ 'ra ar vaouez hag ar gwaz gant o labour.



AN ESTRANJOUR. - He ! Psss... 

YANN (ar gwaz). - Piv, me ? 

AN ESTRANJOUR. - Ya, te.

AR VAOUEZ (Maria). - Piv zo ahont o huchal warnout ?

YANN. - N' oun dare ; ne welan ket gant ar goulou.
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AN ESTRANJOUR. - He ! Bouzar out Yann Gergroas ?

MARIA. - Gouzout a ra da anv, yañ.

YANN. - Te eo Per. 'M 'oa ket gwelet ac'hanout. Deus amañ 'ta. Penaos emañ an 
dro ganit ?

PER. - Mat-kenañ. Hag houmañ 'ta Maria. Petra rez amañ ?

MARIA. - Gwelet 'rez ni zo fortuniet hon daou. 

PER. - C'hwi fortuniet ho taou ! N' eo ket posupl kement-se alato. P' eus ket 
soñj pa oac'h bihan edoc'h evel ki ha kazh. Pell 'zo oc'h dimezet 'ta ?

MARIA. - Amzer a-walc'h da gaout keuz.

YANN. - Klev houmañ 'ta. Redek a-walc'h 'peus graet war va lerc'h.

MARIA. - O Moulier ! Ha te Per penaos eo ? Pell a oa ne oas ket bet deuet dre 
amañ. Da dremen vakañsoù out deut ivez ?

PER. - Ya e giz an douristed all.

MARIA. - Pegeit 'zo out aet ahont da gichen Pariz ? 

PER. - O ! ur 15 vloaz bennak zo ! ' Oan ken 'met 18 vloaz p' edon aet di.

MARIA. - Memes tra 'pije gellet dont aliesoc'h da rentañ ar bonjour deomp ha pa 
ve ken. Diouzh pezh 'm eus klevet ez out noter pe medisin.

PER. - Medisin ! ya, pakañ ' ri. E ti Renault eo emaon o labourat, oc'h ober 
kirri-dre-dan 'pad an deiz.

YANN. - A ya gouzout a ran ; 'pad an deiz e-giz-mañ neuze.

PER. - Dres ha diouzh an noz pa zeuan d' ar gêr. 

YANN. - Hag en da wele...

MARIA. - O louston p' eus ket a vezh !

PER. - Ha c'hwi petra ' reoc'h amañ ?

MARIA. - Gwelet ' rez. Ni zo o skubañ loustoni an douristed ha prestik e rankimp
torchañ o fenn-a-dreñv dezho ivez.

PER. - 'Ta ul labour lous deoc'h 'vat. N' out ket pesketaer ken 'ta, Yann.

YANN. - Pesketaer ? Pell 'zo n' eus ket ken a besketaerien er vro-mañ hag ar 
pesked a zo aet d' al lec'h m' az oa pesketaerien, anat dit.

MARIA. - En devezh all, sell, m' eus gwelet unan, ur c'hrank, e-kichen ar 



greizenn. Hennezh oa melen hag e valee eeun. Kredapl edo mezv-put.
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PER. - Petra ' ri ! An traoù a gustum cheñch. En ur zont amañ on tremenet dre-
bioù Krukerroù ! M' eus ket anavezet ar vro gant kement all a draoù nevez zo 
enni. Petra, perfoul (1), an tiez bras zo bet savet eno ?

MARIA. - Ur marina eo an dra-se. Ni 'vez eno o labourat ivez : Yann a gustum 
mont da bourmen an douristed gant ar vag, ha me 'vez o skubañ hag o kempenn an 
traoù.

PER. - Tud zo maread er vro diouzh am eus gwelet. Tud a bep seurt liv hag a bep 
seurt yezh. N' am eus ket klevet kalz a c'halleg nag a vrezhoneg oc'h ober va 
zro war an aod.

YANN. - Tud a leverez ? A-vec'h ma c'heller laosker ur bramm.

PER. - Neuze eo bev-mat ar vro, petra 'fell deoc'h ?

MARIA. - bev ? Te ' ra bev eus ur vro hag a zo goullo 10 miz diwar 12. Pa vez 
echu an hañv ne chom den ebet ken tro-amañ. Trist eo me lavar dit gwelet tout an
tiez-se gant ar boliji serret warno. Ha gwashoc'h-gwashañ dre ma 'z a.

YANN. - Hag ar goañv 'ta. Den ebet evit sellet ouzh ar mor. Ha bugel ebet ken o 
c'hoari war porzh ar skol. Hor skol deomp-ni, soñj 'peus Per ?

PER. - Sur 'm eus soñj. Pet edomp er c'hlas, 15 pe 20. Pelec'h emañ ar re-se 
tout bremañ !

MARIA. - En devezh all, sell, edomp oc'h ober ar gont eus ar re a zo bet er skol
ganeomp. Rouez ar re a zo chomet dre amañ.

YANN. - Ha da betra e vijent chomet 'ta ? D' ober al labour a reomp-ni ?

MARIA. - Sell 'ta bremañ e klemmez ? Kontant a-walc'h out bet da gaout al 
labour-se ha 'peus ket bet ezhomm da vont da sac'h ouzh da gein evel ar re all.

AR VERC'H. - Bonjour papa, bonjour maman ! 

MARIA. - Diwall, n' ez ket da gailharañ pelec'h 'm eus gwalc'het.

PER. - Houmañ a denn d' he zad yañ.

MARIA. - Ale, kae da evañ ur banne kafe.

AR VERC'H. - Oui, mais il est trop chaud.

MARIA. - Fais puff dessus alors.

PER. - Galleg brav a zo ganeoc'h amañ.

MARIA. - Gra da gentelioù bremañ a-raok koan. 

YANN. - Ro peoc'h dezhi gant he c'hentelioù.

(1) Perfoul : petra an diaoul.

265
MARIA. - Memes tra e rank deskiñ un dra bennak ma fell dezhi ober un dra bennak 
en he buhez.

YANN. - Da betra servij skoliañ ar vugale mar deo evit deskiñ dezho kuitaat o 
bro.



MARIA. - Memes tra eo mat d' ur plac'h gouzout ar bu hag ar ba, a-hend-all ne 
gavo ket da fortuniañ.

YANN. - Ma fell dezhi e kavo da fortuniañ, n' eo ket paotred a vanko dre amañ 
prestik ma teu al lejion da Blougerne.

MARIA. - Alato ! C'hoant 'peus lakaat an dizenor war ar familh ?

AR VERC'H. - Tadig, gouzout a rez ober ar problem-mañ ?

YANN. - Lenn anezhañ din neuze.

AR VERC'H. - Un train quitte Brest à 9 heures et ... 

PER. - An trenioù a ya kuit deus Brest ne zeuont ket en-dro.

YANN. - Ha ne lavaront ket pet a Vretoned a vez 'barzh. 

MARIA. - Nag enkrez a re a wel o bugale o vont kuit er c'hiz-se.

AR VERC'H. - Kavet 't'eus ?

YANN. - M' eus ket klasket zoken. Lez ac'hanon da gaozeal gant Per diwar-benn ar
vro.

PER. - Peseurt bro ! Anavezet m' eus ar vro-mañ gwechall ha gwall-cheñchet e 
kavan anezhi. Pa oan bihan oa ken met bagoù-pesketa, bagoù-bezhinañ er porzh. Ha
kement tamm douar a veze labouret. Marteze n' edo ket druz ar geusteurenn gant 
an dud mes labour e oant sur da gaout yañ 'tao.

YANN. - Ya ga ! Ha plijadur 'veze memes tra. Lakaet omp bet da dud sot, mes 
kanañ ha dansal a ouiemp ober koulz ha forzh piv.

MARIA. - Pehini oa da jañson dija Per ?

PER. - Gortoz, unan a veze kanet er frikoioù... 

O ZRI ASAMBLES. - Ur gêr e-kichen Konk. 
Eno 'man va c'halon
El lec'h ma vezan bemdez 
O teskiñ va leson...

O ZRI. - A ! A ! A ! Nag a blijadur memes tra. 

YANN. - Sell, emberr ez eus ur fest-noz aman. Dont a ri da ganañ ?

PER. - Ket. Me ' rank sevel abred warc'hoazh vintin da vont da bakañ an tren.
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YANN. - Mont a rez kuit ? Ni ' gave deomp e vijez chomet hiroc'h.

MARIA. - Chomet da vat zoken.

PER. - Chom da vat amañ, d' ober petra 'ta ? Re a draoù a zo bet cheñchet hag an
dra-mañ n' eo ket va bro ken. 

YANN. - Ac'han da beur bremañ ?

PER. - N' oun dare peur bremañ 'vat. (Mont a ra kuit.) 

YANN. - Paour kaezh Per.

MARIA. - Terubl eo dezhañ memes tra, ha deomp-ni ivez.



YANN. - Lak an tele en-dro 'ta, me gav din ez eus ur western kig-ha-farz.

Dre-greiz c'hoari ar pennad a-us ez eo bet cheñchet ar c'hinkladur gant an dud. 
En o zi emaint bremañ. Liñserioù zo bet lakaet da sec'hañ war un orjalenn hag al
liñserioù-se a dalvezo da dele. Warno e vezo bannet diapozitivoù da vont da heul
kanaouenn an douristed.

SONENN AN DOURISTED

Selaouit mat tudoù
Hag e c'helloc'h klevet 
Sonenn an douristoù 
Sonenn an douristed.

An douristed bremañ 
A vez gwelet partout 
O klask e-pad an hañv
An traezh 'touez ar mazout.
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Diskan :
Tirei direi direi diro 
Tirei direi direi diro.

An tad, ar vamm, ar c'hi 
A zo e penn ar c'hal
O tennañ poltriji
Dirak un tamm kagal.

Arc'hant o deus 'toare 
Da brenañ bagoù bras 
'Vit kas o bugale
D' ober flik-flak er-maez.

Prenet o deus un ti 
A-hont 'kichen Rosko 
Un all en Itali
Evit miz Gwengolo.

Memes tra ar re-se
Na pa deuont amañ 
Nag a gapasite
O devez 'pad an hañv.

Lod all er menezioù 
Tud bras ha tud barrek 
A ya dre an henchoù 
Roulot doc'h o c'hezeg.

Hag hei, sou ha diha 
Ar c'harr a ya en-dro 
Mais non c'est pas par là 
La route de Landeleau.

Hervez em eus klevet 
E-kichen Kolloreg
E vezo digoret
Ur skol 'vit ar c'hezeg.

Setu ur c'heloù mat 
Evit an holl gezeg
Bez' 'teskint galleg mat 



En ur skol divyezhek.

Ha bremañ m' eus echu 
N' hellan ket padout ken
Dija emaint erru 
Amañ war al leurenn.
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N' hellan ket padout ken 
Gant ar cheuleuvari
Touristed o pourmen 
E-kreiz va melodi.

War diapozitivoù fin ar pennad-se e vez gwelet ur roulotenn o tostaat. Dont a ra
war al leurenn a-dreuz ar skramm.

AN DOURISTED. - Hu, hei, hu 'ta...

TOURISTEZ 1. - Pegen tenn eo bet ar sav.

TOURISTEZ 2. - Me 'gave din ne vijemp ket bet deuet a-benn da bignat.

TOURISTEZ 3.- Aet e vijemp war hor c'hiz d' an traoñ paneve am boa stardet mat 
ar rod.

TOURISTEZ 1. - Ar paour kaezh Baleri zo skuizh ivez kredapl.

TOURISTEZ 2. - Ha tomm e tle bezañ dezhañ. 

TOURISTEZ 3. - Sell 'ta berv eo. Douetus emañ an derzhienn vras gantañ.

TOURISTEZ 1. - Taolomp dour warnañ ; vad a raio dezhañ.

AR MARC'H. - Br... br... br... Gisti sot.

TOURISTEZ 2 (gant ul levr). - Ale, deus amañ... Hei, hu, sou, a-dreñv, ho, chom,
tro, kul...

TOURISTEZ 3. - Ne gompren ket pezh a leverez ? 

TOURISTEZ 2. - Vasil n' eo ket memes brezhoneg a zo ganeoc'h.

TOURISTEZ 1. - Amañ emaomp brav evit ober un ehan. Deomp da glask frouezh ha 
tokoù-tousegi. 'Toare ez eus kalz diouto er vro-mañ.

TOURISTEZ 2. - Ya, mes dav eo reiñ da zebriñ da Valeri a-raok.

TOURISTEZ 3. - Pelec'h emañ ar c'herc'h ganit ? 

Taoler a reont un dornad kerc'h d' al loen war an douar.

AU DOURISTED. - Piti, piti, piti... Trawalc'h en deus bet, deomp...

Al loen a zo e-unan war al leurenn ; mont ha dont a ra dirak an dud.
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AL LOEN. - Piti, piti. Me ray piti deoc'h, gisti sot. Ar re-mañ a gav dezho on 
ur yar-me. Ha da belec'h int aet bremañ, ha me oc'h ober va sot amañ.

PENN-ADREÑV AL LOEN. - Gwir a leverez. 'Ta ur vuhez deomp-ni, sklejañ ar c'hozh 
tamm karrigell-se, pignat ha diskenn hep ehanañ.



PENN-ARAOK. - Gwechall oa start ar vuhez ivez, arat, charreat kolo pe foenn ha 
mont d' an aod. Met doujet e vezemp ha boued a gonsekañs hon deveze.

PENN-ADREÑV . - Ya 'vat ; bremañ a-vec'h ma vez ket roet oranjez pe bananez 
deomp.

PENN-ARAOK. - C'hoazh arabat deomp klemm, p' hon eus kavet labour er vro. 'Peus 
ket klevet da belec'h edo Brun aet ?

PENN-ADREÑV . - Piv Brun, an amezogez aze ? An hini a oa tost dezhi da vont war 
he leve.

PENN-ARAOK. - Ya dres. Beñ, hounnezh zo aet da loen-sirk gant Jean Richard.

PENN-ADREÑV . - Petra 'ri ! Reconversion, reconversion, tro ma vez lavaret e 
galleg.

PENN-ARAOK. - Pegeit e chomo ar re-se ahont bremañ. Ma 'z afemp kuit. N' o deus 
ken met en em sachañ gant o roulotenn.

Al loen a zo aet kuit. Dont a ra an douristed en-dro. C'hoarzhadeg.

AN DOURISTED. - Hi hi hi hi hi hi.
Ha ha ha ha ha ha 
Ooooooooooo.

TOURISTEZ 1. - O!

TOURISTEZ 2. - Petra zo ?

TOURISTEZ 1. - Baleri zo aet kuit.

TOURISTEZ 3. - Pelec'h emañ ? Baleri, Baleri...

TOURISTEZ 1. - Marteze eo aet da bourmen. 

TOURISTEZ 2. - Pe da c'haloupat.

TOURISTEZ 3. - O ya ! galoupat zo mat evit ur marc'h.

TOURISTEZ 1. - Deomp da zebriñ bremañ.

TOURISTEZ 2. - Kavet 'peus tokoù-tousegi ? 

TOURISTEZ 3. - Ya, maread 'm eus kavet.

TOURISTEZ 1. - 'Barzh boestoù eo 'peus kavet anezho. Kaout a rae din 'poa 
kutuilhet anezho 'barzh ar gwez.

TOURISTEZ 3. - Ket. Ar re-mañ zo o tont eus Hong-Kong.
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TOURISTEZ 2. - Aze eo skrivet " Pur produit breton " war ar voest ivez.

TOURISTEZ 3. - Ha te petra 'peus kavet ? 

TOURISTEZ 1. - Me m' eus kavet ur votez koad. 

TOURISTEZ 2. - Ur votez koad ? Petra an dra-se ? 

TOURISTEZ 1. - An dra-se a vez lakaet 'barzh an troad da vale.

TOURISTEZ 3. - Lous eo.



TOURISTEZ 1. - Gwalc'het e vezo, koaret, lakaet bleunioù 'barzh ha staget ouzh 
ar voger.

TOURISTEZ 2. - Pelec'h 'peus kavet anezhi ?

TOURISTEZ 1. - Bez' em eus bet anezhi gant un den kozh eus ar vro. Hag ouzhpenn-
se en deus desket din kanañ ha dañsal.

TOURISTEZ 3. - Diskouez deomp penaos e vez graet 'ta ; e mod-se e c'hellimp mont
d' ar fest-noz emberr. 

TOURISTEZ 1. - N' eo ket diaes tamm ebet. 'Peus ken met ober e-giz-mañ :

Les petites Parisiennes en short 
Viendront danser la gavotte 
Et donneront des cacahuètes 
Aux Bretons en botou-koed.

Ils ont des chapeaux ronds 
Les Bretons typiques
Ils ont des chapeaux ronds 
Vive les Bretons !

Dansons la capucine... 
Chou petit caillou...

O ZEIR. - A! A! A! A!

TOURISTEZ 2. - Te 'gav dit e teuio en-dro ? 

TOURISTEZ 1. - Piv ?

TOURISTEZ 2. - Baleri, sell. Me ' ouie mat hon defe bet trubuilhoù gantañ. Ne 
gaven ket en doa ur penn onest.

TOURISTEZ 3. - Me 'gave en doa ur penn " breton sympatik ".

TOURISTEZ 2. - Me a gave en doa penn ur pagan.

TOURISTEZ 1. - O ! Ar Vro Bagan ! Ar re-se a gustum ober gwall-daolioù. 
Klaoustre eo ar re-se eo o deus dinamitet Roc'h-Tredudon.

TOURISTEZ 3. - Ha ti-Vougeret.
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TOURISTEZ 2. - Ha peul moan Kerlouan. 

TOURISTEZ 1. - Laeret person Plouneour. 

TOURISTEZ 2. - Hag al London-Express. 

TOURISTEZ 3. - Lazhet Franko.

TOURISTEZ 1. - Dic'hagnet an " Torrey-Canyon ".

. . . . . . .

TOURISTEZ 3. - Boum en tu-mañ. Bing en tu-se. Sur o devez arc'hant eus un tu 
bennak.

TOURISTEZ 2. - Ar gaoz 'zo gant an dud e vezont paeet gant an Alamaned.

TOURISTEZ I. - Gant an Amerikaned. 



TOURISTEZ 3. - Ar rused.

TOURISTEZ 2. - Ar Frañsizien.

TOURISTEZ 1. - Ar gac'herien-graoñv. 

TOURISTEZ 3. - Ar re ruz.

TOURISTEZ 2. - Ar re velen.

TOURISTEZ 1. - Ar re c'hlas.

TOURISTEZ 3. - Ar re wenn.

TOURISTEZ 2. - Ar re zu.

TOURISTEZ 1. - Ar re gwenn-ha-du.

TOURISTEZ 2. - Te ' gav dit e teuy en-dro. 

TOURISTEZ 1. - Ha ma teufe en-dro gant ur fuzuilh pe ur vombezenn.

TOURISTEZ 3. - Ker buan all c'hoazh. Gwelloc'h deomp sachañ hor skasoù ac'halen.

TOURISTEZ 2. - He ! Ankounac'haet 'peus ar roulotenn war ho lerc'h.

Mont a reont kuit gant ar c'harr. Bremañ eo du an traoù. Dont a ra tri aotrou 
war al leurenn peb a lampig ganto. Furchal a reont, sellout pizh en-dro dezho, 
gant ur gartenn diouzh ar vro. Heñvel ouzh 3 laer. Kavet o deus pezh a glaskent.
Amañ eo e vezo savet ar vro nevez. Jestroù a reont er c'hiz ma vijent o sevel ar
vro. War vrasaat ez a spontus. Klevet e vez ar sonenn " Boutoù koad tredan " 
endra m' emaint war al leurenn. Gervel a reont tud ar vro. Ar pevar-mañ a grog 
da sevel ar gartenn gant kasedoù kartoñs, diouzh urzhioù an tri aotrou hag a zo 
o kas al labour en-dro. Savet ar vro nevez : Breizh en amzer da zont.
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Ma 'm bije botoù-koad tredan
'M bije ezhomm na struj na gwin 
Evit nijal d' ar firmamant
Dav de'i gant un taol botez prim...

Diskan : Gant va botoù-koad tredan.

War ur steredenn goulou bras 
Eno marteze e kavin
Ar sonerien o c'hoari jazz
E-touez an aour hag ar satin...

Diskan.

Ha Mari Gozh ha Job an Tog 
O tañsal round ar Galaktig 
Ha pep hini gant e vazh-krog 
O tastum peñse 'n Amerik...

Diskan.
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Ha fin ebet d' am c'hanaouenn 
Nemet ar bed en e splannder 
O tiskanañ 'n ur strinkadenn 
Da drouz va boteier pounner...

Diskan.



An aotrouien a zeu da lakaat ur bluenn war benn an tad hag ar vamm ha da reiñ ur
valizenn d' ar mab ha d' ar verc'h. Chom a ra difiñv-kaer an dud.

Gwerzhet an ti, gwerzhet ar vro
Hag uheloc'h ar bern teil evit ar bern kolo. 
E-barzh ar c'hrañj e viot lojet 
Kezeg an amzer dremenet.
E-barzh ar c'hraou pe 'traoñ ar c'hav 
E-touez al laou war ur c'hravazh, 
Rak ho amzer a zo echu,
Hag ho pugale zo deut bras 
- bras 'bominapl -
Daou wenneg toull plas o daoulagad 
Hag ur menhir dirak o zi
Gwezenn ebet d' e c'houdoriñ. 
Rotavateur, remembrement,
Dic'hastomp tout allègrement 
Rak forzh penaos ar re vihan
A yelo dindan ar c'houarnamant H
ag ahont e vint paeet mat
Daou wenneg toull ' plas o daoulagad, 
Hag un tamm kartoñs perforet 
Plas o c'halon hag o spered. 
E-mod-se eo en ur c'hantved 
Ez a ar c'hezeg da azened
Hag ur bobl a-bezh da druilhoù.
Lazhit ar goulou, mar plij, lazhit ar goulou
Rak ar re gozh 'barzh ar vered 
O deus komañset da welet 
Ar pezh ho peus graet
Ha 'benn nebeut an douar-karn 
'C'hello strakal en o daouarn. 
Rak al lin-wad en o genou
A dalv kement ha va c'homzoù. 
Hag arabat eo memes tra
D' ar re vihan en o c'havell 
Gwelet anezho o sevel
Kerkaz...
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AR VERC'H. - Lar din mamm, mont a rin me ivez da Bariz da labourat p' am bo echu
va studi ?

AR VAMM. - Ro peoc'h din. Skuizh-marv on, p' an deiz o skubañ, torchañ. Laosk 
ac'hanon da ziskuizhañ un tammig. 

AR MAB. - Gwir eo va zad e oas pesketaer gwechall ? 

AN TAD. - Ya. Pemzek vloaz er skol evit netra
Ranket deskiñ ur vicher evit netra
Rak n' eus ket mui anezhi
Ha bremañ o skubañ hag o torchañ evel da vamm
Ha prestik moarvat e rankin kemerout an tren ivez evel ar re all.

AR VAMM. - Daou vloaz 'zo eo marv va zad gant ar skuizhder ha n' eo ket gant ar 
gozhni, torret e gein gantañ o labourat ha n' en deus ket bet 'zroad da lavaret 
grik ebet e-pad e vuhez.

AN TAD. - Ha ni amañ c'hoazh o labourat, torchañ, skubañ pa vezont o korfata, o 
frikota, o kargañ o bouzelloù hag o godelloù.



AR MAB. - Kemeret o deus hon douaroù evit sevel kampoù ha kazarnioù.

AR VERC'H. - Laeret o deus hon aodoù, hor porzhioù, hon inizi evit heoliañ o 
c'hofoù leun.

AR MAB. - Laeret o deus hor c'hoadoù hag hor parkeier. 

AR VAMM. - Ya, serret hor skolioù ha graet museoù ganto.

AN TAD. - Serret hon uzinioù hag o c'haset da lec'h all. 

AR VERC'H. - Laeret deomp hon istor hag hor yezh. 

AR MAB. - Karget o godelloù diwar hor c'houst deomp-ni.

AR VAMM. - Ha bremañ c'hoazh e teuont d' ober goap ouzhomp ha d' hor c'has kuit.

AR VERC'H. - Mamm, c'hoant 'm eus chom er vro da labourat ha da vevañ.

AR MAB. - Me ivez, mamm, forzh petra a gavin.

AR VERC'H. - Kaout ur vuhez deomp-ni. Labourat evidomp-ni ha n' eo ket evit ar 
re all.

AR MAB. - Kaout ur vuhez deomp-ni hag ur vro deomp-ni.
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AN TAD. - Ar vugale zo drol en deiz a hirio.

AR VAMM. - Marteze emañ ar wirionez ganto, piv oar ?

AR VERC'H. - Marteze n' eo ket re ziwezhat c'hoazh. 

AR MAB. - Marteze e chom un dra bennak da saveteiñ c'hoazh.

Krog eo ar gouel : trouz, c'hoarzhadeg, sonerezh ye-ye. Erru eo an aotrouien hag
an douristed war al leurenn. Tud ar vro en ur c'horn.

Tu es le chouchou, le chouchou de mes rêves. 
Tu es le chouchou, le chouchou de mon coeur.

UN AOTROU. - Salud deoc'h tudoù ha trugarez da vezañ deut d' ar gouel graet evit
lidañ ar vro nevez-savet. Gwelout a ran an Aotrou K. en hon touez. An Aotrou K. 
eo en deus kaset al labour-kaer-mañ da benn. Trugarez bras deoc'h Aotrou K. Mar 
plij Aotrou K., ur brezegenn a reoc'h ?

AOTROU K. - Digarezit ac'hanon 'm eus ket skrivet netra.

AN HOLL. - O, Aotrou K. !

AOTROU K. - Re wir ! Va sekretourez a oa klañv. 

AN HOLL. - Ur ger berr hepken, Aotrou K. 

AOTROU K. - Mat, met evit ober plijadur deoc'h neuze.

Tennañ 'ra un tamm paper bras diouzh e c'hodell hag e pign war ur gador.
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AOTROU K. - Touristed ker deut da dremen vakañsoù en hor bro, c'hwi Herr Jeneral
ha c'hwi ivez kenvroiz ha kenvroadezed ker. 'Ta un devezh bras evidomp holl. 'Ta



deut da vat ganeomp al labour edomp krog gantañ pell a oa : ober eus hor bro 
garet ur baradoz dudius evit Rischold, Ponichet ha Kompagni. Hiziv e c'hellan 
sevel va c'hein ha sellout gant lorc'h en-dro din. El lec'h ma n' oa gwechall 
nemet mor, tevinier, parkeier gouez ha menezioù kras e welan bremañ tiez bras ha
brav. Aze eo du an aod gant an dud o neuñv hag o rouzañ ha prestik e tigoro ar 
c'hasino. Amañ e welan re all o pourmen o c'halite war henchoù tort ar menez. 
Amañ hag ahont hon uzinioù tredan o tivogediñ par ma c'hellont ha saotrerezh 
ebet ganto. Ha ya, fouge zo en ennomp o produiñ tredan evit labouradegoù Pariz 
ha tud Pariz, pebezh enor deomp Bretoned, tud Pariz a lavar : ar goulou-mañ zo o
tont eus Plougerne. Hag ahont sellit pegen brav difennerien ar vro war vor ha 
war zouar o vaneañ (1) an armoù. Ha ya, dont a c'hello ar gomunisted pe, 
gwashoc'h c'hoazh, an udebe da glask laerezh hon douaroù diganeomp pe gwallañ 
hor gwragez, sur e pakint lamm gant ar re-mañ. Ha ' pep lec'h ez eus gouel : ar 
Vretoned oc'h ober stad d' ar re o deus o zennet kuit diouzh an dienez hag ar 
vizer. Lod o tañsal, lod all o kanañ, lod all o seniñ...
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AOTROU 1. - Trugarez deoc'h Aotrou K. Fromet omp bet o klevout ac'hanoc'h. Ha 
peogwir ho peus graet anv eus kanañ ha seniñ setu kerkent ar radio-crochet. 
Daoust hag ez eus unan bennak er sal da zont da ganañ ?

AR C'HANER-DISPLEGER
Selaouit mat, asistanted, asistanted
Hag e klevfoc'h bremañ
Ur ganaouenn bet savet
Na ganin-me e-pad an hañv.
Selaou a ray an neb a garo
Kanaouenn an dizurzhioù
A gont penaos 'mañ hor bro
E-kreiz ar gwashañ trubuilhoù.
Penaos c'helljen-me kanañ laouen...

AN HOLL (o vountañ anezhañ er-maez). - Trugarez dit. 

AOTROU 1. - Ha setu daou all. Pe anv oc'h ? 

AN DAOU. - An tad hag ar verc'h.

AOTROU 1. - Ha petra emaoc'h o vont da ganañ ? 

AN DAOU. - Kousk, kousk Breizh-Izel.

AOTROU 1. - Hum ! 'Ta hag a dle bezañ mat da zebriñ. 

AR JENERAL. - Kouskous evel en Aljeri.

AN TAD HAG AR VERC'H :
An heol a zo kuzhet
Setu echu an deiz
Me glev ar c'hloc'h
O tintal an ave.

AN TAD. - Kousk, kousk.

AR VERC'H. - Sav, sav.

O DAOU. - Breizh-Izel bro ker mat...

An holl o tañsal.

AN TAD. - Kousk, kousk.

AR VERC'H. - Sav, sav.



An holl a chom mantret.

AOTROU I. - Ale, trugarez bras deoc'h.

AOTROU 2. - Arabat ober politikerezh, ni zo deut amañ da rigoliñ.

AOTROU 1. - Ha bremañ ur ganaouenn ganeomp.

(1) o vaneañ : oc'h ober gant.
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Ar jeneral o kanañ hag ar re all o tiskanañ.

C'était un soir sur les bord de l'Yser 
Un soldat belge se tenait en faction
Vint à passer trois jeunes militaires 
Parmi lesquels était le roi Albert.

O halte-là ! lui dit la sentinelle
O halte-là, vous ne passerez pas !
Si vous passez craignez ma baïonnette.
O halte-là, vous ne passerez pas, halte-là !

AOTROU 1. - Hag evel just ar priz kentañ zo deut ganeomp. Ha setu bremañ, goude 
kanaouennoù ar vro, ur c'hoari diouzh ar vro : red ar c'hilhog.

Lakaat a reont ur penn-kilhog war benn ar vaouez eus ar vro hag e laoskont 
anezhi da dec'hout e-touez an dud. Redek war he lerc'h a reont ha pakañ anezhi.

AOTROU I. - A-raok echuiñ gant ar gouel-mañ e karjen diskouez deoc'h un dra n' 
ho pezo ket tro da welet alies ken : un den eus ar vro. Diskoachet 'm eus 
anezhañ e park an Arvorig. Sellit mat outañ, kemerit poltriji dioutañ, met 
arabat touch. Setu amañ e benn, e gorf, e izili...

AN HOLL. - O ! O ! O h.. A ! A ! A !... Pegen farsus eo !

AOTROU 1. - Ha bremañ deuit, mar plij, da evañ ar sistr a enor.

Mont a reont e penn all al leurenn, kaozeal kenetrezo. Ar Breton tipik "zo e-
unan e-kreiz al leurenn. Tud ar vro 'zo er penn all.

AR BREIZHAD. - Sell 'ta. Ar re-mañ a zo oc'h ober goap ouzhin. Kaout a ra dezho 
emaon 'barzh ur Zoo amañ. Me n' on ket un Indian, me. Me zo er gêr amañ hag ar 
vro-mañ 'zo deomp abaoe pell a zo.

UN DOURISTEZ. - Lavarit din Aotrou Jeneral, pelec'h ho peus gounezet ar 
medalinier-se a zo aze renket brav war ho pruched ?

AR JENERAL. - Itron ger, servijet 'm eus ar Frañs 'barzh en Indochine, Aljeri, 
Marok, Tchad, Mai 68, Kors hag er Zaire n' eus ket pell 'zo.

AN DOURISTEZ. - Hag ar re-mañ ?

AR JENERAL. - A ! Ar re-se zo tostoc'h ouzh va c'halon : ar mérite agricole, ar 
mérite diocésain, les palmes académiques, la famille nombreuse.
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AR BREIZHAD. - Me n' on ket un Indian 'barzh va bro alato ! Hag ar bluenn-mañ, 
petra 'dalv ar bluenn-mañ ? Ur bluenn zo graet evit skrivañ, ta'he tout. Skrivañ
? Me c'hell skrivañ ganti ivez ! Ya ga. Me zo 'vont da skrivañ da lavarout pezh 
a soñjan. Me zo 'vont da skrivañ ur ganaouenn ganti. Ha n' eo ket da gousket eo.

AR RE ALL. - Bla bla bla, an amzer da zont, bla bla bla, mont war-raok, bla bla 
bla...



AR BREIZHAD :
Un taol penn-bazh ha mat pell 'zo
Un taol penn-bazh war benn an aotrou bras 
Un taol penn-bazh.

Tud ar vro o sevel, o kanañ a-unan hag o vont d'an aotrouien.

Un taol penn-bazh ha mat pell 'zo
Un taol penn-bazh war benn an aotrou bras 
Un taol penn-bazh.

O me ho ped hastit afo
'Benn nebeud ar c'hoad a vanko 
'Benn nebeut e vanko ar c'hoad 
Hag ar c'heuneud e don ar prad.

Mes evit an tan ne vanko ket
E Breizh-Izel 'toull an oaled 
Rak an tan ruz dre forzh dañsal 
'Zo lammet 'maez ar siminal.

N' eo ket gant keuneud bord ar stêr
E vez graet ar penn-bizhier 
Mes gant ar c'hoad eus an dero 
Seul kaletoc'h ma vez tano.

N' eo ket gant koad ar c'hêrioù bras
E vez graet ar pennoù-bazh
Mes gant ar c'hoad eus an dervenn 
Tri c'hant vloaz kozh en he roudenn.

Un taol penn-bazh ha mat pell 'zo
Un taol penn-bazh war benn an aotrou bras 
Un taol penn-bazh.

AN AOTROUIEN. - Sell 'ta ! Ar Vretoned n' int ket kontant ken, paria ! Petra 'zo
krog enno ?
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AR JENERAL:

Ni 'roio deoc'h kazarnioù leun ar vro 
Ni 'roio deoc'h kazarnioù leun ar vro 
Ni 'roio deoc'h kazarnioù leun ar vro 
C'hwi 'vo kontant Bretoned.

AR VRETONED :
Ne fell ket deomp soudarded en hor bro (3 gwech) 
Met frankiz d' ar Vretoned.
He rap tap tap tap...

AN AOTROU :
Ni 'roio deoc'h kreizennoù nukleel (3 gwech) 
C'hwi 'vo kontant Bretoned.

282
AR VRETONED :

Ne fell ket deomp an ankou en hor bro (3 gwech) 
Met buhez d' ar Vretoned.
He rap tap tap tap...

TOURISTED :
Ni ' roio deoc'h kasino " à gogo " (3 gwech) 
C'hwi 'vo kontant Bretoned.



AR VRETONED :
Ne fell ket deomp bourc'hizien en hor bro (3 gwech) 
Met frankiz d' ar Vretoned.
He rap tap tap tap...

AN AOTROU 1 :
Ni ' roio deoc'h tiez bras war bord ar mor (3 gwech) 
C'hwi 'vo kontant Bretoned.

AR VRETONED :
Ne fell ket deomp bevañ en ur vro lous (3 gwech) 
Met frankiz d' ar Vretoned.
He rap tap tap tap...

AOTROU 2 :
Ni 'roio deoc'h labour 'barzh e Bro-C'hall (3 gwech) 
C'hwi 'vo kontant Bretoned.

AR VRETONED :
Ne fell ket deomp mont da chom da lec'h all (3 gwech) 
Met labour e Breizh-Izel.
He rap tap tap tap...

An aotrouien a zo tec'het kuit. Ne chom ken met tud ar vro war al leurenn o 
kanañ a-bouez-o-fenn.
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Tudual HUON

An embann e Kembre

Al lennegezh kembraek a zo, war a lavarer, en arvar ha bec'h d' ar yezh 
chom en he sav. Cliv Bett en e levr " Culture in Crisis " a ziskouez anat ez a 
ar yezh war ziskar ha klask a ra un diskoulm da gudennoù ur Bobl o strivañ da 
adsevel ur sevenadur bet gwallgaset e-pad keit-all a amzer. Dav e vefe, 
hervezañ, rannañ Kembre e teir rannvro distag : Kembre digembraek, Kembre darn-
gembrekaet ha Kembre gembraek. Emyr Llywelyn en e levr " Adfer a'r fro Gymraeg "
a ginnig disoc'hoù evit saveteiñ ar rannvro Kembre gembraek.

Ha koulskoude e kav din en deus ar C'hembread kavet harp d' e dreid war 
dachenn an embann. Peadra a zo da chom dilavar gant ar souezh : tri c'hant levr,
ha zoken muioc'h, a zo bet embannet e-kerz ar bloavezh diwezhañ (76-77). 
Biskoazh n' eo bet ken stank niver al levrioù bet embannet e kembraeg : 70 levr 
evit ar vugale, 30 levr barzhonegoù, 30 levr kontadennoù, 30 levr istor ha 
doueoniezh, 12 pezh-c'hoari, un dek bennak a levrioù-eñvorennoù hag un toullad 
brav a droidigezhioù. Hep mar ez eo Cyngor Celfyddydau Cymru, ur gevredigezh 
krouet e 1963 evit sikour ha broudañ an Arz, al Lennegezh hag ar Sevenadur e 
Kembre, kiriek eus stad an embann. Meic Stephens a zo rener kalonek ha leun a 
intrudu ar gevredigezh-se. A vloaz da vloaz e tegemer arc'hant digant Kuzul an 
departamantoù ha digant ar Gouarnamant saoz. Un implij mat a vez graet eus an 
nebeut gwenneien-se roet gant diegi, peogwir e vez rannet e-touez an 
embannerien, an arzourien hag ar skrivagnerien. A-drugarez d' an arc'hant-se e 
c'hell ur barzh e-giz Donald Evans, paouez da gelenn e-pad c'hwec'h miz ha 
peurechuiñ un dastumad barzhonegoù. Kengor an Arz en deus bremañ ur stal vras e 
Caerdydd, Oriel hec'h anv, e lec'h ma kaver pladennoù, posterioù, levrioù ha 
taolennoù arzourien vodern Kembre. E-ser brudañ levrioù nevez embannet e voe 
pedet e Caerdydd Friedrich Dürrenmatt. E romant " Das versprechen " hag e bezh-
c'hoari " Der Besuch der alten Dame " a voe troet e kembraeg. Peurvuiañ ez eo 
Cyngor Llyfrau Cymraeg (Kevredigezh al levrioù kembraek) a ra war-dro an 
troidigezhioù. Anouilh, Chekhov, Riou, Hemon, Marga Minco pe Tchingiz Aitmatov a
zo bet troet e kembraeg dija.
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Roll pennañ ar C'hengor a zo kinnig labour, dornskridoù, testennoù d' an 

embannerien. Dizoleiñ a reont a-wechoù skrivagnerien yaouank. Arbennigourien 
ampart war ar yezh, karget da reizhañ, da eeunaat ha da beurlipat an dornskridoù
a labour gant ar C'hengor. Ar C'hengor a embann levrioù, troidigezhioù 
peurvuiañ. Ar re-mañ, avat, a vez gwerzhet d' al levraouegoù nemetken. Moulet e 
vez ivez roll an holl levrioù embannet e Kembre (e kembraeg hag e saozneg). " 
Llais Llyfrau ", (" Mouezh al levrioù "), a zeu ingal er-maez bep tri miz. Ar 
C'hengor a sikour gant an Embannerien kas da benn ar werzh hag ar bruderezh. 
Gant ar soñj da vrudañ an embannadurioù e kembraeg ez eo aet tud ar C'hengor da 
werzh vras al levrioù e Frankfurt. Frealzus eo kement-se ha frealzusoc'h c'hoazh
gwelout ar skrivagner evel Islwyn Ffowc Elis o labourat gant ur bodad yaouank, e
Skol-veur Lambedr, war an doare da sevel romantoù polis, kement-se evit sikour 
ha broudañ ar re yaouank da skrivañ romantoù e-giz re Simenon, Agatha Christie 
ha me oar-me...

Bez e kaver e Kembre meur a di-moulañ ha meur a embanner a-bouez. Bobi 
Jones en deus embannet e ti Gomer " Storiaü Tramor II ha III ", un dastumadenn 
danevelloù berr eus bro Europa. Gerallt Jones en deus embannet e ti Gomer ivez "
Poetry of Wales 1930-1970 ". Ul levr divyezhek eo, dedennus e pep keñver. T. H. 
Parry Williams, Gwenallt, Waldo n' int ket mui estrenien evit an darn vrasañ eus
Kembreiz. " Linguistic minorities in Western Europe " a zo ur pezh levr diwar 
bluenn Meic Stephens o tisplegañ stourm hag esperañsoù ar bihanniveroù en 
Europa. Gwasg Pryfysgol Cymru (Ti-moulañ Skol-Veur Caerdydd) a gendalc'h da 
embann " Geriadur Bras ar C'hembraeg ". Ganto e voe moulet ivez " Presenting 



Saunders Lewis ". An embannerien A. R. Jones ha Gwyn Thomas a zispleg buhez ar 
stourmer hag ar skrivagner meur maz eo hag a ro un dibab e saozneg eus e skridoù
pennañ. Christopher Davies, Gwask Gee, John Penry, Gwasg y Lolfa, al listenn a 
zo hir.
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Goude bezañ prederiet war stad an Embann hag al Lennegezh e ranker 

lavarout ez eo bet a-viskoazh digor kalon ar C'hembread d' ar varzhoniezh. 
Kouerien vrudet evel Dick Jones pe Dafydd Jones a zo mistri war ar " C'hynganedd
" ha perc'henn eus meur a gador gounezet en " Eisteddfodau ". Ma c'hoarvez 
ganeoc'h mont en un davarn e Fair Rhos, da skouer, ha ma c'houlennit digant ur 
c'houer luc'hskeudennoù piv a zo war ar voger, e tisplego deoc'h, leun a lorc'h,
ez int holl barzhed ar vro. Meur a gêriadenn e Kembre he deus he c'hannadig 
sizhunvezhiek pe miziek, ennañ skridoù ha barzhonegoù ar Bobl. Abaoe pell e 
skriv hag e lenn tud ar bobl en o yezh met daoust hag e vez lennet al levrioù 
nevez embannet ? N' eo ket bet respontet d' ar goulenn-se c'hoazh, met war a 
seblant ez eo evel e pep bro, studierien, intelektualed hag a bren al levrioù 
nevez embannet. Un dra all a-bouez a ranker menegiñ a zo ar c'henstrivadegoù a 
bep seurt kinniget e-pad an Eisteddfod vroadel. Warlene e oa bet gounezet priz 
ar romant gwellañ gant Margred Pritchard evit he levr " Nid mudan mo'r Môr ". 
Pennrener ar chadenn H. T. V. Kembre a ginnigfe ur priz 1 000 lur saoz evit 
Eisteddfod Caerdydd, se 'zo an doare gwellañ, marteze, da vroudañ ar 
skrivagnerien da lakaat o fluennoù da vont en-dro.

Pal ar Gembreiz a zo ober eus o yezh ur yezh vroadel, digor war ar bed, 
digor war ar sevenadurioù all, e-giz ma kinnige R. Hemon pa stagas da embann 
Gwalarn. Ar skouer gembreat a zo ur skouer vat evidomp Bretoned, met yalc'h ar 
gouarnamant gall a chomo kevnidet pell c'hoazh 'm eus aon, ha marteze e rankimp 
ober hepti.

Kembre, 1976-77.

Notenn. - Al levrioù bet meneget er pennad-mañ a zo bet kaset deomp gant Gyngor 
Llyfrau Cymraeg.
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D. MILMICHER

Studiañ an Emsav

Setu an Emsav lec'hiet evel danvez-studi. Piv a glemmo ? Poent eo bremañ 
gwelout an traoù evel m' emaint, pe evel m' edont kentoc'h peogwir eo ret 
lavarout n' eo ket bet dispaket betek an deiz a hiziv al liñsel deñval a guzh 
mui pe vui ar stourm renet gant ar re a zo tremenet araozomp war an tamm douar 
patatez-mañ.

Daoust hag ez omp, ni, « emsaverion yaouank ar bloavezhioù eikont » evel 
ma lavar an Asteriksed a-vremañ, daoust hag ez omp mibien da baotred " v-Breiz 
Atao pe, en enep, daoust hag e c'heller merzout un troc'h, ur strakadenn hag un 
islonk zoken, etrezo ha ni ?

Setu aze ar goulenn a servije da zigeriñ ar vodadenn dalc'het e Roazhon, e
Skol-veur al Lizhiri, d' ar 4 ha d' ar 5 a viz Mezheven 1977, dindan paeroniezh 
ha renerezh ar gelaouenn " Pluriel ". Evit ar re n' anavezont ket " Pluriel " eo
mat deomp marteze resisaat ez eo ar gelaouenn drimiziek-mañ un doare liamm etre 
an darn vuiañ eus ar re a labour, er skolioù-meur hag er C.N.R.S. (Kreizenn 
Vroadel an Enklaskoù Skiantel) e Bro-C'hall a-bezh war gudennoù ar 
minorelezhioù, ar yezhoù hag ar broadelezhioù bras ha bihan, an trevadennoù-
diabarzh e Bro-C'hall hag er Bed a-bezh h.a. (1).

N' eus ket ezhomm da lavarout ez eo Breizh un doare tachenn-arnod dibar 
evit an dud-mañ, kelennerien, kevredadourien, gwiraourien ha klaskerien-all a 
vicher anezho.

(1) Pluriel, CeDRASEMI, 6, rue de Tournon, 75006 Paris Koumanant bloaz : 30 lur.
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Marteze eo un tammig diaes da gentañ asantiñ gwelout tud hag a zo al 

lodenn vrasañ anezho er-maez eus an Emsav o tabutal kenetrezo, o firbouchal e 
kelaouennoù-diabarzh ar strolladoù breizhat, o keñveriañ menozioù hon « tud veur
» gant reoù tud-all nebeut anavezet ganeomp, dre vras oc'h en em ziazezañ evel 
surjianed o labourat ar pishañ ar gwellañ a lavaro hiniennoù, evel loened gouez 
o klask kalon vrein hon uhelvenozioù a responto reoù-all. Koulskoude eo ret 
lavarout hon eus ezhomm da sellout eeun ennomp hon-unan, se a zo sklaer, hag 
evit bremañ eo c'hoazh an dud a oar nijal uhel a-walc'h a-us d' an engroez a 
roio an displegadurioù pouezusañ deomp d' en em anavezout un tammig gwelloc'h ha
d' en em varn hep kaout aon d' en em goll re bell eus ar wirionez.

Setu 'ta spered ar pennad-mañ ha ne vo anezhañ nemet un diverradur eus ar 
pezh a zo bet breutaet un nebeut sizhunvezhioù 'zo e Roazhon, evit reiñ da 
c'houzout da lennerien AL Liamm petra a soñj tud 'zo diwar-benn o Emsav, ha da 
c'hortoz ma vo embannet, e galleg, testenn lodenn vrasañ ar c'haozeadennoù a-
benn un toullad mizioù ac'han.

E teir lodenn vras eo bet rannet an divizoù. An hini gentañ a oa gouestlet
d' an Emsav politikel etre an daou vrezel, an eil d' an Emsav sevenadurel e-pad 
ar memes prantad hag an diwezhañ a glaske respont d'ar goulenn meneget uheloc'h
daoust hag ez omp, pe get, mibien da " v-Breiz Atao " ?

* * *

An divizoù gouestlet d' an Emsav politikel a oa renet gant A. Deniel. 
Hemañ en deus embannet n' eus ket pell ul levr diwar-benn an Eil Emsav, da 
lavarout eo an hini lec'hiet etre an daou vrezel, hag, e gwirionez, ret mat eo 
lavarout n' eus ket par d' al levr-se evit studiañ diazezoù an Emsav (2). Ar 
barnadennoù douget ennañ n' int gwech ebet goullo ha meneget e vez bewech ma 



c'heller orin an arguzennoù : kelaouennoù, levrioù, lizhiri, enklaskoù an 
archerien, dezrevelloù spierien a-vicher an « enklaskoù boutin » h.a. Dre-se e 
c'heller anzav eo dibar al levr-se evit anaoudegezh istor hon Emsav, da vihanañ 
pa geñverier anezhañ gant ar pezh a oa bet kinniget deomp araozañ.

(2) DENIEL Alain, Le mouvement breton, 451 p., embannet gant F. Maspero, 1, 
place Paul-Painlevé, 75005 Paris, er rummad " Textes à l'appui ".
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Evit distreiñ da vodadeg Roazhon, lavaromp en deus Deniel diverret e levr 
buan-ha-buan en ur bouezañ war ar pezh a seblante dezhañ bezañ an talvoudusañ 
evit Breizh a vremañ. Evit kompren mat e varnadennoù eo ret anavezout an doare 
rannadur a ginnig evit lodenniñ istor an Emsav :

- An Emsav I : betek ar brezel-bed kentañ. U.R.B. (Unvaniezh Rannvroel 
Breizh), F.R.B. (Kevredigezh Rannvroel Breizh) ha Bleun-Brug, setu aze 
strolladoù pouezusañ an Emsav-se. Deniel a varn pep hini anezho gant ur frazenn-
stur hepken :

U.R.B. : Doue hag ar Roue.
F.R.B. : Na ruz na gwenn. Breizhat hepken. 
Bleun-Brug : Ar Brezhoneg hag ar feiz a zo breur ha c'hoar e Breizh.

Netra nevez amañ, gouzout a reer ervat ne oa ket danvez dispac'herien eus 
ar re a gaved en Emsav I.

- 1919-1931 : krouidigezh ha diazez " Breiz Atao " hag ar P.A.B. (Strollad
Emrener Breizh). E-keñver ar menozioù e seblant ar prantad-mañ bezañ an hini 
pouezusañ en istor an Emsav. Kavet e vez er Strollad tud disheñvel-tre war 
dachenn ar mennadoù politikel met, dre vras, diazezoù ar stourm a zo reoù an 
Emsav 1. Gwelout kudenn ar " vroadelezh ", hini " levezon ar Penn war an engroez
" hag all... An diforc'h brasañ a zo kentoc'h en doareoù (Feulster an 
diskleriadurioù da skouer) eget er menozioù.

- 1931-1937 : Strakadenn ar P.A.B. ha krouidigezh ar P.N.B. (Strollad 
Broadel Breizh). Kavout a reer neuze daou rummad tud en Emsav : ar vroadelourien
strizh, da lavarout eo kendalc'herien an Emsav I, hag ar gevredelourien 
(federalisted) rannet etre meur a strolladig. Adalek ar mare-se e c'heller komz 
eus Emsav a-zehou hag Emsav a-gleiz, ar pezh ne oa ket tu d' ober a-raok peogwir
e oa koulz lavarout an holl duioù disheñvel bodet ha steuziet en-dro da " v-
Breiz Atao "

- 1937-1941 : ar P.N.B. a zegemer ar " program S.A.G.A. " (Strollad Ar 
Gelted Adsavet) kinniget evit un eil gwech gant Mordrel, hag a gouezh mui pe vui
er faskouriezh. Ul lodenn eus izili ar strollad a ya kuit hag en em vod en-dro 
d' ar vreudeur Delaporte.

- 1941 betek dibenn ar brezel : " prantad meur " an Emsav. An holl 
skourroù en em gav a-nevez en-dro d' ar wezenn, evit ul labour efedus a seblant 
e-pad ur pennad bezañ tonket d'an trec'h. Ar spi-se ne bad ket pell hag an 3 000
bennak a dud a-feiz emezelet er Strollad a ya diwar well, ha kavet e vez en o 
lec'h war-dro ur c'hantad a soudarded a ya betek penn pellañ o stourm.
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Setu aze penaos e kinnig Deniel rannañ istor an Eil Emsav. A-du pe get, 

ret eo anzav e c'heller evel-se prouiñ n' eus ket ket bet betek-hen un Emsav 
diazezet war menozioù breizhat, ha breizhat hepken. Evit pep reuziad meneget 
uheloc'h e c heller diskouez aes ez eus bet e Bro-C'hall ur " menoz politikel " 
o klotañ gant an hini a gaved e-touez stourmerien hor bro :

- Emsav I : rouelerien ha rannvroelerien a vez kavet e Bro-C'hall a-bezh.

- 1919-1931 : krouerien " Breiz Atao " a zo levezonet bras gant an A. F. 



(Action Française).

- 1931-1937 : an tu kleiz ha dreist-holl ar " Front Populaire " a wel e 
nerzh o kreñvaat e Bro-C'hall, hag en Emsav ivez.

- 1937-1941 : gouennelouriezh, enepyuzeviezh, setu aze doareoù da soñjal 
gwelet mat e Bro-C'hall a-bezh. N' eus nemet lenn pe adlenn kelaouennoù an amzer
evit her gouzout.

- Goude 1941 : ar c'henlabour. Kounañ e oa, da gentañ, lodenn vrasañ ar 
C'hallaoued a-du gant ar politikerezh-se.

Evit A. Deniel, eta, an Emsav a zo bet levezonet a-viskoazh gant 
politikerezh Bro-C'hall hep bezañ kaset war-raok gant e nerzhioù dezhañ e-unan. 
Gallout a reer lavarout n' eo ket ar pezh a vez merzet hiziv a c'hello mont a-
enep da se, zoken ma komprener ervat perak emañ an traoù evel m' emaint.

An eil dra bouezus diskouezet gant Deniel eo ne chom e spered an dud nemet
prantadoù diwezhañ an Emsav II, da lavarout eo e emdroadur d' ar faskouriezh ha 
d' ar c'henlabour gant Vichy kement ha gant an Alamaned. Koulskoude, e-keñver ar
menozioù, n' eo ket se ar pouezusañ. Evit Deniel e c'heller gwelout aze 
teukadenn an Emsav dindan levezon ar politikerezh gall ha netra ken. Ar menozioù
a c'hellfe talvezout evit hiziv a zle bezañ klasket en a-raok, e-pad ar pennad 
1919-1931.
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Eil lodenn bodadenn " Pluriel " a zo bet gouestlet d' an Emsav 

sevenadurel. Renet eo bet, war an tomm, gant Y. B. Piriou ha ret eo lavarout ne 
oa ket enni kement a draoù nevez hag, en hini gentañ. Bez' e oa marteze a 
dalvoudegezh vras evit an dud n' anavezont ket mat an Emsav klevout komz eus 
Gwalarn, Sav, Roparz Hemon hag all... Evit lennerien Al Liamm avat ne dalv ket 
ar boan taolenniñ ur wech muioc'h ar pezh a gaver e lec'hioù all, da skouer e 
levr J. Gwegen (3) deuet er-maez n' eus ket pell 'zo.

Ar gentel gentañ a c'heller tennañ eus studi an Emsav sevenadurel etre an 
daou vrezel eo e oa ereet strizh hemañ gant an Emsav politikel. Gwalarn a zo 
diwanet evel ur vroñsenn a-ziwar " Breiz Atao ", met ret eo lavarout ouzhpenn e 
oa enni estreget skeudenn ar Strollad politikel. Gwalarn a zo chomet atav digor 
frank war ar bed, zoken pa en em serre an Emsav politikel warnañ e-unan, betek 
dont da vezañ ur strolladig dister a-walc'h, dreist-holl er bloavezhioù 1937-
1941.

Se ne c'hell ket avat bezañ a-walc'h evit krediñ e oa Gwalarn hag ar pezh 
a gaved en-dro dezhi oberennoù pouezus kenañ e-keñver sevenadur gwirion hor bro.
A-walc'h eo menegiñ da skouer n' he deus gwech ebet bet Gwalarn kement a 
goumananterien hag Al Liamm hiziv. He levezon ne oa eta nemet hini ur 
gelc'hgelaouenn vihan, ha ma komzer anezhi hiziv ez eo moarvat abalamour da 
bersonelezh dreist ar reoù a rae war he zro, ha Roparz Hemon er penn kentañ evel
just.

An dra-mañ a zo bet pouezet warnañ e Roazhon gant F. Elegoet, en ur 
geñveriañ Gwalarn gant ur gelaouenn all Feiz ha Breiz, ha ne vez ket meneget 
koulz lavarout pa gomzer eus istor an Emsav sevenadurel. Arabat ankounac'haat 
koulskoude ez eus bet moulet muioc'h eget 10 000 skouerenn eus Feiz ha Breiz, 
hag al lodenn vrasañ anezho a veze gwerzhet e Bro-Leon hepken. Ur gelaouenn evel
hounnezh he deus bet evel-se ul levezon kalz brasoc'h war ar bobl eget Gwalarn 
pe ar c'helaouennoù brezhonek all. Evit Elegoet, Gwalarn a zo eta arouez ar pezh
a blijfe deomp a vefe Breizh, ha Feiz ha Breiz a zo skeudenn wirion un amzer ma 
oa an Iliz pennrener speredel kentañ ar bobl.

(3) GWEGEN Jorj, La langue bretonne face à ses oppresseurs, 313 p., embannet 
gant Nature et Bretagne, 38, rue Jeanne-d'Arc, 29000 Quimper.
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Goude bezañ bet komzet e-pad un devezh a-bezh diwar-benn amzer dremenet an
Emsav e c'houlenne goude-se tud " Pluriel " tennañ eus an divizoù ar c'hentelioù
pouezusañ evit an Emsav a vremañ. Hag aze eo he deus trenket ar soubenn un 
tammig. P.J. Simon, rener ar gelaouenn, en deus bet c'hoant diouzhtu da ziazezañ
an Emsav e stourm pemdeziek holl vroadoù Bro-C'hall (n' eus kudenn Breizh ebet, 
emezañ, kudenn Bro-C'hall a-bezh an hini eo) en ur brouiñ ne zlee ket an Emsav a
hiziv en em stagañ ouzh an Emsav " kozh ". Aes eo bet dezhañ dont a-benn eus e 
daol en ur ziskouez petra a oa, a-raok ar brezel, menozioù kelaouennoù an Emsav,
ha Stur dreist-holl, e-keñver ar ouenn hag ar yuzevegezh. Ret eo anzav e oa sot 
pitilh ar menozioù-mañ ha poan ez eus o lenn hiziv hep c'hoarzhin, ken diskiant 
ha ken berrboell a seblantont bezañ (da skouer: « N' it ket d' ar brezel a-enep 
an Alamaned, Bretoned, rak pa zeuiot d' ar ger e kavot ur morian en ho plas o 
kousket gant ho kwreg ! »). Met amañ eo aes a-walc'h diskouez da P. J. Simon ar 
fazi a ra o krediñ e oa ar menozioù-mañ reoù an Emsav hepken. A. Deniel a lavare
ez adkaved en Emsav ur skeudenn eeun eus politikerezh Bro-C'hall ha, ma c'heller
pismigañ a-wechoù, eo ret amañ lavarout emañ ar wirionez gantañ pa gomzer eus 
Stur. Dizoleiñ a reer e Stur-Mordrel menozioù gwall heñvel ouzh ar reoù a gaver 
e kelaouennoù gall tu dehou an amzer-se. Gwelout ivez, da skouer, ar berzh graet
gant ul levr evel hini A. Carrel : " L'Homme, cet inconnu ", hag a zo ennañ 
pennadoù diouzh giz ar mareadoù-se.

Re aes eo eta barn an holl Emsav goude bezañ studiet Stur hepken, ha se a 
zo bet lavaret da b-P. J. Simon gant Per Denez ha gant Yann Fouere dreist-holl. 
Hemañ en deus gouezet mont pelloc'h er poellad ha diskouez e oa kalz pouezusoc'h
evit ar stourm un oberenn evel hini " Ar Brezhoneg er Skol ", renet gantañ, eget
Stur pe kelaouennoùigoù all ha n' o doa ket muioc'h a dalvoudegezh eget menozioù
ar re a skrive pennadoù enno. Fañch Elegoet a zo aet c'hoazh pelloc'h o 
tiforc'hañ ar stourm renet a-stroll, hag a sell ouzh ar sokiologiezh, diouzh ar 
stourm renet gant pep hini, hag a sell, eñ, ouzh ar psikologiezh... hag a-wechoù
ouzh ar psikiatriezh. Arabat din menegiñ ar skouerioù roet gantañ !
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Ur gudenn all, a-bouez bras, hag a oa bet damveneget en derc'hent, eo 

roudenn labour ar reoù a zo tremenet araozomp e spered ar bobl hiziv. N' eus bet
graet enklask sirius ebet betek-hen, ha n' eo ket an neheut sondadurioù 
taolennet e Roazhon gant C. Henry a vo a-bouez bras evit dirouestlañ ar gudenn. 
Ha peogwir n' eus labour skiantel ebet a vefe bet graet betek bremañ, an dud 
bodet du-hont o deus klasket en em unaniñ evit sevel unan. Al lodenn vrasañ 
anezho, da vihanañ, rak amañ ivez ez eus savet un tabut etre furcherien deuet 
eus Pariz, un toullad anezho Bretoned koulskoude, ha klaskerien all o chom e 
Roazhon ha ne felle ket dezho labourat evit ur greizenn diazezet er-maez eus ar 
vro. Unan anezho, hag a brient tri labour diwar-benn an Emsav goude ar brezel-
bed diwezhañ, a zo aet zoken betek tamall da dud Pariz bezañ deuet da Roazhon 
hepken evit skoulmañ darempredoù gant klaskerien Skol-veur Breizh-Uhel ha lakaat
o c'hrabanoù war al labourioù sevenet ganto ! Gwir pe get, ret eo anzav e vefe 
pouezus kenañ gouzout petra a soñj an dud diwar-benn an Emsav, ha petra a zo 
chomet en o spered goude paotred " Breiz Atao " ... ha Stur marteze !

Pa ne vefe ken evit gouzout ha mat o deus graet reoù an U.D.B. mont d' ar 
votadegoù diwezhañ gant strolladoù gall an tu kleiz. Seblantout a ra ez eo evit 
en em droc'hañ diouzh an Emsav " kozh " o deus klasket ar re-mañ en em ginnig 
ha, dreist-holl, en em zikouez evel tud a gleiz. Daoust hag e oa ret en em 
lakaat gant ar strolladoù gall evit se ? An enklask meneget uheloc'h a c'hellfe 
reiñ ur respont kentañ d' ar goulenn-mañ, ar pezh a vefe talvoudus-bras evit an 
amzer... hag ar votadegoù da zont !

Setu aze, dre vras, ar pezh a zo bet lavaret e Roazhon e-pad an daou 
zevezh a gendivizoù gouestlet d' an Emsav. N' eo ket bet respontet pizh d' ar 
goulenn : " Breiz Atao " ha ni ? Hêrezh pe troc'hadur ? Evel just, diaes eo 
respont krenn ha krak. Koulskoude n' eus ket tu, a gav din, da nac'hañ a-grenn 
ar pezh a zo bet graet abaoe ur c'hantved e Breizh, ha muioc'h c'hoazh ar pezh a
zo bet sevenet etre an daou vrezel. Un dra hepken hen diskouezo ervat.



Bez' ez eus tud hag a zo o labour ober war-dro minorelezhioù ar bed, 
renerien " Pluriel " en o zouez. An dud-se, hag a zo o fal studiañ ha kinnig 
diskoulmoù da gudennoù a vremañ, pa fell dezho mont donoc'h e anaoudegezh Breizh
ne gavont ket gwelloc'h eget mont da furchal war-zu " Breiz Atao ". Arguziñ a 
reont, evel just, e oa meur a dra fall en Emsav-se met santout a reer ervat ez 
int dedennet, ha boemet zoken, dirazañ. Hag aze emañ an dalc'h ! A-du pe get, 
bez' ez eus bet re all araozomp ha ne c'hellomp ket nac'hañ an dra-se. Deomp eo 
da zibab ar pezh a zo mat evidomp-ni hiziv ha da ziwall da gouezhañ er memes 
touflezioù don ha dreinek hag hon diarogidi un nebeut bloavezhioù 'zo.
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Roll an dud anavezet evit o labourioù o deus kemeret perzh e bodadenn 

Pluriel e Roazhon :

Jean CHESNEAUX, Per DENEZ, Alain DENIEL, Fañch ELEGOET, Yann FOUERE, Yannick 
GUIN, Claude HENRY, Yann-Ber PIRIOU, Pierre-Jean SIMON, Ida SIMON-BAROUH, h,a.



Fañch TREMEL

E KOUN FAÑCH EVEN

drouiz Kar-e-vro

N' hellomp ket tizhout miz Gouhere 1977 ha tevel war bloaz-ha-kantved un 
den a voe, e-pad e vuhez, unan e-touez gredusañ difennerien ar brezhoneg ha 
gwirioù hor bro. 

Kant vloaz 'zo, d' an 12 a viz Gouhere 1877, e oa bet ganet e Lanebeur, 
Bro-Ouelo, Frañsez-Vari Even. Mab e oa d' ur martolod, Gwion Even, ha da Vari 
Pluskelleg ; ur vrezhonegerez dispar e oa homañ, ha Frañsez vihan a zeskas ur 
brezhoneg disi war barlenn e vamm a-raok mont da skol voutin e barrez.
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Soñjal a reas da gentañ bezañ skolaer ha, war an amboaz-se, e tremenas ur 

bloavezh bennak e skol-vistri Sant-Brieg. Ma ne gasas ket e venoz da benn e voe,
moarvat, gant aon rak ar skoilhoù savet outañ gant ar gouarnamant da herzel ouzh
e obererezh evit Breizh. Neuze e labouras e Pontrev evel komis-noter ha, 
damc'houde e Landreger, e ti an Ao. Landouar a gemeras diwezhatoc'h ar garg 
anezhañ.

Paket oa bet e vloaz warn-ugent pa voe krouet e Montroulez, d' an 13 a viz
Eost 1898, Kevredigezh Vroadel Breizh gant Ar Govig, Ar Braz, Loeiz Kerzilin, 
Fañch Vallée, markiz an Estourbeilhon ha kalz a re all. Diwar neuze e stourmo 
evit ar vro, hep arsav ebet, er strolladoù sevenadurel ha politikel o vont war-
raok.

Re vihan e kave koulskoude lod ar brezhoneg e K.V.B., ha ne oa ket e-unan 
o soñjal evel-se. Rak-se e reas e venoz da sevel gant e vignoned Jafrennou, 
Lajad, Ar Berr, Berthou, Ar Moal, Vallée, Guyon h.a., ur c'henseurterezh all o 
lakaat hor yezh el lec'h kentañ. Evel-se e voe krouet " Ti Kaniri Breizh ", 
kavell Skol-veur Barzhed Breizh-Vihan. Foetañ bro a reas neuze gant e gileed 
evit advrudañ ar sonioù pobl kozh, en ur vont da ganañ anezho war gwilerioù ar 
bourc'hioù ha kêriadennoù, bep sul, goude an oferenn.

Pa voe krouet ar C'hoursez, ez eas Frañsez Even da zrouiz, ha " Kar-e-vro 
" a voe graet dioutañ. Skoazellañ a reas ar gevredigezh-se ha, dre ziv wech, e 
Kendalc'h Etrekeltiek Kernarvon e 1905, hag en Eisteddfod Abertawe e 1907, e voe
dileuriet ganti e Bro-Gembre.

E vuhez-pad e voe Frañsez Even " dic'houber " boas an emsav hag ar 
vrogarourien diaesterioù arc'hant ganto. Daou zorn da reiñ en doa Kar-e-vro evit
gwir, ha niverus e voe an dud evel F. Debauvais pe an Ao. Perrot, hag a anavezas
e largentez. Frañsez Vallée hag Erwan ar Moal a voe, an eil hag egile, e 
geneiled vrasañ. Skoazellañ a reas an hini kentañ pa voe krouet " Kroaz ar 
Vretoned " e 1898, hag a roas d' an eil e amzer hag e arc'hant hep kontañ, evit 
harpañ anezhañ war-dro " Breuriez ar Brezoneg ", " Arvorig ", ur gelaouenn 
skrivet evit ar vugale ha, diwezhatoc'h, " Breiz ".

E 1911 e heulias digevrederien K.V.B. evit sevel Unvaniezh Arvor hag is-
rener ar gevrenn " Gonidigezh-douar " e voe e 1919.
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Er bloavezh-se eo e voe krouet " Unvaniezh Yaouankiz Vreizh " ha Breiz 

Atao. Abred e lakaas e anv er strollad hag, en desped d' e garg he dije harzet 
kalz re all, e stourmas Frañsez Even gant kalon e-touez ar vroadelourien. 
Prezegenniñ a reas, dre skouer, da geñver ar vodadeg aozet e Gwengamp e miz 
C'hwevrer 1925, gant paotred Breiz Atao, an hini gentañ digor d' an holl. Ober a
reas c'hoazh war-dro Devezh ar Brezhoneg e-doug Kendalc'h Strollad Emrenerien 



Vreizh e Kastellin, e miz Eost 1928.

Er bloavezh-se e voe krouet gant Even, e-barzh e vurev Landreger, an " 
Imprimerie Commerciale de Bretagne ", kevredigezh dizanv, gant 250 000 lur a 
zanvez evit reiñ un ti-moulerezh d' ar strollad. Even a voe karget da wiriañ ar 
c'hontoù. Sevel a reas c'hoazh, daou vloaz goude, d'ar 16 a viz Eost 1930, ar 
c'h-Kevredad Kretaat evit adsevel Breizh, krouet e gwirionez evit ober war-dro 
ar gelaouenn Breiz Atao ha harpañ anezhi.

Ne voe ket torret obererezh an noter tregeriat gant ar brezel 39-45. Mont 
a reas e Framm keltiek Breizh renet gant Roparz Hemon e miz Mezheven 1942 ha 
prestik goude, e voe dileuriad ar C'hoursez er c'h-Comité consultatif de 
Bretagne savet gant Yann Fouere.

Abalamour da se en doe Frañsez Even trubuilhoù da vare an " dieubidigezh "
hag evel just e voe kondaonet d' an " dizellid broadel " gant ar varnerien 
c'hall. Aet eo Kar-e-vro da anaon un toullad bloavezhioù goude, e Landreger, d' 
an 20 a viz Mezheven 1959.

N' eo ket tener Olier Mordrel, diouzh boaz, evit ar re all. Kavout a ra 
koulskoude, en e c'h- " Galerie bretonne ", gerioù azaouezus evit degas koun eus
Frañsez Even : « On touche avec lui, emezañ, une des grandes vertus bretonnes : 
le sacrifice répété devenant une règle de vie ». Ne c'heller ket dougen bri 
gwirionoc'h. N' en deus ket lezet Frañsez Even e anv war goloenn levr ebet, 
hogen koulskoude e chomo ar stourmer tregeriat ur skouer da vezañ heuliet 
evidomp-holl hag evit hor warlerc'hidi.
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KENAN KONGAR

Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik

- II -
Ar Stourm evit ar Frankiz
(1765-1783)

Daoust d' ar sikour bras a oa bet roet d' ar vammvro saoz gant an 
trevadennoù amerikan e-pad brezelioù an triwec'hvet kantved, ne voe ket houmañ 
anaoudekoc'h a-se en o c'heñver. D' ar mare-se e oa Bro-Saoz o pinvidikaat da 
vat diwar he labouradegoù hag he c'hoñvers. Setu ma savas gwarizi e kalon ar 
Saozon ouzh tud an trevadennoù hag a oa ganto ur spered embreger re greñv d' o 
meno. Droug a oa enno o welout an Amerikaned o sevel labouradegoù par d' o re, 
hag oc'h ober koñvers, int ivez, gant ar pobloù diavaez. Setu perak ec'h 
embannas gouarnamant Londrez, e 1765, ur Stamp Act, hag a verke e tleed lakaat 
hiviziken war bep paperenn-goñvers ur timbr o talvezout da nebeutañ ur shilling 
(ugent shilling a ra ul lur saoz). An drevadennerien a nac'has krenn paeañ ar 
gwirioù nevez-se ; ha ne voe kavet den ebet en o rouez da asantiñ gwerzhañ an 
timbroù.

O welout an emzalc'h-se, ar Gouarnamant a souzas, met ne blegas ket evit 
se ar Roue, hag e 1767 e voe lakaet gwirioù all war ar gwer, an te, ar paper, ha
meur a dra all a veze degaset d' an trevadennoù. Kement-se a lakaas adarre an 
dud du-hont da daeriñ ha, d' ar sul 5 a viz Meurzh 1770, e savas ur c'hrogad 
kentañ etre tud vBoston hag ar soudarded saoz. Kaer e voe ober, e nac'has ar 
Roue lemel kuit an holl eus an tailhoù-se, hag ur gwir a dri dre gant a voe 
miret war an te. Ken pennek all, an Amerikaned a nac'has diwar neuze prenañ te 
ken. Ha pa c'houvezjont e oa antreet tri lestrad te e porzh Boston, setu ma voe 
goulennet ouzh kabitened al listri-se distreiñ war o c'hiz. Ar re-mañ a oa mat 
dezho hen ober gant m' o devije, evit se, an aotre digant ar Gouarnour. Hemañ 
avat a nac'has outo an aotre-se, ar pezh a lakaas muioc'h a se a zrouk e tud 
kêr. Neuze, e-pad noz an 18 a viz Kerzu 1770, en em silas ur bagad sitoianed, 
treuzwisket evel Indianed, e bourzh an tri lestr, a dapas krog en te hag hen 
stlapas er porzh ; hag int d' ar gêr goude-se hep bezañ graet droug all ebet d' 
al listri.
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Anat eo e oa bet displijet-kaer ar Saozon gant an taol gwidre-se. Setu int

neuze o sparlañ antre ar porzh, hag o reiñ urzh da zilec'hiañ kreizenn ar 
mererezh, en ur lakaat Salem da vezañ kêr-benn e-lec'h Boston. Tud Salem a 
nac'has avat kaout an enor-se evit o c'hêr.

Ar pezh a oa c'hoarvezet e Boston a lakaas berv en trevadennoù all ivez. 
Un emvod, ennañ pemp kannad hag hanter-kant, o tont eus pep trevadenn nemet 
Georgia (en houmañ e oa bet difennet gant ar Gouarnour ober bodadegoù da zilenn 
kannaded), a voe dalc'het e kêr Philadelphia e miz Gwengolo 1774. Eno e voe 
savet klemm enep drougoberoù ar " vammvro " ha savet ur raktres eus ar frankizoù
a oa ret da dud Amerika kaout. Ar Roue a chomas dibleg adarre.

Diwar neuze e savas argred e tud an trevadennoù e c'hellje bezañ un taol-
skrab bennak ma kendalc'hje an traoù da vont war an tu-se. Kregiñ a rejont da 
c'horren armoù ha pourvezioù, dezho da c'hellout enebiñ, mar bije krogad. Tud 
Massachusetts, hag a oa bet ar re gentañ da vezañ tizhet, a voe ivez ar re 
daerañ evit en em brientiñ evit ar stourm. Ar vrud eus o emzalc'h a yeas betek 
divskouarn ar Gouarnour saoz. Setu hemañ neuze o reiñ urzh d' un niver bras a 
soudarded da vont, e noz an 18 a viz Ebrel 1775, betek kêr gConcord, da zistruj 
ar pourvezioù hag a oa bet berniet eno. Dre guzh e tleent mont en hent ; met, 
her gouzout a rit, pik pe vran a vez atav war evezh hag a wel bepred un dra 



bennak. Ha setu perak, pa em gavas, da c'houloù-deiz, ar soudarded e kêr 
Lexington, hag a zo hanter hent etre Boston ha Concord, e oa eno un engroez tud 
o stoufañ an hent outo. Rener ar soudarded, ar major Pitcairn, a roas neuze urzh
d'ar re-mañ da zigeriñ hent en ur dennañ war an dud hag a oa o harz outo an 
tremen. Setu a voe graet ; hag eizh den a voe lazhet ha meur a hini all gouliet.
Setu ma c'hellas an arme mont betek Concord ; hag eno e voe distrujet ganto darn
eus ar pourvezioù ; met, erru war bont ar stêr Concord, e kavjont enebiezh start
a-berzh ur bobl a dud a oa en em vodet eno da virout outo da vont en tu all. Ken
na gredas ket ar major klask mont pelloc'h. Ma rankas lakaat e soudarded da 
zistreiñ war o c'hiz etrezek Boston. Heuliet e voent penn-da-benn gant an 
Amerikaned, hag a denne warno ken lies gwech ma kavent an tu. A-benn ma oa echu 
e dro gant Pitcairn, en devoa hemañ kollet 278 eus e dud, bet lazhet pe 
c'hloazet.

*
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Gant ar c'hrogad-se e trenkas da vat an traoù etre an Amerikaned hag ar 
Saozon ; hag ar pezh ne oa bet ken-se nemet ur barrad droug a droas da vezañ ur 
reveulzi. Betek neuze ne oa bet anv ebet da droc'hañ al liammoù a oa oc'h eren 
an trevadennoù ouzh rouantelezh Breizh-Veur. Met, pa yeas betek an dud strewet 
en o c'hêriadennoù ar c'heloù eus emgann Lexington ha tagadenn Concord e krogas 
an dud da soñjal en o armoù ha da grediñ e vije dav dezho en em sevel dizale 
evit difenn o frankiz. Ha d' an 22 a viz Ebrel e c'houlenne renerien 
Massachusetts ma vije savet gant an trevadennoù un arme tregont mil den, trizek 
mil anezho war gont o zrevadenn-int. Ha buan e voe kaset an traoù en-dro neuze 
peogwir, a-benn an Deiz Kentañ a Vae, e oa ugent mil a dud en em zastumet dirak 
Boston.

An trevadennoù all o devoa heuliet ar galv ha, d' o zro, e krogjont da 
dagañ kreñvlec'hioù ar Saozon. Carolina 'n Norzh eo a voe an hini gentañ oc'h 
ober al lamm bras en dizanav pa voe divizet, en un emvod dalc'het e kêr 
Charlotte, e miz Mae 1775, e teue o zrevadenn da vezañ diwar neuze ur stad 
dizalc'h. D' an 10 eus ar miz-se en em vode ivez e kêr Philadelphia an Eil 
Kendalc'h Kolonial, ennañ holl bennoù bras an trizek trevadenn. An divizoù graet
eno a oa c'hoazh didaer-kaer : un erbedadenn a voe kaset d' ar Roue evit goulenn
digantañ eeunañ ar gaou a oa bet graet en e anv ouzh ar sujidi en devoa war an 
douar amerikan. Eno ivez koulskoude e oa bet skoulmet un emglev etre an 
trevadennoù hag ar C'hendalc'h, hemañ o kemer war e gont gouarnamant dre-vras an
trizek trevadenn. Kement a oa ret a voe graet evit ma vije savet un arme, hag 
ivez evit ma vije diazezet un nerzh-emgann war vor. Ha dre-se e voe lakaet 
dindan beli ar C'hendalc'h ar soudarded a oa dastumet dirak Boston. Hemañ a 
zibabas, evit bezañ pennrener warno, ur Virginiad deuet da vezañ anavezet e-pad 
ar brezelioù a oa bet ouzh Frañsizien ar C'hanada. George Washington e oa an 
den-se.
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Hemañ ne oa ket c'hoazh en em gavet e penn e arme pa c'hoarvezas darvoudoù

nevez e Boston. Lakaet nec'het ma oa o welout an Amerikaned o kiliañ kêr, 
komandant saoz Boston a lakaas en e benn kas e dud da sevel ur c'hreñv war un 
dosenn a veze graet Bunker Hill anezhi. An dosenn-se a oa war zouar Charlestown,
da lavarout eo en tu all d' ar stêr Charles, diouzh tu an norzh, hag un daouzek-
kant metr bennak eus kreiz kêr hag eus ar porzh, hag a vije aesoc'h eta o difenn
diwar an uhel. Met ar c'heloù eus ar pezh e oad o vont da ober a yeas betek arme
an Amerikaned, hag ar re-mañ a gargas ar c'horonal Prescott da vont da zifenn an
dosenn-se ; met hemañ a fazias war al lec'h hag a lakaas e dud da bignat war 
Breed's Hill, tostoc'hik, ouzh Boston, hag ivez gwelloc'h lec'hiet a se evit 
bezañ mestr war ar porzh. E-pad noz ar 17 a viz Mezheven e lakaas e dud da ober 
ur c'hae graet gant brankoù gwez gweet kenetrezo. Pa savas an deiz, setu ma 
welas ar Saozon al labour a oa bet graet ha neuze o c'homandant o reiñ urzh da 
dri mil eus e soudarded da vont, gant harp al listri-brezel a oa er porzh, da 
skarzhañ kuit an emsavidi diwar an dorgenn-se.

Un hanter nebeutoc'h eget se a Amerikaned a oa du-hont. Ha c'hoazh e oa ar
pep brasañ eus ar re-man gwall zizesk war ar vicher soudard. Dre ziv wech e 



teujont koulskoude a-benn da lakaat ar Saozon da gilañ, oc'h ober d' ar re-mañ 
koll ouzhpenn mil den war dachenn an emgann, lazhet pe wall-lakaet. Ur mare a 
zeuas ma n' o devoa mui a zanvez-tennañ, hag e rankas an difennourien souzañ ha 
mont kuit, dre strizh-douar Charlestown, war-zu Cambridge. Kollet o devoa, int, 
449 a dud, lazhet, gloazet pe brizoniet.

Daoust d' ar souzadenn ret-se, e kavas d' an Amerikaned e oa chomet an 
trec'h eus o zu. Hag un nebeud devezhioù goude ar c'hrogad-se e tegouezhe eno 
George Washington evit en em lakaat en o fenn. Goude bezañ lakaet un tammig urzh
war e dud, setu hemañ o lakaat seziz war vBoston.

Ar goañv a yeas e-biou ha setu a c'hoarvezas : D' ar 17 a viz Meurzh 1776 
e tec'has ar Saozon kuit, o kas o listri da horzh Halifax, e trevadenn Nova 
Scotia ; ha d' o heul, dindan renerezh ar jeneral William Howe, ez eas ganto 
unnek-kant eus tud kêr, " loyalisted " hag a oa gwell ganto chom feal d' ar 
Gurunenn Saoz, tud hag a veze dismegañset ha disprizet, dindan an anv " Tories 
", gant ar vrogarourien amerikan.
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E-keit-se e oa bet krogad ivez e lec'h all. Listri saoz a oa bet o tagañ 

porzh Charleston, e Carolina 'r Su, met tec'hout a oa bet ret dezho, hep dont a-
benn eus o zaol. Listri all a oa bet o lakaat an tan e Falmouth, ar porzh hag a 
zo deuet da vezañ Portland, kêr vrasañ stad ar Maine. Pa weljont e teued a-benn 
da enebiñ ouzh listri ar Saozon, e tisklerias ar gendalc'hidi bodet e 
Philadelphia, e oa an trevadennoù broioù distag eus ar Gurunenn Saoz, hag e teue
pep hini anezho da vezañ ur stad emren ha dizalc'h.

Kement-se a c'hoarvezas d' ar 4 a viz Gouere 1776. An deiz-se eo a vez 
enoret gant an Amerikaned evel deiz krouidigezh o bro.

*

Gant an diskleriadur-se e oa bet, anat eo, lakaet kemm e stad an traoù. An
emsavidi ne oa mui anezho tud o kas en-dro ur brezel diabarzh, met brogarourien 
o tifenn o gwirioù hag o feadra. Ha Bro-Saoz ne oa mui evito bro o Roue, met ur 
vro estren hag a oa ouzh o gwaskañ.

*

N'eo ket gant un diskleriadur eo e vez lakaet an armoù da devel avat. Ha 
kent ma oa bet diskleriet gant ar C'hendalc'h e oa bremañ eus an trevadennoù 
amerikan stadoù dieub, e oa adkrog an emgann.

Ranket en devoa Lord Howe tec'hout eus Boston, gwir eo, met anat e oa d' 
ar c'homandant-meur, George Washington, e teuje en-dro hep gortoz pell. Ha 
douetiñ a rae hemañ ez eo ouzh kêr New York eo ez aje da glask reuz ; hag 
etramek ar gêr-se eo e lakaas ar soudarded a oa en-dro da vBoston da vont. Ne 
fazie ket. A-barzh fin miz Mezheven e oa en em gavet Lord Howe, gantañ un niver 
bras a listri, e genoù an Hudson. D' e heul e oa ugent mil soudard a vicher, bet
gopret ar pep brasañ anezho en Alamagn. Dilestrañ a rejont war Staten Island, un
enez hag a zo war an dorn kleiz (bremañ e stad New Jersey) pa 'z eer etrezek an 
diabarzh. Ac'hano e c'hellent, anat eo, tagañ kêr New York pa vije deuet ar 
c'houlz. Evit klask difenn kêr e lakaas George Washington darn eus e dud da vont
war Long Island, un enezenn hir war an tu dehou pa seller ouzh kêr en ur vont er
porzh.
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Er wech-mañ avat e troas an traoù da fall gant an Amerikaned. D' ar 27 a 

viz Eost e oa bet faezhet ar soudarded a oa war Long Island. Ha n' eo ket hepken
an enez-se eo e rankjont dilezel, met ivez Enez vManhattan, hag a oa kalonenn 
kêr New York ; hag ouzhpenn, an douaroù a oa a bep tu d' an Hudson.

Hag a-raok na oa aet da gozh ar bloavezh 1776 en devoa ranket George 
Washington tec'hout en tu all d' ar stêr Delaware, d' e heul hepken bremañ ur 



pevar mil den bennak, marnaoniet ha fallwisket. Krog e oa ar bobl da santout e 
oa an traoù o treiñ da fall ha meur a zen zoken a oa krog da doullañ kaoz gant 
ar roueelerien. Kement-se a lakaas Lord Howe da grediñ e oa a-walc'h evitañ 
lezel ar frouezhenn da zareviñ ha da bezhelliñ hag, en abeg da se ne redias ket 
e dud da vont re daer war raok.
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Aze e oa ar mank. Gouzout a rae Washington, diwar skiant-prenet, e 

c'heller a-wechoù bezañ bet lamm hag adkavout nerzh a-walc'h da adsevel e gein. 
Setu perak e klaske kalonekaat ha kennerzhiñ an nebeudig tud a oa chomet stag 
outañ. Ha dont a reas an degouezh. Santout a reas e oa aet un askellad eus an 
arme saoz gwall bell war-raok pa 'z eas houmañ d' en em ziazezañ e Trenton, en 
New Jersey, war ribl kleiz an Delaware. Deiz Nedeleg a oa. Diouzh an abardaez e 
lakaas e dud da dreuziñ ar stêr, gant bagoù dibont, a-dreuz an erc'h hag ar 
skorn. A-hed an noz ez ajont a-dreuz ar c'hoadeier skornet. Ha da darzh an deiz 
setu int o kouezhañ war gamp o enebourien ha na oant ket war-c'hed, ouzh o 
flastrañ hag o prizoniañ ur mil bennak anezho. Pemzektez diwezhatoc'h e teue a-
benn da drec'hiñ un arme saoz all e Princeton, atav en New Jersey. Hag e berr 
amzer e oa bet skarzhet an enebour eus al lodenn vrasañ eus ar stad-se.

An distro dic'hortoz-se d' an darvoudoù en devoa adroet kalon d' an 
Amerikaned. Ur Gouarnamant Kreiz a voe savet, hag ul Lezenn Diazez, anvet " 
Melloù ar C'hengevredad " embannet. Kannaded a voe dileuriet d' ar broioù estren
evit brudañ ar stourm ha lakaat pennoù bras ar broioù-se da ober anaoudegezh 
gant ar Stadoù nevez savet hag o c'hudennoù.

Ar brezel a gendalc'he da ober e reuz, met ar bloavezhiad seitek ha tri-
ugent a dremenas mat a-walc'h evit an Amerikaned. En New Jersey e ouezas 
Washington chom hep bezañ luziet en un emgann bras ouzh soudarded Lord Howe. 
Hemañ neuze, ur wech ma oa bet kreñvaet mat Staten Island gantañ, a gasas trizek
mil soudard dre vor betek Bae Chesapeake. O lakaat a reas da zouarañ en Elk 
River, ha da vont ac'hano, a-dreuz an Delaware, war-zu Philadelphia, kêr an 
Dieubidigezh ; oc'h en em gemer dre ar penn-kontrol eta eus ar pezh en devoa 
klasket ober er goañv diagent. Ha gwelloc'h e teuas e daol gantañ da benn : o 
klask enebiñ ouzh e soudarded e kollas Washington ur milier eus e dud en emgann 
ar Brandywine, d' an 11 a viz Gwengolo. Gant aon da vezañ tapet en ur chom e 
Philadelphia, e tec'has ar C'hendalc'h ac'hano betek Lancaster, ha goude se 
betek York.
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Trec'h soudarded Lancaster a voe aner koulskoude. Rak, e-keit ha ma oa 

hemañ oc'h argas ar Gendalc'hidi er-maez eus Kêr ar Frankiz, e oa un arme all o 
tont eus ar C'hanada dindan renadur ar jeneral Burgoyne. Tizhet e oa bet gant an
arme-se Fort Edward, war an Hudson uhelañ. Ac'hano e kasas Burgoyne un nebeud 
mat eus e soudarded betek Bennington, er Vermont, evit distruj ar pourvezioù a 
oa bet gorroet eno gant an Amerikaned. Met bagadoù ar Vermont hag an New 
Hampshire a roas lamm d' ar strollad saoz, hemañ o koll un eizh kant bennak eus 
e dud. Kement-se a c'hoarvezas d' ar 16 a viz Eost 1777. Ac'hano e tistroas 
Burgoyne gant e dud etramek ar c'huzh-heol, a-dreuz ar c'hoadeier war-zu 
Saratoga, e stad New York (al lec'h-se a zo bremañ war an hent-meur 87 a gas eus
kêr New York da vMontreal). Eno avat e kavas krogad ouzh arme ar jeneral 
amerikan Gates, etre div wech, d' an 19 a viz Gwengolo ha d' ar 7 a viz Here. 
Petra bennak ma ne oa ket bet distrujet eno e arme, e kavas d' ar jeneral 
Burgoyne e oa bet ken gwall lakaet houmañ evit mont pelloc'h, gant ar goañv o 
tostaat, ma lakaas anezhi da zistreiñ d' ar C'hanada. Kavout a reas avat hent an
distro troc'het gant an Amerikaned. Ha setu perak, d' ar 17 a viz Here, 
Burgoyne, ha gantañ ar pemp mil seizh kant den a chome gantañ, en em rentas d' 
an Amerikaned.

Emgann Saratoga, gant ur seurt disoc'h, a adroas nerzh-kalon d' ar 
stourmerien, ha brud o emgann a greskas en diavaez-bro. O kavout ar Saozon, e 
enebourien washañ, enket en doare-se, e sinas Roue Frañs un emglev a vignoniezh 
gant ar Stadoù e miz Genver 1778. Diouzh an tu all, hag eñ o welout an traoù o 
trenkañ, e vote ar Parlamant saoz lemel kuit an ordrenañsoù kasaus a oa bet 



pennkaoz d' ar brezel. Re ziwezhat e oa, re daer e oa bet an emgannoù, re a gas 
a oa savet enno evit ma teurvezje d' an emsavidi plegañ. N' eus forzh penaos, 
klask un diskoulm diouzh tu ar Saozon a roas un tamm diskuizh d' ar soudarded 
amerikan e-pad ar bloavezh 1778, hag an tu da wellaat o stad.

Gant fin ar bloaz koulskoude ec'h adkrogas adarre ar Saozon da vat gant an
emgann. D' an 29 a viz Kerzu e tilestrent e Savannah, hag a-benn kreiz an hañv, 
e 1779, e oa en em gavet Georgia en he fezh en o dalc'h. Koulskoude d' ar 16 a 
viz Mezheven e tisklerie Roue Spagn, d' e dro, brezel da Vro-Saoz ; Bro-C'hall a
asantas kas un eil rummad listri war sikour an Amerikaned. Hag e miz Gwengolo e
klaskas al listri-se, warno soudarded ar jeneral Lincoln, mont da adkemer porzh 
Savannah, met c'hwitout a rejont war o zaol, ha Savannah a chomas e dalc'h ar 
Saozon ken na oa fin ar brezel. Gwashoc'h zoken : e penn kentañ ar bloavezh 1880
e teue listri an amiral saoz Clinton da lakaat seziz war Charleston ha, d' ar 17
a viz Mae, e ranke kêr plegañ ; hag a-benn fin ar miz e oa soudarded ar Roue 
mestr war stad Carolina 'r Su en e bezh. Ha ken asur e oa Clinton e trofe an 
traoù da vat, ma tistroas da New York d' ar 5 a viz Mezheven, en ur lezel ar Su 
dindan warez Lord Cornwallis...
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Un arme a oa bet kaset gant ar C'hendalc'h evit klask skarzhañ ar Saozon 

eus Carolina 'r Su. An arme-se a oa renet gant ar jeneral Gates, trec'hour 
Saratoga. D' ar 16 a viz Eost e kavas krog, e Camden, ouzh arme Cornwallis. " 
Légion Continentale " ar c'horonal Armant, ar Breizhad kalonek a c'hounezas brud
un nebeud bloavezhioù diwezhatoc'h o tifenn gwirioù e vro, a oa eno oc'h harpañ 
askellad kleiz ar jeneral Gates. Met Gates a rankas souzañ ha Cornwallis a yeas 
war e lerc'h e Carolina 'n Norzh. Met eno e kavas hemañ un disouezhenn : pladet 
e voe e arme gant bagadoù-difenn ar stad, hag e kollas daouzek kant eus e dud en
emgann King's Mountain. E-keit-se ne dae ket gwelloc'h an traoù gant ar Saozon 
pelloc'h en Norzh, ha koll e voent en un emgann bras e Springfield, en New 
Jersey, e doare ma klozas Clinton e soudarded e kêr New York evit ar peurrest 
eus ar bloaz. Trec'hour Springfield, ar jeneral Greene a voe kaset da gemer penn
arme Gates e Carolina.

*

Madik a-walc'h e oa deuet eta tud ar stadoù a-benn da virout o c'hrog war 
ar vro, daoust ma oa c'hoazh nerzhus o mistri gozh tri bloaz hanter goude ma oa 
bet embannet an dieubidigezh e Philadelphia. Ar gêr-mañ ne oa ket bet chomet re 
bell e dalc'h ar Saozon da heul emgann ar Brandywine, peogwir e oa bet dilezet 
gant Clinton d' an 18 a viz Mezheven 1778.

Ar bloavezh 1781 a grogas mat-kaer evit an Amerikaned, gant emgann 
Cowpens, e Carolina 'r Su, d' ar 17 a viz Genver. Hag e miz Gwengolo, atav er 
memes stad, e teuas adarre an trec'h ganto e krogad Entaw Springs ; ken e rankas
neuze arme ar Roue en em sachañ war-zu an aod.
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Muioc'h en Norzh avat ne gendalc'he ket an traoù da vont koulz evit an 

emsavidi, ha soudarded Cornwallis a zeue a-benn da vont ha da zont evel ma 
karent dre Virginia. Setu avat ma teuas urzh da hemañ da vont da sevel er stad-
se ul lec'h-kreñv e Yorktown, ma tigor aber ar stêr York war Vae Chesapeake. 
D'ar mare-se e oa mennozh George Washington, kreñvaet ma oa bet e arme gant 
soudarded ar Gall Rochambeau, mont da dagañ kêr New York. Pa zegouezhas keloù 
gantañ eus ar pezh e oa bet lakaet Cornwallis da ober, e cheñchas soñj, hag eñ o
lakaat e dud da gerzhout etrezek Yorktown. Eno e tegouezhas d' an 28 a viz 
Gwengolo, gantañ daouzek mil den. Ar re-mañ a gelc'hias ar c'hreñvlec'h diouzh 
tu an douar, keit ha ma oa al listri gall oc'h ober kement all diouzh tu ar mor.
Tapet brav e oa bet ar Saozon en o c'haoued ! Ha d' an 17 a viz Here e ranke 
Lord Cornwallis en em zaskor d' ar jeneral Washington : gant ar seizh mil a dud 
a oa gantañ e Yorktown.

Ur gwalldaol e oa bet koll Yorktown evit ar Saozon.



Un nebeud mizioù goude, d' an 20 a viz Meurzh 1782, e roe, e Londrez, 
gouarnamant Lord North e zilez. Ar gouarnamant nevez a roas urzh da bennoù an 
arme en Amerik da chom hep tagañ mui. Ha, d' an 11 a viz Gouere, e kuitae 
soudarded ar Roue porzh Savannah : hag ar re a oa e porzh Charleston e reas 
kement all pemp miz goude.

A-benn neuze avat e oa bet sinet e Pariz, d' an 30 a viz Du 1782, ur 
ragemglev peoc'h. - Ar peoc'h a voe sinet evit mat e Versailhez d' an 3 a viz 
Gwengolo 1783. Nebeutoc'h eget tri miz goude, d' ar 25 a viz Du, e kuitae arme 
diwezhañ ar Saozon porzh New York.

Seizh vloaz, hag ur miz bennak ouzhpenn, e oa bet eta ar Stadoù o tont a-
benn da c'hounit evit mat ar pezh a oa bet divizet ganto e 1776.

Ar pennad a zeu a vo anvet :
Oc'h urzhiañ hag o startaat an Unaniezh (1183-1825).
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

KENDALC'H AN EIL MAREAD
AR STOURMERIEN EN EMGANN AN TREGONT

Ragaozadur an Emgann

Tiegezh Belmaner.

A-raok ober danevell an emgann ez eo ret reiñ anvioù ar stourmerien. Da 
gentañ, ret eo ober anaoudegezh gant rener an embregerezh, Yann Belmaner.

Douar Belmaner, ur gastellaniezh vras ledet a-hed red uhelañ ar Rañs, a zo
e bennlec'h, e gastell, e parrez Evrann. An hini kentañ eus al lignez anavezet 
en Istor, Herve, a oa e Gwened e 1203, e bodadeg ar varoned graet evit kaout 
digoll eus muntridigezh an dug yaouank Arzhur gant ar forbann Yann Dizouar.

E kreiz an 13-vet kantved, re Velmaner, dre zimeziñ, a stagas ouzh o 
domani aotrouniezh vras Merenieg, enni ur goadeg ec'hon, lennoù kaer ha kastell-
kreñv Hardoenez. E-doUg ar c'hantved-se hag an hini da heul o devoe alies 
darempredoù a gefridi, a geneilded, zoken darempredoù dre zimeziñ gant re 
Roc'han, hep bezañ koulskoude e nep doare e dalc'h al lignez vrudet-se, rak e 
1309, Yann II Belmaner a zuvellas ouzh beskont Roc'han en un " emgann dre 
varnedigezh ".
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Daou vab en devoe Yann II. Ar mab henañ, Yann III, aotrou Belmaner, a voe 

tad Yann IV, rener Emgann an Tregont. An hini yaouankañ, Roperzh, a c'hoarias ur
roll pouezus e bloavezhioù kentañ ar brezel etre Bleaz ha Monforzh. Eñ eo a voe 
" marichal Breizh " e tuad Charlez Bleaz, uhelañ karg vrezelel an dugelezh, o 
klotañ war-bouez nebeud ouzh ar pezh a anver hiziv penn ar strollad- 
gourc'hemenn. E 1342 e roas harp en adkemeridigezh Wened digant Roperzh Artez. E
1346, en emgann lanneg Kadored, e oa e penn gward-adreñv arme Vleaz. E 1347, e 
voe paket gant ar Saozon en emgann Ar Roc4h-Derrien. Da grediñ eo e varvas diwar
e c'houlioù, rak goude se n' eus mui meneg anezhañ, hag ar garg a varichal 
Breizh a yeas gant e niz Yann IV, rener Emgann an Tregont.

Yann Belmaner a-raok Emgann an Tregont.

Gant sked burzhudus an emgann-se e voe diverket eñvor e daolioù-kaer 
kentañ. Lakaet oa bet da gabiten Josilin e 1341, pezh a ziskouez ar bri a zouged
dezhañ. A bouez bras e oa al lec'h-se, a dalveze da herzel ouzh gwarnizon saoz 
Plouarzel, a zalc'he hag a waste kreiz ar vro. Un den a benn hag a galon a dlee 
ren e Josilin, fur ha start war un dro. Doujet e tlee bezañ ar rener-se ivez, 
rak e Josilin e oa un niver bras a gadourien eus ar renk uhelañ e noblañs ha 
marc'hegouriezh Vreizh. Gwelet e vo dizale pebezh doujañs ha pebezh fiziañs o 
devoa e-keñver Yann Belmaner ; gwelet e vo pegen fur ha kalonek e renas emgann 
an Hanter-Hent.

Aozidigezh bagad Belmaner.

Pa zistroas Yann Belmaner eus Plouarzel da Josilin, kentañ a reas e voe 
kontañ d' ar Vrezhoned a ziwalle ar c'hreñvlec'h e emweladenn stourmus gant 
Bembro, hag ar pezh o doa divizet.



An holl a selaouas, estlammet, a reas meuleudi dezhañ, a drugarekaas ar 
Werc'hez evit an eurvad. Arsav-brezel a oa neuze etre Bleaz ha Monforzh. Se ne 
vire ket ouzh ar Saozon da wallgas pobl Vreizh. Hogen abaoe ur pennad hir ne oa 
ket bet a oberiadennoù bras nag a daolioù kleze. Ar Vrezhoned kadarn-se a voe 
plijet-holl eta da gaout an tu da lemmañ o goafioù, ha krial a rejont gant 
birvilh :

« Ya, laouen ez aimp da ziskar Bembro hag e soudarded. N' eo ket diganimp-
ni en devo gwerzh-daspren. Taer omp, hardizh, akuit, pennek. Ar Saozon dindan 
hon taolioù a yelo da get ! »
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Ret oa envel ar stourmerien. An holl a felle dezho kemer perzh en emgann. 

Koulskoude, ouzhpenn ar rener, ne oa ezhomm nemet eus nav warn-ugent. Hervez ali
e bennañ keneiled, Belmaner a zibabas nav marc'heg hag ugent skoedour, a oa holl
eus gwellañ tiegezhioù Breizh. Setu amañ ar roll klok anezho :

Kabiten : 1. Yann Belmaner.

Marc'heien : 2. Yann Tintenieg ; 3. Gwion Roc'h-Kreñv 4. Even Charruel ; 
5. Robin Ragenel Sant-Yon ; 6. Karo Bodegad ; 7. Gwilherm ar Marz ; 8. Olier 
Arrel ; 9. Yann Rousselet ; 10. Jafrez ar C'hoad.

Skoedourien : 11. Gwilherm Menez-Alban ; 12. Alan Tintenieg ; 13. Tristan 
Pestivien ; 14. Alan Keranraez ; 15. Olier Keranraez ; 16. Loeiz Gouyon ; 17. Ar
Fontenez ; 18. Huet Katus ; 19. Jafrez Ar Roc'h ; 20. Jafrez Poulart ; 21. 
Maoris Trezegidi ; 22. Gwion Pont-Gwenn ; 23. Maoris ar Park ; 24. Jafrez 
Beaucours ; 25. Aotrou ar Villeon ; 26. Jafrez Moelon ; 27. Yannig Serent ; 28. 
Olier Bouteville ; 29. Gwilherm al Lann ; 30. Simonig Richard.

Tra a bouez, hervez testeni ar barzhoneg savet en amzer-se : diouzh tu 
Belmaner, ne oa ket a gemmesk ; an holl stourmerien a oa " gwir Vrezhoned ".

Aozidigezh bagad Bembro.

Ne oa ket evel-se er c'hamp all. Bembro, en doa diskleriet o fougasiñ ne 
gasje d' an emgann nemet Saozon a lignez uhel, skoedourien da vihanañ, ne oa ket
bet evit kavout tregont Saoz zoken. Ranket en doa kemer c'hwec'h klasker-chañs 
alaman, - unan anezho, Krokart, a dlee kemer ur perzh a-ziforc'h er c'hrogad, - 
ha pevar Brezhon eus tuad Monforzh.

Ar Saozon a oa holl tud aet da soudarded evit gounit o c'hreun. Darn 
anezho a oa eus an noblañs marteze, hogen eus an noblañs izel. Daou a oa brudet-
bras e brezelioù Breizh ha Frañs er 14-vet kantved, Roperzh Knolles hag Huon 
Calverly. Anvioù ha lesanvioù ar re all a ziskouez ne oant ket muioc'h, an darn 
vuiañ anezho, eget tudjentil gantreerien. Bembro a voe divergont a-walc'h evit 
ober marc'heg, da vont en e vandenn, ur palod anvet Hubni. Hulbur pe (hervez 
Arc'hantred) Hubit ar Vilard (ar Bilen ?), ur paour kaezh mordok tevoc'h e gof 
eget kof ur marc'h, a c'halle dougen ur sac'had fav stag en e gerc'henn. Ar 
seurt Yann e Vazh-Houarn en doa prometet flastrañ an holl Vrezhoned dindan bouez
e gorf, hogen ne zalc'has ket d' e c'her.
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Setu amañ roll an tregont stourmer e tu ar Saozon : 

Kabiten : 1. Roperzh Bembro.

Stourmerien : 2. Roperzh Knolles ; 3. Huon Calverly ; 4. Krokart ; 5. An 
Aotrou Yann Plesanton ; 6. Ridel ar Gailhard ; 7. Helekok, e vreur ; 8. Janekin 
Tailhard ; 9. Ripfort Kadarn ; 10. Richarzh Iwerzhon ; 11. Tromlin Belifort ; 
12. Huston Clemenbean ; 13. Janekin Betoncamp ; 14. Renekin Herouard ; 15. 
Gaoter an Alaman ; 16. Hulbur pe Hubni ar Vilard ; 17. Renekin Marechal ; 18. 



Tromlin Hualton ; 19. Robinig Melipart ; 20. Izane Hardizh ; 21. Bikile ; 22. 
Helichon ar Muzard ; 23. Troussel ; 24. Robin Ades ; 25. Dango ar C'houard ; 26.
niz Dagworth ; 27. Perrod Komenan ; 28. Gwilhou ar Gailhard ; 29. Raoulig 
Aspremont ; 30. Darden.

Goude bezañ bet anvet gant Bembro, kampioned an tuad saoz a douas dezhañ, 
leun a vrabañs, lazhañ Belmaner, pe da vihanañ tapout krog ennañ. Hemañ, 
etretant, gant nebeutoc'h a drouz, a gemere diarbennoù fur hag a bede kalonek an
Aotrou Doue da reiñ dezhañ an trec'h.

Ar Saozon o tont abred d' an emgann.

Pa zeuas deiz an emgann, Bembro a gemeras penn e hent abred-mat, en ur 
fougasiñ an holl amzer evit atizañ e genseurted.

« Mignoned, » emezañ, « ganimp hiziv e teuy ar maout. Belmaner a gouezho 
dindan hor galloud, e holl baotred a vo lazhet pe c'hoazh prizoniet ha kaset d' 
hor roue jentil Edouarzh. Ar Vrezhoned, ur wech flastret, ne gredint mui herzel 
ouzhimp. Breizh ha Frañs a vo d' ar Saozon. Bezit asur ez eo gwir, rak lakaet em
eus lenn em levrioù. Furchet em eus e diouganoù Merzin. Kement-se a zo bet 
urisinet gantañ »

Ar Saozon a voe ar re gentañ da zegouezhout dirak dervenn an Hanter-Hent. 
Bembro, en ur c'hortoz ar Vrezhoned, a gomzas adarre eus Merzin, oc'h ober goap 
d' ar re a oa diwezhat.
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Ar Vrezhoned o tont diwezhat.

Diwezhat e oa ar Vrezhoned, en abeg d' ar pezh o doa graet evit bezañ 
darev da stourm a-raok kuitaat Josilin. Kofesaet o doa holl, bet o doa an 
absolvenn, ha klevet o doa meur a oferenn. Neuze o rener, e berr gomzoù, en doa 
klasket lakaat da dremen enno nerzh-youl divrall e galon, starter spiswel e 
spered.

« N' eus ket taeroc'h, » emezañ, « eget an enebourien a vo dirazoc'h. Hon 
distrujañ a vennont. Ra vo start ho kalon eta. En em zalc'hit en emgann an eil 
harp ouzh egile, evel ma 'z eo fur ober, zoken ar re gadarnañ. Soñjit, mar ro 
Jezuz- Krist an trec'h dimp, el levenez a vo en holl vrezelourien a Frañs, en 
dug devot hag en dugez uhelwad a ren warnomp, hag a vezo anaoudek en hor 
c'heñver betek deiz diwezhañ o buhez. »

Setu aze komzoù , Belmaner. Etre ragaozidigezh ar Vrezhoned hag hini ar 
Saozon, etre temz-spered ha doare-komz marichal Breizh ha re Bembro ez eus kemm 
anat.

Rener ar Saozon, o verzout ne zeue ket ar Vrezhoned, a fougee c'hoazh 
muioc'h.

« Pelec'h emañ Belmaner ? » a grias. « Gwelout a reot ne zeuio ket. Re sur
eo da vezañ trec'het. »

Bembro en entremar.

Kerkent e tegouezhas Belmaner. Ha, pezh a ziskouez mat stad-spered Bembro,
ar fougaser-se, na oa anv gantañ ur pennad diaraok nemet eus lazhañ ha flastrañ,
ne fell mui dezhañ en em gannañ. Daleañ ar stourm a venn.

« Va mignon ker, » emezañ o vont seven etrezek Belmaner, « ret eo dimp 
gortoz. Ret eo dimp goulenn ali hor mistri, va mestr ar roue Edouarzh hag ho 
mestr roue Sant-Denez. Mar karont, e tistroimp amañ evit en em gannañ. Hogen 



rekis eo kaout o asant ! »

Belmaner, souezhet ha feuket gant ar giladenn-se " in extremis ", a 
respontas yen e oa o vont da c'houlenn kuzul digant e geneiled. N' o doe ket 
ezhomm da gaozeal pell. Even Charruel, kounnar ruz ennañ, a grias :

« Aotrou, deuet omp er prad-mañ, tregont ac'hanomp, armet-mat, a-ratozh 
evit stourm ouzh Bembro ha talvezout dezhañ an droug a ra da Vreizh ha d' he dug
hael. Gwa an hini a yelo ac'han hep en em gannañ, hag a zaleo ar c'hrogad betek 
un deiz all ! »
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An holl a stlakas o daouarn dezhañ.

« C'hwi a wel, Bembro, » eme Velmaner, « va holl geneiled a fell dezho en 
em gannañ. Tu ebet da c'hortoz ! » Tra iskis, Bembro a zalc'he d' e froudenn.

« Kollet hoc'h eus ho skiant, Belmaner, » emezañ. « Fellout a ra deoc'h 
diskar en un taol ar vegenn eus baroned an dugelezh. Pa vint marv ne vo kavet o 
far biken. »

« Faziet oc'h, Bembro. N' eo ket baroned Vreizh a zo ganin, na Laval, na 
Roch-Kreñv, na Louzieg, na Monforzh, na Roc'han, na Kintin, na Leon, na 
Tournemin, nag ar re all. Ganin avat ez eus marc'heien uhelwad hag ar re wellañ 
eus skoedourien Vreizh. Holl o deus touet e tistrujint pe e pakint ac'hanoc'h, 
c'hwi hag ho kenseurted, a-raok ar c'homplidoù. »

Bembro, evel ma c'halled gortoz, a fougasas c'hoazh gant dismegañs, hag o 
tistreiñ davet e geneiled, e c'harmas fuloret :

« Kollet eo ar Vrezhoned ! Skoit warno ! Lazhit i holl, na zianko hini 
anezho ! »

Neuze, hervez ar werzh :

« D' an arsailh, tri-ugent a yeas holl kevret. » 

Hag e teraouas an emgann.

(Da genderc'hel.)
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KENAN KONGAR

War hent Kergidu

Kergidu !

Evel un touell, un huñvre eo bet an anv-se evidon e-pad ar pep brasañ eus 
va buhez. Kergidu an Emgann, anat eo, rak meur a Gergidu all a zo e Breizh, hag 
em farrez c'henidik ez eus ivez ur Rest ar C'hidu...

D' ar mare ma oa bet " peurgavet " Breizh ganin ( un hanter kantved a vo 
a-benn fin ar bloaz-mañ !) ha ma krogis da vezañ maget gant boued Breiz Atao ha 
Gwalarn, en tu-hont da hini Feiz ha Breiz hag a oan boas anezhañ a bell 'zo, em 
boe tu da lenn, dindan bluenn Roparz Hemon, e oa Emgann Kergidu al levr 
brezhonek kentañ savet e yezh-plaen hag a dalveze bezañ graet meneg anezhañ evit
ar pezh a sell al lennegezh.

Bloaz pe zaou goude em boa tro da vont e ti Derrien, ur stal levrioù hag a
oa neuze e ru Siam Brest ; un draig bennak am boa ezhomm da brenañ moarvat... 
Hag eno e welis al levr, ha goulenn pegement e kouste, met kalz re ger e oa evit
va yalc'hig treut, enni a-vec'h peadra da brenañ Feiz ha Breiz ha Breiz Atao dre
ma teuent er-maez. Setu ma rankis chom gant va c'hoant, ur stad hag a zlee 
padout c'hoazh e-pad meur a vloavezh. - Ha pa gavis peadra da brenañ al levr, 
setu ma ne veze mui kavet al levr a c'hoantaen. Ha kaer em eus bet goulenn hag 
azgoulenn anezhañ, zoken e stal al levrioù kozh, ne veze hini ebet e gwerzh...

Evit kavout tu da ober anaoudegezh gant an oberenn vrudet e rankis eta 
amprestañ al levr. Kement-se a c'hoarvezas moarvat er bloavezh 1941 pe er 
bloavezh war-lerc'h... Ha pell goude, pa c'houlennas Ronan Huon ouzhin, warlene,
adwelout ar skrid bet prientet evit an embann, setu ma rankis adarre mont da 
gestal unan evit dont a-benn eus al labour fiziet ennon ; ar pezh a roas tu din 
da sellout pizh ouzh ar skrid ha da adskrivañ evidon darn eus ar pennadoù 
kaerañ. En taol-se koulz hag er wech kentañ, an hini am boa bet tro da lenn a oa
an adembannadur en ul levr hepken bet graet e 1902 e ti Derrien, an hini am boa 
bet digarez da welout en ti-se gwechall. Ha setu erfin, e penn kentañ miz Eost 
1976, setu ma voe kinniget din daou levr an embannadur kentañ, hini 1877-1878, 
kement-se diwar un eskemm gant oberoù all deuet da vezañ bremañ ken prizius all 
d' o zro.

*
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Pa welan en-dro din emzalc'h tud yaouank hon amzer e teuan d' en em 
c'houlenn petra 'c'hell ar re-mañ soñjal eus danvez al levr Emgann Kergidu, p' o
devez tro d' e lenn. Ha gant an embann nevez e vo aes dezho hen ober.

An darvoudoù a vez meneg anezho en oberenn savet gant Lan Inisan a zo 
tremenet ouzhpenn nav-ugent vloaz 'zo bremañ. Ne deo avat Emgann Kergidu nag ul 
levr istor nag ur romant istorel. Un teskad danevelloù diwar-benn darvoudoù 
c'hoarvezet e Breizh Izel e-pad dispac'h 1793, tost da bevar-ugent vloaz a oa 
aet e-biou pa voe lakaet dre skrid an danevelloù-se ; ha kant vloaz all a zo bet
lakaet war ar bern abaoe neuze.

Beleg e oa an hini a lakaas an danevelloù-se dre skrid. D' ar mare ma 
krogas gant al labour e oa distro da di e dud, e Lanzeon, e parrez Gwinevez-
Lokrist ; ti kouerien uhel. Ha beleg gredus e oa Dom Lan, evel ma veze graet 
anezhañ kreñv e feiz. Ha diouzh ar pezh a santer en e skrid e oa diouzh tu ar 
Roue, hag a oa evitañ arouez an dalc'husted hag an urzh vat.



Mennozioù hag a zo aet e-maez a c'hiz en amzer vremañ, ken e vez poan o 
krediñ e ve bet biskoazh anezho. Ma ! doare-gwelout an dud a zo bet kemmet 
muioc'h en tregont vloaz diwezhañ-mañ, koulz hag o doare-bevañ, eget ne oa bet 
e-pad an dek ha tri-ugent bloavezh all aet e-biou abaoe embannidigezh Emgann 
Kergidu ; ha kalz muioc'h ivez, anat eo, eget e-pad ar pevar bloaz ha pevar-
ugent a oa tremenet neuze abaoe an darvoudoù.

Tregont vloaz 'zo e oa c'hoazh hor bro hini ar maezioù. Ha setu m' eo aet 
an trec'h gant an doare-bevañ kêr, ha diboblet ar maezioù. Ha da heul eo bet 
damgollet ar brezhoneg evel yezh pobl. Torret ar c'hempouez a oa etre an dud hag
ar vro.
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Met bremañ, setu ma santer e teu d' ar re yaouank keuz d' ar c'hempouez-se

a zo bet kollet ganto. Hag e weler anezho o vont da glask chom war ar maez ; ha 
c'hoant ganto ivez adkavout ar yezh a oa bet hini o zud-kozh hag a zo bet 
nac'het outo gant o zud-int. Ha marteze a-benn ar fin n' emañ ket ken pell-se o 
doare gwelout diouzh hini emzalc'h tud maezioù Leon ha Treger e-pad an Dispac'h 
Bras ; zoken m' emañ pell-bras, gwelet diwar-c'horre. C'hoant ar re-se a oa 
mirout e peoc'h o gizioù hag o c'hredennoù enep an doareoù mac'hom o tont eus an
diavaez, dreist-holl pa zeued da c'houlenn outo mont da bell bro da skuilhañ o 
gwad evit astenn beli ar frankiz, evel ma veze lavaret. Bremañ ivez c'hoant 
brasañ tud hor bro a zo gellout bevañ e peoc'h en o bro en ur labourat, ha bezañ
didrabas eno...

Marteze e kavint diamzeret danvez levr Lan Inisan, hag o devo poan o 
kompren gant pegement a c'hred e stourme tud an amzer-se evit kredennoù 
disheñvel eus re an dud a vremañ. Met un dra a zo hag a vo diarvar evito : evit 
ar re a zo o klask brezhoneg yac'h da lenn e vo talvoudus-dreist kaout Emgann 
Kergidu war o zaol pe en o armel-levrioù. Seul dalvoudusoc'h ma seblant bezañ 
aet gouenn ar skrivagnerion wirion tost da vat da goll, lazhet m' eo bet o 
c'hoant skrivañ gant sevenadur ar " selaou ", hag a zo ivez meur a wech hini ar 
" bouzariñ ". Hor skrivagnerien nevez a zo bet, abaoe pell 'zo, tud aet da gozh.
Ha poan o devefe yaouankizoù hon amzer oc'h ober un " dizoloadenn " evel am boa-
me graet pa 'm boa tu da lenn, da goulz vakañsoù Pask 1928, niverenn 13 
Gwalarn ; un niverenn hag a gaved enni, en tu-hont da re Roparz Hemon, skridoù 
gant tud evel Jakez Riou, Youenn Drezen, Abeozen, Langleiz... Ha ma ne oa ket en
honnezh, e oa en niverennoù da c'houde.

*

Gwelomp 'ta penaos e krog Lan Inisan :

« D' ar mare-ze, n' oa ket brao doare an dud var an douar. Doue, 
drouk ennhan o veled pec'hejou ar vro, a lezaz he vugale da ober ho fenn ho-
unan. Dall evel ma'z eo an dud eb skoazel an Aoutrou Doue, ne zalejont ket da 
vont dre an hent fall, fall e pep giz : fall evit traou ar bed-man kerkouls hag 
evit traou ar bed-all. Ha ne ket marz kement-se, rag daou zen dall, pa rankont 
en en hentcha an eil egile, ne zaleont ket da goueza ho daou var ho fenn e foz 
an hent. Hag an den paour, er bed-man, n'eus forz peger skiantek eo, eb skoazel 
Doue a zo dall put.

Ar pez ez an da gounta a ziskouezo kement-se d'ehoc'h guell eget va 
c'homzou. »

316
C'hoant a zo deut din da adskrivañ ar pennad-se war e hed, dres evel ma oa

bet skrivet, rak lakaat a ra da anaout gant pe spered eo bet savet an oberenn 
veur. Ha diskouez a ra ivez pebezh yezh, plaen ha start, a zo bet meret gant an 
oberour, skeudennet enni doareoù gwelout tud ar maezioù, met ivez hini ar beleg 
a oa e garg o c'henteliañ.

*



Estreget ur maeziad eus arvor Leon e oa koulskoude Lan Inisan. Un den 
desket a oa anezhañ, ur beleg, ur c'helenner, hag a oa bet zoken oc'h ober skol 
er-maez a Vreizh. Ma oa stag-mat ouzh e vro c'henidik, peogwir e tistroas da 
dremen tri bloaz er gêr da heul trubuilhoù ar brezel, ez eas adarre da ober skol
goude, e Skolach Itron Varia Wir Sikour Gwengamp er wech-mañ. E Treger eta. Ul 
lodenn vat eus skrid Emgann Kergidu a zo bet savet e-keit ha ma oa eno oc'h ober
skol, sur a-walc'h, ha da grediñ eo e kavas danvez meur a hini eus pennadoù al 
levr e skridoù a gavas e levraoueg ar skolach. En o zouez sur a-walc'h danvez ar
pennad a dremen e kouent Sant-Albin Pledeliav, e Breizh Uhel. Hag ar pennadoù a 
zo lec'hiet e Bro Dreger a zo da vezañ lakaet e mesk ar re vuhezekañ en deus 
skrivet : an nozvezh e Run ar Veuzid ; an oferenn er mor etre Perroz hag ar 
Jentilez ; ha dreist-holl istor Loull ar Bouc'h, person intru Plouared.

En ur pennad evel hennezh, hag a vez kontet ennañ ar pezh a c'hoarvezas 
gant Loull ar Bouc'h, en e bresbital, e kraou e voc'h pe, kuzhet dindan bont Roz
ar C'hlan war hent ar C'houerc'hed, ha goude er beure yen e galatrez Kerbridou 
e-touez ar foenn, eo e c'heller tañva galloud an oberour da lakaat buhez ha fiñv
en e skrid, ha da lakaat al lenner da gaout c'hoant da vont pelloc'h.

Ur skrivagner a vremañ en devije marteze klasket liammañ startoc'h ar 
pennadoù kenetrezo ha sevel diwarno ur gwir romant war zigarez istor. Met Dom 
Lan n' en deus ket klasket steuiñ ur romant, a-walc'h eo bet dezhañ reiñ ur 
pennad an eil goude egile, evel ma teu, er beilhadegoù, ur goñchenn hiziv, unan 
all warc'hoazh. Ha da heul ar galonenn m'eo ar c'hrogadoù a oa bet e 1793 e-tal 
Kergidu etre arme ar jeneral Canclaux, ha goude se e lec'hioù all a C'horre Leon
e teu « traoù all c'hoarvezet e Breizh Izel e-pad dispac'h 1793 ». Liamm start 
ebet etre ar pennadoù ; a-wechoù koulskoude e weler " Iann Pennors ", a Lanzeon,
a vez lakaet war e gont danevell an emgann e Kergidu, o vont betek Gwengamp, met
alies ivez ne vez anv ebet anezhañ er pennadoù a dremen en diavaez eus Gorre 
Leon.
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Anat eo en deus an oberour graet e vad eus danvez en deus pennaouet amañ 

hag ahont. Evit ar pezh a dremenas en e vro avat, pe tro-war-dro, ez eus da 
grediñ ez eo diwar glevout eo en deus ar muiañ a anaoudegezh. Mar deo bet savet 
ar skrid ur pevar-ugent vloaz bennak goude emgann Kergidu, an oberour, eñ, a voe
ganet tri bloaz ha tregont hepken goude. Sur-mat e oa c'hoazh bev e-touez e 
genvroiz, en amzer-se an eñvor eus ar pezh a oa c'hoarvezet. Hag en devoa bet 
Lanig, da vare e yaouankiz, digarez da glevout ur Yann Bennorzh bennak o komz 
diwar-benn ar reuz a oa bet dre ar vro e penn diwezhañ ar c'hantved diagent. 
Arabat ankounac'haat e veze miret neuze kalz pishoc'h eget ne vez bremañ an 
eñvor eus an darvoudoù. Re veuzet e vezomp bremañ gant keleier a bep seurt evit 
ma c'helljent pouezañ e-pad pell war hor spered. Pa zeue nozvezhioù hir ar goañv
e kaved amzer, pa vezed bodet en-dro d' an oaled, da selaou meur a geloù ha meur
a goñchenn. Me va-unan, daoust din bezañ tost d' ur c'hantved yaouankoc'h eget 
Lan Inisan, em eus klevet komz, pa oan yaouank, eus unan bennak eus rummadoù 
kozh an tiegezh hag a zistroas, war droad betek ar gêr goude diskar Napoleon e 
Waterloo, ur c'hamalad gantañ. Ha kement-se tremen kant vloaz goude ma oa 
c'hoarvezet an dra.

*

Tiegezh an Inisaned ne oa ket n' eus forzh pe hini. Ma ne oant ket eus 
rumm an noblañs (ma roer d' ar ger-se an dalvoudegezh a roer dezhañ peurvuiañ), 
e oa anezho kouerien a renk uhel o chom e Lanzeon, en ur " maner " tost a-walc'h
ouzh chapel Lokrist hag ouzh aod ar C'hernig. Er familhoù eus ar seurt-se e veze
miret lorc'h ar ouenn. Betek skritur an anv hen diskouez : tra ma vez skrivet 
peurvuiañ Inizan a bell 'zo, e oa bet miret an doare kozh Inisan gant tud 
Lanzeon.
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Arabat e ve krediñ eta e vije eus ar pezh a gaver e levr Dom Lan ur bern 

ijinadennoù nemetken. Traoù gwirion int. Met ar wirionez-se eo hini ar vrud. N' 
eo ket hini an istorour. Ha setu perak marteze e chom bev danevell an emgann, 



hini ar pezh a c'hoarvezas e " kanol" Keraouell, e Maner al Liorzhoù, war an 
hent e-keñver Trefalegen, e Berven, e Penn an Nec'h Plouenan, pe istor kere Pont
Eon. bevbirvidik e spered al lenner goude m' en devez serret al levr.

*

Mar kav al lenner e gont pa vez an darvoudoù en o zan, ez eo ret-mat anzav
koulskoude e kaver amañ hag ahont pennadoù hag a vank dezho an tan-se. Hiniennoù
zoken hag a c'hellje bezañ bet lezet a-gostez hep re a geuz. E-keñver " micher" 
ez eus bet savet abaoe lennegezh dreist da levr Lan Inisan. Met hemañ a chom 
gantañ un dalvoudegezh dibar : eñ eo bet ar c'hentañ.

Souezhet e vezer o welout pegen nebeut a implij a zo bet graet eus al 
levr-se evel danvez kelenn. Un oberenn eo koulskoude hag eo aes kavout enni 
pennadoù da zibab. Seul vui ma ve diaes ivez kavout gwelloc'h yezh. Desket a-
walc'h e oa an oberour evit chom hep klask penn e gudenn (ar pezh a ranke ober 
siwazh meur a hini eus ar re a skrive en e amzer), ha diouzh an tu all ne oa ket
bet troc'het c'hoazh eus ar brezhoneg yac'h ha pinvidik a oa anezhañ neuze e pep
lec'h. Nag ur yezh reut hag empennek evel m'o deus hiniennoù c'hoant d' hol 
lakaat da zegemer bremañ ; nag unan all truilhennek ha laosk a vez kemeret da 
batrom gant ur rummad all war zigarez bezañ " poblel ".

Gant " embannadur ar c'hantved ", kaset da benn gant Al Liamm, ez eus bet 
roet dilhad a vremañ da wiskañ an hini gozh. Hep ober tamm gaou ouzh yezh an 
oberour hag a oa ret-mat he mirout evel ma oa. Ar pezh ne oa ket ret mirout eo 
sioù bihan evel gerioù skrivet en un doare amañ, en un doare all du-hont. 
Kement-se ne c'hoarvezo mui en embannadur nevez. Met kant vloaz 'zo ne oad ket 
c'hoazh ken sellus, evit doare ; met laouen e vijemp bet o kaout kement a 
vrezhoneg gant an dud ha ma veze neuze.
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Kergidu ha Kergidu !

War roll anvioù-lec'h tri departamant Goueled Breizh e kaver seizh gwech 
an anv-se. Tri eus al lec'hioù meneget a zo e Treger : e parrezioù Prad, 
Lanveleg ha Plouignev ; ar pevar all a zo e Leon : e parrezioù Plouenan, 
Mespaol, Plougouloum ha Trelaouenan. E gwirionez n' eus avat nemet daou lec'h 
anvet Kergidu e Leon rak war zeir farrez emañ an hini diwezhañ-mañ, an hini a zo
meneg anezhañ e levr Lan Inisan. Mar demañ ar greizenn e goueled Plougouloum, ez
eus,un astenn war zouar Mespaol, hag unan all, en tu-hont d' ar stêr a vez anvet
" Guillec " war ar c'hartennoù, war zouar Trelaouenan, e-lec'h ma oa ar vilin. 
Ouzh ar " maner ", da lavarout eo an ti nobl, a vez anv anezhañ el levr eo e oa 
moarvat stag ar vilin-se.

An emgann a oa evit " pont Kergidu ". War ar pont-se e tremene neuze an 
hent-bras o kas eus Kastell-Paol, kêr an eskob, da Lesneven, kêr ar mererezh. 
D'ar mare-se e treuze an hent an draonienn en un doare eeunoc'h eget ne ra 
bremañ, diskenn a rae war-eeun " tosenn Fantig " evit en em gavout gant ar pont 
ha sevel goustatoc'h en tu all etrezek Berven. Bremañ e vez treuzet ar stêr 
pelloc'h er su, e-kichen Kerverien, e Trezilide. Un hent kozh-tre e oa an hent a
heulied neuze, hag ul lodenn vat eus an hini a heulier bremañ atav etre an div 
gêr. Ur rann eo eus an hent a gase eus Lokmaze Penn ar Bed da Gastell, ha bez e 
oa eus an hent-se moarvat a-raok ne oa degouezhet ar Vretoned er vro-mañ, rak 
tremen a ra dre Gernilien, e parrez Gwiniventer, ul lec'h hag a zo bet ur 
greizenn evit ar Romaned. Eno e kroazie hent-bras Karaez da arvor Plougerne. Hag
ac'hano, goude bezañ treuzet dour ar Saezh ec'h adtape an hent a vremañ un 
tammig er sav-heol da vourc'h Lanhouarne. Ha meur a bennad eus an hent-se a zo 
bet heuliet sur a-walc'h gant Paol a Leon, hag a gaver e anv miret gant an douar
a zo bremañ parrez Mespaol. Da grediñ eo eta e c'hell al lec'h anvet bremañ 
Kergidu bezañ bet poblet a-gozh, seul vui ma seblant e vije bet o tremen dre 
gichen un hent kozh all hag a gase eus Montroulez da arvor Ploueskad en ur 
dremen dre Benzez, Lopreden (a zo bet e-pad pell ur barrezig stag ouzh abati 
Lokmaze, koulz ha Breventeg, bremañ en Dreneg, hag a zo ivez stok ouzh an hent 
kozh bet meneget) ha chapel Santez-Katell. Ac'hano e kendalc'he etrezek ar 



gwalarn dre ar C'hozh Kraou e Plougouloum hag ar Vur, e-tal Lannorgar 
Trelaouenan, ha pelloc'h dre Lannveur, Kerveier Kleder ha Lezwennog...
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An danevell a ro da anaout un nebeud anvioù-lec'h : Yann Bennorzh a oa 

aet, gant un nebeud paotred all da c'hortoz tud Canclaux, hag a oa o tont eus 
Kastell, betek e-kichen Pont ar Stank, hag a zo war ar stêr Horn hag a laka 
disparti etre parrez Plougouloum ha Minic'hi Kastell. Hag eno eo e krogas an 
tennoù. Ar pennad hent-se a zo bet ivez dilezet bremañ, hag an dour a vez 
treuzet pelloc'h er su. Met neuze e tremene an hent dre ar Groaz Vaen. Ha meneg 
a vez neuze gant an oberour eus ar c'hêriadennoù a zo a bep tu d' an hent : 
Kervrenn ha Keinigoù (al lec'h-mañ a gaver skrivet bremañ Kerigou war ar 
c'hartennoù ha roll al lec'hioù !), Loklouer, Penn an Traon, Krec'h Moieg, 
Begavel ha Tosenn Fantig.

*

Ne gav ket din en devije bet Lan Inisan kalz a heulierien evit mirout en o
skridoù istor ar vro.

Unan a zo koulskoude hag a c'hellfe bezañ bet levezonet gant beleg 
Lanzeon. Hennezh eo Erwan ar Moal, ar barzh Dir-na-Dor, hag a savas Kloareg 
Kersaozon hag a voe moulet e 1908 e " Pipi Gonto, marvailhou neve ", goude bezañ
bet roet da dañva a-raok da lennerien Kroaz ar Vretoned. Adembannet eo bet 
diwezhatoc'h ar skrid-se e ti A. ar Goaziou, eus Kemper, e 1925. Seblantout a ra
e vije aes a-walc'h kaout c'hoazh bremañ al levr-se da brenañ. Bez' eo danevell 
E. ar Moal " lennegeloc'h " eget skridoù Lan Inisan ha diazezet eo nebeutoc'h 
war zarvoudoù gwirion. Plijus eo da lenn, avat, ha mat-kaer ar yezh ivez. Ur 
c'hendalc'h a zo bet lakaet diwezhatoc'h a bennadoùigoù e Feiz ha Breiz etre miz
Ebrel 1925 ha miz Kerzu 1926. Evit ma vije tu da varn ar skrid-se e vije ret 
moarvat e adembann ; peadra a zo ennañ da gargañ ul levrig 48 pajenn, ar pezh a 
zo da geñveriañ gant daouzek ha tri-ugent bennak a bajennadoù a oa e Kloareg 
Kersaozon. Met re zistammet e oa bet Roue al Lazh, rak hennezh eo anv ar 
c'hendalc'h-se, pa oa bet embannet evit ma vije aes heuliañ an danevell. Hag, en
tu-hont da se, ez eo diaes dont a-benn da gavout an niverennoù Feiz ha Breiz-se 
bremañ.
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* * *

Stagadenn

LAN INISAN HAG E OBEROÙ

D' an 23 a viz Du 1826 e voe ganet Alan-Vari Inisan e Lanzeon, e parrez 
Gwinevez-Lokrist, e bro Leon. 

Eno edo e diegezh o vevañ, a-wel da aod ar C'hernig, da nebeutañ abaoe ar 
c'hwezekvet kantved. Tud en o aez e rankent bezañ, " tud a renk " evel ma veze 
lavaret, ha tud a feiz kreñv e voent ivez a rumm da rumm. Mistri an ti a veze 
peurvuiañ izili eus kuzul fabrik ar barrez.

Mab e oa ar bugel da Yann-Ber Inisan ha da Chann an Hir, houmañ ginidik a 
Vodiliz. Ur wech deut en oad e voe kaset ar bugel da ober e studioù e Skolach 
Kastell-Paol, hag ac'hano ez eas da Gloerdi Bras Kemper. Beleget e voe eno d'ar 
14 a viz Mezheven 1851, pa oa eta o ren e seizhvet bloaz warn-ugent.

Evel kure ez eas neuze eus an eil parrez d' eben : Gwikourvest ha Bodiliz,
Plouganou ha Pleiben goude, Hañveg erfin. Ac'hano e tistroas da chom e ti e dud 
e 1865, ne ouezer ket mat perak. Er bloavezh 1865 edo en Neubourg, en Normandi, 
evel kelenner, hag e 1869 e voe anvet da berson en eskopti Evreux. Met pa voe 
trec'h ar Brusianed e 1871 e tistroas da Winevez evel beleg dibarrez.



Neuze eo e krogas da skrivañ e brezhoneg. Ur gontadenn gantañ a voe moulet
war Feiz ha Breiz e 1874 ha sinet gant al lizherennoù D. L. (Dom Lan), Toull al 
Lakez oa an anv anezhi. Adembannet eo bet e 1930 e rummad levrioù A. ar Goaziou,
e Kemper. Eus ar studiadenn a oa da zigeriñ al levr nevez-se eo em eus tennet 
danvez ar pennad-mañ.

E miz Here ar bloaz-se 1874 eo aet adarre da gelenner, met e Breizh e 
chome er wech-mañ peogwir ez eas da Wengamp, da reiñ kentelioù e Skolach Itron 
Varia Wir Sikour. Hag eno e chomas betek fin bloavezh-skol 1879, ma roas e zilez
ha ma teuas da chom evit mat e presbital Gwinevez. Eno e kavas an Ankou war e 
hent d' ar 5 a viz Eost 1891, taget gant ar c'hrign-bev en e c'hourlañchenn. 
Gant e bemp bloaz ha tri-ugent e oa eta pa yeas da anaon.

E-keit ha ma oa o kelenn e Gwengamp eo e lakaas moulañ levrenn gentañ 
EMGANN KERGIDU, ha traou-all c'hoarvezet e Breiz-Izel Epad dispac'h 1793. E 
Brest « e ti J. B. Lefournier hena, ru Vraz, 86 ». 316 pajenn e oa el levr-se. 
Er bloavezh war-lerc'h e teuas er-maez an eil levrenn, enni 328 pajenn, moulet, 
houmañ, « e ti F. Halegouet, ru Kleber, 11 ». - Un eil mouladur, en ul levr, a 
zeuas er-maez e 1902 e ti Derrien, hag en devoa kemeret lec'h J. B. Lefournier. 
An trede embannadur, hini ar c'hantved, a vo eta un distro da zoare an hini 
kentañ e-keñver an troc'h e daou levr.
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Un trede oberenn a zo bet savet c'hoazh gant Lan Inisan. Deut er-maez e 

1889, e voe embannet e ti Desmoulins, e Landerne, Buhez Sant Frañsez a Asiz. Ha 
gwerzhet mat e ranke bezañ bet peogwir e oa bet advoulet daou vloaz war-lerc'h. 
Ur mouladur nevez « reizet ha kresket gant an Tad Eujen a Wengad », a zeuas er-
maez e 1942 dre aked Tadoù kapusin Rosko. Ur pikol levr, ennañ 466 pajennad 
skrid e oa.
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Al levrioù

Ul levr a-bouez : Le Séparisianisme gant Claude CHAMPAUD, Armor embanner, 137 
pajenn, eil trimiziad 1977.

Ur flemmskrid eo al levr-mañ. Lavarout a ra sklaer an aozour en deus 
fellet dezhañ tagañ (« un cri plus qu'un écrit », evel ma lavar). Ret eo anzav 
ez eus a-hed al levrig 137 pajenn-se, hag a vez lennet evel ur romant, un doare 
flemmus, goapaer hag entanet da zeskrivañ saviad ar c'hwec'h kogn. Entanet ha 
siwazh diazezet war skiant-prenet un den e karg abaoe pell amzer, desket gantañ 
diwar e goust penaos ez eo frammet ar Stad c'hall. Kelenner brudet, arbennik war
wir ar c'hoñverzh, rener an IGR, kentañ prezidant Skol-veur Roazhon, " mouezh " 
ar CELIB, ha bremañ prezidant ar c'h- " Comité économique et social " n' eo ket 
aet Claude Champaud da besketa e evezhiadennoù er c'houmoul. An dra-se a ro d' 
al levr ur pouez bras. Ouzhpenn, ez eo skrivet mat gant ur bern kavadennoù 
pluenn eus ar re saourusañ. Sklaer ivez, savet ma 'z eo dre bennadoù berr a-
walc'h, nerzhus, taer peurliesañ.

Teir lodenn a gaver en oberenn, da gentañ termenadur ar " séparisianisme 
", d' an eil e zoareoù, erfin e zisoc'hoù hag un nebeut kinnigoù.

Aze emañ perzh fall al levr, anzavet gant an oberour e-unan : n' eus ket 
kalz a ginnigoù. Lavarout a ra eñ e-unan ne oa ket aze pal al levr, diskouez an 
traoù evel  m' emaint evit reiñ tro d' an dud da emskiantekaat, setu e dachenn. 
Pa vo emskiant annezidi ar " Province" e vo dezho kavout hent o dieubidigezh.

Gwanderioù all a gaver. Envel a ra Claude Champaud e stourm " 
provincialisme ". Ne seblant ket krediñ mont pelloc'h eget bevennoù 'zo ha 
lakaat en arvar traoù 'zo. Stag ouzh an dra-se ez eus un diouer a zielfennadur 
ekonomikel daoust ma komzer meur a wech eus " trevadennerezh ". Anat eo ne fell 
ket d' an oberour reiñ un tu politikel resis d' e labour, a-enep ar c'hreizennañ
emañ, ha reiñ a ra bazhadoù kement d' an tu kleiz ha d' an tu dehou.

Daoust ma vez gwir alies ar pezh a lavar diwar-benn ar strolladoù e vefe 
ezhomm memes tra eus ur vurutelladenn eus an doare produiñ a vremañ evit 
diazezañ mat ar preder...

Amsteriek ivez ar pezh a lavar diwar-benn an " notabled " meulet ur wech, 
taget ur wech all, daoust dezho bezañ « trubardet ar re e oant e karg da zifenn 
» (p. 119).

Buan ez a d' am meno Claude Champaud o lakaat war gont ar " parisianisme "
ar stourm evit an endro ha studiañ stourm ar merc'hed.

Memes tra ez eo pouezus lenn ha studiañ al levr bihan-mañ, leun a dan ha 
leun a fedoù. Traoù 'zo lakaet war wel, zoken en un doare diglok, e chom da bep 
hini klask penaos tapout krog warno. Un afer all eo, hon afer...

Eflamm g-KERVILIO.
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Ul levr barzhonegoù

NAIG ROZMOR. Karantez ha Karantez. Ul levrig 76 pajenn, ment A 5. Stagadenn da 
vBrud Nevez, Brest, 1977.

Doare-bevañ ar yaouankizoù a vremañ n' o doug ket da lakaat o soñjoù war 
baper evit doare. Ha peadra a zo da glemm ne weler ket, evit mad al lennegezh 
vrezhonek, a skrivagnerien yaouank o kemer niverus a-walc'h lec'h ar re a ya da 



anaon pe a zo aet re gozh. Ha gwashoc'h ez eo c'hoazh moarvat evit ar pezh a 
sell ar varzhoniezh eget evit ar pezh a sell ar yezh-plaen.

Setu perak e ranker bezañ laouen pa weler ul levr nevez a varzhonegoù o 
vezañ lakaet e gwerzh. Ha savet gant ur varzhez. Zoken ma ne deo ket unan 
yaouank ken ; evel ma ne oa ket yaouank ken, kennebeut, Añjela Duval pa grogas 
da embann he barzhonegoù. Daoust hag an trec'h a vije bremañ eta gant ar 
merc'hed ? Pa zeu bremañ al Leoniardenn war-lerc'h an Dregeriadez.

Ar varzhez-se eo Naig Rozmor, hag al levr he deus savet a zo bet anvet 
ganti " Karantez ha Karantez ". Ha goude bezañ hel lennet ne c'hellan nemet 
erbediñ start kement hini a blij dezhañ lenn barzhoniezh ha brezhoneg, da brenañ
al levrig-mañ. Talvezout a ra ar boan, ken e keñver an danvez, ken e keñver ar 
yezh. Hag an diavaez anezhañ a zo ivez bravik da welout, petra bennak ma 
c'helljed tamall e ve chomet re a vankoù moulerezh e-barzh.

Teir rann a zo bet graet ennañ, tro ha tro : Selaou, Lid ha Trid. An trede
lodenn-mañ n' eo ket displijus da lenn tamm ebet, ha ne vije ket displijus da 
glevout kennebeut, ma teufe d' an danvez a zo e-barzh bezañ displeget dirak an 
dud, rak doare unangomzoù un tammig goapaus eo a gaver aze. Un doare hag a blij 
kaer da Leoniz, a vije lavaret, petra bennak m' o devije c'hoant d' hol lakaat 
da grediñ ar c'hontrol. Met n' eo ket ar rann-se eo e santer ar varzhoniezh o 
tridal avat. Ken e vijed tuet da grediñ e ve bet lakaet Trid el lec'h ma oa da 
vezañ Selaou !

Met en div rann all eo e kaver barzhoniezh, peadra da lakaat al lenner da 
estlammiñ. Hag e santer trid ar galon hag ar gwad. N' eo ket koulskoude e vije 
peadra da vezañ trellet diouzhtu gant darn eus barzhonegoù Naig Rozmor. Darn 
anezho o deus doare zoken da vezañ dilufr a-walc'h, kement ez int plaen. Ha war 
ar poent-se ivez emañ doare ar varzhez-mañ da vezañ tostaet ouzh hini Añjela 
Duval, pegen bras kemm bennak a c'hell bezañ en tu-hont da se ar c'hemm etrezo 
o-div. Met diwar o doare plaen hag eeun eo e sav dres kaerder o barzhonegoù.

Abaoe ma 'm eus bet tro da len " Karantez ha Karantez ", ez eus bet 
digarez da welout an oberourez war letern ar skinwel ha da glevout he c'homzoù. 
Ha ne oa ket peadra da gaout un disouezhenn, rak ken plaen a oa he lavar ha ma 
oa he skrid. Met ken start ivez. Zoken pa zeue rener ar c'hoari da glask he 
lakaat da anzav, gant e votoù gros, ne oa en he levr nemet « poemoù ».

Eeunded ar gomz, glanded ar yezh (zoken ma kaver da lenn un droienn 
souezhus bennak evel da va e-lec'h d'am, hag en va e-lec'h em) : evel dour eien 
o tiverañ eus ar garregen... Kemerit da skouer " Daouarn va zad " (p. 9), pe 
ivez " Huanaden " (p. 21). Hag Enkrez " (p. 9) am eus adkavet ennañ evel un 
arsoñj eus " Feunteun Zu " Jakez Riou. Kemerit, da welout (p. 25) " War hent 
Bethleem ", ha lezit da ganañ en hoc'h empenn gwerzennoù evel ar re-mañ :
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E disheol an teltennoù teñval, / En avel ar gouelec'h o sourral, / 

Bandennoù diniver ar chatal / Reizh, a ziskuizh, da c'hedal / Ma valeo tud da 
lignez adarre...

Gwerzennoù all c'hoazh a chomo sur a-walc'h da intrañ ho spered, evel re "
Nec'hamant " (p. 32), pe re " Ur mister joaius " (p. 49). Hag evit an disoc'h ho
po tu da ober tro ar bloavezh gant kalander ar varzhez. Ha grit 'ta neuze un 
ehanig ouzh heol miz Here da ober un dommadenn a-raok ar goañv !

KENAN KONGAR.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

An Ao. hag an Itr. Kaourintin FAOU a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh 
Melwynn, mab o merc'h Gwenola.

Kemenn a ran deoc'h ganedigezh Gurvan e ti Per-Vari KERLOC'H hag Elizabeth 
KOLIN, d'an 28 a viz Mae e Kemper.

Hor gwellañ gourc'hemennoù dezho.

D' an 9 a viz Gouere ez eo bet lidet, e chapel kervaria-an-Izkwid, eured Herve 
TANGI ha Mariannig BAUDET.

Hor gwellañ gourc'hemennoù ha hetoù a evurusted.

Profoù

MIZ MEZHEVEN : 
Noel Peyr, 10 lur ; Y. P. ar Rol, 10 ; Erwan an Heveder, 10 ; Y. Bouessel du 
Bourg, 50 ; L. Abgrall, 10 ; Perig Herbert, 10 ; E. Souffes-Despré, 20 ; M. ar 
Gwilhou, 10 ; Per Kergeno, 10. 
- War un dro, 140 lur.

MIZ GOUERE : 
Jos Habask, 60 lur ; Dll E. Colin, 10 ; Yann Bizien, 10 ; Y. Bouessel du Bourg, 
100 ; P. Kerloc'h, 10 ; H. Piette, 10 ; R. Radenne, 60 ; K. Faou, 20 ; J. 
Keineg, 10 ; L. Dorval, 20. 

- War un dro, 310 lur.

Hon trugarez bras d'ar brofourien galonek.

954 c'houmananter

...a gontemp e kreiz miz Gouere. Abaoe miz Mae hon eus gounezet 17 lenner nevez,
met kollet 22 diouzh un tu all.
Spi hon eus da vont un tamm war-raok adarre, gant ma teuio koumananterien nevez 
dre ar c'hampoù-hañv e brezhoneg.

Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh

Prenañ a c'heller an niverennoù meneget amañ da heul :
- 29, 63, 67, 69 betek 182 (nemet an niverennoù 78, 82, 84, 90, 98, 99, 100 hag 
a zo bet peurwerzhet).



Priz an niverennoù a zo : 10 lur pep hini (nemet an niverennoù 116 ha 151 hag a 
goust 12 lur pep hini, an niverenn doubl 166-167 hag a goust 16 lur).

Tu a zo a-hend-all da brenañ ar bloavezhioù klok-mañ hag a goust 50 lur pep hini
- 1959 (72-77) ; 61 (84-89) ; 64 (102-107) ; 65 (108-113) ; 66 (114-119) ;
67 (120-125) ; 68 (126-131) ; 69 (132-137) ; 70 (138-143) ; 71 (144-149) ;
72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167) ; 75 (168-173) ; 76 (174-179).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post. 10 % a zistaol a c'hell bezañ graet
pa brener ouzhpenn 50 skouerenn. Ar goulennoù a zo d' ober digant Per ar Bihan.
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Lizhiri

Digant Y. G., Waukegan, U.S.A. :

« Bevañ a ran bepred en hevelep kêr. Amañ n' eus netra nevez. Tomm eo deut
an amzer da vezañ ; tomm-berv eo an hañv ha yen-skorn ar goañv, abalamour d' al 
lenn moarvat. E-pad ar goañv, dont a ra an aer yen eus Kanada hag e-pad an hañv 
e teu betek amañ ar c'helc'houidennoù diwanet e pleg-mor Mec'hiko. Heuliañ a 
reont traonienn ar Misisipi. Rivinañ a reont Louisiane, Alabama, Misisipi, 
Arkansas ha Tennessee ha se bep bloaz. Gwelet 'm eus unan daou vloaz 'zo e 
Tennessee, dibradet he deus kirri-tan evel ma vefe plouzennoù anezho...

Carter en deus diaesterioù a bep seurt bremañ, rak ne oar ket pe emzalc'h 
kemer e-keñver Bro-C'hall o risklañ d' an tu kleiz, hag Israel gant Menec'hem 
Begin, maodiern nevez an Emsav sionour. Hemañ a lak politikerezh a beoc'h ar 
Stadoù-Unanet en arvar, er Reter nesañ. »

Digant J. A., 22770 Lanseog :

« Digarezit mar plij va fazioù, o vezañ ma studian brezhoneg abaoe Meurzh 
76 va-unan, o treiñ levrioù brezhonek hep kuzul ebet, met, evelato, gant pebezh 
levenez. Un dudi eo treiñ e galleg levrioù evel " Sizhun ar Breur Arturo ", " 
Skol-louarn Veig Trebern ", kontadennoù ken didroidell, ken glan ha ken leun a 
vuhez kelt ha pinvidigezh. »

Digant G. A., Roazhon :

« Muioc'h-mui e kavan plijus Al Liamm hag ar yezh a zo ennañ. Deskiñ a ran
kalz traoù ha kalz gerioù. Vad e ra din Al Liamm evit gwellaat va zammig 
brezhoneg.» 

Digant an Dll A. ar C'h., Plouarzel :

« Plijet on bet kalz en ur lenn ho kelaouenn evit ar wech kentañ, bloaz 
'zo dija. (Profet ' oa bet din gant ur paotr eus va farriez hag a oa koumanantet
dija, trugarekaat a ran anezhañ.) Traoù liesseurt a vez embannet, lod sirius 
(enklaskoù...), lod all da ziskuizhañ (kontadennoù...), pezh a zo mat. Gwir eo 
ne blij ket d' an holl dud barzhonegoù, met unan bep gwech ne vefe ket re memes 
tra, d' am soñj. Kalonekaat a ran ac'hanoc'h da vont war-raok. »
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Digant P. V. K., Palaiseau :

« Dizingal eo, d' am soñj, danvez pennadoù Al Liamm. Plijus eo an 
danevelloù met a-wechoù ez eus pennadoù evit an arbennigourien, diaes da lenn ha
da gompren, dreist-holl gant gerioù hir ha rouez. N' eus forzh, degemer a ran 
atav va skouerenn gant plijadur, ken konfortus eo lenn brezhoneg p' emeur 
harluet.

Digant H. P., An Oriant :



« Trugarez deoc'h evit ho labour e servij hor yezh, hor pobl hag hor bro. 
»

Digent an Dr. A. B. :

« E pajenn 202 niverenn 182 " Al Liamm " e kaver : « En doa soñjet, 
moarvat, ..., penaos ar gwellañ tra a oa d' ober a oa diwall ne savje... ». E " 
Yezhadur bras ar Brezhoneg ", pajenn 406, niv. 775, e kaver : « Evezhiadenn : 
dre fazi ez eus bet graet alies implij eus penaos evit stagañ un islavarenn ouzh
ar verb diskleriañ, ..., ur boaz ken argasus eo hag an treuz-implij eus pehini 
ha pere, argasusoc'h zoken dre ma vez bremañ implijet gant ar bobl e Bro-Dreger 
da vihanañ... ». Petra 'soñjit a-zivout an dra-se ? »

Lizher a Vro-Bolonia 

Ar re a zeu er vro-mañ evit ar wech kentañ a zo souezhet gant talvoudegezh
dister ar moneiz. A-boan kuitaet tachenn ar c'hirri-nij e Varsovia, pe en taxi, 
pe en ur zegouezhout en ostaleri e c'hell bezañ kinniget deoc'h eskemm ho moneiz
kornogat ouzh arc'hant ar vro en ur baeañ teir gwech nebeutoc'h eget priz 
ofisiel an aerborzh.

Marc'had kuzh ar moneiz, boutin e broioù ar Reter, a ro ur skeudenn eus ar
vuhez arboellerezhel e Polonia.

Ma chomit un tamm er vro, muioc'h eget ma chomer gant ur veaj rakurzhiet 
pe ergerzhel, e weler alies rezadoù-tud o c'hortoz dirak ar stalioù-boued. Hag e
gwirionez ez eus tri rummad marc'hadoù : stalioù Varsovia a ginnig danvezioù 
disteroc'h eget re hor broioù, ha nebeut anezho ouzhpenn. Stalioù ar gigerien, 
da skouer, a zo pourvezet-fall. Met, ma reer anaoudegezh gant paotred ar 
marc'had kuzh ha ma vez leun ho yalc'h, ez eus tu da brenañ gwelloc'h eget an 
tammoù a vez kinniget ordin, pep hini o vezañ servijet d' e dro, hervez urzh al 
lizherenneg.

Evel e broioù all ar Reter, ez eus ivez stalioù a ziforc'h, ar PEWEX e 
Polonia, e-lec'h ma kinniger, en eskemm ouzh arc'hant Kornog, danvez gwelloc'h 
ha marc'hadmatoc'h.

Evel just, kemmañ moneiz er marc'had kuzh a zo difennet gant al lezenn, 
met e gwirionez e lezer ober, ha panavefe nemet evit lakaat da zont er vro 
arc'hant Kornog.

Hevelep tra e-keñver al " labour du " a c'hell reiñ d' ar micherour ur 
gopr kalz uheloc'h eget hini e labour pennañ.
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War dachenn al labour, hon eus priziet talvoudegezh ha siriusted ar re a 

genlaboure ganeomp ha n' hon eus ket remerket e vije lodennet ar giriegezh en un
doare disheñvel eus hini hor broioù-ni, evit pezh a sell ouzh an dachenn 
vicherel hon eus graet warni d' an nebeutañ.

Souezhet e vezer ivez gant peurzisheñvelded ar vuhez war ar maez hag er 
gêrbenn. Paour e seblant bezañ ar bourc'hioù, ha niverus ar c'hezeg o stlejañ 
kirri, zoken war an hent bras europat (Varsovia-Poznan-Berlin-Hanover), tra m'he
deus ar gêrbenn dremm ur gêr vras a-vremañ. N' eo ket ken stank ar c'hirri-tan 
hag er c'hornog, hogen meur a wech hon eus gwelet hentoù stouvet er greizenn 
evelato. Goude ar brezel ez eo bet adsavet Varsovia, gant straedoù nevez ledan-
meurbet. Ar c'hirri boulin ha tramgirri, bleniet alies gant merc'hed, a zo 
niverus-tre, hogen kreskiñ a ra kevezerezh ar c'hirri-tan hiniennel.

Evit pezh a sell ouzh ar savadurioù, priziet hon eus dreist-holl ar Rynek,



plasenn ar marc'had, adsavet maen goude maen hervez an dielloù a zo bet 
savetaet. Ul labour a-zoare, evit klask bezañ feal ouzh an amzer dremenet. N' eo
ket evit ar stumm dre vras hepken, met evit ar munudoù ivez : talbennoù, 
skalieroù, leurioù, leinoù, dorioù, houarnadurioù. Ur c'harter a-bezh a zo bet 
adsavet e-giz-se hag en un doare estlammus.

Diaes eo komz ervat eus pezh a soñj Poloniz diwar-benn o doare-bevañ. Er 
c'hejadennoù pemdez, ral a wech e teu d' unan bennak digeriñ e galon. War a 
seblant o deus un tamm avi ouzh derez-bevañ ha frankizoù Kornogiz, ha n' int ket
evit kompren mat hon tabutoù. Diaes eo d' ur Poloniad kuitaat e vro, zoken evit 
abegoù micherel pe sevenadurel, abalamour da gudennoù politikel, kudennoù 
arc'hant ha kudennoù familh. War a seblant, e c'heller mont ha dont e giz ma 
karer er vro. Ar bolised, avat, a seblant bezañ kalz niverusoc'h eget er 
C'hornog.

Katolik on, ha souezhet on bet gant niver, gred ha dreist-holl izelded 
katoliged polonia. Du-mañ, ez eo tener an daoulin moarvat, resped hon eus d' hon
dilhad ; sentidigezh, ourgouilh marteze, a vir ouzhimp da zaoulinañ dirak hon 
Doue. N' eo ket heñvel e Polonia, ha setu ur gentel evidomp.

Evit ar pedervet gwech emaon e Polonia, en taol-mañ evit tri miz, ha n' on
ket deut a-benn da anavezout mat e gwirionez ene ar vro. N' eo Polonia nag ur 
baradoz nag un ifern. Degemerus eo an dud, deut-mat eo ar C'hallaoued dre vras 
hag ar Vretoned kerkoulz evel just. Nebeutoc'h a frankiz a zo eget en hor 
broioù, ha ponner eo ar redi meur a wech. Met soñjal a ran ez eo mat ar redi 
evit an den, pa zeu dioutañ ha pa hen implij evitañ. N' eo ket gwalleurusoc'h 
Poloniz eget Kornogiz daoust da se, pezh a laka anat ne zeu ket ar wir blijadur 
eus uhelder an derez-bevañ, met eus ur seurt kempouez a furnezh hag a garantez.

A-hend-all e c'hellfe sur a-walc'h bezañ kavet heñvelderioù etre poloneg 
hag ar brezhoneg (yezh a zo jezik ; pemp a zo piçc).

Y. K.

(An hini en deus skrivet al lizher-mañ a zo aet da Bolonla gant ur skipailh evit
sevel un uzin du-hont.)
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Deiziadur godell Al Liamm

Deut eo er-maez deiziadur godell Al Liamm evit ar bloavezh 1978. Ar priz a chom 
10 lur an 10 skouerenn. Un distaol a vez graet adalek 50 skouerenn.

Resisait war ho koulenn pere a fell deoc'h : reoù gwenn o c'hein, reoù gant " 
Bloavezh mat " skrivet warno pe gant bruderezh evit Al Liamm.

Kasit ho chekenn da Ronan Huon, 2, Venelle Poulbriquen, 29200 Brest. - C.C.P. 
1629 14 Rennes.

Embannadurioù Al Liamm 

Deut eo er-maez Emgann Kergidu. Daou levr ez eus anezhañ evel e embannadur 1877,
kant vloaz 'zo. Al levr kentañ ez eus ennañ 240 pajenn hag an eil 244. Gwerzhet 
e vezont 36 lur pep hini. O c'havout a reer er stalioù mat hag e ti Janed 
Queillé. Kant skouerenn a oa bet graet war baper kaer hag a zo tost peurwerzhet.

Un oberenn all a bouez a zo prest da zont er-maez. Lakaet e vo e gwerzh e miz 
Gwengolo. Levr brudet Youenn Drezen Itron Varia Garmez ez eo. Al levr-mañ ez eus
320 pajenn ennañ ha 48 skeudenn gant R. Y. Kreston. Ul levr a vent vras eo. Ur 



wech echu ar rakpren e kousto 58 lur war baper boutin ha 70 lur war baper kaer. 
Betek-henn ez eus bet prenet 65 skouerenn war baper kaer ha ne vo graet anezhañ 
nemet 80 skouerenn.

Dindan ar wask emañ ivez eil embannadur Kan an Douar Añjela Duval hag oberenn 
Goulven Jacq Pinvidigezh ar paour en deus bet priz Langleiz warlene.

Vijelez an deiz diwezhañ gant Maodez Glanndour a vezo graet anezhañ ivez ur 
mouladur distag skeudennet gant Mikael Chaussepied.

Evezhiadennoù diwar-benn notennoù " Emgann Kergidu " ( Lodenn 
gentañ )

An evezhiadennoù-mañ a zo bet kaset deomp gant hor c'houmananter Ronan ar Gleau.

« Roet ho peus eus Emgann Kergidu un adembannadur dereat kenañ. Marteze e 
vije bet mat menegiñ ivez ar pajennata kozh ? Un nebeut evezhiadennoù a rin 
diwar-benn an notennoù roet e dibenn an oberenn.

Skoemp ez oa kefridi ar c'hempenner : penaos kempenn yezh Lan Inisan ? Rak
e Emgann Kergidu e kavomp en ur gichen Yezh ur skrivagner - en danevell - ha 
LAVAR e dudennoù-en divizoù. Ur gudenn a zo enta e-keñver arz an oberour : petra
neveziñ ? Pelec'h reizhañ ?
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Reizhet ho peus en un nebeut arroudoù yezh ar skrivagner gant reolennoù 
hor yezhadurioù. Ha souezhet on bet o welet pegen astennet eo bet tachenn ar 
c'hemmadurioù-deraouiñ (not. 36, 157). N' eus ket bet sentet zoken ouzh hor 
geriadurioù (not. 26).

Er c'hontrol, fur eo bet ho kenlabourer o tispartiañ alioù ha menozioù ar 
c'hempenner diouzh skrid an oberour. Tudennoù Emgann Kergidu en o divizoù a gomz
evel tud eus an 18vet kantved en e zibenn hag alies oc'h implij stummoù 
rannyezhel. Div skouer a gemerin.

- Da gentañ, manac'h yaouank Sant-Albin (Emg.p.43) a gomz evel ur 
Gwenedour :

Ne falveze dezhañ debriñ tamm, rak beiet oa e stomok.

Ne lavar het : BEC'HIET (not.16), ger anavezet gant Lan Inisan (Emg. 1877 
p.190). BEIET, kar d' ar ger gwenedek BEI, stank e skridoù : MARION:

Ne ouzon petra lavaret... e vezan evel ul loen bei.
(MAGASIN p.293)

BEIET zo troet er G.I.B. dre " abasourdi " hag a dalv moarvat : morzet. 
Troour gallek Emgann Kergidu en deus kavet ar ger dreist : noué.

- Da eil, e klemmvan ar mammoù (Emg.pp.195-196) e kaver un nebeut stummoù 
kozh :

GREONT o brezelioù gant o bugale o-unan ha LEZONT hor re ganeomp-ni.

Un notenn a vije bet deuet mat evit sklerijennañ ar furmoù-verb-se nebeut 
anavezet gant ho lennerion. Ar ster o vezañ : DA RAINT... RA LEZINT.

Gant div notenn on bet sabatuet. Ne gomprenan ket e vefe bet nec'het ho 
kenlabourer.

- Not.156 p.210. Ar ger RODOU a zo bet lezet digemm, ha gwell a se. Ar ger



ROUDOU a vije bet di-ster. Ar c'hestell-kirri, skañvaet eus o rodoù, a zo bet 
taolet evel treuzelloù dreist ar stêr, ar ganol. E pelec'h emañ ar gudenn ?

Not.137 p.191. An droienn : Lakaat an traoù e bili-bann a zo bet komprenet
a-dreuz gant ho kenlabourer. Pe kentoc'h « chomet eo e spered e bili-bann », hep
gouzout pe du mont. An troer gallek eñ n' eo ket bet pell en arvar, met skoet en
deus e-biou hag a-bell, pa dro : mit le feu aux poudres. E gwirionez un dro-
lavar boutin e Goueled-Leon ez eo hag o talvezout kement ha : war silwink (en 
équilibre instable) :

Ul laouer e bili-bann er c'hraou a vezo diazezet gwelloc'h.
(" Kroaz Breiz ", Nn.20 p.14)

Ur c'harr-kouer a vez e bili-bann, pa ne vez tamm pouez ebet na war an 
araok, na war an adreñv. An dud ivez a vez a-wechoù o spered e bili-bann, 
nec'het o klask gouzout pe du treiñ.

Ha setu pezh a c'hoarvezas gant Leoniz e 1793, pa weljont ez oa o bro 
dalc'het start gant soudarded Canclaux. C'hoant o dije bet en em sevel. E 
gwirionez n' oa keloù ebet d' ar vro a-bezh d'hen ober (EMG.p.191). G. I. B. a 
dro an arroud madik a-walc'h : « mettre en jeu », « mettre en question ». Ar 
ster a zo enta : 

Toute la Basse-Bretagne se fût soulevée, lorsque un événement 
nouveau remit tout en question. »
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Roll ar pezhioù-c'hoari bet embannet gant Al Liamm

War niverenn 105 AL LIAMM e oa bet savet ur roll eus ar pezhioù-c'hoari 
bet embannet gant Tir Na Nog, Gwalarn, Skridoù Breizh, Sav hag Al Liamm. Setu 
amañ ur roll all da glokaat tamm pe damm ar roll-se : da lavarout eo ar pezhioù 
bet embannet war " Al Liamm " en 76 niverenn diwezhañ. Bez' e c'heller ivez 
kavout ur roll eus ar pezhioù-c'hoari skrivet gant Jarl Priel en niverenn 113 
eus " Al Liamm " da geñver marv Jarl Priel.

- Goedgouredhen : Roue an Inizi (1942) - niv. 106, p. 343-381. 
- R. Gargadenneg : Ar Bleiz - niv. 110, p. 155-182.
- J. Priel : Nag a wad - niv. 112, p. 301-314.
- Y. ar Gow : C'hoar soudard Kiberen - niv. 115, p. 95-131. 
- A. Guel (troid. : E. Evenou) : Mikael hag an ael - niv. 116, p. 172-186.
- R. Rohan Chabot : Kevrin Kerbrug - niv. 117, p. 251-269 ; niv. 118, p. 345-
377.
- Abennez : Tad ar vro - niv. 133, p. 95-107.
- M. Noguti : An houlenn - niv. 152, p. 218-231.
- T. Malmanche : Gwreg an toer - niv. 157, p. 85-102.
- X. Langleiz : Koroll ar marv hag ar vuhez - niv. 171, p. 266-277.
- X. Langleiz : Sul Fask ar Gelted - niv. 171, p. 278-297.
- J. Konan : Tri brezeliad - niv. 174, p. 4-11.
- Strollad ar Vro Bagan : Ma c'helljen-me kanañ laonen - niv. 183, p. 252.

EMBANNADURIOÙ AL LIAMM o deus embannet ivez pezhioù-c'hoari e stumm ul levr e-
kerz ar pevar bloaz diwezhañ-mañ. Setu ar roll anezho :

- Tangi Malmanche : An intañvez Arthur - 1973.
- Tangi Malmanche : Buhez Salaun lesanvet ar foll - 1973.
- Tangi Malmanche : Gwreg an toer ha Marvailh an ene naonek - 1974.
- Tangi Malmanche : Gurvan ar marc'heg estrañjour - 1975.
- Tangi Malmanche : Ar Baganiz - 1976.



Priz lennegel Langleiz 1977

KUZUL AR BREZHONEG a zegas da soñj e vez roet bep bloaz ur Priz lennegel a 1 000
lur savet en eñvor ar skrivagner Langleiz. Warlene eo aet ar priz gant Goulven 
Jacq evit ul labour eus ar re wellañ Pinvidigezh ar paour. Embannet e vo ar 
skrid hepdale gant AL LIAMM.

Adarre er bloaz-mañ e vo roet ar priz, pe d' un oberenn e komz-plaen (100 
pajennad da nebeutañ) - un dastumadenn danevelloù berr a c'hell bezañ degemeret 
- pe d' un torkad barzhonegoù : evit ar barzhonegoù e c'hell niver ar pajennoù 
bezañ bihanoc'h. Hag, emichañs, e vo embannet c'hoazh gant AL LIAMM an oberenn a
vo aet ar maout ganti.

Dav eo kas ar skridoù - teir skouerenn skoet gant ar mekanik war un tu hepken 
eus ar follenn - da rener ar juri (Maodez Glanndour, Keresperz, 22700 Louannec) 
a-raok penn kentañ miz Gwengolo.

Hastit buan eta, ha kasit ho skridoù : perak ne yafe ket ar maout GANEOC'H-C'HWI
?
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Kelaouennoù

E-touez ar c'helaouennoù a vez kaset deomp, al lec'h kentañ a zo da reiñ da 
Breder peogwir ez eo moulet hiviziken. Bet bon eus war un dro div rann eus 
Geriadur Istorel Roparz Hemon. Ar rann 28 (Purjadurezh-Reuzeul) hag a rann 29 
(Reuziad-Saouriñ). Hep-dale eta e vo peurechu embannadur oberenn vras Roparz 
Hemon ha spi hon eus e vo adembannet ar rannoù kentañ en doare ma vo tu da 
renkañ asambles ar geriadur a-bezh e-lec'h kaout peder ment disheñvel. Ar 
c'houmanant da 6 rann eus ar Geriadur a zo 90 lur - Preder, c.c.p. 16 093 13 J 
Paris.

Ar gelaouenn Emsav niverenn 121 hag a veze liesskrivet betek-henn a zo moulet 
ivez bremañ. Enni e kaver pennadoù gant Guy Etienne " An treuzfurmadur ", " 
Evezhiadennoù war ar C'hengor Sudreau " gant ar Bodad armerzhel, " Jean 
Elleinstein hag an anadenn stalinat " gant R. Le Nestour hag " A-zivout an afer 
Dreyfus " gant R. Le Nestour ivez.

Evel ma weler ez eo ur gelaouenn bolitikel hag ar pennadoù a gaver e-barzh
n' o deus netra da welout gant Breizh nemet an daou bennad kentañ e vefe. Ar 
pennad-digeriñ a zo un danevell kentoc'h digalonekaus pe digalonekaet eus 
emdroadur E.S.B. hag Emsav. Setu penaos e krog : « E genver 1967 e teue er-maez 
niverenn gentañ ar gelaouenn EMSAV, « hini al labourerion o deus staget a-zevri 
da sevel ar Stad Vrezhon. Ur gelaouenn bolitikel () ha war un dro ar benveg da 
stummañ ar re a sammo ar c'hargoù ponner a fizio enno pobl Vreizh war hent hec'h
adsav» . Nikun e-touez diazezerion ar gelaouenn nevez hag an aozadur polittikel 
E.S.B. ne c'helle rakwelout da belec'h o c'hasfe an avantur edont o luskañ. Hini
ebet ne c'helle ijinañ broadelourion vrezhon, mennt da sevel ur Stad d'o bro, o 
treiñ kein d'ar vroadelouriezh hag o tilezel o mennadoù politikel. Ha koulskoude
setu pezh zo c'hoarvezet e-ser an dekvloaziad tremenet. » Pelloc'h e kendalc'h 
aozer ar pennad : « En ur poent emaomp degouezhet hiziv, hep un hent treset 
dirazomp, hep pal hag hep dremmwel. Petra ober neuze ha perak henn ober ? Da 
belec'h mont ha penaos ? » Hervez EMSAV n'eus respont ebet hag « emaomp war ribl
ar goullo noazh bremañ ».

Ha kollet o dije an emsaverien-se o feiz ? Diaes eo avat kompren ha krediñ
e c'heller derc'hel da labourat hep pal pe hep uhelvennozh hag hep feiz en un 
dra bennak. - " Emsav " : koumanant 75 lur. B.P. 125, 35003 Rennes Cedex - 
c.c.p. 2460 10 Z Rennes.

Hor Yezh 113-114 a zo ur mell niverenn 108 pajenn enni, talbennet " Gerioù ". 



Rolloù gerioù eo a gaver enni eta. Dastumet int bet gant Mikael Briant, Jef 
Philippe, Fañch Elegoet, Alan Heussaff, T. G. Trevidig hag Herve ar Menn. - 
Koumanant : 40 lur. P. Denis, c.c.p. 1499 51 Rennes.
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Degouezhet eo ganeomp war un dro teir niverenn eus Imbourc'h, 86, 88 ha 89. An 
hini gentañ eus an teir a zo plijus hag aes da lenn. Gouestlet eo penn-da-benn 
da Langleiz. An div niverenn all a zo dreist-holl pennadoù politikel enno. - 
Koumanant : 40 lur. Y. Ollivier, c.c.p. 1534 25 Rennes.

E Skrid II e kaver barzhonegoù, danevelloù, adembannadurioù ha troidigezhioù 
savet gant tud yaouank. - Koumanant evit 4 niverenn : 30 lur. P. Denis, c.c.p. 
1499 51 Rennes. Rener : Gwendal Denez, Ri, Ploare, 29100 Douarnenez.

Degouezhet eo ganeomp ivez : Bretagnes, Barr-Heol, Bleun-Brug ha Brud Nevez.

Levrioù

- Histoire de Bretagne gant Yann Brekilien a zo bet embannet gant Hachette (400 
pajenn).

- Le Livre d'or des Saints de Bretagne gant J. Chardronnet (Armor-Editeur), 380 
pajenn a zo ul levr kaer koublet e plastik ha skeudennet.

- Le Brasier des Ancêtres a zo bet embannet gant 10-18. Daou levr ez eus 
anezhañ, 430 ha 372 pajenn enno. Un embannadur divyezhek eo. Kavout a reer el 
levr-mañ gwerzioù ha sonioù bet dibabet gant hor mignon ha kenlabourer Loeiz ar 
Floc'h. An droidigezh a zo bet graet gant Jean-Pierre Fouché hag an digoradur, 
istor hon Emsav lennegel, a zo diwar zorn Loeiz ar Floc'h. Ar wech kentañ eo e 
kaver strobet kement a werzioù, sonioù, kanennoù kempennet en ur yezh disi.

Gouel ar Brezhoneg

Er bloaz-mañ edo Gouel ar Brezhoneg gant e bevare bloavezh (1974 e Gwengamp ; 
1975 e Kastell-Paol ; 1976 e Pont 'n Abad). Sañset e oa pevar strollad 
sevenadurel oc'h ober war-dro ar gouel : Skol an Emsav, Radio-Tele-Brezhoneg, Ar
Falz ha Brezhoneg Yezh Vev ; mes ar bras diouzh al labour-aozañ a zo bet kaset 
da benn gant Skol an Emsav, ar Vreudeur Puillandre ha Strollad Ar C'hastell-
Nevez, Strollad Brezhonegerien Karaez ha Radio-Tele-Brezhoneg. Da geñver ar 
Gouel avat ez eus bet muioc'h a dud o sikour.

E tri lec'h eo bet graet G.A.B. : Karaez, Kerglov hag Ar C'hastell-Nevez. A se 
ez eo bet anvet G.A.B. Kreiz-Breizh. D' ar 27 a miz Mae e krogas ar gouelioù 
gant ur veilhadeg e Kerglov, sal Ti-Bleiz ; war-dro 200 a dud a zeuas da selaou 
konterien ha kanerien (Lanig ar Meur, J. L. Rolland, Y. Auffret, I. Pichon, J. 
F. Kemener...) ha da zañsal goude-se.

Da sadorn goude lein e voe diskouezet 2 savadenn-diapozitivoù e Ti-an-Holl e 
Karaez : unan savet gant tud yaouank eus Lokournan ha diwar-dro, diwar-benn al 
labour-douar ; hag an eil gant U.D.B. a-zivout ekonomiezh Kreiz-Breizh. Goude-se
e voe kaoz gant an dud diwar-benn diaezamantoù ar c'horn-bro-se. Seurt abadennoù
a ziskouez e fell d' ar Vretoned stourm war an dachenn politikel hag ekonomikel 
ivez ha n' eo ket chom da c'hoari gant traoù sevenadurel hepken.
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Diouzh an noz e oa c'hoariva e sal ar patronaj e Kerglov. Ar sal-se ne veze ket 
graet netra enni pell a oa ; kempennet eo bet gant Strollad C'hoariva Karaez hag
a rae e bleustradegoù eno. Gant Strollad Karaez, savet er bloaz-mañ, eo e krogas



an nozvezh. C'hoari a reas " Piknik e-pad ar Brezel " troet diwar ur pezh gallek
bet skrivet gant Arrabal. Da c'houde e voe tro an ex-CDUB, deut da vezañ 
Strollad C'hoariva Brezhoneg Penn-ar-Bed bremañ (daoust ma 'z eus 3 strollad all
d' an nebeutañ e Penn-ar-Bed) da c'hoari " Labous-den Penn ar Bed " troet diwar 
pezh Synge The Play-boy of the Western World. Leun-kouch oa ar sal a dud hag ur 
maread a rankas mont d' ar gêr war o c'hiz.

D' ar sul e voe an devezh bras er C'hastell-Nevez e sal Penn-ar-Pont ha tro-dro 
dezhi : c'hoarioù a bep seurt, kanerien (Manu, Gweltaz, Andrea ar Gouilh, 
Gwernig...), diskouezadeg taolennoù (Glaoda Jaouen), tresadennoù gant Nono, 
poltriji gant Y. B. Guillon hag, evel bep bloaz, standoù an holl strolladoù a 
labour hag a gustum embann traoù e brezhoneg.

Anat e vez e plij kenañ ar c'hoariva d' ar Vretoned ha prestik moarvat ne vo ket
tu ken da welout an holl strolladoù da geñver G.A.B. ma talc'h an traoù da vont 
en-dro. 2 strollad all a oa o c'hoari da sul da noz er C'hastell-Nevez : 
Strollad Plougin o tisplegañ " Pa gresko an tan " ha Strollad Ar Vro Bagan " Ma 
c'helljen-me kanañ laouen ". Leun edo ar sal adarre.

Endra m' edo pezh Ar Baganiz war an echu e kroge ar fest-noz e Penn-ar-Pont. Re 
vihan eo bet ar sal gant ouzhpenn mil a dud o tañsal enni.

Tud a zo bet e Gouel ar Brezhoneg eta, ha forzh pegement : tud eus a gement korn
eus Breizh hag eus a belloc'h zoken ; tud eus ar vro ez eus bet ivez, tud 
yaouank dreist-holl. Ne zired ket c'hoazh milieroù a dud eus ar vro d' ar gouel-
mañ met ne deo ket G.A.B. ur fest relijiel na folklorel. Memes tra e vezo ranket
klask doareoù all da sachañ muioc'h a dud eus ar vro c'hoazh.

M' hor befe bet un taol lañs gant ar c'helaouennoù, an tele hag ar radio eo. Met
ranket hon eus skrivañ hon-unan ar pennadoù er c'hazetennoù. Pe vare e c'hellimp
kaout pajennadoù a-bezh er c'hiz Gouelioù Kernev 'barzh an " Ouest-France " ivez
? Pa vezo koefoù ha majoretennoù e G.A.B. Kredapl.

Moarvat ne deo ket G.A.B. un dra a dalvoudegezh evit ar radio ha tele ar Rannvro
pa n' o deus enrollet na filmet netra ; int-i hag a gustum dastum kement bramm a
vez laosket gant kanerien pe tud 'zo. Pelec'h, a gav deoc'h, o devo ar bras 
diouzh ar Vretoned tro da c'houzout un dra bennak diwar-benn G.A.B., hag a zo " 
Breizh o vevañ " evelato, ma ne ra ket an tele-radio nag ar c'helaouennoù o 
labour.

Ul lodenn eus an arc'hant dastumet da geñver Gouel ar Brezhoneg a yelo er bloaz-
mañ da sikour " Diwan " (Skolidi Skolioù ar re vihan e brezhoneg).
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Kamp etrekeltiek ar Vrezhonegerien

Er bloaz-mañ eo bet dalc'het Kamp etrekeltiek ar Vrezhonegerien e Skaer, e Skol 
Sant-Alan, etre ar 15 hag an 30 a viz Gouere. Un hanter kant bennak a dud o deus
kemeret perzh er c'hamp e-pad pemzek devezh : tud a bellvro kerkoulz ha Bretoned
ha Bretoned divroet. Diouzh ar mintin e veze kentelioù (tri live) ha kentelioù 
arbennik a-wechoù evit ar strollad uhel diwar-benn an desevel saout, ekonomiezh 
Breizh en dazont, an ikastolas.

Goude lein da ziv eur hanter e veze stalioù-labour. An dud a zibabe un danvez-
labour hervez o c'hoant. Strolladoù kan, troidigezh, c'hoariva, klev-gwel, hag 
ur strollad evit sevel un niverenn eus " Wanig ha Wenig " a zo aet en-dro e-pad 
ar pemzek devezh en un doare ingal. Da c'houde ez ae an dud da aveliñ o fenn pe 
da welout tud ar vro ha da weladenniñ o labouradegoù (ur saverezh dluzed, ur 
saverezh istr ha milin-baper Bollore e Kaskadeg).

Goude koan ez eus bet aozet kalzig a draoù : ur veilhadeg aozet gant ar stajidi 



o-unan. Pedet eo bet Jean François Kemener da zont da ganañ ha tud ar vro a oa 
ivez kouviet da zont. D' ar gwener 29 eo deuet Youenn Gwernig. Abadennoù all 'zo
bet : c'hoariva gant ur strollad eus ar staj, c'hoariet eo bet " An diaoul aet 
da ael mat " gant R. Hemon (ABK niv. 89), abadennoù gant luc'hvannoù diwar-benn 
ar Gwatemala, ar Chili, ar c'hoariva gant Strollad Karaez hag hini ar Vro Bagan,
un teuzerezh e Kemper, Bro-Skos hag ar film " Marc'h du ".

Labour 'zo bet graet dre m' o deus an holl stajidi komprenet e rankent komz 
brezhoneg ar muiañ ma c'hellent evit ober araokadennoù ha dont a-benn d' ober 
eus ar brezhoneg o yezh pemdeziek. Dudiamantoù 'zo bet ivez ha kement-se en deus
roet tro d' an dud d' ober anaoudegezh ha da c'houzout ar pezh 'vez graet e 
Breizh.

Crash course brezhonek 1977 e Roazhon

Ouzhpenn kant den a zo deut da heuliañ kentelioù brezhonek dindan renerezh Per 
Denez. A vloaz da vloaz e kresk niver ar stajidi, ha teir sizhun a-raok an derou
e oa klozet an enskrivadurioù. 20 kelenner eus pep korn Breizh, brezhonegerien 
a-vikanik an darn vrasaù anezho o deus graet war-dro ar stajidi.

Eizh eur labour bemdez e-pad 6 devezh, setu aze roll meuzioù ar c'h-Crash 
Course. An holl a zo a-du bremañ evit lavarout ez eo efedus seurt kentelioù : 
pouez al labour a-stroll hag ar youl da zeskiñ, setu an daou nerzh a boulz ar 
stajidi da strivañ betek ar fin.

Tro hon eus bet da glevout prezegennoù digant L. Fleuriot ha Per Denez ha 
Strollad c'hoariva ar Vro Bagan a zo deut da c'hoari pezh Roparz Hemon " 
Meurlarjez " hag hini Karaez pezh Arrabal " Piknik 'pad ar brezel ". Ur film a 
zo bet bannet ivez " Marc'h Du " gant Ti re Yaouank Karaez.

Dre ma oa nebeutoc'h a dud dizesk a-grenn war ar yezh, e veze graet muioc'h gant
ar brezhoneg goude ar c'hentelioù, ar pezh a zo kalonekaus. Ar pouez a zo bet 
lakaet gant Per Denez, adalek an derou, war palioù ar c'hentelioù : 
adperc'hennañ ur yezh, ur sevenadur, hag e gwirionez an darn vuiañ eus an dud a 
oa deuet evit se, an douristed-int eo gwelloc'h ganto gortoz Gouelioù Kernev !
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Strollad c'hoariva Karaez

Strollad Karaez en deus displeget e bezh-c'hoari " Piknik e-pad ar brezel " e 
Kerglov, e Plistin, e Restparkoù (Poullaouen), e Toull-Vihan (Karaez), e Kleder,
e Roazhon, e bourk Poullaouen hag e Ti ar re Gozh Karaez e miz Mezheven ha 
Gouere.

Kregiñ a raio en-dro da c'hoari ar pezh-se e miz Gwengolo er c'hêriadennoù tro-
dro da Garaez (e stumm beilhadegoù gant ar film brezhonek " Marc'h Du " ha fest-
noz war-lerc'h) hag e meur a lec'h all e Breizh asambles gant Strollad Ar Vro 
Bagan.

Dizale ivez e vezo embannet ar pezh-se gant AL LIAMM o vezañ m'hon eus bet an 
aotre d' hen ober gant Arrabal. A-benn ar bloaz 'zeu e vezo savet ur pezh all 
gant Strollad Karaez ; dija eo bet skrivet an destenn gant un den eus ar 
strollad. Ar re a zo o chom e takad Karaez hag a blijfe dezho c'hoari pe 
labourat war-dro ar c'hoariva a vezo degemeret er skipailh.

Ur film brezhonek : " Marc'h Du " 

« Gwelloc'h eo stlejañ kouilhoned war an hent eget mont war stal ar 



c'higer» , eme Marc'h Du e penn kentañ ar film. Marc'h Du a zo istor ur marc'h 
eus ar vro bet gwechall o labourat douar hag a zo bremañ o labourat e Lok-Maria-
Berrien, o sachañ roulotennoù an douristed e-kreiz ar vro.

« Lod all er menezioù
Tud bras ha tud varrek
A ya dre an henchoù
Boulot ouzh o c'hezeg. »

Ur farserezh diwar-benn un doare touristelezh ez eo ; ober a ra anv ivez diwar-
benn kudennoù all eus ar vro. Savet eo bet gant tud eus Ti an Holl Karaez, 
sikouret gant ar c'h-Cave (St. Cadou). Ur film un hanter eur eo (super 8). Daou 
film a zo bet graet, unan e galleg hag unan all e brezhoneg. Ouzhpenn brezhoneg 
a zo en hemañ avat peogwir e kustum an douristed hag un nebeut re all kaozeal 
galleg ennañ. Prenet eo bet gant Skol an Emsav ha tu a zo da amprestañ anezhañ.

Devezh Langleiz e Gwened 

Un devezh a zo bet e Gwened en enor da Langleiz d' an 18 a viz Mezheven. Kroget 
eo bet an devezh gant un oferenn ha, war-lerc'h, ez eus bet prezegennoù war e 
oberennoù lennegel hag arzel. Ur film a zo bet diskouezet ivez ha digoret un 
diskouezadeg eus e daolennoù e Palez an Arzoù. E levraoueg-kêr e oa bet graet 
ivez un diskouezadeg lennegel gant dornskridoù raktresadennoù hor mignon aet da 
anaon.
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Bodadeg ar Vretoned divroet

Bodadeg-vloaz ar Vretoned divroet a zo bet dalc'het en Oriant d' ar 5 a viz 
Eost. Emañ e soñj ar gevredigezh-se sikour " Diwan " ha krouiñ ur " c'h-Club du 
livre breton " evit embann oberennoù skrivagnerien vreizhat evel ma ra endeo Al 
Liamm, Armor Editeur ha Nature et Bretagne ha meur a di gall.

Ar Priz " Morvan Lebesque " a zo bet divizet e reiñ er bloaz-mañ d' ur Breizhad 
a skriv e galleg.

Sonerezh ha kanoù-pobl Breizh e Bro-Japan

Gant Andrea ar Gouil ha Myrddhin o deus bet Japaniz evit ar wech kentañ un tañva
eus arz hengounel Breizh, e miz Mae. Ur ganerez hag ur soner-telenn eus ar 
C'hornog o deus diskouezet perzhioù dibar Keltia da arvesterien japanat an Norzh
hag ar C'hreisteiz a roas dezho un degemer a-zoare e Fukvoka, Osaka, Kyoto, 
Tokyo, Sendai...

O klevout sonerezh keltiek, eo bet souezhet Japaniz dre ma oa evito sonerezh-
pobl ar C'hornog brizhkanaouennigoù o tiverañ puilh eus kaoter ar " show-biz " 
amerikan pe c'hallek.

Selaou a reont Myrddhin hag Andrea hag e tizoloont un hengoun tost ouzh o hini, 
ur sonerezh keltiek doareek gant skeulioù pemptoniek ha testennoù meurzanevellek
ar gwerzioù (heñvel ouzh re o " myhios ").

E pep abadenn en em ziskouez o c'hizidigezh ha lod zoken a skuilh daeloù ! Ur 
seurt from n' en deus Myrddhin koun bezañ e welet nemet ur wech, en un nozvezh e
1972 e Landeda e Bro-Leon. Diskouez a ra se e c'hell bezañ ur genunvaniezh en 



tu-hont da veizerezh ar yezh. Kanañ a ra an daou arzour e brezhoneg hogen Ti ar 
Sevenadurezh a Roazhon en deus aozet e japaneg rolloù o reiñ diskleriadurioù 
diwar-benn pep oberenn, ar Gelted, Breizh, an delenn geltiek.

Myrddhin hag Andrea n' eo ket bet aesaet o labour avat gant Kannadti Bro-C'hall.
Eno ne c'houzañver ket e c'hell bezañ diskuliet bezañs ur vroad vreizhat, dezhi 
hec'h istor, he yezh hag he youl.

Japaniz ne ouient ket e oa Bro-C'hall liesdoare. Da Vyrddhin hag Andrea ar Gouil
e roer da c'houzout n' int ket kannaded sevenadur Bro-C'hall, ar sevenadurig a 
gredent diskouez doareoù anezhañ ne oa ket evit bezañ anzavet gant Aotrounez ar 
C'hannadti. Treitourien, mallozh ruz ! E gwirionez, gwelout danvez Breizh oc'h 
ober berzh, setu pezh en deus o direnket. Ha ma vije Breizh ha Bro-Japan 
bleunioù un hevelep liorzh !

R. C.
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Skolioù-mamm " Diwan "

D' al lun 23 a viz Mae he deus kroget skol-mamm Lambaol-Witalmeze da vont en-
dro. C'hwec'h bugel, etre daou ha pevar bloaz, a oa enskrivet er skol-se. E-pad 
ouzhpenn ur miz o deus c'hoariet an eil gant egile e brezhoneg.

Ar skol gentañ eo homañ, met re all a zo da vezañ digoret er bloaz a zeu un 
tammig e pep lec'h e Breizh (Ar Fouilhez, Kemper...). Diwan a zo ur gevredigezh 
diskleriet hervez lezenn 1901. N' eo ket harpet c'hoazh gant ar c'huzulioù-kêr 
pe departamant met ma 'z a mat ar skolioù en-dro e vo sikouret hepdale moarvat.

Evit kenderc'hel gant he stourm e rank " Diwan " bezañ sikouret dreist-holl e-
keñver arc'hant, rak ar skolioù a zo pe a vo savet gant " Diwan " n' int ket 
skolioù prevez ma ranker paeañ evit enno.

Ma fell deoc'h o dije ar Vretoned yaouank ar gwir da gomz o yezh er skolioù e 
c'hellit sikour " Diwan ". Bez' e c'hellit da skouer kas arc'hant da " Ziwan ", 
niverenn-kont 0 33 9843 9001 Crédit Agricole de Ploudalmezeau.

Evit gouzout hiroc'h diwar-benn ar skolioù a vo savet e bloaz a zeu skrivit da 
René L'Hostis, Ker Avel, 29263 Lambaol-Witalmeze.

Pladennoù 

Degouezhet ez eus ganeomp ur bladenn nevez gant Jean François Kemener : " Chants
profonds de Bretagne " embannet gant an Ti Arion.

Klevet hor boa dija komz anezhañ warlene e Kan ar Bobl. Ar priz kentañ a oa deut
gantañ. Er bloaz-mañ c'hoazh eo deut ar maout gantañ evit ar c'han a boz. J. F. 
Kemener a zo ur c'haner yaouank ugent vloaz hag a vez atav brezhoneg gantañ er 
gêr. Desket en deus kanañ gant e vamm : p' edo bugel e lavare ar sonioù war he 
lerc'h. Hi he doa desket anezho gant he mamm hervez lezenn ar vuhez a-wechall. 
Ne gan ket J. F. Kemener kanaouennoù a boz nemetken met ivez kan ha diskan gant 
Eric Le Marchand eus Poullaouen.

War golo ar bladenn e kaver ar c'homzoù skrivet e galleg nemetken ! Piv a gavo e
walc'h ? Ar Vretoned ne gomprenont ket mat yezh Kemener pe an nannvrezhonegerien
gant an destenn c'hallek dindan o fri ? Ur fazi eo d' hor soñj bezañ chomet hep 
lakaat ar c'homzoù brezhonek war ar golo. Pinvidigezh sevenadur Breizh a santer 
amañ a zo pinvidigezh ur bobl a rank bezañ diskouezet d' an holl Vretoned rak an



teñzor-se a zo deomp holl. Setu ar rebech a c'heller ober d' ar bladenn.

N' eus amañ nemet sonennoù a boz kanet en un doare hengounel. Kaer kenañ eo an 
doare da ganañ hag an tonioù a zo bet dastumet gant ar c'haner e-unan. Ar 
ganaouenn " E-kichen Chapel Sant-Laorañs " a gont istor un «desertour» en deus 
lazhet e gabiten. An holl gomzoù a zo komzoù kozh dastumet gant ar c'haner. " 
Gwerz Skolvan " a gaver er bladenn gant komzoù disheñvel diouzh ar re bet 
dastumet gant Kervarker. Dre vras ez eo kanaouennoù trist ha melkonius e kan 
Kemener. Ur bladenn gaer ha plijus tre da selaou gant komzoù ken dedennus hag ar
sonerezh.
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Prosez an F.L.B.

Echu eo abaoe an 30 a viz Meurzh Prosez an F.L.B. dirak al Lez a Surentez. Seizh
" emrener " e oant. Daou anezho a zo bet didamallet : Kaou Puillandre ha Ronan 
Kerhousse. Tri all zo bet goursezet : Yann Puillandre, Aime Lebreton ha Andre ar
Gall. Menel a ra daou all : Yann-Charlez Denis ha Yann Laluyaux hag a ranko ober
tri bloaz prizon evit an hini kentañ hag unan evit an eil.

Netra ispisial er prosez-se. Un dra a zo sur : n' eo ket bet torret hor penn 
dimp gant an darvoud-se... Evit meur a abeg moarvat : Da gentan dre m' o deus 
tavet a-ratozh-kaer ar skingomz hag ar c'helaouennoù " rannvroel " war ar 
gudenn. Hogen, gwir eo ivez, ne ra ar binvioù-kelaoua nemet dameuc'han stad-
spered o selaouerien pe o lennerien ha setu perak ez eus arbennoù all da lakaat 
e penn-kont. Da skouer n' eo ket bet aozet mat ar bruderezh, o vezañ ma ne 
hañvalae ket an damallidi o-unan bezañ gwall c'hredus evit en em zifenn ha dre 
ma 'z eo aet e bruzhun ar C'homiteoù Enep-Gwaskerezh, ne chom diouto ken nemet 
tasmantoù. Met ar pennañ arbenn eo diseblanted ar bobl ken dispis ha ken 
forc'hellek ma 'z eo eviti lavarenn pe gentoc'h ar valbouzadenn distaget gant an
tarzhadennoù.

Honnezh eo, d' am meno, ar gentel gentañ a zo da dennañ eus ar Prosez : ne gred 
den ebet ken e seurt doareoù-stourm : nag ar bobl, nag an Emsav na zoken an 
damallidi hag o skoazellerien. Un hent-dall ha setu tout.

Koulskoude e kavan direizh ne vefe ket harpet an dud arestet gant ar strolladoù 
breizhat, pe bolitikel pe sevenadurel e vefent. Larout a ran va soñj evit ma 
vefe tu da dabutal ha da sklaeraat ar mennozioù.

Ha n' eus forzh pegen diheñchet e vezer, hon eus gwirioù denel ma tle ar Stad o 
anzav ha doujañ dezho. Ar pezh ne ra ket adalek ma laka war droad lez-varnioù a 
seurt-se gant galloudoù dreist-ordinal.

Techet e vezer da gemer paotred an F.L.B. evit « lakaerien bombezennoù ». Ur 
fals-meizad, ur ger touellus eo hag a zo bet graet implij dioutañ un tammig re 
e-doug ar Prosez, ken gant tamallidi 'zo, ken gant ar Prokulor-meur. E 
gwirionez, al lakaer-bombezennoù a zo anezhañ muioc'h eget ul lakaer-bombezennoù
: un den revoltet eo. N' eo ket em bije c'hoant da reizhabegañ n' eus forzh 
peseurt emsavadenn. N' heller ket lakaat er memes sac'h an emsavadenn a c'horren
eus gwallc'hoantegezhioù ar galon pe eus nerzhioù-kuzh an diemskiant hag an hini
he deus he fenn-abeg e merzadur an Talvoudoù. Ac'hanta, aes eo divinout e 
peseurt rummad e tleer lec'hiañ hon tarzherien. Un devezh bennak en deus 
dichañset d' o speredoù diveuziñ eus latar an ideologiezh moredus o ren er 
gevredigezh. Meizet ganto na pegen mantrus, na pegen dinatur edo stad o bro pe o
renkad kevredel, n' int ket bet evit gouzañv seurt direizhder.
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Netra souezhus e kement-se. Soñj am eus zoken da vezañ klevet an Ao. Martray e-
unan, e-pad Prosez an F.L.B. e 1972, ma oa bet galvet evel test, o tistagañ 
seurt bommoù, hag eñ medalennet hag enoret gant ar gouarnamant. « Me, emezañ, a 
vije bet an hini kentañ oc'h ober implij eus ar feulster ma ne vijen ket bet 



deuet a-benn (a rae van da grediñ) da reiñ ul lañs nevez da ekonomiezh Vreizh 
adalek ar bloaz 1964 » (just d' ar c'houlz ma oa anat d' an holl e oa pep tra o 
vont war an diskar... en abeg da bennadurezhioù evel an Ao. Martray). Mont a ran
pelloc'h c'hoazh, n' on ket prest zoken da ganmeuliñ an Emsevel etikel ma ra 
implij eus ar feuister emdarzhek. Dipitus eo zoken e vefe kollet amzer ha 
foranet en en aner ur bern nerzhioù e stourmadegoù n' hellont kas da netra... 
nemet da brosezioù nevez ha d' an toull-bac'h. Hogen evel-se e vo kont e-keit ma
ne vo ket stummet a-walc'h ar speredoù ha ma kendalc'ho gwikefre ar Stad da 
valañ hor fobl. Hag, en ur stumm, gwell a se e vanfe c'hoazh e Breizh tud darev 
da nac'h ha d' en em sevel. Dougen a reont testeni n' eo ket posubl bete-vremañ 
chatalaat, dizenelaat an holl digastiz. Gwell a se ne vefemp ket kouezhet 
c'hoazh penn-da-benn e sevenadur ar chewing-gum.

Evit ar Stad hag he foliserien, n' emañ ket ar strolladoù politikel hag a gred e
stourm ar minorelezhioù da lakaat war ar memes troad hag ar re all. Arabat 
ankouaat ez eo bet difennet ouzh U.D.B. kemer perzh en un diviz war R.T. III. 
Klask a ray dalc'hmat divrudañ an dud hag ober ar c'hemmesk gant ar sponterien. 
Diwar va c'houst em eus komprenet se n' eus ket pell, pa 'z eo deuet ar P.J. d' 
am gervel war zigarez un diskleriadur bet aozet sañset d' ar soudarded da zougen
o armoù ha da dennañ war ar vicherourien. N' eo ket ret bezañ gwall fin evit 
divinout gant piv e oa bet aozet seurt diskleriadur ! Kaer e vo ober, emaomp e 
riskl da vezañ tamallet, divrudet, dismegañset, furchet ha me oar ha n' eus 
nemet un emzalc'h da gaout e-keñver seurt enebiezh : bezañ direbech ha kreñv. 
Seul vuioc'h e stouimp hor penn ha seul vuioc'h e vezimp heskinet. Evel ma skriv
Soljenitsyn en " Dervenn hag al Leue " : « Ar pezh a gavan souezhus, e-pad un 
hanter-gantved, er bed a-bezh, n' eo bet komprenet gant den un dra hag a zo eus 
an eeunañ : n' o deus aon nemet dirak ar c'hreñvder hag an nerzh-spered. Ar re a
bleg a vez flastret » (p. 196 - Seuil).

Ret eo kondaoniñ ar sponterezh. Ur yezh eo ha n'hell ket bezañ intentet gant ar 
boblañs. Hogen, evit an abegoù merket ganin, e kredan e tleer skoazellañ ar re a
ra implij eus seurt feulster. Al lakaerien bombezennoù n' int ket furlukined, 
tud revoltet ne lavaran ket, da laret tud hag a nac'h ar pezh a zo 
dic'houzanvadus. Dimp-ni d' o sklerijennañ, da heñchañ anezho etrezek an 
Dispac'h, da lavarout eo da ginnig dezho hentennoù ha palioù. An doare nemetañ 
eo da lakaat ar re galonekañ eus hor c'henvroiz da zont da vezañ gwir 
stourmerien.

F. KERRAIN.
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Ur sell war 1976 : Gouere - Eost

3 a viz Gouere. - Lakaet eo bet da darzhañ ti E.D.F. Teurgn (Tours) gant an 
F.L.B. e Bro-C'hall evit enebiñ ouzh an tredanvaoù derc'hanel.

6 a viz Gouere. - Skrapet 'z eus bet daou bezh-arrebeurl e ti ar barzh Youenn 
Gwernig en Uhelgoad, gant daou urcher. Abaoe tri bloaz e nac'h Youenn Gwemig 
paeañ e skodenn radio-tele en abeg d' ar plas dister a vez roet d' ar brezhoneg 
enno.

- Adarre ez eo bet barnet Korsikiz e Lezvarn Surentez ar Stad e Pariz. Tamall a 
reer da Serge Cacciari, 24 bloaz, bezañ tennet war CRSed.

7 a viz Gouere. - Adembannet eo gant Al Liamm " Yezhadur bras ar brezhoneg " 
Frañsez Kervella.

8 a viz Gouere. - Un beleg hag un implijad eus Aveyron (Okitania) o deus bet bep
a 1 000 lur tell-gastiz da baeañ gant lezvarn Rodez. Kaset o doa o levrig-
soudard en-dro evit sevel a-enep da astenn al Larzag. 13 den o deus graet evelto
da heul ar prosez.



9 a viz Gouere. - Da Saarbrücken (Bro-Alamagn) ez a Glenmor da ganañ ha da 
Gasals (Okitania) a-raok dont en-dro da ganañ du-mañ.

11 a viz Gouere. - Kondaonet eo Serge Cacciari da 10 vloavezh toull-bac'h da 
geñver eil prosez emrenerien Gorsika. E kounnar ez a Simeoni e fin ar prosez.

14 a viz Gouere. - Tremen 2 000 den a gemer perzh e " C'hoarioù Langonned ", 
gouel bras aozet gant tud ar barrez ha bagad Bleimor.

- E-keit-se ez a bagad re gozh Kemper da hejañ o reorioù er Champs-Elysées da 
geñver Gouel ar Republik dirak tankoù an arme c'hall ha dindan selloù godiser 
pennoù-lu ha pennoù-stad.

15 a viz Gouere. - Skarzhet eo kuit ar c'hazetenner Jack Erwan eus Skingomz 
France-Musique. Ober a rae war-dro an abadenn " La chanson " ha boas e oa da 
skingas kanaouennoù eus Breizh, Okitania, Korsika, Euskadi hag all.

17 a viz Gouere. - Daou benn-stad an Apartheid a zo drouklazhet e Johannesbourg 
(Su-Afrika). Bernioù tud a vo harzet da heul an darvoud.

18 a viz Gouere. - " Nag ar vazh, nag ar vezh " a zo anv un film nevez gant 
Philippe Cassard a-zivout kudennoù liesseurt ar vro.

19 a viz Gouere. - Da heul prosez Cacciari, e tarzh 18 bombezenn dre Gorsica a-
bezh. An " nozvezh-c'hlas " -se (evel ma 'z eus bet graet anezhi) a lavar an 
F.L.N.C. bezañ kiriek anezhi ha diskleriañ a ra : « N' eo ket bet damantet ouzh 
hor c'hamarad Cacciari, ne vo ket damantet ganeomp kennebeut ouzh ar Stad 
C'hall, e vevelien hag e nerzhioù-aloubiñ ». En hevelep nozvezh ez eo bet taget 
gwreg Cacciari ha gwall-c'hloazet he fenn. Kaset eo bet d' an ospital.
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20 a viz Gouere. - Krog eo Lanza del Vasto, 75 vloaz, gant ur stourm-naon e-pad 
ur sizhunvezh evit sachañ evezh an dud war gudennoù ar gremm derc'hanel. Kroget 
en deus e stourm en ur aloubiñ tachenn dredanva derc'hanel Creys-Malville 
(Okitania).

21 a viz Gouere. - 100 000 den en em vod e Vergara da geñver kantved deiz-ha-
bloaz diskar breudoù bet roet da Euskariz (fueros). Goulennet o deus groñs e 
vefent roet en-dro gant Stad Spagn.

- Drouklazhet eo kannad Bro-Saoz en Iwerzhon en ur ser gant e sekretourez e 
Dulenn. Da heul an drouklazh ez eus bet harzet 13 den eus an I.R.A. Tamallet eo 
bet gant an I.R.A. ofisial seurt oberennoù feuls ha ne c'hellont nemet daleañ 
stourm pobl Iwerzhon.

24 a viz Gouere. - Mont a ra en-dro an drevadenn-vugale vrezhoneger bet savet 
gant Yann-Ber Duval e Karaez.

25 a viz Gouere. - Kenkiz ur jeneral a zo lakaet da darzhañ e Bastia gant an 
F.L.N.C. Rebechet e oa outañ bezañ diskleriet traoù enep korsikat. Da heul an 
darzhadenn e tiskleir Georges Marchais a dremen e vakañsoù du-hont « n' eo ket 
un dra sirius stourm evit an emrenerezh ».

26 a viz Gouere. - E-pad m' emañ an douristed o sellout ouzh korolladegoù 
gouelioù Rouanezed Kernev e Kemper, e tarzh ur vombezenn e ti ar B.N.P.

27 a viz Gouere. - Stivell ha Glenmor e Kallag : 4 000 den.

28 a viz Gouere. - Lakaet eo bet archerdi nevez Lokronan da darzhañ.

- Ar Peñseg, kannad sokialour, a gas ul lizher-digor da vinistr an deskadurezh 
evit goulenn ma vefe kelennet brezhoneg er skolioù en un doare reizh.

30 a viz Gouere. - Daleet eo gwerzh daou bezh-arrebeuri Gwernig e Brest.



2 a viz Eost. - Lakaet eo bet da darzhañ ti tailhoù Brest.

4 a viz Eost. - Embannet eo bet war ar gelaouenn Play-Boy, e-touez 
luc'hskeudennoù merc'hed ha paotred noazh-pilh, ur pennad-kaoz gant Per-Jakez 
Helias, noazh e benn...

8 a viz Eost. - E framm an darempredoù etre Korsika ha Breizh ez eus bet 
kenaozet un darzhadeg e Bastia hag e Gwened war un dro.

9 a viz Eost. - Sonadeg Alan Stivell e Brest : 5 000 den.

10 a viz Eost. - Tri bugel a zo lazhet gant an arme saoz e Béal Fearste.

14 a viz Eost. - Sonadeg Alan Stivell en Oriant : 7 000 den.

22 a viz Eost. - Ouzhpenn 20 000 den, maouezed dreist-holl a zo en em vodet e 
Béal Fearste da geñver ur " vanifestadeg evit ar peoc'h " en desped da 
c'hourdrouzoù an I.R.A. Krouet eo " Strollad ar maouezed evit ar peoc'h ".

23 a viz Eost. - Lidet eo bet kentañ deiz-ha-bloaz emgann Aleria dre lakaat da 
darzhañ ar c'hav gwin lec'h ma oa bet an emgann. Max Simeoni hag e gamaraded a 
ya da guzhat er strouezheg.
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29 a viz Eost. - Tremen 100 000 maouez a ziskenn er straedoù e pep lec'h dre 
Iwerzhon evit goulenn ar peoc'h. Evit ar wech kentañ o deus kerzhet skoaz-ouzh-
skoaz maouezed eus an daou du (Unionists ha Broadelourezed). 59 farrez ha 400 
strollad eus Iwerzhon ar C'hreisteiz o deus kaset o harp dezho.

BREWALAN.
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Adolf RUDNICKI

Istor ur banne te

NOTENN. - Adalek 1953 betek 1968 en deus Adoif Rudnicki embannet bep 
sizhun, e-barzh ar gelaouenn " Swiat " (Ar Bed), ur sizhunieg eus Warsawa, ur 
rummad pennadoù anvet Follennoù Glas. Ar pennadoù-se a ya d'ober un dek levr 
bennak eus oberenn Adolf Rudnicki, a zo bet brudet gant ar skinwel hag ar 
fiñvskeudenn koulz e Bro-Bolska hag en estrenvo.

Un dibab kentañ eus e bennadoù, dindan an anv Follennoù Glas eeun-hag-
eeun, a zo bet embannet e Pariz e 1968. E seizhvet levr bet troet e galleg, 
Dec'h da noz e Warsawa, a lak ac'hanomp da lavarout eo stag Rudnicki ouzh an 
trede froudad el lennegezh poloniat : hanter-hent etre ar skrivagnerien ofisiel 
ha re an eneberezh.

Kement a gaver e buhez ur vro sokialour, ar pep gwellañ evel ar pep 
gwashañ, emzispleg sebezus al lennegezh koulz hag ar vosenn stalinat hag an 
dotalitouriezh, kement-se a vez displeget er Follennoù Glas, hep lubanerezh hag 
hep kasoni evit forzh peseurt « kamp » e vefe, en ur yezh klaeel, war un dro 
pinvidik ha digamambre.

Pe e vefe prederiet gant Dostoievski ha Kafka, pe e komzfe eus marv 
Marilyn Monroe, eus ar gordenn a zo bet darbet dezhañ echuiñ er penn anezhi, eus
klozadur da vat ar pennad yuzev en Istor ar Pologn, eus kampoù ar marv, eus ar 
vombezenn atomek, eus ur pezh-c'hoari gant Ionesko, eus ur frazenn gant Camus, 
eus ur film gant Chabrol, pe e savfe danevelloù, parabolennoù, evezhiadennoù war
ar vuhez pemdeziek e Warsawa, Pariz, Moskov ha Praha, atav eo eus mab-den e vez 
Rudnicki o komz, eus e amzer-da-zont - neuze ne vern e vefe eus Kornog pe Reter.

Ha kement-se a ra da Adolf Rudnicki bezañ hollvedel - bezañ a-benn ar fin 
un den na c'heller ket tremen heptañ.

J. Y. ERHEL.

E Warsawa, e 1912, eo bet ganet Adolf Rudnicki. E 1932 eo bet embannet e 
oberenn gentañ, ha nebeut goude ur romant a spontas an dud ken du e oa ar 
skeudenn roet ennañ eus an arme. Galvet eo bet da soudard e miz Owengoio 1939. 
Diwezhatoc'h e teu a-benn da dec'hout diouzh ar ghetto e-lec'h ma varv an darn 
vrasañ eus e dud. Betek 1958 e skrivo dreist-holl diwar-benn merzherinti 
Yuzevien Bolonia. Embann a ta ivez e bennadoù anvet Follennoù Glas. Bremañ emañ 
Adolf Rudnicki o chom e Pariz.
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Gant Per Denez eo bet lakaet ar skrid e brezhoneg. Berzet gant an 

evezhierezh, ne oa ket bet embannet an destenn-mañ e poloneg. Ar mouladur 
brezhonek anezhañ eo an hini kentañ graet biskoazh. Gant se ez eo dalc'het gant 
Al Liamm ar gwirioù adembann. Setu an eil gwech e c'hoarvez d' Al Liamm bezañ an
hini kentañ oc'h embann ur skrid difennet e bro-c'henidik ar skrivagner. Ur 
skrid a seurt-se a oa bet embannet dija en niverenn diwar-benn bro-Gatalonia, 
difennet ar wech-se gant evezhierezh Franko : « Pa ne varver ket en aner » (Niv.
98). " Joan Catala " e oa bet sinet ar pennad ; met e gwirionez e oa bet savet 
an danevell gant unan eus skrivagnerien vrudetañ Katalonia. Gant Per Denez e oa 
bet graet an droidigezh ivez.

* * *



« Petra. 'maout oc'h ober aze, gastoù ? Da belec'h emaout
o vont ? »

Eus a-dreñv ma c'hein em boa klevet ar vouezh. Hep teurel evezh pelloc'h e
oan aet d' ar red e-barzh an trepas, nemet eno e oa o stankañ an hent ouzhin ur 
mell soudard spontus all, gantañ en e dreid pezhioù heuzoù ponner, erc'h warno ;
setu oa dav din diwall na vije flastret din ma zreid, ma faour kaezh treid 
noazh. Eus an heuzoù-se e save un dra bennak gourdrouzus, e-giz e sav eus un 
nozvezh goañv, ma c'hell forzh petra c'hoarvezout pa eo ken bresk korf un den ! 
Spontet oan bet gant an dud o tont ken trumm em zi ha bez e oa c'hoazh o 
tregerniñ em skouarn trouz skiltr ha diastal sonetenn an nor-dal. Gouzout a 
ouien mat e oa tud an ti war o api, hag int bet dihunet war un dro ganin, digor-
bras o skouarn, laouen na vije ket taolet pled outo, laouen e vije taolet pled 
ouzh unan a oa just o paouez dont da chom en o c'hichen. Anat eo e ouien mat 
perak e oa deut ar re-se, met ne oan ket o c'hortoz anezho da zont ken abred ; 
emichañs n' em boa ket taolet evezh a-walc'h ouzh un dra bennak, ne vezen ket 
evezhiek a-walc'h, ne vezen ket evezhiek dreist pep muzul. Bez' o doa bet 
ac'hanon gant o c'huzulioù dibaouez da ziwall, ha paouezet em boa da vezañ 
evezhiek dreist pep muzul, an dra-se oa bet ar fazi graet ganin. Met ne oa ket 
mui ar mare da brederiañ war ar fazioù am boa graet, atav e reer fazioù ; eus ar
gegin e teue bremañ ma chañs d' en em saveteiñ ! Er gegin e oa tu d' ober ur 
bern traoù ! Er gegin, da skouer, e c'hellfen ober din ma-unan ur banne te...
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Ha setu ma oa dalc'het ma spered gant ar menoz-se, evañ ur banne te, ar 

c'hentañ ar gwellañ. Hag ur souezh e vefe, en defe c'hoant un den, bet dihunet 
e-kreizig-kreiz an noz, da zegas un tammig gwrez d' e vouzelloù aet sec'h, da 
evañ un dra bennak tomm-berv ? Dija, un nebeut munutennoù a-raok, en ur wiskañ 
ma dilhad, hag en ur ober nouspet jestr sot trapenn d' am nerioù, dic'houest da 
skouer da lakaat ma stammenn war an tu mat, ha kement-se evidon a zo un arouez 
a-bouez, dija em boa pedet hag aspedet ar soudard kentañ da lezel ac'hanon da 
vont d'ar gegin da fardañ din ma-unan ur banne te. Soñjal ' ra din e oa chomet 
hennezh en entremar ; o, evel just n'en doa termet nemet amzer ul luc'hedenn, ul
luc'hedenn a druez e oa bet, marteze ul luc'hedenn a ziemglev gant ar re o doa e
zihunet, eñ ivez, eveldon, e-kreizig an noz. Graet em boa va mad eus e 
luc'hedenn entremar evit ober ul lamm war-du ar gegin. Siwazh, e toull an nor e 
oa un eil soudard o c'hortoz, rustoc'h, gwashoc'h ar gourdrouz ennañ. Mil foutre
kaer a rae hennezh eus ma banne te, a-bouez e benn e youc'he e oa dav din bezañ 
prest diouzhtu.

Ne oa trouz ebet e lec'h all ebet en ti, neuze 'ta eo evidon e oant deut, 
evidon-me hepken. Ne oa den ebet en ti, nemedon-me, o tedennañ anezho. Bountet 
oan bet e-barzh ar gambr gant an eil soudard hag o-daou bremañ e raent din 
hastañ. Dre greiz gwiskañ ma dilhad, evel ma roent din an urzh d' ober, e 
tisplegen dezho, ur wech muioc'h, em boa ezhomm da gaout ur banne te. « Me ' 
fell din bezañ sklaer ma spered, me ' fell din bezañ kreñv evit talañ ouzh 
diaesterioù an noz. » Hag int, o isañ an eil egile, an eil o tisplegañ e oa ar 
wirionez rik a zeue gant egile, o-daou e klaskent, en ur c'hoarzhin, va lakaat 
da grediñ e oan kreñvoc'h eget na soñje din. « N' eo ket ar wech kentañ e 
c'hoarvez deomp tennañ unan bennak eus e di e-kreiz an noz hag e-kreiz ar goañv,
ha gouzout mat a reomp penaos e tremen an traoù... Da-unan e vezi sebezet gant 
an niver traoù az po soñj diouto en noz-mañ ! »

Neuze 'ta e oa ar re-se soudarded gourdonet da sammañ tud dizifenn e-kreiz
an nozioù-goañv, ha dichipot e tiskouezent petra a ouient ober. Ne vezin ket 
lezet da gaout ma banne te, war zigarez ebet ne vezin lezet da gaout ma banne te
!

351
Lakaat a ris ma dilhad, dija ne grene ket mui ma daouarn, sioul e skoulmis

lasennoù ma botoù uhel, botoù all am bije dleet dibab, ar re solutoc'h, evit ur 
seurt nozvezh goañv, o, na pegen skañvbenn e vezan atav ! Lakaet em boa ma 
mantell, prest e oan da vont er-maez pa zeuas ar soudard kentañ da reiñ din, ha 



me sebezet-holl, ur werennad te. Moarvat en doa tommet ar banne te e-keit ma oan
oc'h en em wiskañ ; n' em boa ket gwelet anezhañ zoken o tont er-maez eus ar 
gegin. Bez' em boa bet ma banne te, neuze ne oa ket kollet pep tra.

Dirak an ti e oa ur c'harr bihan o c'hortoz, digor-bras an norioù anezhañ.
Ouzh ar rod e oa ur soudard maneget e zaouarn, sanket en ur mell mantell feur, 
en e gichen ur soudard all gwisket ken tomm hag eñ. Gant ma daou soudard e voen 
bountet war an azezenn a-dreñv, hag int goude da vont en o c'hoañzez a bep tu 
din. Loc'hañ a reas ar c'harr, yen-skorn e oa an noz, didud ar straedoù, met e 
pep lec'h e veze santet mat e oa soudarded estren war vale. Ouzhpenn ur wech e 
voe harpet hor c'harr, bannet e veze sklerijenn ouzh hor fas, hiroc'h amzer ouzh
ma fas-me eget ouzh fas ar re all. O faperioù a dalveze dezho kaout merkoù 
digustum a zoujañs eus perzh ar bagadoù-evezhiañ. Lezet e vezemp da vont hep an 
disterañ diaester.

Gant ar soudard en doa degaset din ur banne te e veze kontet ma 
c'hlemmadennoù ; trevezañ a rae ac'hanon evit ober d' ar re all c'hoarzhin : « 
Arabat memes tra nac'h ur banne te ouzh un den a sacher er-maez eus e di e-kreiz
un nozvezh goañv... » Barrek e oa da gemer ma zon-mouezh en un doare souezhus, 
me ma-unan em bije kredet e kleven ac'hanon-me o komz ; ha padal n' em boa ket 
c'hoant c'hoarzhin.

Ar soudard ouzh ar rod a droas war-du ennomp.

« Ur sakre louarn fin ez eus tres warnañ da vezañ... Mat ac'h eus graet o 
virout outañ da vont e-barzh ar gegin... » 

Ne rannas ar soudard grik ebet diwar-benn ar banne te en doa degaset din. 
Peget e oa an aon ennañ, me 'gav din. E-barzh ar c'harr en em santen paket gant 
un enebiezh ferooc'h c'hoazh. Kompren a ris n' em boa, en nozvezh goañv, tamm 
skoazell ebet da c'hortoz digant den.
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Yann TILLENON

Da geñver deiz-ha-bloaz kentañ marv

YANN-KEL

... evidomp ha da viken
ne vo eno 'met ur vleunienn :
Nemet ar vleunienn diwanet
Diouzh gwad hor breur yaouank lazhet.

Youenn GWERNIG, 
Gwerz Ti-Voujered.

Da anaout a raen nemet diouzh da welout, moarvat e oan-me dianav dit... Un
den out bet a zalc'han stad anezhañ. Setu-te lakaet da anv war roll an 
emsaverion aet diouzh ar bed. Stourmet hoc'h eus en Aljeria e 54, gant Makno en 
Oukrainia, e Krondstadt, e Berlin, e Pariz, en Amerika gant Sacco ha Vanzetti, e
Bro-Spagn gant Durutti, Puig Antich... Lazhet e pep lec'h, war an dachenn pe en 
toull-bac'h, dindan an heol pe zindan al loar. Marv boureviet gant fliked pe 
fuzuilhet gant soudarded. E pep lec'h, e pep amzer, oc'h bet marvet evit an 
trec'h, trec'h ar vuhez : ar frankiz. Evel tud : war-sav. O stourm gant ho 
preudeur, er parkoù, er straedoù, er menezioù. Sonn, dindan bannieloù an neñv, 
oc'h kouezhet en emgann e pep seurt broioù. N' eus evit an Emsav, brasañ enebour
ar gevredigezh-mañ, na tud veur, nag harozed, nag oferenn, na prezegenn 
bompadus, hogen bez' ez eus kamaladed, kamaladed na oufemp morse disoñjal.
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Mar en deus Doue krouet ar bed, ar vourc'hizion hag o c'hendirvi, ar 

vurevveliourion, o deus hen adstummet penn-da-benn, hervez o ezhommoù a anvont «
an armerzh» . Abaoe ma 'z eus anezho eo Doue ar varc'hadourezh, hag e framm : an
arc'hant. Gwall-gamm eo deut da vezañ an douar. N'eo ken nemet ur sac'h ramzel a
varc'hadourezhioù o treiñ en hollved. Dre gement lec'h ma tremen, e kav hor sell
ar varc'hadourezh. N' eus mui lec'h ebet n' emañ ket ar c'henderc'h arnevez 
ennañ, ar pezh a zo en tu all d' hon ezhommoù. Ac'hano eo e teu an droug. Hogen 
ar wikefre a-vremañ he deus graet kalz muioc'h eget na zlee ober, en tu all da 
gement tra a c'hellfemp gortoz, he brasañ dislavar zo ivez brasañ chañs an 
Emsav. Ar bed a anavezer en deus torret an idoloù kozh, skubet hogos an holl 
c'hravezioù, ha ret eo dezhañ bremañ, krouiñ ideologiezhoù nevez da zisrannañ an
dud evit o sujañ. Rak an Doue nevez n' eo mui ideologiezhel ken, un dra 
bleustrek eo : ar moneiz. Un Doue galloudus-meurbet a c'houlenn krenn bezañ 
azeulet. A-feur m' en deus ar c'hevala en em ledet dre nerzh ar politikerezh 
evit preizhañ tra ar re all er bed a-bezh, en deus ivez unvanaet ar bed-mañ. 
Kroget en deus en holl bobloù, pobloù Breizh ha broioù all, evit aloubiñ ar 
vuhez kumuniezhel. Azeulidigezh an arc'hant he deus gwriziennet en holl vroioù. 
An neb zo dienez gante pe binvidik-mor a zo ret dezhañ kouezhañ war benn e 
zaoulin dirazañ. Ni 'zo bremañ er prantad istorel na c'haller ket bevañ 
diarc'hant. Ret eo kaout arc'hant evit bevañ ha bevañ a reer evit gounit 
arc'hant. Diazez al labour n' eo ket ober un dra bennak evit mad ar re ez omp o 
vevañ en o zouez, na dreist-holl ar blijadur a zegas, evel just. Evit terriñ e 
naon, evit mont da lojañ en ur c'hraou pe, en un HLM..., evit bezañ gwisket 
brav, gwisket e gwenn pe e du, pe gwisket paour-glez, evit mont da staotañ pe da
gac'hat ivez, eo ret bezañ un den a-zoare, diouzh an dibab, unan sujet mat. Un 
den a c'hell goulenn : « Pegement a rankit da gaout ? Pegement a zo dleet deoch 
evit an dra-se ? ». Ur c'hras vras zo ret d' an nen da gaout evit ober an dra-se
: bezañ un tammig gwenneien en e yalc'h, diyalc'hañ, paeañ dre ziaraok ivez.
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Gwechall-gozh e oa... e oa tud war an douar o vevañ eürus... abalamour ma 
vevent dieub. An dud-se a reer tud « ouez » anezho bremañ... Edont oc'h en em 
servijout en natur vrokus eus ar pezh o doa ezhomm. Ne oant ket o servijout, e 
servij netra. Disuj e oant... Holla 'ta ! An dud-se ne ouient ket petra 'oa 
bezañ sklaved, petra 'oa « labourat » hag evel just ne oa ket eus ar seurt ger 
en o yezh. Alies o doa an hevelep ger evit komz diwar-benn pesketa, chaseal ha 
c'hoari. Seurt tud ez eus dibaot anezho bremañ. Un nebeut a gaver c'hoazh en 
Afrika, en Amazonia hag en Aostralia ivez, m' o anver ar « Yir yironed ». Eürus 
e vevent hervez o giz bevañ, zoken pa n' o devoa nemet a-walc'h da vevañ 
disterig. Bevan kenetrezo e peoc'h a raent, hag e-kreiz ar plijadurezhioù... 
Boutin 'oa pep tra kenetrezo. An natur a zegase peadra da vevañ disoursi... 
Gellout a raent prizout bannoù kentañ an heol c'hwek e-pad an nevez-amzer, 
c'hoari war ar geot o c'hlazañ, sellout ouzh an delioù hag ar bleunioù nevez o 
wiskañ skourroù ar gwez... O c'hortoz gant ur mousc'hoarzh ar frouezh a 
c'hallent kemer hep goulenn digant den ebet, hervez o ezhommoù, hep ma ve 
laeroñsi, evel al laboused a-raok displegañ o sonioù drant... Evelato ned eo ket
dav distreiñ pell en istor betek an amzerioù-se, ur c'hantved a-wechoù zo a-
walc'h, ken a gavfemp anezho adarre : Ar prantad yac'h en e reolenn c'hoazh, 
heñveloc'h ouzh ar mare kozh a zaou pe dri mil vloaz eget ouzh hon hini. Ar 
prantad ma kenderc'he darn vrasañ an denelezh a-ziwar ar maez hervez hec'h 
ezhommoù ivez, ezhommoù ar familh, hep ma ve ar gwellañ dezhi moneizañ. Re 
dechet eo un darn eus tud al luskad emsavel e Breizh hiziv d' ankounaat an 
abegoù o deus bet int o-unan da sevel a-enep d' ar Stad c'hall en o yaouankiz. 
Ha n' eo ket a-enep da 'r bed greantel euzhus a anavezer bremañ o deus savet ? 
Evit abegoù pleustrek, er-maez eus pep ideologiezh enta, evel ma reas an 
emsaverion gentañ er c'hantved diwezhañ : Difenn ar gevredigezh henvoazel ma 
vevent enni eürusoc'h daoust d' he holl sioù. Ha n' emañ ket aze andon an Emsav 
e Breizh evel er bed a-bezh, difenn un doare-bevañ pleustrek pe stourm evit unan
nevez ? Er-maez pep ideologiezh broadelour pe gleizelour, ma ve eus tu dehou pe 
eus tu kleiz ar politikerezh : Magadur an hevelep gwikefre ? Ar gudenn n' eo ket
distreiñ da 'n tremened... Hogen derc'hel da 'r reolenn.
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An holl gouerion sklavetaet, evel pa ne vije ket bet biskoazh buhez enno, 

a ya koulz ha margodennoù amañ hag ahont eus o lochenn er vannlev d' o greanti e
kêr, hep preder ebet, hep spi en un dazont skedusoc'h, pa ne vije nemet soñjal 
en o distro da'r vro, pa vint war o leve, mar gellont e dizhout ! Ar vro, an 
natur c'hlas, zo atav ouzh o heul avat, evel tasmant o buhez aet da get, o gwad 
fresk sunet e nevedoù ar bed greantel. Ha souezhus e vent trist ? Ha souezhus e 
vent re itik da'r gwin ? Pet Brezhon am eus anavezet, krennard, e trizekvet 
ranngêr Pariz pe e bannlev ar su, evel ar re a anavezan hiziv e Montparnasse, na
rae mui laouenedigezh ouzh netra nemet dirak ur werennad win ? Ne oufen ket e 
lavarout. A zo sur, dre forzh bezañ tomm d' e benn a zeiz da zeiz, ar Brezhon a 
vez sellet outañ gant truez, o tisec'hañ bemdez war e dreid hag o tont treut-
oc'h-treut etrezek e vanne diwezhañ, a-raok tremen dreist kae e vuhez reuzeudik,
e vuhez a enoe. Ar pezh na vez ket komprenet mat rak, mar en deus soñjoù du 
perak ne ra ket evel ar re all, n' en deus nemet selaou RTL. « Jamais seul avec 
RTL », mard eo fall ar gwin evit e yec'hed, ra evfe Europe I « Buvez Europe I, 
c'est naturel », mard eo kousiet an aer e kêr, ra kemerfe ur « Valda ». « Prenez
une Valda et respirez à pleins poumons ». Ma ne gav ket ur vignonez, perak ned a
ket e ti « Simca » ? « Une amie sûre, la Simca 1100 ».

An enoe... Ar bed a-bezh tizhet gant ar wikefre a anavezer, a zo savet 
ennañ seurt gouli. Gant ar gouli flaerius-se ne c'hell bale nemet dre galz a 
boan, ha diwar vranelloù an arvesterezh hag an daranverezh. Nerzh ar pobloù a ya
diganto a zeiz da zeiz, ha n' int ket evit merzout emañ ar marv tost d' o 
seulioù : dreistbuhez ar robotoù, dre genderc'hañ ha beveziñ. Piv a vo kavet en 
dazont evit reiñ levenez e kalon hor bugale ? Ur guy lux bennak, o komz e forzh 
peseurt yezh, pe unan all er skinwel evit arverañ o nebeud a amzer dieub : an 
diduamantoù... Guy Lux a lakay buhez enno pa vint dilabour, dichadennet, 
sañset... Dremmourion, likizien ar sirk, er c'hoariva pe er skeudennva, a 
varmouzo feal evit hor bugale, an avañturioù, ar beajoù na c'hellint morse 
seveniñ. Evel just p' o devo c'hoant da c'houzout o flanedenn e vo kavet un 
ordinator evit danevelliñ dezho, hervez deiz o ginivelezh, o zonkad marzhus... 



Neuze e vint er-maez a dregas diouzh ur maread a zevezhioù fall. Ur gwir beoc'h,
un eürusted start a adobererezh pemdeziek, o leuniañ paperioù en un ti-bank. Ar 
gevredigezh-mañ a zo ranket da reiñ skinwel da lonkañ d' an nen, ar rozmoc'h 
nevez evit ma ve dinoaz, o sujañ anezhañ dre e arallekaat, oc'h izelaat anezhañ 
er stad a arvester, en dioberiantiz, en nann-vuhez, evit e lakaat da voemiñ ha 
d' ankounaat e vuhez a anaon-bev. Ni Leoniz, Kerneviz, Tregeriz, Gwenediz, holl 
bobloù Breizh, holl dispont dirak ar « Boch »... omp bet paket, lakaet er 
sac'h ! « Labour e Breizh ! Douetroën e Roazhon ! » Deomp d' ober kirri, evit 
mont da di Douetroën, evit gellout prenañ kirri, evit mont da di Douetroën d' 
ober kirri war ar sizhun... Evit mont war an hent d' en em lazhañ, e-pad an daou
zevezh « diduellus ». Trugarez deoc'h Douetroën, c'hwi zo re vat ouzhimp, c'hwi 
zo, va Douetroën, ar mad dreist pep mad, rak c'hwi zo al labour ! C'hwi zo ar 
pezh hon diforc'h diouzh al loened ! Ho servijerien, ho peleien, digarezit, ho 
tileuridi c'hweluniadel, o deus bet kement a vadelezh en hon c'heñver. Ma ve o 
madelezh dezho c'hoazh, ur wech nemetken, goulenn ma c'hellfemp mont kuit da 60 
vloaz e lec'h 65. Setu tout ar pezh a c'houlenner, trugarez, ma n' eus ket tu ne
ra forzh ebet, salv ma c'hallfemp ho servijout e Breizh, va Douetroën. Forzh 
penaos e prenimp ur gartenn en ur strollad-kleiz evit en em santout e kroc'hen 
ur gwir « dispac'her », pe ur strollad-dehou evit en em santout ur gwir « führer
», pe e vutunimp ur « Malboro » evit en em santout ur gwir « cow-boy », hag e vo
mat pep tra !
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Pegeit a gav deoc'h e pado c'hoazh kement-se ? Ur paour kaezh a verr-

analek eo deut da vezañ ar bed-mañ ha teñval eo an dremm anezhañ gant an 
enkadenn a-vremañ. Pegeit war ho meno e chomimp c'hoazh dindan dalc'h ar 
wikefre-mañ oc'h ober he zalaroù ? Dindan sujidigezh lezenn an arc'hant hag ar 
goprerezh oc'h heñvelaat pep tra, o flastrañ pep tra, o tibersonelaat pep pobl 
dre sunañ he gwad diouti ? An den hiziv a rank plegañ da holl ezhommoù an 
armerzh ha n' eo ket d' e ezhommoù dezhañ, ma ve er bed kevalaour kornogel « 
dieub » sañset, pe er bed kevalaour reterel « komunour » sañset. Pep hini 
ac'hanomp a zo dalc'het da sentiñ ouzh ar wikefre, ha gant hor paour kaezh gwir-
mouezhiañ, ouzh e chas-gward : ar bolitikourion a bep ideologiezh, ma vent o 
chom e Peiping, e Washington, e Moskva, e Pariz, pe e Breizh.

An enkadenn... Ar wikefre a zo en arvar... Setu ar ger-stur er mare-mañ. E
pevar c'horn ar bed kozh en em vod difennourion ziwezhañ ar c'hevala klañv evit 
e barañ, faskourion, kleizelourion, roueelourion, sokialourion... Klañvdiourion 
a bep chapel, pep hini gant e louzoù politikel, pep hini diaoul egile, gant e 
feiz, o « krediñ » en un dra bennak, en un ideologiezh bennak kenderc'het gant 
ar bed kozh e-unan evit rannañ an dud hag em zerc'hel en e sav. Padout, padout 
koustet pe gousto er c'helc'hiad enkadenn-brezel-adsavadur-enkadenn-brezel-
adsavadur. Labourat, kenderc'hañ, tu dehou, tu kleiz, kenderc'hañ, labourat 
daoust d' ar pezh a erruo... Padout er varbariezh ! Labourit start, eme an 
Aotrou Doue ha me va-unan a vo ho tigoll, labourit start eme ar Pab, labourit 
start eme vBrejnev, labourit start, eme ar vreudeur gevell Giscard-Marchais. Ar 
mestr, n' eus netra a ve evit plijout dezhañ evel gwelout e ve graet ar pezh a 
fell dezhañ, ha ne fell dezhañ nemet an hevelep tra er bed-holl : ar 
c'henderc'h. Rak n' eus nemet ar c'henderc'h a c'hell bezañ perc'hennet, 
staliet, degas moneiz. Pep hini eus ar binvioù-labour peurwellaet a zo ar 
c'hopridi, o soñjal e vev hervez e roll, hep merzout alies e pleg d' e vestr e 
pep tra : ar c'henderc'h.
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An enkadenn... Ar gevredigezh-mañ a soñje dezhi bezañ sioul, padout e-pad 

kantvedoù c'hoazh ha setu an tasmant o tistreiñ goude tregont vloaz nemetken... 
Warc'hoazh e skoy an tan da vat etre ar bed hag an emsaverion. Moarvat e vo ur 
stourm ruz war dachenn ar brezel a vo graet outañ. Buhez un emsaver ned eo nemet
emgann hed da hed. Rankout a ra peurliesañ, stourm ' hed e vuhez penn-da-benn, 
mar fell dezhañ chom el lec'h m' emañ kement o nac'hañ ar sklaverezh. Hep stourm
n' eus trec'h ebet... Met lies doare a zo da vrezeliat ha ma ned eo ket ar 
feulster da zisteurel eo ret anzav ez eo ar plastik, evit ar mare, mouezh ar re 
eeunekoc'h eget na oufent krediñ. Rak ar spontelouriezh n' eo ket ar brezel 
emsavel, ha n' eus nemet ar brezel emsavel a ve disoc'h an Emsav, feulster an 



holl sklaved oc'h en em sevel, ar bobl, a c'hell kemmañ un dra bennak. Na 
gwashañ tra mont diouzh ar bed, Yann-Kel Kernalegenn, da 22 vloaz, en oad flamm,
a-barzh ma voe den ac'hanout zoken. Aet eo da daol da fall, ar pezh a zo 
c'hoarvezet ganit a zo, sur, ur gwall dra da 'z tud ha da 'z keneiled. Ur marv 
zo bepred kouezhañ e gwall stad, dreist-holl evit unan a nac'h an dreuzvuhez 
reuzeudik a-vremañ hag a zo e vrasañ c'hoant bezañ digabestr : bevañ. Renerien 
pep framm spontelour, plijet ganeoc'h diwall tud-all diouzh an droug-se. Evel 
just n' eus ket tu da badout o choari gant plastik hep ma ve bec'h war unan 
bennak. Setu an FLB kouezhet e droug lamm, hep ma ve evit gwellaat e stad ar 
wech-mañ. Evel just pa en em gav ur gwall dro bennak e vez kavet atav tud o 
leñvañ ha tud o klask piv a zo kiriek, ar pezh a zo ar pep diaesañ... Forzh 
penaos, forzh petra e ve, ra vezo war e reuz. Daoust hag ez is di, keneil, prest
da dennañ da analad diwezhañ ? E doare pa ves toc'hor da vervel ? Biken ne vezi 
mui bremañ evit gouzout petra eo levenez an den trec'h. Ur gouzañvad out bet. Ra
vo milliget an nozvezh, an nozvezh ma voe lavaret : Kernalegenn zo bet lazhet.
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Perak e vez savet bodadoù emsavel peurliesañ ? Respontet e c'hallfe 

bezañ : Evit krouiñ liammoù etre emsaverion, evit krouiñ an tu da eztreiñ dre 
levrigoù, kelaouennoù, kemer perzh er stourmoù kevredigezhel a-enep d' ar 
wikefre... Perak eo bet krouet an FLB ? Diaes eo respont dre ma 'z eus, war a 
hañval, lies FLB ha lies diskleriadur diwar o fennoù. Marteze e c'haller berraat
o lavarout ez eo an FLB, un emsav a dud a fell dezho arverañ ar feulster rag-
eeun evit respont diouzhtu, dre ar feulster emsavel, da feulster ar Stad : ar 
Stad C'hall.

An FLB a ve neuze, er mare-mañ, ar framm armet ha feuls eus al luskad 
emsavel e Breizh, met perak hag e-sell da betra ? An armoù bet arveret 
peurliesañ gant an FLB abaoe un dek vloaz bennak, ar plastik h.a... zo an 
hevelep armoù hag ar re bet arveret gant ar spontelourion er bed, er bloavezhioù
tremenet. Palestiniz, Sionourion, Iwerzhoniz an IRA h.a... Lavaret e vez e reont
un implij emsavel eus ar plastik. Ha gwir eo lavaret ?

Ar spontelourion er bed a fell dezho peurliesañ pe krouiñ Stadoù, evit 
emzivizout gant ar wikefre etrevroadel a anavezer, pe o distrujañ evit sevel a-
enep dezhi. A-wechoù ar spontelouriezh stadel a c'hell trec'hiñ, o krouiñ un 
nerzh emren, kreñv a-walc'h, a c'hell kendaelañ war an hevelep diazezoù, gant ar
Stadoù all savet gant ar c'hevala. Met evit a sell ouzh distrujañ ar Stad, ar 
pezh a zifenn hag en deus hon flastret... N' eus ket tu da blastikañ darempredoù
kevredadel krouet ha degaset gant ar c'hevala. Ar re en em sant ar muiañ 
radikal, didermenet, oc'h en em bellaat diouzh pep bodad evit tagañ ar wikefre-
mañ, a chom a-benn ar fin ar re zo ar muiañ war-c'horre. Ne reont nemet skrabañ 
anezhi, he c'hrignat, ha daoust d' an diskleriadurioù pompadus ned a ket 
pelloc'h, siwazh !
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Evit an Emsav er bed holl, n' eus ket a stourm lec'hel a-enep da 'r bed 

kozh hag e Stadoù, hag o deus robotaet, sklavetaet, kement a bobloù. Ar Stad 
C'hall ned eo nemet unan eus krabanoù diniver ar wikefre etrevroadel, hag etre- 
vroadelour, o ren war hor planedenn. An Emsav e Breizh hag e lec'h all n' en 
deus ket da stourm a-enep direizhderioù zo eus ar wikefre bedel hag e Stadoù : 
divroerezh, trevadennerezh h.a... O klask mirout ar peurrest : ur vuhez truezus 
ha dizudi a sklav gopret. An Emsav en deus da zistrujañ gwriziennoù an droug : 
lezenn an talvoud, kenderc'h marc'hadourezhel, goprerezh, mac'homerezh an 
armerzh : gastaouerezh... An Emsav en deus da zistremen ur bed en deus graet 
gisti ac'hanomp holl dre an eskemm. Ur bed a grou ideologiezhoù evit leviañ an 
dud war-zu ar vilitantegezh en aozadurioù politikel, ma vent eus an tu kleiz 
pellañ, pe eus an tu dehou pellañ. Bountañ a ra tud all war-zu kreizennoù 
sevenadurel, war-zu ar c'hafedioù, war-zu an alkool, war-zu an hachich h.a... 
Kement a zrammoù disheñvel evit lakaat pep hini ac'hanomp da zisoñjal stad 
reuzeudik e vuhez pemdeziek. Hogen ivez e c'hell kas tud, n' int ket dall a-
walc'h da fiziout en e furnezh, keit ha ma c'hell o c'has, etrezek ar feulster 
spontelour, ar spontelouriezh. Evel-hen e c'hell tennañ eus a-douez ar re all, 
digenvezañ, ar re galonekañ, didermenetañ. An tu eo evitañ, da welout pere zo 



dañjerusoc'h eget ar re all, evit o distrujañ ent-fizikel da c'houde. Keit ha ma
vo Stadoù, pep Stad a c'hallo pakañ spontelourion, o zoullbac'hañ, pe o lazhañ 
zoken, ar wikefre a c'hallo gounit arc'hant diwarno. N' eus nemet sellout ouzh 
ar film o paouez dont er-maez : " Victoire à Entébé "... Peur e vo savet ar film
nevez : " Troioù kaer an FLB e Breizh " ?... Ar sirk !... Ur bodad emsaverion 
zoken mard eo kreñv a-walc'h ne c'hallo morse stourm gant efedusted dre ar 
plastik a-enep da 'r Stad, a vo diskaret, distremenet a-zevri, nemet dre an 
dispac'h hollek.

Da heul gwalldaol Dineol, p' en deus Yann-Kel ranket mont diouzh e 
vignoned, e vije bet diskleriet, a-hervez, gant tud an FLB, ne vent ket pell d' 
en em zic'haouiñ. Ar pezh a zo arouezius. Oc'h embann seurt meizad e tiskouezont
bezañ pennek hag o deus doujañs kenetrezo. Hogen e tiskouezont ivez, siwazh, o 
deus ezhomm evit stourm eus un elfenn na zeu ket diouto o-unan, o c'hortoz 
elfennoù diavaez, pe elfennoù dic'hortoz, evit degas dour d' o milin. Ar pezh en
deus d' ober an Emsav e Breizh a zeu da vezañ a eil renk hag a vo meizet nemet 
dre hanterouriezh an dic'haouadur. Setu ar pezh a zo dañjerus, setu penaos e teu
an emsaverion da stourm evit traoù diavaez dezho, setu penaos e kemeront 
bannieloù, ha ma teuont da stourm evit traoù na sellont ket outo war-eeun, traoù
n' int ket o lazoù kerkent, ha ma c'hoarzh an euzhvil en ti-bank... An Emsav ne 
vev nemet dre nerzh ar c'hoantoù a zo ennañ evit kemmañ ar bed, e-sell skarzhañ 
ar sujidigezh. Tennañ ar mad eus an droug...
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Pegement bennak ma 'z int gourt da lorc'h ez ay an dud war emskiantaat hag

e kreno hor mistri gant an aon. N' o deus aon rak seurt ebet war an douar nemet 
an Emsav. Aon o deus na zeufe dirazo ken didermenet ma skrij dija o likizien 
ouzh e welet oc'h adc'henel, rak mil arme eus ar re greñvañ ne vint ket evit 
derc'hel anezhañ. N' eo ket e-sell d' en em zic'haouiñ, ar spi en dazont a laka 
d' ankounaat an eñvorennoù fall...

An dra nemetañ a laka ar sklaved da sevel a-enep d' o c'henseurted a zo 
hag a chom an ideologiezh. Mar gell ar bed kozh frammañ pobloù en ur vroad, 
urzhiañ brezelioù evit da 'n dud en em lazhadegañ etre broadoù pa vez ret 
dezhañ, en abeg da 'r stourmoù kevredigezhel, n' eo nemet peogwir e vir 
ideologiezhoù kreñv a-walc'h a c'hell diotaat an dud betek o lakaat da vont da 
gerzhout laouen, war-zu ar marv hag an enorioù... An idealourion a blij dezho 
dreist pep tra, ar brezelioù impalaerel m' en em zrailh an dud evit un « 
uhelvennad », hag o deus doñjer ouzh ar brezelioù-diabarzh (ar spontusañ 
brezelioù...) ma stourm ar sklaved evit un dra bleustrek : kemmañ o buhez. Ar 
brezel-diabarzh a zo ar ar brezel nemetañ ent-istorel, a c'hell dieubiñ an dud, 
o diarallekaat, rak ar brezel hep ideologiezh ez eo, ar brezel ma stourmer evit 
damkaniezhoù, da lavarout eo mennozioù a c'hell prouiñ o zalvoudegezh er pleustr
evit ar re a stourm. Ar brezel eo, a-enep da 'r c'horvoer, da 'r mestr, da 'r 
bourc'hiz, da 'r burevveliour. Ar brezel nemetañ a-enep da 'r rakvarnoù, ar 
brezel nemetañ en deus da zremmwel ur bed nevez, skarzhet ennañ a-zevri, 
talvoudoù a oa peurbadel sañset, hag o deus diskouezhet abaoe pell e oant ken 
marvel hag ar re all, hag e tistrujent mab-den.
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Setu perak ar beoc'helourion brav o mennozioù, evel an anarkourion, ar 

yuzev-kristenien h.a... holl o stlejañ un « uhelvennad » ne fell ket dezho, evel
ar re gentañ, klevout komz eus brezel-diabarzh. Ar beoc'helourion, o nac'hañ ar 
brezel-diabarzh, en em spluj e poubellennoù istor. N' int nemet difennourion 
ziwezhañ, int ivez, ar wikefre a-vremañ. Evit distremen oadvezh berr ar wikefre-
mañ, ar sklaved a ranko he distrujañ ha war un dro en em zistrujañ evel sklaved,
evel sujidi, evel gopridi. An difennourion eus « Hollveli ar broleteriezh » a zo
tonket da vezañ distrujet gant ar broleterion o-unan evel tra ar bed kozh. An 
distruj-mañ ne c'hell nemet bezañ ur brezel hollek, e Breizh hag er bed a-bezh. 
Gwezenn an Emsav a zo uhel dija. Dont a ra da vezañ kaer-oc'h-kaer dre ma 
kresk... Arabat deoc'h hon hendadoù-meur, mar hoc'h eus ur galloud bennak, lezel
ma vemp trec'het... Grit da 'r chas mont a-dreñv betek deiz hon trec'h skedus. 
Grit da 'n deiz-se da zont, ha grit dezhañ ma teuy buan, seul gentoc'h, seul 
welloc'h... Ma lakafemp trompilhoù al levenez da seniñ en avel-norz... Da 'n 



deiz ma vo ret da 'r Stad lakaat he marc'h da argilañ, lakaet e vo ganimp d' en 
em deurel d' e dro war benn e zaoulin... Plijet ganeoc'h Kelted kozh, hag ho 
Toue a vrezel, m' hor bezo ar gounid !... Mirit ned aimp da goll gant 
bombezennoù an enebour... Avel 'zo dija, c'hwezhañ ' ra avel an trec'h o 
c'hortoz an deiz rak teñval bras eo an amzer, hogos noz eo anezhi, diwezhat 
eo... Birviñ a ra an dour ken na zeu er-maez eus ar pod... Nann, Yann-Kel 
Kernalegenn, daoust m' eo bet ur fazi bras, ne vi ket marv evit netra...

DEIZIADUR GODELL 1978
An dek 10,00 lur
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol 1/3 evit un niver bras
Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. HUON 
2, Venelle Poulbriquen, Brest - C.C.P. Rennes 1629-14
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Ernest ar BARZHIG

En-dro d'am ugent vloaz

EÑVORENNOÙ

Kavout a ra din em boa daouzek vloaz ha va c'henderv Jañig Trividig en doa
neuze dek. Edomp o tistreiñ diouzh Gwazh Arc'hant, ar poull-kannañ, goude bezañ 
bet o lavarout d' ar gannerez « war ar stank » dont d' he merenn.

Plijout bras a rae din ar valeadenn sioul-se etre daou gleuz uhel goloet a
lann leun a evned hag a neizhioù ; ya, dre bouez un neudenn vrein ez aen da Wazh
Arc'hant na vefe nemet evit adwelout va feunteun dour treuzwelus. Teir pe beder 
feunteun a zo bet evel-se em buhez, met honnezh eo an hini gentañ am eus karet. 
Ur melezour e oa evit va dremm hag evit va ene ivez, hep gouzout din. Da sot ez 
aen pa welen ur c'hrennard bennak all o skeiñ mein enni. Diouzh ar feunteun-se e
teue er-maez ur ruzelenn dour sklaer war bili bihan gwenn ; ne oa ket bet diaes 
eta kavout hec'h anv. Allas ! An dour ken naet ha ken glan-se a yae da leuniañ 
ar poull-kannañ kramennek a veze skaotet ennañ dilhad meur a Gaouennegad gant 
Soez ha Mari 'r Bluenn.

Unan eus an div-se eta e oamp aet da gerc'hat d' he merenn, an hini gentañ
a oa kannerez mamm hag eben a yae da di va zintin.

Erru e oamp tost da Gastell-Pig, da geñver un toull-karr a zo bremañ, 
siwazh, dindan ar savadenn douar a dremen warni an hent bras nevez. Diwar-benn 
petra e oamp o kaozeal Jañig ha me ? N' ouzon ket, met soñj am eus da glevout 
anezhañ o c'houlenn trumm diganin :

« Petra ez out e sell te ivez d' ober pa vi bras ? » 

Ha soñj mat am eus ivez e respontis dezhañ :

« Me, va faotr, a vo martolod, se 'zo sklaer, met n' ouzon ket perak em 
eus ar santimant e vin ivez skolaer. »
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Gant un tad evel am boa, is-ofiser er verdeadurezh-stad, ne oa ket 

souezhus va dibab. Labourat a rae war e vicher amunuzer-koad war vor ha plijout 
a rae kalz e vicher dezhañ. Ken sot all e oa gant ar mor hag ar beajoù er broioù
pell a lec'h e teue gantañ bernioù kartennoù-post ha kalz a draoù all. Ne oa ket
keloù gant va zad da glemm ouzh e vuhez martolod hag aes e oa kompren em befe 
klasket ober eveltañ.

Skolaer ! Ataoe 'zo, ur skolaer ampart am boa, evel ez eo degouezhet din 
kontañ dija. Hennezh, emichañs, a oa sot ivez gant e vicher. Plijus e oa bezañ 
gantañ, gwir eo e oan me ivez ur skoliad eus an dibab, daoust din da vezañ klañv
aliesoc'h eget va zro.

Lakaet em eus em fenn kontañ deoc'h penaos eo deut da wir an div 
c'halvidigezh-se.

Echu va studioù ganin, bez e voen da gentañ evezhier e Skolaj laik 
Landreger pe gentoc'h er « skol superior » evel ma veze lavaret neuze. Ar 
vistri-studi a c'helle mont da selaou, e foñs ar c'hlasoù, ar c'hentelioù a 
blije dezhe, pezh a raen evit ar re a glote ar gwellañ gant ar pezh a felle din 



ober, bezañ degemeret en ur skol diwar-vor : ar skol « maistrance » a veze graet
enni eus ar re yaouank is-ofiserien a-berzh stad hag a zeue kalz anezho, e-doug 
un nebeut bloavezhioù, da vezañ ofiserien ; pe skol ofiserien ar verdeadurezh 
kenwerzhel Pempoull. Tapout a-walc'h a rafen en em vountañ e-barzh unan anezho 
o-div en ur dont a-benn eus unan eus an arnodennoù. Meur a hini a oa e skol 
Landreger oc'h intentiñ ober eveldon.

Siwazh evidon, ne soñjen ket alies a-walc'h, gant an debron da vont war 
vor, em befe d' ober tremen dirak ar vedisined. Ha koulskoude ne oan ket rust, 
er c'hontrol, ur paotr yaouank hir ha moan, treut, strizh, re skañv ha n' helle 
ober nemet nebeut a sportoù dre ma veze berr warnañ diouzhtu.

Ur yaouvezh eus dibenn ar bloaz e feurmas rener ar skolaj, an aotrou 
Kolvez, ur c'harr-boutin evit kas da Wengamp ar skolidi vras hag an evezhierien 
a oa e soñj mont d' ar skolioù « maistrance », Pempoull, Saint-Maixent, Bréguet,
hag all. Ha setu ni a-hed ar beurevezh o lostenniñ dirak medisined kazarn ar 
soudarded. Me a voe rasket raktal, peogwir ne oan ket ponner a-walc'h.

Ned in ket betek lavarout e voen souezhet, met dipitet evelkent, rak ne 
servijfe da netra din bremañ da dremen an arnodennoù. Koulskoude ne oan ket 
trec'het na digalonekaet. Unan bennak, hag a anaveze ar gudenn a lavaras din o 
doa ar vedisined urzh, e gwirionez, da vezañ didruez evit ar re a yae d' ar 
skolioù, met ne sellent ket ken berr na tost ouzh ar re a zeue da lakaat o anv 
war-eeun evel martolod. Ur wech e-barzh e c'hellfen neuze mont d' ar skol « 
maistrance ».
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Graet e voe buan va menoz ganin. E derou ar vakañsoù, me o tegemenn d' am 

zad, hag a oa bremañ war e leve, em boa c'hoant da vont da vartolod. Cheñch a 
eure liv hag ober e seizh gwellañ evit treiñ an avel :

« Ma faour-kaezh ! Te, martolod ? Gouzout a-walc'h a rez pegen bresk eo da
yec'hed, pegement a boan hon eus bet da vamm ha me o sevel ac'hanout. Ne dout 
ket barrek d'ober ar vicher-se, kred ac'hanon... ne badfes ket c'hwec'h miz... »

Met, evel kalz a re yaouank, p' am beze un dra bennak em c'hlopenn, ne 
veze ket e lec'h all. Terriñ a ris kement penn va zad ken ec'h asantas a-benn ar
fin lezel ac'hanon da ober va goulenn evel ma rae va c'henderv Jañig Trividig, 
yaouankoc'h egedon evel em eus lavaret uheloc'h, met yac'h-pesk. Perak ec'h 
asantas ? Gwelet a-walc'h en doa ne oa netra d' ober, ret e oa lezel ac'hanon da
vont d' ober un tañva. Moarvat, ne vefen ket pell ha ne vefe ket re ziwezhat 
lakaat ac'hanon, ur wech disorc'hennet, war un hent all, daoust ma ne oa ket 
aes, e 1936, kavout labour evit an dud yaouank e Breizh. Ha neuze, un tamm spi 
en doa evelkent : gant va deskamant e vefe roet din ur « spesialite » diskuizhus
a-walc'h. Ma c'hellfen derc'hel va c'hrog e-pad ar mizioù kentañ, e tapfen 
marteze un tammig plas sioul - dre hanterouriezh e vignoned a sikourfe ac'hanon 
- ha va galoñs a eil vestr. Goude ne vefe ket re start ar bevañ ganin.

E dibenn miz Eost e teuas va zad da zegas ac'hanon d' an « Eil Depod » a 
anavezen pell 'zo peogwir em boa tremenet pa oan bugel meur a sizhun e Brest.

N' in ket da glask ober un daolenn glok deoc'h eus ar vuhez er c'hazarn-
se, heñvel-poch, emichañs, ouzh ar c'hazarnioù all. Ne oa ket, evel just, ur 
gouent Ursulined evit dimezelled an noblañs. Nann 'vat ! Aze e oa meskailhez me 
lar deoc'h. Paotred savet mat, se 'zo sklaer, met ivez kalz a ganfarded fall, un
niver bras anezho eus Pariz. N' eo ket da zebriñ a vanke, met va Doue, traoù 
gros fourdouilhet ha neuze an arigrap war bep tra, an hini a dap a dap, 
lakeda... Biskoazh n' em boa gwelet ken bras debrva ; e-pad ar predoù, e veze 
ordinal ur mallouzh-touen fonograf daonet o vlejal kanaouennoù tiez-embann 
Pariz, re Dino Rossi da skouer, hag ar re fallañ anezho war ar marc'had :
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« Elle n'a que seize ans, il faut voir comme 
Elle affole déjà tous les hommes... »



Paour-kaezh Youenn ! Youenn a oa ur pesketaer yaouank eus Douarnenez pe 
diwar-dro, ganet en ur vag, ha ne gomprene seurt e galleg. Pa veze paperoù - ha 
n' eo ket ar pezh a rae diouer - da leuniañ diwar e benn e veze ret reiñ ur 
jubennour dezhañ. Ur wech kentañ e oa din da gomz gant ur « penn-sardin ».

Goude un arnodennig e voen degemeret evel fourrer ha galvet da lakaat va 
anv evit mat. Sinañ a ris evit pemp bloaz mar plij ! Ya, pichoñs, evit pemp 
bloaz, ha kerkent e voen « gwisket ». Ha lorc'h ennon 'vat gant va c'holier glas
ha va zoupenn ruz ! Gout' ouzon e oa nebeut a dra, met petra 'faot deoc'h, 
evidon e oa un trec'h. Un toulladig devezhioù goude e voen kaset gant ur pikol 
sac'h ponner, e oa va zamm stal ennañ, da skol ar fourrerien hag ar sekretourien
e Kentañ Depod Cherbourg, Kervourz, evel ma lavare va c'heneil Rojer Praud 
(Pradig) a erruas war va lerc'h du-hont ur sizhunvezh bennak diwezhatoc'h a-
gevret gant va c'henderv Jañig Trividig. Ur vignoniezh start a grogas etre 
Pradig ha me, ur vignoniezh a zo ken bev bepred. Ne adlavarin nemet berr-ha-berr
ar pezh am eus kontet endeo en ur pennad all. Pradig a oa ganet er Mañs, met e 
dud e oa eus Bro-Roazhon. Desket en doa ar brezhoneg el levrioù ha dont brav a 
rae gantañ. Gwech-ha-gwech all e veze ret din reizhañ un dro-lavar, met eñ a 
ouie skrivañ, pezh n' em boa ket graet me nemeur betek neuze ha stagañ a reas d'
am skoliata. Kalz a vad en deus graet din, pa ne vefe nemet peurzigeriñ va 
c'halon ha sklaeraat va menozioù e-keñver ar vro.

Siwazh ! Estroc'h eget brezhoneg e oa d' ober e Kervourz : ur mell levr 
war lezennadur ar verdeadurezh-stad a oa da lonkañ dre 'n eñvor. Ret e oa deskiñ
leuniañ paperoù a bep seurt hag ober kontoù, skrivañ gant ar mekanik. Lakait 
bremañ war-benn ar « skol martolod », ar « skol soudard », ar sportoù. Kalz re a
draoù keloù c'hwec'h miz, zoken en ur sevel beure mat hag o vont da gousket 
diwezhat. Ma vefemp bet laosket da labourat c'hoazh da vihanañ, met ret e oa 
ober gward, kannañ, lakaat al lostennoù da sec'hañ, mont da welout alies hag-eñ 
ne oant ket bet laeret gant martoloded koshoc'h eus an Depod, feriñ. En em 
glevout a raen, avat, gant va c'henderv, me a ganne evidomp hon-daou a-gevret 
gant Pradig en ur zrailhañ brezhoneg ha Jañig a oa ar fererez.

366
Ne veze ket amzer da goll, bep pemzektez e veze un arnodenn ha pep hini a 

larde evit bezañ e-touez ar re gentañ, pep arnodenn a gonte evit niver ar 
poentoù e dibenn ar c'hwec'h miz skol : ar re a vefe e-mesk ar re ziwezhañ ne 
oant ket prest da vezañ karter-mestr. Holl e oamp paotred bet skoliataet mat ha 
derez ar skolidi a yae eus ar breved betek un aotreegezh. E-sell e oa kalz 
anezho da vont goude d' ar skol « maistrance » pe zoken war-eeun da unan eus ar 
skolioù ofiserien. Meur a sac'h-c'hwezh hag a rae fae war un tammig martolod e 
c'haloñs ruz, en defe marteze lonket e deod eno. Ar geusteurenn a oa pell eus 
bezañ ken fonnus hag hini Brest. Me bepred ne raen nemet koazhañ, fontañ 
kentoc'h. Pa 'z is d' ar gêr e « permision » Nedeleg - nag a blijadur oc'h 
adkavout ar vro ! - e chomas va zad da sellout ouzhin en ur hejañ e benn.

E derou miz Genver, e voemp kaset da dennañ gant ar fuzuilh-verr en ur 
mell savadur simant stok ouzh an aod e Kerkevil pe Ekerdrevil, n' em eus ket 
soñj. Ne welis ket - trawalc'h am boa da sellout ouzh ar mor, 'vel ouzoc'h - ar 
c'harter-mestr klañvdiour o reiñ gloanaj d' ar re all da lakaat en o divskouarn.
Harpet e voemp dek-ha-dek ouzh un aspled evit tennañ, kalz re dost an eil ouzh 
egile. Va amezeg a-zehou a dennas, evel un taol-dorn a dapis war va c'hokenn : 
ne gleven ken netra.

An deiz war-lerc'h ez is da welout klañvdiourien an Depod ha lakaet e voe 
eoul din em divskouarn, pezh a skrivas unan anezho war ar c'haier, evurusamant !
Er c'hlas e welen a-walc'h muzelloù ar c'helenner - lavarout a raemp « 
instructeur », da lavarout eo an desker pe gentelier - o ribotat, met ne gleven 
grik.

Eizhtez bennak e voen evel-se ha pa addeuas ar c'hleved e seblantas din ne
oa ket ken lemm va divskouarn ha kent, dreist-holl an hini zehou.



Yenaet e oa an amzer ha setu ur seurt grip o kregiñ en Depod. Me a voe 
skoet unan eus ar re gentañ, evel just ! Ha kerkent pe dost setu va skouarn 
zehou oc'h en em lakaat da verañ... da verañ. Ma voen kaset da Ospital ar 
Vartoloded. Bemdez e veze firbouchet em skouarn deut da vezañ tener spontus ha 
komzet e voe eus oberata ac'hanon, met tremen a reas ur miz hep na voe graet, a 
drugarez Doue. Kamaladoù din eus ar memes sal ospital e oa bet flañchet dezho o 
fenn war ziadreñv o skouarn ha gouzañvet o doa kalz. Paouez a reas va skouarn da
verañ, met ne gleven koulz laret netra ganti. Kontañ a ris d' am medisin, ur « 
pevar-galoñs » eus ar c'hreisteiz, ar pezh a oa c'hoarvezet ganin deiz an 
dennadeg fuzuilh. Eñ d' ober goap ouzhin :

« Ta... ta... ta... Ne welan en-dro din, emezañ, nemet paotred o klask 
bezañ reformet gant pañsion. »
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Petra en defe lavaret ouzhpenn d' un ofiser pevar-galoñs ur paour-kaezh 

martolodig naontek vloaz ? N' em eus gallet kaout un tamm pañsion nemet kalz 
diwezhatoc'h, pa voe deut un tamm hardison din hag ivez dre ma kavis war va roud
ur c'henvroad mat, medisin-war-vor. Ra vo trugarekaet ur wech ouzhpenn.

Ma oa damyac'haet va skouarn, e oa deut ar paotr da vezañ ken treut ha ken
livet-fall ken e voen kaset d' ur sal all evit gwelout hag-eñ ne oan ket 
peultriner. Ne oan ket evelkent, met miret e voen eno ur miz hanter c'hoazh, 
amzer da welout va c'henderv, Doue d' e bardono (bet eo lazhet gant ar Saozon 
war ar " Bretagne " e 1940) hag un toulladig mignoned, deut da weladenniñ 
ac'hanon d' an ospital, gant o fevar galoñs nevez, daou war pep brec'h, unan 
aour e krec'h hag unan ruz war an arzorn. Ne glaskin ket kontañ deoc'h va rann-
galon, chom a ris koulskoude hep gouelañ ac'han e voe lavaret din, un toullad 
deizioù goude, e oan reformet.

Pa'z erruis er gêr, va zad, teñval e benn, a lavaras din :

« Tenn da zilhad martolod hag o c'has dezho en-dro gant ar mil mallozh ma 
Doue ha ra n' o gwelin biken ken dirak va daoulagad. »

Ma oa c'hoazh ar goañv e Kervourz, ur goañv yen, mouest ha louet, ar Roc'h
a oa endeo e-kreiz splannder an nevez-amzer, luskellat a ris glac'har va 
c'hwitadenn gant baleadennoù hir a-dreuz ar maezioù, dindan gwez meurdezus Penn-
ar-C'hoad, Kastell-Du, Koad Voujed ha dreist-holl e Koad-al-Louarn, a-hed aod an
aber. Mare Pask a oa dispar ar bloaz-se, ur gwir nevez-hañv arvor Bro-Dreger ken
plijet da Anatol ar Bras a geñverie nevez-amzer hor bro hag hini trowardroioù 
Aten gant an hevelep oabl glas sklaer hag aezhennoù klouar ha flour. Mil vad a 
reas din ar baleadennoù-se, me hag a oa bet dalc'het kloz e-pad daou viz hanter 
e-barzh un ospital, pell eus ar vro.

Ar vro ! Santout fraezh a raen ivez an douster da vezañ distro da Vreizh. 
Pradig a oa o paouez c'hwezhañ war tan va c'harantez-vro ha peogwir ne oan ket 
mat evit ober ur martolod ne vefen ket koll war bep tachenn, bevañ a rafen em 
bro. Ar veleien o doa prestet levrioù din, ar person kozh, barzhonegoù Brizeug 
hag ar c'hure " Ar en Deulin " Kalloc'h.
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Goude vakañsoù Pask, e voen adkemeret evel evezhier gant an aotrou Kolvez.

Koumanantiñ a ris da " Vreiz " Erwan ar Moal, prenañ a ris e levrdi Moreau
ar " Barzhaz Breizh " ha " Geriadurig Brezonek-Gallek " Ernault.

Ingal e skriven e brezhoneg da Bradig a gendalc'he da reizhañ din va 
doare-skrivañ ha deskiñ a rae din war ar memes tro diwall ouzh un niver re vras 
a c'herioù gallek.

Ret eo din bremañ anzav ne oan morse en em blijet kalz e-mesk an 
evezhierien all, daoust din da vezañ bet daou pe dri gamarad mat en o zouez. Ne 
oa anezho nemet komunourien digristen ha zoken enep-kristen. Me hag a oa chomet 



evel ma oa bet desket din bezañ em familh hag e skolaj ar veleien e Lannuon, em 
beze d' ober ganto, me lar deoc'h. Unan anezho, Koatantieg, Doue d' e bardono, 
mignon bugaleaj din eus Kaouenneg, e-lec'h ma veze graet outañ " Jobig Markiz ",
a oa deut a-ratozh kaer da seniñ an " Internationale " em c'hambr gant e 
saksofon (muzikerien e oamp holl muioc'h pe nebeut). Pediñ a ris anezhañ da 
sachañ e skasoù gantañ... Ne fiñvas ket, gout' ouie n' em boa ket nerzh a-walc'h
evit teurel anezhañ er-maez... Me neuze da gaout ar rener ha da lavarout 
dezhañ :

« Aotrou, unan a zo war hent amañ, Koatantieg pe me... Setu amañ ar pezh a
zo c'hoarvezet... Eñ pe me a dle mont kuit.

- Eñ, va faotr, a yelo kuit, amañ en deus pep hini ar gwir da gaout e 
venozioù, n' en doa ket da c'hoari an " Internationale " ez kambr, peogwir ne 
felle ket dit. »

E dibenn ar bloaz, e c'houlennas an aotrou Kolvez diganin hag e soñj e oan
da zerc'hel da genlabourat gantañ adalek miz Here, kinnig a rae envel ac'hanon 
da evezhier jeneral, pezh ne oa ket ur plas fall, da c'hortoz mont uheloc'h.

« Trugarez, Aotrou Rener, met c'hoant bras am eus da vont da skolaer 
kristen.

- Ma ! N' on ket estonet tamm ebet ganit. E gwirionez, va faotr, aze emañ 
da blas ha n' eo ket e lec'h all. »

An aotrou Kolvez a oa koulskoude a-grenn gant al laikelezh, met bez e oa 
un den eeun, un den a skouer vat en e vuhez a-bezh (dont a reas da vezañ ur maer
enorus evit Landreger). Dalc'het em eus da skrivañ dezhañ gwech an amzer betek e
varv, Doue d' e bardono.        
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Skolaer kristen

Va zud, dreist-holl va zad, a oa laouen bras o welout penaos e troe an 
traoù. Person kozh ar Roc'h, an aotrou chaloni Turmel, a soursias ouzh pep tra. 
Goude m' en doe skrivet da Sant-Brieg, e welis anezhañ oc'h erruout un deiz du-
mañ gant ur beleg all. Hemañ a oa war e bemp bloaz ha tregont, bras ha moan, 
lunedoù tev gantañ war e zaoulagad berrwel. Bez' e oa an aotrou Job Gwilherm 
genidik eus Kamlez ha rener skol e Mur. Anvet e oan da vont da eiler gantañ. Mur
! Pa oan bugel e Kaouenneg, em boa lennet deiz-ha-deiz war " Ouest-Eclair " ar 
romant Mona, fille des îles gant Jorj Toudouze a gonte penaos e oa deut 
traonienn ar Blañvoec'h da vezañ lenn Gwerledan.

« Koadeier a zo er vro-se, n' eus ket 'ta, Aotrou ? emon me.

- Koadeier ! O ma Doue, n' eo ket se a vank, mab. »

Me da zistagañ an alamanag diwar ar voger ha da sellout war gartenn an 
departamant pelec'h e oa just a-walc'h Mur. Kavout a ris e oa pell diouzh ar 
mor, met ne lavaris netra.

An aotrou Gwilherm a gomze buan spontus hag a vommoù nervus en ur danañ 
dalc'hmat ur sibichenn hag a n' houlle ket chom elum. Kompren a ris evelkent e 
oa tri c'hlas er skol hag e rafen an hini etre. Er presbital e oa al lojeiz hag 
ar peuriñ. Ar person, eme an aotrou Gwilherm, ne lavare ket kalz tra, met ur 
paotr jentil ha degemerus tre e oa.

« Pedet oc'h, emezañ d' am zud, da vont d' e welout gant ho mab, ar 
c'hentañ ar gwellañ. Klaskit un aoto hag ez aimp asambles. »

Eizhtez goude e oa renket pep tra: pedet e oamp gant an aotrou person da 
verennañ hag unan eus hon amezeien, an aotrou Go, hag en doa dalc'het kalz 
warnon evit mont da skolaer kristen (gwellañ mignon e vab e oan), a oa laouen 



bras da zont ganimp da Vur. An aotrou Go a veve diwar un tamm brav a leve 
dastumet gantañ evel rener ar Vilin-Vor e Trogeri. Ur sitroen « conduite 
intérieure » en doa, pezh na veze ket gwelet c'hoazh nemeur war-dro. Ne vefe ket
ur vezh gwelout ac'hanomp oc'h erruout e Mur !
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Ur beurevezh kaer eus dibenn miz Eost 1937, setu ni eta etrezek ar 

c'hreisteiz. An aotrou Gwilherm a oa azezet e-kichen ar bleiner ha va zad ha me 
' dreke. Degaset em boa ganin ur gartenn douristel eus an departamant ha mall e 
oa warnon anavezout kalon Vreizh, rak biskoazh ne oan bet war an tu-se pelloc'h 
eget Gwengamp. Plijus bras eo an hent-se a-hed an Trev, ur stêr herrus, spoumus 
ha trouzus dindan krec'hiennoù a vent vrav goloet a goad a blasoù, met aliesoc'h
a lann. Gwelout fraezh a raen ar c'hemm etre hon Treger Vras hag harzoù an 
eskopti kozh. Ar vlenierien a-hirie ne blij ket dezho an hent-se gant troioù-
korn dañjerus eo ret mat gorrekaat enne. Met an aotrou Gô ned ae ket buanoc'h
eget daou-ugent kilometr d' an eur, e oa an hent eus e c'hrad. Ha neuze kraviañ 
a rae dibaouez ar c'harr-dre-dan betek ma voemp erru da geñver Sant-Jili-Plijo. 
Eno e lavaras an aotrou Gwilherm dimp e oa kein Breizh ; bez' e oa, emezañ, ur 
feunteun a gase dour kerkoulz d' ar Blaouezh evel d' an Trev. Kavout a ris 
ec'hon ha kaer an dremmwel ha krog e oa dija va c'halon da dommañ evit Bro-
Gerne. Darbet e voe ar wetur sac'hañ e-kreiz ar Roc'hanno, a-raok erruout e 
Sant-Vaeg, uhelañ bourk an departamant. Eno e oa o c'hortoz ac'hanomp, e ti e 
vamm, an aotrou Gwazmat, nevez veleget, a dlee ober ar c'hlas bihan. Azezañ a 
reas a-drek va zad ha me. Strujet fall a-walc'h oa ar paour-kaezh beleg yaouank,
poan en doa e gwirionez en e stomok. Seblant ur paotr jentil a oa warnañ.

Ar pep bravañ eus ar veaj a oa da zont : etre Sant-Jili-ar-C'hozhvarc'had 
ha Mur e treuzjomp traonienn strizh Poullankr (1). Amañ e oa neuze evit an 
arvoriad yaouank e oan me peadra da zigeriñ e ogell. Gant va fleg-natur barzhel 
e santis raktal em boa kavet ul lec'h a blijfe din, ul lec'h e oan sur da gavout
an awen ennañ. Daoust hag anavezout a rit Poullankr ? Un troc'h er menez, met 
ket un troc'h eeun. Er penn uhelañ eus an draonienn e weler ur froud-dour 
trouzus o tont er-maez eus ur gaer a stank, hennezh eo an hini en deus kleuzet e
roud ha tremen a ra e-lec'h ma c'hall en ur daoubenniñ, grognal, bouboual, gwech
o lammat dreist pezhioù mein, gwechoù all damguzhet er geot fonnus. Ret eo d' an
hent heuliañ ar stêrig froudennus peogwir n' hell ket tremen e lec'h all. A bep 
tu koadeier sonn ha reier pintet uhel a-us d' ho penn. Kaer dreist e kavis 
Poullankr ha troet mat e oan dija evit ar vro a-bezh. Traonienn strizh Poullankr
a zo gwir zor Bro-Vur ha dre eno ec'h alian bepred d' am gweladennerien erruout.

(1) Skrivañ a ran an anv-se evel ma vez distaget, diaes eo gouzout hag-eñ ez 
eo : Poull-enk pe Boull-lenkr. Evit ar gudenn-se ha meur a hini all gwelout va 
levr " Mûr-de-Bretagne et sa région ", dreist-holl mouladenn 1976.
Skrivañ d' am chomlec'h Mur pe da " Nature et Bretagne ", straed Janed-Ark e 
Kemper.
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Evel ma ouzoc'h, bourk Mur en em led war gostez kreisteiz ur grec'henn hag
an dremmwel war Bro-Wened a zo dispar, pezh a welis diouzhtu. Setu aze ar 
gweledva ec'hon am befe diouzh va c'hlas ! A-hend-all ne oa ket kalz tra da 
lavarout eus ar skol, un tammig skol diwar ar maez : tri c'hlas, teir dor ha tri
brenestr. E gwirionez, e oa prenestroù all war ar solier ha n' en doa morse 
servijet da netra, hervez an aotrou Gwilherm. Dirak an ti, un tammig porzh-
c'hoari disheoliet gant un dilhenn bennak ha kaeliet gant plenk livet e du. War 
an diadreñv, ur c'hlazenn gant teir pe beder wezenn avaloù, un hent don ez afen 
diwezhatoc'h da welout pelec'h ez ae hag ur c'hoad-med diwanet war gozh 
mengleuzioù mein-glas.

A-walc'h e oa evidon evit bezañ eürus !

Ar presbital 'vat a oa un tamm brav a di kaer, un ti bourc'hiz pinvidik 
kozh... Ar vatezh a bouezas war voutonenn ur c'hloc'hig tredanek ha setu ar 
person, an aotrou chaloni Erwan ar Moel, o tiskenn diouzh e gambr war e bouez. 



Evit ur c'hozhiad tremenet gantañ e zek vloaz ha tri-ugent e oa c'hoazh un den 
mistr ha sonn en e zouilhetenn serret kloz betek e c'hroñj. Ur penn hael en doa 
gant e vlev gwenn hanter guzhet dindan ur boned ront kelenner a wechall. Parfet 
e oa e zremm hag otus un tammig zoken, met diskouez a reas bezañ eürus d'ober 
anaoudegezh ganimp :

« Degemer mat deoc'h holl, emezañ, debret e vo da greisteiz.

- Trugarez, Aotrou Person, eme an aotrou Gwilherm, da c'hortoz merenn ez 
eomp da ober ur valeadenn... Rak amzer 'zo, emezañ dimp ur wech adtremenet 
treuzoù an ti, amañ, pichoñs, e vezer c'hoazh d' an eur gozh. »

Kas a reas ac'hanomp betek mengleuz vras Trevejan a-us da Lagenn 
Gwerledan... Chom a ris alvaonet dirak kaerder al lenn-se, an hini gentañ din da
welout. Kavout a ris anezhi heñvel a-walc'h ouzh un aber pa vez lanv, met pezh a
oa disheñvel krenn evelato a oa uhelder ar c'hostezioù goloet a goadeier... 
Koadeier teñval o kouezhañ a-bik betek an dour, kavout a raen aze un daolenn 
gouesoc'h eget ar pezh am boa gwelet betek neuze... Dont a rae da soñj din eus 
pajennoù eus levrioù Fenimore Cooper ha Walter Scott. Sklaer e oa e vefen ken 
sot gant ar lenn-mañ ha gant aber ar Yeodi hag un dra all a oa anat : galv ar 
goadeg, galv ar c'hoadeier ec'hon ha don am boa raksantet endeo zoken e koadoù 
bihan Bro-Dreger. Kompren fraezh a ris e vefe ret din treuziñ a-hed hag a-dreuz 
an holl goadeier-se.
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Bamet e chomis dirak ar « baraj » ! Ar vogerenn-se ouzhpenn daou c'hant 

metr dezhi a zalc'he a-dreki ul lenn ledet war un draonienn teir lev hed dezhi. 
Soñjit 'ta, ar c'hein simant-se en doa tost da hanter kant metr uhelder ha daou-
ugent metr ledander en e ziazez ! Abaoe ez eus bet graet kalz brasoc'h ha 
marzhusoc'h, met d' ar mare-se e oa unan eus ar re gaerañ.

Keusteurenn vat a voe er presbital ha saourus e oa ar gwin, hervez va zad,
rak me, d' ar c'houlz-se, ne oan ket c'hoazh ur gwall tañvaer gwin. E gwirionez,
ne oa ket klakenn ar person, en em zerc'hel a rae ouzh taol, en e blas mestr-
tiegezh, ken sonn hag en e sav, aketus da droc'hañ ar c'hig, da ziskenn da evañ 
d' e gouvidi e-keit ma tistouve ar c'hure ar boutailhadoù. A-drek ar person e oa
ur seurt kanastell-stag kizellet brav a c'holoe ar voger a-bezh gant un niver 
bras a zorioù bihan ha tiretennoù. Kaer hag a servij bras e oa ar pezh 
arrebeuri-se, n' em eus gwelet hini aesoc'h neblec'h. Liv an derv kozh a oa 
warnañ evel war ar c'hadorioù bravoc'h kizellet c'hoazh ( gwelout a raen e oa 
ken dedennet all va zad gante).

Diaes e oa d' ar person digeriñ e c'henou, rak an aotrou Gwilherm ne serre
ket kalz e hini. Lavarout a reas evelato ar paotr kozh ar pezh a oa ezhomm :

« Aotrou, emezañ din, ho rener-skol a lavaro deoc'h petore deiz erruout 
amañ, an deiz-se degasit adarre ho tud ganeoc'h da verennañ hag unan ouzhpenn, 
mar deo posubl, ho person hag a zo ur mignon kloerdi din. »

Adalek ma veze echu ur meuz, e sone ar person ur c'hloc'hig tredanek hag 
ar mevel kozh Jañ-Mari a zeue diouzh ar gegin da adkemer ar pladoù ha da zegas 
ar meuz all. Kerkent ha klevet titirin ar sonerez e veze eta Jañ-Mari er sal 
gant e benn touzet lakizien gwechall. Fentus e oa da welout gant e fri livet mat
e kreiz e zremm parfet ha divarv.

Azezet e oan me e-kichen ar c'hure yaouank, an aotrou Moilh, a oa warnañ 
seblant ur paotr seder, plijus ha seven war un dro ; gant an nebeut a gomzoù a 
voe etrezomp e komprenis e vefemp mignoned vras.

E berr gomzoù, plijet e oa din e Mur pep den ha pep tra ha gant plijadur 
hag a galon vat e teufen da vezañ Muriad.
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Pemzektez bennak a vane ganin a-raok kregiñ gant ar skol. Va zad a alias 
din ober ur sell d' am jedoniezh. Ne ris ket kalz tra, met dastum a ris da 
vihanañ evit kas ganin levrioù ha kaieroù a c'hellfe rentañ servij din. Berniañ 
a ris e-barzh unan eus va malizennoù ur bern taolennoù ha kartennoù-post evit 
reiñ d' am skolidi.

Echuiñ a rae ar vakañsoù da hanter Wengolo. M' em eus soñj mat, ez eo d' 
an trizek e tistroas an aotrou Gô ganimp da Vur. Abaoe un toullad deizioù e oa 
aet kuit an aotrou Gwilherm war e varc'h-houarn. Kemeret e voe e blas gant an 
aotrou chaloni Turmel a oa laouen-ran da vont da bourmen ken pell ha da adwelout
e genskoliad gwechall. E gure en doa roet al lizher erbederezh din evit e geneil
Mur. Laouen e voe ar pred, an daou chaloni o doe plijadur asambles o kontañ o 
eñvorennoù, an aotrou Turmel a oa un den joaus hag ur farser eus an dibab.

Me, evel just, daoust din d' en em blijout em aergelc'h nevez, a soñje 
gwech ha gwech all e oa ar wetur o vont da zistreiñ bremaik d' ar Roc'h hepdon.

Pa 'z is da gas va zad, an aotrou Gô hag o ferson war hent Sant-Jili, 
betek ar skol, e komprenjont e oa gwasket un tammig va c'halon, hag o-zri da 
lavarout din :

« Brav 'vo dit er vro gaer-mañ, eürus e vi gant ar veleien ha kontant d' 
ober ur vicher blijus a zegaso dit mignoniezh ha zoken doujañs an dud. »

Pa voe kuzhet ar c'harr gant ar c'hentañ pleg-hent, e-lec'h jejuzal, me da
dreiñ kein ha da sellout davet Mur. Chom a ris ur pennadig da arvestiñ ouzh an 
tour dantelezet, hennezh a oa bremañ va c'hloc'hdi ha raksantout a ris, ya, 
raksantout, pa laran, e welfe meur a zarvoud eus va buhez.

Er presbital e veze merenn da greisteiz just ha koan da seizh eur ken just
all. Pa sone horolaj ar gegin, e tigore ar person dor ar sal ha plijout a rae 
dezhañ gwelout ac'hanomp holl prest da vont war e lerc'h. Pa zegouezhe da unan 
bennak kaout dilerc'h e rae un taol hej d' e benn. Met na posubl e veze e-unan-
penn e rae ur savadenn d' e voned ront a veze dalc'hmat war e benn en ti hag e 
lavare kreñv e venedisite, unan ha n' em eus klevet nemet gantañ

« Hoc et plus 
Benedicat Deus. »
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( Ra vennigo Doue ar pezh a zo war an daol hag ar pezh a zo da zont 

war-lerc'h.)

Ken divoutin all e oa ar grasoù :

« Pro cibo et potu,
Laus tibi, Jesu. »

(Evit ar pezh hon eus debret hag evet, meuleudi dit, va Jezuz.)

Da goan e teue eta ar person da gemer e blas ouzh taol ivez, daoust ma ne 
zebre netra nemet ur berenn pe un aval. N' eo ket per a bep seurt a rae diouer e
liorzh vras presbital Mur ! Blaz ar per a zo gant va eñvorennoù eus an devezhioù
kentañ tremenet ganin eno. Meur a veleg a ziwar-dro en deveze hast da zont da 
bresbital Mur evit debriñ per gant ur bannac'h gwin kozh.

Pa ne veze den a ziavaez o koaniañ ganimp, ne bade ket ar pred muioc'h 
eget un hanter eur ha pep hini a adtremene toull an nor evit mont d' ar gegin : 
ar person da gentañ, an aotrou Gwilherm goude, ha neuze ar c'hure, an aotrou 
Gwazmat ha me a adserre an nor. A-benn neuze o deveze ivez Mari, ar garabasenn, 
ha Jan-Mari echu da goaniañ. An aotrou person a glenke e zaouarn en e vañchoù 
hag en em lakae da vont ha da zont en e gegin vras a gammedoù gorrek. An aotrou 
Gwilherm hag an aotrou Gwazmat a yae da harpañ un ilin ouzh ur ganastell a oa en
ur c'horn. Ar c'hure ha me a azeze nepell diouzh plas Jañ-Mari ouzh taol. Pa n' 



en deveze ket hemañ echu da beurlipat e goan, en deveze d' ober o vezañ heskinet
ha piñset ganimp. Neuze e lavare dimp etre e zent, pa veze ar person er penn 
pellañ eus ar gegiñ : 

« Chamoied ! »

(Eus Rostren e oa Jañ-Mari.) Ne veze tamm droug ebet ennañ, er c'hontrol, 
plijout a rae dezhañ gwelout ac'hanomp o soursial outañ un tammig. Met ar ger « 
chamoied » a veze klevet, e gwirionez, gant an holl (gwelet e veze minc'hoarzh 
Mari o torchañ he listri) abalamour d' an didrouz a veze en-dro dimp.

Ar person, peurvuiañ, ne lavare grik nemet ur ger bennak war ar barometr 
hag an amzer. Ral a-wech e teue gantañ un eñvoradenn. Div pe deir gwech em eus 
klevet anezhañ evelkent o kontañ perak ne vutune ket. Pa oa oc'h echuiñ e 
studioù eil derez e kloerdi bihan Plougerneve, unan eus e gamaladoù a fumas ur 
sigaretenn e-pad baleadenn ur sulvezh d' abardaez. Ken klañv e voe ken e oa bet 
ret d' e vignoned dougen anezhañ d' ar skolaj.
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Komz a-walc'h a rae an aotrou Gwilherm, pa veze troet mat, met, siwazh ! 

Ma oa un den mat - n' en doa netra evitañ e-unan, roet en defe e roched diwar e 
gein - nervus ha loariek spontus e oa. A-wechoù e teue ivez da vezañ divergont 
ha neuze e veze gouest da vont betek kas ar person da granketa, pezh a oa unan 
eus an abegoù a rae da hemañ derc'hel kloz war e deod.

Alies eta ne veze klevet er gegin nemet trouz kammedoù ar person ha 
titirin an asiedoù hag ar gwer gwalc'het gant ar vatezh. Ur chañs a veze neuze 
klevout an avel o c'hwezhañ en-dro d' an ti bras pe ar glav o skeiñ war gwer ar 
prenestr. Meur a wech eo deut war va spered pajenn " Mémoires d'Outre-Tombe " 
Chateaubriand ez eo taolennet enni beilhadegoù sioul, sioul ha trist kastell 
Kombourg, ne veze klevet kennebeut nemet kammedoù ponner tad ar skrivagner o 
vont hag o tont ivez en e gegin.

Ar c'hure ha me a roe taolioù ilin an eil d' egile kement ha tremen an 
amzer.

An aotrou Gwilherm a dane hep paouez e sigaretenn en ur luchañ ouzh an 
horolaj dres a-us d' e benn, o c'hortoz ma sonfe eizh eur.

Gwech an amzer avat e veze gwelet ar person o pignat d' e gambr hag o 
tiskenn gant seier bihan gwenneien ar c'hestoù. Neuze en em lakaemp holl da 
verniañ ha da gontañ ar pezhioù a bep seurt a veze paket goude dre gant lur e 
rodelladoù paper. Kenwerzherien ar bourk a zeue da c'houlenn ar moneiz-se digant
an aotrou person. E-giz-se e tremene buan ar veilhadeg.

Adalek ma sone eizh eur, e lavare ar person : « Nozvezh vat deoc'h, 
aotrounez ! » hag e kroge da sevel gant ar viñs hep ober van ebet ouzh hor 
respont. Ha pep hini d' e heul hervez e renk, din e veze eta da lazhañ ar 
goulouioù a-drekon.

War ar solieradur kentañ, ar person hag ar c'hure o 'doa ur gwir ranndi 
(div gambr vras pep hini) troet war-du ar c'hreisteiz. Kambr an aotrou Gwazmat a
oa stok ouzh re a c'hure, met o sellout ouzh an hanternoz. An aotrou Gwilherm ha
me hor boa pep hini ur vañsardenn bras a-walc'h en eil solieradur.

An nozvezh kentañ, pa dremenis dirak dor ar c'hure, e pedas hemañ ac'hanon
da vont da selaou un tamm muzik. Ne oa nemetañ o kaout ar skingomz. Lavarout a 
reas din e c'hellfen dont pa garfen da selaou, goude koan pe war an deiz, zoken 
pa ne vefe ket en e gambr. Setu aze un dra vat evidon, lakeda ! Ya, ur c'heloù 
talvoudus a oa evidon en nozvezh kentañ-se a dremenen er presbital ha 
trugarekaat a ran c'hoazh an aotrou Moilh a zo bepred va mignon.
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a blije dezhañ ivez an tonioù klasel ha kalz a vad en deus graet din na vefe 
nemet war ar poent-se. Nag a amzer am eus tremenet en e gambr, dreist-holl pa 
zeuas ar goañv da stardañ ! Bez' en doa e fornigell hag e goad rak ar person ne 
bourchase ket koad d' ar veleien all, da bep hini e oa da soursial ouzh e vern 
skilhoù, evel-se e oa kont. Evit ar mare, me n' em boa ket d' ober gwad fall 
gant se peogwir n' em boa benveg ebet d' ober tan.

A-hend-all e oa plijus a-walc'h va c'hambrig : ur gwele blot a c'hiz kozh,
ur burev bihan hag un daol emwalc'hiñ, pep tra e koad kerez melen aour, ha 
dreist-holl ur prenestr ledan troet war-du an heol. Dindanon, ur penn eus al 
liorzh hag e favenn-but ramzel a gane din tonioù ken kaer dindan an avel gornok.
Leun e veze dalc'hmat a evned, biskoazh n' em boa gwelet kement a goulmed. Evel 
ma oa uhel an ti, e oa ledan ha dispar an dremmwel : kreisteiz ar barrouz a-hed 
ul lev, met ivez a-gleiz kostezioù Sant-Gwen, Sant-Karadeg, Sanb-Konneg, 
Kergrist, Neulieg, hag a-zehou uheldirioù Klegereg ha koadeg Kenec'hkann. Ur vro
dorgennek, turumellek un drugar ! N' em eus gwelet biskoazh netra kaeroc'h eget 
nozvezh derc'hent Gouel Yann eus prenestr va c'hambr : un nozvezh kaer-meurbet 
gant stered an oabl o lintrañ a-us d' am fenn hag an tantadoù, un druilhad 
anezhe a bep kostez, o sklerijennañ an nozvezh verrañ eus ar bloaz, evel ma 
raent abaoe kantvedoù ha kantvedoù.

A-raok echuiñ war gudenn ar beilhadegoù eo ret din lavarout ne dremenemp 
ket anezhe holl en hon toull evel menec'h. Mont a raen alies gant ar c'hure, 
goude koan, d' ober e vodadegoù tud yaouank d' ar patronaj e-lec'h ma ris 
anaoudegezh gant tud yaouank ar vro. Va mignon kentañ a voe unan en doa tri 
bloaz bennak warnon hag a oa o paouez echuiñ e goñje war vor evel kemener. 
Degouezhet eo din komz outañ e lec'h all hag emaomp o koshaat a-gevret bremañ e 
Mur. Ar bodadegoù-se e veze aozet enne pezhioù-c'hoari evit gouelioù evel 
Nedeleg ha plijadur, c'hoarzh ha sklok a veze e-leizh kof.
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Gwechoù all ez aen gant an aotrou Gwilherm d' ober skol-noz d' al 

labourerien-douar yaouank. Ne oa ket ken plijus, met ret mat e oa din mont 
petramant e vefe savet gwarizi e kalon va rener skol, evel-se e oa.

En tu-hont d' al labour-se evit mad ar re yaouank, e vourre Job Gwilherm o
tremen beilhadegoù e ti parrezianiz, o klakenniñ, o c'hoari 'r c'hartoù en ur 
sachañ war ar sistr, ar butun ha zoken war ar flip e tiez 'oa. Ha ret e veze din
mont gantañ adarre. Ne blije ket din ar c'hartoù, met ober a raen anaoudegezh 
gant an dud.

(da vezañ kendalc'het)

Da rakprenañ betek ar lañ a viz Kerzu 1977 :

GOULVEN JACQ
Pinvidigezh ar Paour
166 pajenn
(Priz Langleiz 1976)
War baper kaer :
28 lur franko e-lec'h 32 lur mizoù
War baper all :
18 lur franko e-Iec'h 24 lur mizoù
Mlle J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp
- C.C.P. 1136 82 Rennes -
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KENAN KONGAR

Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik

- III -
Oc'h urzhiañ hag o startaat an Unaniezh
(1783-1825)

Echu gant an emgannoù, setu ma teue ar c'houlz da bareañ an distruj a oa 
bet graet ha da reiñ un diazez start d' ar vroad a oad o klask sevel.

Ha ne oa ket kement-se un dra gwall aes da gas da benn.

Ma oa bet emglev, e-keit ha ma pade ar stourm, etre ar stadoù a oa diwanet
diwar an trevadennoù kozh, ne oa mui ken eeun an traoù pa zeuas mare an 
disparti, goude ma oa bet an trec'h eus o zu. An trevadennoù-se a oa betek neuze
o vevañ pep hini eus he zu, hiniennoù anezho e-pad tost da zaou c'hant vloaz, ha
pep hini anezho a zalc'he da soñjal enni he-unan. Hep kontañ ma oa un nebeud 
brav a dud en trevadennoù ha ne oant ket a-du evit ma vije troc'het krenn an ere
a oa ouzh o stagañ ouzh Bro-Saoz. Pa voe ret d' al " loyalisted " -se ober o 
dibab e kavas gwell ur c'hant mil koll o feadra ha dilezel ar stadoù nevez evit 
mont da glask bod war zouaroù all : war-dro 50 000 a yeas d' en em ziazezañ er 
C'hanada-Uhel, hag a zeuas da vezañ anavezet diwezhatoc'h dindan an anv 
Ontario ; ur 35 000 bennak a oa aet ivez da boblañ Nova Scotia, ar rummad kentañ
o vezañ ar re eus Boston hag a yeas di da heul ar jeneral Howe e miz Meurzh 1776
; hag eus trevadennoù ar Su ez eas 2 500 den, gant o 4 500 sklav da Inizi 
Bahama. Hag e 1792 ez eas war-dro 1 200 eus ar vorianed a oa aet da Nova Scotia 
d' en em ziazezañ war aodoù Afrika, hag e savjont eno kêr Freetown, hag a zo 
bremañ kêrbenn ar vro a vez graet Sierra Leone anezhi.
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En tu-hont da se, an emgannoù o devoa koustet ker. Ha ret e oa kaout 

diskarg d' ar varc'hadourezh a veze produet, bremañ pa ne veze mui dor zigor 
evito er bed saoz.

Ken e savas reuz e lec'hioù a zo. Neuze eo e voe anat pegen dic'halloud e 
oa ar Gouarnamant Kreiz, ha pegen nebeut e teree Melloù ar C'hengevredad ouzh 
ezhommoù ar Republik Nevez. Ha setu perak, evit klask un diskoulm d' ar 
c'hudennoù, ur Goursez Meur a voe bodet e kêr Philadelphia d' ar 27 a miz Mae 
1787. Gant ar c'hoant da wellaat lezenn-diazez ar C'hengevredad. Eno e vreutaas 
pemp kannad hag hanter-kant a-hed an hañv, dindan renerezh George Washington, 
hag a oa deuet da vezañ den brudetañ ar Stadoù abaoe ma oa deuet a-benn da 
lakaat e armeoù da drec'hiñ. Ar pemp den hag hanter-kant-se eo a zeuas da 
anavezet diwezhatoc'h dindan an anv a d "tadoù-diazezourien ar Stadoù Unanet ", 
pa voe sinet an emglev etrezo d' ar 17 a viz Gwengolo.

*

Adalek ar penn kentañ en em gavas bodet en Unaniezh stadoù a vent vras 
evel New York pe Virginia, ha stadoù dister o ment evel ma oa Rhode Island ha 
Delaware. Setu perak e voe divizet kaout div Gambr-Lezenniñ er C'hendalc'h 
Kevredel : ur Senad, ennañ daou gannad a bep stad, pe vras pe vihan e oa ar 
stad-se ; ha, diouzh un tu all, ur Gambr Dileuridi, niver dileuridi pep stad o 
vezañ hervez niver an dud chom er stad-se. Ar senedourien a oa gwelet eta evel 
mirourien gwirioù ar stadoù, tra ma oa e karg an dileuridi difenn gwirioù an dud
dre vras.

Hag evit ober kempouez d' ar C'hendalc'h, e fellas d' an Tadoù-
Diazezourien, lakaat e penn an Unaniezh ur strollad-ren kreñv. E penn hemañ e 



lakajont ur Prezidant anvet evit pevar bloaz. Ha divizout a rejont ivez ne 
c'hell ket, diouzh un tu, divodañ ar C'hendalc'h, ha, diouzh un tu all, ne 
c'hell ket bezañ torret eus e garg e-pad ar pevar bloaz ma vez ouzh he seveniñ.

Divizout a rejont ivez ez eus tu d'ar Prezidant da vezañ dilennet meur a 
wech diouzh renk. Ha d' ar Prezidant eo sevel ha ren ar Gouarnamant Kevredel.
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*

Ur wech ma oa deuet a-benn tud fur ar vro da sevel un emglev kenetrezo, e 
oa ret c'hoazh da bep stad reiñ e asant evit ma vije savet an Unaniezh. Hag evit
ma teuje houmañ da vezañ lakaet da dalvezout, e oa ret e vije bet roet e asant 
da nebeutañ gant nav eus an trizek stad a oa bet o c'hannaded o sevel al lezenn-
diazez. Ha neuze e savas helebini etre ar " federalisted ", hag a oa a-du gant 
al lezenn-se, hag ar re a gave dezho e vije digresket betek re ganti galloud pep
stad. A-benn ar fin e teuas ar Federalisted, en o fenn James Madison, Alexander 
Hamilton ha John Jay, a-benn da gaout asant an niver stadoù ret.

A-raok fin ar bloavezh 1787 o devoa an tri stad nesañ da Gêr an 
Dieubidigezh, Philadelphia : Pennsylvania, Delaware ha New Jersey, roet o ger. 
Un nebeud devezhioù goude ez eo an hini pellañ, Georgia, eo a gasas e asant d' 
an 2 a viz Genver 1788. Ha neuze e voe lavaret ya tro-ha-tro gant Massachusetts,
Maryland, Connecticut, Carolina 'r Su ha New Hampshire. D' an 21 a viz Mezheven 
e oa bet tizhet eta an niver ret a stadoù evit ma c'hellje Lezenn-Diazez an 
Unaniezh bezañ lakaet da dalvezout. Met an trec'h gwirion a c'hoarvezas en 
deizioù war-lerc'h pa roas tro-ha-tro, d' ar 25 ha d' ar 26 eus ar miz, an daou 
stad pouezusañ o harp : Virginia ha New York. Hag an unnek stad-se a zivizas 
neuze e vije lakaet al Lezenn-Diazez da ren diwar ar 4 a viz Meurzh 1789, gant 
kêr New York o vezañ ar gêrbenn da c'hortoz ken na vije savet ur gêr all da 
greizenn-ren ; rak al lezenn a verke mat e oa ur gêrbenn gevredel da vezañ savet
un tu bennak war ur rann-zouar ha ne vije ket dindani en tu-hont da zek mil e 
karrez ( da lavarout eo, 100 mil karrez a c'horread). Ha war ar rann-douar-se e 
vije fiziet pep gwir lezenniñ er C'hendalc'h (Congress). Da c'hortoz e krogas 
aferoù an Unaniezh da dreiñ, evel ma vo gwelet bremaik.

E 1788 he devoa nac'het Carolina 'n Norzh mont e-barzh an emglev. Met a-
benn ar fin ec'h asantas er bloavezh warlerc'h bezañ an daouzekvet eus ar 
stadoù. An trizekvet, hag an hini diwezhañ eus ar re a vez graet anezho ar 
stadoù-orin, a voe Rhode Island hag a zeuas en Unaniezh d' an 29 a viz Mae 1790.
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Ur pevarzekvet stad a zeuas koulskoude nebeut a-walc'h a amzer goude da 

greskiñ niver ar stadoù. Hennezh eo hini ar Vermont hag a voe degemeret d' ar 4 
a viz Meurzh 1791, daou vloaz rik eta goude ma voe bet savet da vat ar Stadoù 
Unanet. Vermont a oa bet poblet gant tud o tont eus New Hampshire, met staget e 
oa bet koulskoude ouzh New York e 1764. Diwar ar bloaz 1775 o devoa koulskoude 
tud Vermont goulennet ouzh Kendalc'h Philadelphia degemer o bro evel ezel eus ar
C'hengevredad, met kement-se a voe nac'het outo war c'houlenn Newyorkiz. E 1781 
e oa bet graet ur goulenn all, met New York a bretante atav kaout gwirioù war ar
rann-zouar-se. E 1790 erfin e teujod a-benn d' en em glevout gant ma paeje 
Vermontiz tregont mil dollar da stad New York, ar pezh a rae un tammig en tu-
hont da seizh " cent" dre zen o chom neuze war zouar Vermont.

A-raok na voe fin d' ar c'hantved e voe kresket niver ar stadoù da 
c'hwezek. An eil eus ar stadoù " nevez " a voe Kentucky e 1792. Bet e oa 
gwechall un astenn da Virginia, met e 1784 e oa bet fiziet an douaroù-se er 
Gouarnamant Kreiz. War e lerc'h e teuas Tennessee a oa stok ouzh Kentucky diouzh
tu ar Su hag a oa bet a-gent ul lodenn eus Carolina 'n Norzh en tu-hont da 
venezioù Appalach.

An douaroù a oad krog da drevadenniñ war an tu-seoù a oa bet lakaet da 
vezañ, ur wech savet an Unaniezh, douaroù ar Stadoù Unanet (United States 
Territories). Ur wech ma oa a-walc'h a dud o chom e pep hini anezho, e oa tu da 



c'houlenn e vije pep hini meret evel ur stad gwirion. Ha kement-se a c'hoarvezas
e gwirionez tamm-ha-tamm, peogwir e kendalc'has stadoù nevez da vezañ savet 
betek 1959.

*

George Washington a voe anvet, a-unvouezh, da brezidant kentañ ar Stadoù 
Unanet, gant John Adams da eilprezidant, ha kemer a rejont o c'harg d' an 30 a 
viz Ebrel 1789.

Ar renerezh a gouezhe eta, evit kregiñ, etre daouarn daou zen hag a zeue 
eus an daou stad kentañ o vezañ bet enno trevadennerien saoz oc'h ober o 
diazez : Washington a oa ur Virginiad hag Adams a oa eus ar Massachusetts. An 
div drevadenn hag a oa bet ivez ar re gentañ o em sevel enep ar Saozon.

Gant harp Sekretour an Teñzor, George Hamilton, e teujont buan a-benn da 
c'hounit fiziañs o c'henvroiz : an dle sammet gant ar Gouarnamant Kengevredat, 
koulz ha dle pep hini eus ar stadoù a voe lakaet war gont ar Stadoù Unanet. Ur 
Bank Kreiz a voe digoret e 1794 hag un Ti-Moneiz savet e Philadelphia.
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Adanvet e voe an daou zen e 1792, ha diwar ar bloaz-se e krogas ar 

votadegoù da vezañ dalc'het e miz Du, er bloavezh a-raok ma tegouezhe dibenn 
amzer ren pep prezidant. E 1790 e oa bet ivez niveret an dud er Stadoù, hag 
abaoe neuze eo bet graet ingal an niveradeg-se bep dek vloaz, un testeni a 
reizhded hag a vije mat da vroioù all 'zo heuliañ.

Eil amzervezh Washington hag Adams ne voe ket avat ken didrubuilh ha ma oa
bet an hini kentañ. Neuze e krogas diaesterioù hag a lakaas strafuilh e spered 
an dud en abeg d' an darvoudoù a c'hoarveze neuze en Europa. D' ar c'houlz ma 
adkroge prezidant hag eilprezidant gant o eil amzeriad ren, edo ar Reveulzi e 
Bro-C'hall en he gwashañ, ha brezel a oa savet etre ar C'hallaoued hag ar 
Saozon. Gant ar brezel war vor e oa bet lakaet en arvar koñvers ar Stadoù, pep 
hini eus an daou enebour o klask mirout ouzh egile da gas e goñvers war-raok. 
Dizemglev a savas etre an Amerikaned. Diouzh un tu e oa ar Federalisted, an 
eilprezidant Adams en o zouez, hag a oa a-du kentoc'h gant Breizh-Veur ; diouzh 
an tu all ar " Republikaned " a oa kentoc'h a-du gant ar Frañsizien. E-touez ar 
re-mañ e oa Thomas Jefferson ; hag ar Prezidant, George Washington a glaske 
mirout kempouez etre an daou rummad ha chom didu.

Mar bije en em lakaet hemañ en-dro war ar renk e 1796 e vije bet sur da 
vezañ adanvet, ken bras e oa e vrud. Met skuizh e oa gant e garg, hag e skrivas 
d' e genvroiz ur C'hemenn Kimiadiñ (Farewell Adress), ouzh o lakaat da vezañ war
evezh ouzh ar pezh a c'hellje c'hoarvezout gant ar vro ma ne vije ket heuliet 
pizh reolennoù al Lezenn-Diazez. O vezañ m' en em denne kuit ar Prezidant kozh, 
e voe trenk ha garv an emgann evit gounit votadegoù 1796.

Diouzh tu ar Federalisted e oa an eilprezidant diaraok, John Adams war ar 
renk ; diouzh tu ar Republikaned e oa un den all, ken brudet all, Thomas 
Jefferson. Massachusetts ha Virginia a oa eta adarre er renk kentañ, met an eil 
enep d' egile, en taol-mañ. Gant Adams e tegouezhas ar muiañ mouezhioù hag eñ eo
a zeuas da vezañ eta eil Prezidant ar Stadoù Unanet. Jefferson a zeue da eil, 
hag eñ eo a voe lakaet e kador an eilprezidant (diwezhatoc'h, e 1804, e voe 
kemmet al Lezenn-Diazez war ar poent-se ; rak arvarus e oa evit ar vro kaout ur 
prezidant hag un eilprezidant hag a vije dizemglev etrezo. Diwar neuze e voe 
votet disparti evit ar prezidant hag evit an eilprezidant...).

383-384
E-doug ar marevezh-ren-se e vije bet buan a-walc'h brezel ouzh ar Frañs : 

met sioulaat a reas an traoù pa voe anvet, er vro-mañ, Bonaparte da Gentañ 
Koñsul. Un emglev a vignoniezh a voe zoken sinet etre an div vro er bloavezh 
1800.

E votadegoù ar bloavezh-se ez eas an trec'h gant Thomas Jefferson, met n' 



en devoa bet hemañ nemet kement-ha-kement a vouezhioù gant Aaron Burr, ur 
Republikan eñ ivez, e doare ma voe ret da Gambr an Dileuridi ober an dibab etre 
an daou zen. Ha Burr a zeuas da vezañ eilprezidant. An degouezh-se eo a lakaas 
degas kemm el Lezenn-Diazez a-barzh ar votadeg da zont. Thomas Jefferson a oa 
anezhañ ur rener gwirion, taer ha dispont. Eus ar gêrbenn nevez eo e renas 
aferoù ar vro.

Pa oa bet kemeret ar C'hanada gant ar Saozon diwar goust ar C'hallaoued e 
1763, e lakajont ivez o c'hraban war an douaroù gall a oa etre ar stêr veur 
Misisippi ha trevadennoù saoz Amerika, hag an douaroù-se a voe staget ouzh ar 
re-mañ, nemet un treuziad-douar, diouzh tu ar gevred, hag a yeas da greskiñ ar 
Florida spanat. Met en tu-hont d' ar stêr e vire ar Frañsizien un dachenn ec'hon
dindan an anv " Louisiane ". E 1802, a-greiz-holl, setu Spagn o klozañ porzh
Orleañs Nevez ouzh al listri amerikan hag a veze a gantadoù o vageal war ar stêr
veur. Daoust hag-eñ neuze e ranke ar Stadoù Unanet ober brezel d' ar 
C'hallaoued, hag a oa mistri, a anv, war ar porzh ? E lec'h-se, setu ma kasas ar
prezidant Jefferson e vignon James Monroe da Baris, evit klask ober marc'had 
gant ar C'hallaoued. Ar sizhunioù a dremene ha, setu a-greiz-holl ar c'heloù 
bras o tegouezhout : Prenet e oa bet al " Louisiane " en he fezh digant ar 
Frañsizien, ha kement-se evit pemzek milion a zollaroù, o kreskiñ evel-se en un 
taol an douar amerikan eus an hanter. Diwezhatoc'h e voe graet ur marc'had 
heñvel gant ar Rusianed evit ar pezh a sell an Alaska.

E 1804 e voe adanvet Thomas Jefferson da brezidant. Met er wech-mañ ne oa 
mui Aaron Burr gantañ da eil. Hemañ a ranke bezañ un den gwall daer peogwir e oa
o paouez lazhañ en un emgann-daou Alexander Hamilton hag a oa bet Sekretour 
kentañ an Teñzor amerikan !
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E-pad eil amzervezh ar prezidant Jefferson e oa ar brezel en e washañ en 

Europa etre Napoleon Gentañ Bro-C'hall hag ar Saozon. Ar re-mañ o devoa lakaet 
berz war borzhioù an Douar-Bras ha, diouzh un tu all, Napoleon en devoa roet 
urzh da dapout krog en holl listri hag o devije sentet ouzh urzhioù ar Saozon. 
Ar re-mañ a oa krog ivez da furchal al listri amerikan, evit gwelout hag-ni ne 
vije ket en o bourzh martoloded bet tec'het diwar o listri o-unan. O welout 
kement-se e c'houlennas Jefferson e vije lakaet " embargo " war an holl listri, 
amerikan pe estren, hag a oa neuze e perzhier ar Stadoù, hag e oa ret dezho chom
eno keit ha ma ne vije ket bet digoret frank ar morioù d' ar c'hoñvers 
etrevroadel.

Kement a zroug a reas an urzh-se avat da binvidigezh ar vro ma rannas etre
daou strollad ar Republikaned, hag a oa hini ar prezidant, an " Demokrated " o 
sevel a-enep dezhañ. Hag e 1808 e nac'has Jefferson, gant e c'hwec'h vloaz ha 
tri-ugent neuze, en em lakaat a-nevez war ar renk. Hag an trec'h a yeas neuze 
gant daou zemokrat. James Madison, eus Virginia eñ ivez eo a zeuas da vezañ 
prezidant, hag Elbridge Gerry, eus Massachusetts a voe da eil gantañ.

E-pad an eizh bloavezh ma oa bet Thomas Jefferson er penn, e oa bet 
koazhet strollad kozh ar Federalisted, ken kreñv a-raok tro ar c'hantved, tost 
da vat da netra. Nemet marteze e stad an New England.

*

Un dra a zo souezhus a-walc'h eo e varvas an daou stourmer kozh hag a 
genlabouras e 1776 da sevel Diskleriadur Gwirioù Amerika, hag a droas 
diwezhatoc'h da vezañ kevezerien, unan, John Adams, e penn ar Federalisted, 
egile, Thomas Jefferson, rener ar Republikaned, goude bezañ bet an eil da 
c'houde egile o ren an Unaniezh, en hevelep deiz, d'ar 4 a viz Gouere 1826, 
daou-ugent vloaz deiz evit deiz eta goude ma oa bet embannet e Philadelphia 
diskleriadur an Dieubidigezh. An hini kentañ a oa neuze 91 bloaz, hag egile 83. 
Ar prezidant kentañ, George Washington, eñ, a oa marvet pell a oa a-benn neuze, 
d' ar 14 a viz Kerzu 1799, ha ne deas ket da zen kozh peogwir e varvas da seizh 
vloaz ha tri-ugent goude bezañ bet tapet riv e-pad un droiad.



*
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E-pad o daou c'hantved kentañ, eus 1776 da 1976, e vezo bet renet ar 
Stadoù Unanet gant eizh prezidant ha tregont, eus George Washington da Gerald 
Ford. Unan eus ar brezidanted-se hepken, Franklin D. Roosevelt, a zo bet adanvet
teir gwech (met mervel a reas a-vec'h boulc'het gantañ e bevare amzeriad). Dek 
anezho, en o zouez c'hwec'h eus ar seizh prezidant kentañ, a reas daou amzeriad 
e penn ar vro ; tri all a oa bet adanvet, met ne zeujont ket a-benn eus o eil 
goumanant, evit abeg pe abeg, peurvuiañ dre ma vezent bet falc'het gant an 
Ankou, ar pezh ne c'hoarvezas ket gant Richard M. Nixon pa roas e zilez e 1974. 
Pemp eus ar brezidanted ne zeujont ket zoken a-benn eus o fevar bloaz kentañ. 
Eus an 41 eilprezidant bet anvet e teuas nav da vezañ prezidant e karg, pa varve
an hini a oa bet anvet pe pa roe e zilez. Pevar eus ar re a dapas evel-se ar 
garg uhelañ a voe adanvet en-dro brezidant (Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge,
Harry S. Truman ha Lyndon B. Johnson), o-fevar er c'hantved-mañ. Pemzek eus an 
eilprezidanted n' o deus ket bet digarez da echuiñ o amzer, pe dre ma teuas 
dezho kemer karg ar prezidant, pe dre m' int marvet pa oant e karg, pe dre ma 
rojont o dilez.

E 1951 e voe kemmet al Lezenn-Diazez (an eil kemm warn-ugent a oa abaoe ar
penn kentañ) evit ma ne c'hellje ket un den bet anvet da brezidant mirout e garg
ouzhpenn eizh vloaz, pe en tu-hont da zek vloaz evit un eilprezidant bet lakaet 
da brezidant.

Ar stadoù hag a zo bet anvet ouzhpenn unan eus o zud da ren ar vro evel 
prezidant a zo : New York gant 8, Ohio gant 6, Virginia gant 5, anezho pevar eus
ar pemp prezidant kentañ, Massachusetts 4 gant daou eus ar c'hwec'h kentañ, 
Tennessee 3, Illinois 2 ha California 2. E-pad ouzhpenn kant vloaz, etre 1850 ha
1963, ne oa bet prezidant ebet o tont eus stadoù ar Su, pelloc'h e vo gwelet an 
abeg da se.

*
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Pa oa bet savet ar Stadoù Unanet e oa, adalek ar penn kentañ, en o dalc'h 
tachennoù bras poblet rouez a roe tu d'ar vro d' en em astenn betek ar 
Misisippi. Pa voe bet staget ouzh an douaroù-se al Louisiane c'hall e teujont da
vezañ divent, peogwir en em astenne an douaroù nevez betek kribenn ar Menezioù 
Roc'hellek, hag a laka disparti etre an dourioù a ya d' ar Misisippi, hag ar re 
a ya war an tu all d' ar Mor Habask. Er Su koulskoude e chome douaroù bras all e
dalc'h ar Spagn. Dija gant an douaroù a oa deuet da vezañ amerikan er penn 
kentañ (1783) e oa tu d' en em astenn etrezek ar c'huzh-heol, ar pezh a 
c'hoarvezas e gwirionez dre ma teue tud a-leizh eus Europa gozh da glask douaroù
nevez da lakaat da dalvezout. Adalek ar penn kentañ e oa bet divizet e vije tu 
d' an douaroù nevez-se, ur wech ma vije ugent mil a dud o chom e pep hini 
anezho, dont da vezañ stadoù nevez a vije degemeret en Unaniezh. Kement-se a 
c'hoarvezas en triwec'hvet kantved evit Kentucky ha Tennessee. D' o heul e voe 
degemeret Ohio e 1803, Louisiana (anezhi ur rannig hepken eus al "Louisiane" 
c'hall) e 1812, daoust ma ne voe divizet evit mat an harzoù gant ar Spagn nemet 
e 1819 ( Florida a zeuas ivez da vezañ amerikan er bloavezh-se, met ne voe graet
ur stad ganti nemet e 1845). Indiana a gemeras he flas ivez e 1816, Misisippi e 
1817, Illinois e 1818, hag Alabama e 1819. Gant se ez ae ar stadoù betek ar 
Misisippi e pep lec'h nemet en Norzh pellañ. Met e 1820 e voe ur stad muioc'h en
New England c'hoazh pa voe lakaet ar Maine da vezañ ur stad distag. Betek neuze 
e oa bet ar c'horn-se ur rann eus Massachusetts, daoust ma oa dispartiet eus ar 
bras eus ar stad-mañ gant New Hampshire (e 1842 e voe kresket ar Maine gant ul 
lodenn hag a oa bet kanadian betek neuze). Erfin, e 1821 e voe degemeret en 
Unaniezh ar stad kentañ da vezañ savet en tu-hont d' ar Misisippi : Missouri. En
darvoud-se e c'heller gwelout nerzh-dreist ar gêr-dreizh, St. Louis.

*

Thomas Jefferson o vezañ en em dennet, e voe anvet ur Virginiad all, James
Madison, en e lec'h, hag e-pad eizh vloaz e chomas ivez e penn ar Stadoù, eus 
1809 da 1817. E-keit-se e kendalc'he an traoù da vont a-dreuz gant ar Saozon, ar



re-mañ oc'h herzel bepred ouzh ar c'hoñvers gant douar-bras Europa, hag a oa bet
aloubet gant armeoù Napoleon. Ken gwazh ken e tisklerias ar prezidant brezel da 
Vreizh-Veur d' an 3 a viz Mezheven 1812. Ne oa ket bet prientet ar Stadoù avat 
evit bezañ gouest da ren ur seurt brezel hag o armeoù a dapas meur a lamm war an
dachenn ; met gwelloc'h ez eas an traoù en emgannoù war vor. Koll-gounit e 
chomas koulskoude ar brezel er bloavezh 1813 ; met e 1814, pa baouezas ar 
brezelioù en Europa, e kavas tu ar Saozon da gas muioc'h a dud da enebiñ ouzh an
Amerikaned hag ar jeneral Ross a zeuas a-benn zoken da vont tre er gêrbenn, 
Washington. Ar soudarded a lakaas an tan er C'hapitol (Ti ar Chendalc'h) hag a 
oa bet echuet e sevel tri bloaz hepken diagent. Palez ar Prezidant, anavezetoc'h
dindan an anv a Di-Gwenn, a voe ivez hanter-zistrujet, koulz ha meur a savadur 
all e kêr. Ac'hano e kendalc'has ar Saozon da vont war-raok tramek Baltimore, 
met dirak ar gêr-se e voe lazhet ar jeneral Ross, ar pezh a reas d' e arme en em
sachañ ac'hano. Met a-raok se e oa bet pladet un arme all a bevarzek mil den, 
hag a oa o tont eus ar C'hanada, e Plattsburg, e stad New York, d' an 3 a viz 
Gwengolo 1814.
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E miz Genver ar bloaz war-lerc'h e tegouezhe dre vor un arme all a zaouzek

mil den dirak porzh New Orleans evit tagañ ar gêr-se. Ne oa ket degouezhet 
c'hoazh betek eno ar c'heloù e oa bet sinet ar peoc'h a-benn neuze e Ghent, en 
Europa, ar pezh a oa c'hoarvezet d' ar 24 a viz Kerzu 1814. Un dra vat e oa d' 
an Amerikaned bezañ bet trec'h war ar soudarded saoz, rak anez da se o devije ar
Saozon kavet un digarez evit stardañ muioc'h a se o c'hrabanoù war zelta 
Misisippi, ar stêr hag he deus bet ken bras talvoudegezh e buhez an Amerikaned 
en hanterenn gentañ an naontekvet kantved.

Gant ar peoc'h graet e voe kreñvaet lorc'h an Amerikaned, zoken ma oa bet 
adlakaet an traoù en o c'hoch kozh, da welout diouzh an diavaez da vihanañ.

E 1816 e oa bet anvet c'hoazh ur Virginiad da brezidant, ha mirout a reas 
ar garg betek ar bloavezh 1825. James Monroe a oa e anv, un anv hag a zo chomet 
stag ouzh an " doare-gwelout amerikan ". Eñ eo an hini en deus diskleriet fraezh
da gentañ pebezh troc'h a oa c'hoarvezet etre Europa hag ar " Bed Nevez ", ar 
Western Hemisphere evel ma lavar alies an Amerikaned.

En amzer Monroe, e 1818, e voe eeunet linenn an harz etre ar Stadoù Unanet
hag ar C'hanada, ha lakaet war linenn an 49° led etre an Ontario (Lenn ar 
C'hoadoù) hag ar Menezioù Roc'hellek. Ha diwezhatoc'h, e 1846, goude meur a 
ziaester, e voe kendalc'het al linenn-se betek ar Mor Habask.

E 1819 e voe ivez reizhet an harzoù etre Louisiana hag an Texas spanat, ha
lakaet an disparti etre an div vro war ar stêr Sabine.

Ar pennad a zeu a vo anvet
Emastenn ha Poblañ (1825-1930)
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

KENDALC'H AN EIL MAREAD

AR STOURMERIEN EN EMGANN AN TREGONT

Rannoù an Emgann

A-raok an dibenn, - flastridigezh ar Saozon, - e voe en Emgann an Tregont 
peder rann lerc'h-ouzh-lerc'h, merket ha taolennet-splann er barzhoneg, mar 
gouzer lenn ha kompren. Koulskoude, evit gwelout spis lec'h ar stourm ha stad an
div gevrenn en derou, e ranker kemer Levr Froissart, a ro un tres resis ha pizh.

« Pa zeuas an deiz, » emezañ, « an tregont stourmer eus tu Bembro a glevas
an oferenn, a lakaas gwiskañ o harnezioù war o zro, hag a yeas da vaez ar 
stourm. Diskenn a rejont holl diwar varc'h, ha difenn a rejont ouzh ar re a oa 
eno hanterouriñ, ne vern petra na peseurt droug a c'hallje c'hoarvezout ganto. »

Dre ar gerioù « ar re a oa eno » e tleer kompren an dud niverus deuet eus 
Josilin, eus Plouarzel, eus an holl lec'hioù a dro-war-dro evit arvestiñ ouzh an
emgann. Difennet-groñs e voe outo gant ar C'hallaoued kemer perzh, evel ma oa 
bet gant ar Saozon d' o mignoned deuet da vezañ testoù.

« Ha pa voent tal-ouzh-tal, » eme c'hoazh Froissart, « e tivizjont ur 
pennad, an tri-ugent anezho. Neuze en em dennjont en eil tu hag en egile, hag e 
lakajont o holl dud da gilañ pell-bras diouzh lec'h an emgann. »
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Pa lavar Froissart e voe an daou vagad o tivizout tal-ouzh-tal, e klot mat

e gomzoù ouzh re ar barzhoneg, a zispleg dimp danvez an emziviz, ar c'hinnig 
graet gant Bembro da zaleañ ar stourm.

« O holl dud » a zo ar servijerien a ambrouge ar stourmerien : ar 
balafrignerien a ziwalle ar roñseed, ar flec'h hag an haroded a zalc'he uhel 
bannieloù ar varc'heien, ar vevelien karget da zegas boued ha died, ar vezeged a
dlee ober war-dro ar re c'houliet, h.a.

E-kreiz ul lanneg pe ur beurvan vras anvet " ar prad geotek " er 
barzhoneg, hag a dlee bezañ d' ar mare-se eus ar bloaz a-boan goloet gant ul 
leton skars ha berr, e weled an dervenn Hanter-Hent, ha na oa ket glas ha stank 
he delioù evel ma vez diskouezet war holl engravadurioù ha taolennoù Emgann an 
Tregont, hogen o weañ he brankoù bras ha du, he barroùigoù damlouet, noazh ha 
garv etrezek an oabl, - rak n' eo ket kustum ar gwez-derv e Breizh bezañ 
deliaouek-holl d' ar 26 a viz Meurzh.

E-kichen ar wezenn, an eil e-keñver eben, e weled div linennad, urzhiet 
mat pe fall, graet gant ar stourmerien. En a-dreñv, pell-bras diouto, edo 
roñseed, haroded ha mevelien pep tuad. Pelloc'h c'hoazh, oc'h ober ur c'helc'h 
bras, engroez an arvesterien deredet eus pevar c'horn ar vro da sellout ouzh ar 
c'hrogad meur. Fromet hag esmaeet e oant, tud disheñvel-krenn dre an orin, an 
tuadoù, ar c'hredennoù, ha koulskoude ne voe na mesk na dispac'h en o zouez, 
rak, evel hon eus lavaret, arsav-brezel a oa, pezh na vire ket, hervez boaz an 
amzer-se, ouzh an dud d' en em gannañ dre zaeadenn.



Setu aze ar c'hoarilec'h. Gwelomp bremañ ar c'hoari.

Kentañ rann an emgann

Goude kendivizout ur pennad, an daou vagad, war a lavar Froissart, a gilas
pep hini diouzh e du, atav tal-ouzh-tal, nemet o lezel frankiz etrezo.

« Neuze, » emezañ, « unan a reas ur sin, ha kerkent e redjont holl an eil 
davet egile, o stourm en ur bern, pep hini o sikour e vignoned pa vezent e 
riskl. »

391
E-giz-se, er stokad kentañ, an urzh roet gant Belmaner d'e geneiled, chom 

harp-ouzh-harp en un talbenn hepken, ne voe ket sevenet ganto, nag ivez gant o 
enebourien. Ne voe talbenn-emgann ebet, peogwir e stourment " en ur bern ".

E gwirionez, tud an daou vagad, mall ganto en em grabanata, a redas prim 
an eil davet egile e dizurzh. Pep stourmer en em strinkas war an enebour a gavas
dirazañ hep kenstrollañ tamm pezh a rae gant pezh a rae e geneiled. An daou 
vagad a yeas an eil e-barzh egile, hag e voe krogadoù hiniennel digempenn 
lerc'h-ouzh-lerc'h. Berr-ha-berr, ur wir veskadeg e voe ar rann-se eus an 
emgann.

Fall ez eas an traoù evit ar Vrezhoned da gentañ. Daou anezho a voe lazhet
: ur marc'heg, Yann Rousselet, hag ur skoedour, Jafrez Moelon. Tri all, gwall 
c'houliet, a voe prizoniet : daou varc'heg, Even Charruel ha Karo Bodegad, hag 
ur skoedour, Tristan Pestivien. Ne chome mui nemet pemp Brezhon warn-ugent dirak
tregont Saoz.

« Daoust da se, » eme Froissart, « ne baouezas ket ar Vrezhoned da stourm.
Stourmet e voe kalonek a bep tu, evel pa vijent bet holl Rolanted hag Oliered. 
Keit e padas ar gad ma oant holl dianalet, dinerzhet, dic'halloud-krenn. Ma 
tivizjont ehanañ ha diskuizhañ, pep bagad diouzh e gostez. »

Un arsav a voe eta evit lezel ar stourmerien skuizh-divi da ziskuizhañ ha 
da derriñ o sec'hed. An holl a yeas da gerc'hat died :

« Dezho pep a voutailhad
A win Anjev, ha gwin mat. »

Taolennet eo bet gant Pol de Courcy ar Saozon hag ar Vrezhoned mesk-ha-
mesk. N' eus ket anv er barzhoneg eus an dra-se, ha Froissart, evel hon eus 
gwelet bremaik, a lavar er c'hontrol e kilas pep bagad diouzh e du evit 
diskuizhañ, pezh a zo kalz aesoc'h da grediñ.

E-pad an arsav-se, Belmaner a reas marc'heg, war e c'houlenn, Jafrez ar 
Roc'h, en doa unan eus e c'hourdadoù kemeret perzh en alouberezh Kergustentin, 
hag a brometas harpañ brud e lignez dre skeiñ kalet war ar Saozon.
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Eil rann an emgann

Echuet an arsavig, e voe an daou vagad adarre tal-ouzh-tal.

Evel ar rann gentañ e krogas an eil rann gant ur c'henbrezeg. Bembro, 
savet marteze ar gwin Anjev d' e benn, ha muioc'h c'hoazh hep mar birvilhet gant
damc'hwitadenn ar Vrezhoned evitañ sevenidigezh diouganoù Merzin, a daolas da 
Velmaner bommoù brabañs ha fentigelloù amzere :

« Deus 'ta d' en em zaskor. Ne vezi ket lazhet.
Ganin da 'm dousig koant e prof e vi roet.
Rak prometet em eus, gaou ne lavaran ket,
E vijes da 'm c'hambrig feteiz end-eeun kaset. »



Belmaner, taget evel-se, a respontas dic'hoarzh :

« Taol an diñs, Bembro, hep termal. Tonket eo dit ! Emañ da eur diwezhañ o
tostaat. »

Raktal, kounnaret gant kunujennoù Bembro, ur skoedour brezhon, Alan 
Keranraez, a grias :

« Kozh arloup ! Te 'gav dit e vo paket ganit un den evel Belmaner ! Da 
zaeañ a ran en e anv ! Sell ! Beg va goaf a ya dit ! »

Ha kerkent e skoas anezhañ gant e c'hoaf e-kreiz e zremm. Ar beg a sankas 
dindan e glopenn. Bembro a gouezhas pounner.

E-keit ha ma lamme e gompagnuned war Geranraez, ar rener saoz gant striv 
an dic'hoanag a savas diwar an douar, o klask e enebour. Dirazañ e kavas Jafrez 
ar C'hoad, a strinkas a-nerzh-brec'h e vouc'hal-emgann en e vruched. Bembro a 
gouezhas marv.

Ha Jafrez ar C'hoad da youc'hal gant levenez an trec'h :

« Belmaner, va c'henderv karet, Doue da 'z tiwallo ! Pelec'h emaout ? 
Paeet eo an dismegañs a zo bet graet dit ! »

Ken fromet e voe ar stourmerien en daou du gant ur marv ken trumm ha ken 
dic'hortoz ma paouezjont d'en em gannañ e-pad ur pennad. Ar Vrezhoned a 
c'hrouife, nemet Belmaner, disaouzan, o lakaas da devel :

« Lezit hemañ, » emezañ. « Kit d' ar re all ha skoit kalet ! poent eo ! »

Rak ar Saozon, bet mantret ha pennfollet ur predig-amzer, a save kalon 
dezho adarre, bodet en-dro d' ur rener nevez, an avanturer Krokart.
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Trede rann an emgann

Ar C'hrokart-se, un Alaman, a oa patrom ar soudard klasker-chañs, « ul 
laer kadarn », eme Arc'hantred. Da gentañ e oa bet floc'h pe lakez ur « mein 
herr » a Vro-Holland. E vestr a varvas, hag ez eas da glask pinvidikaat dre ober
brezel e Breizh. En em ouestlañ a reas e bandenn un aotrou saoz, a voe lazhet 
nebeud goude. Paotred ar vandenn-se, gounezet gant hardizhegezh ha divergontiz 
Krokart, a gemeras anezhañ da rener.

Diwar neuze e reas taolioù-kaer e forbannerezh war an hentoù, o kouezhañ 
war an tiez, ar bourc'hioù, ar c'hestell, o preizhata warno, hag ouzh o gwerzhañ
en-dro d' o ferc'henned d' ur priz brav. Dizale e tastumas 6.000 skoed, hep 
kontañ ur marchosiad « ugent pe dregont a roñseed pe gezeg-red ».

Roue Frañs a fellas dezhañ e brenañ, o prometiñ e ober marc'heg, reiñ 
dezhañ ur wreg pinvidik ha 2.000 lur leve bep bloaz. Nac'h a reas. Muioc'h a 
zudi hag a c'hounid a gave oc'h ober e vicher a « laer kadarn ».

Bembro, balc'h, huñvreer ha stultennus evel ma oa, en doa lakaet e holl 
fiziañs e diouganoù Merzin. Krokart ne oa tamm ebet eveltañ. En ur gomz ouzh e 
genstourmerien, n' en devoe ket aon d' ober goap eus an hini marv.

« Aotrounez, » emezañ, « gwelit penaos, goude bezañ hon degaset amañ, e 
tiflip Bembro diouzhimp da vare an dañjer. N' en deus ket tennet daou ziner eus 
e levrioù Merzin, a gare kement. Sellit outañ, digor e veg, astennet a-c'hwen e 
gein war ar prad. Saozon vat, bezit kalonek, m' ho ped. Chomit start an eil harp
ouzh egile, ha ra vo lazhet pe c'houliet an neb a zeuy d' ho tagañ. »

An holl Saozon a sentas.



Kemm a voe eta er stourm. E-lec'h ur veskadeg, ur rummad krogadoù daou-ha-
daou pe a strolladoù bihan, hep urzh na raktres, e voe un emgann reoliek. An nav
warn-ugent a gadourien saoz, stardet ilin-ouzh-ilin, o fikoù hir a-bann dirazo, 
a rae ul linennad na c'halled ket treuziñ. Ar Vrezhoned o zage hag o zage en 
aner, hep tapout netra nemet goulioù. Ar Saozon, kalonekaet, a gane kan an 
trec'h :

« Ra baeint evit marv Bembro, hor mignon leal ! Lazhomp anezho holl hep 
espern hini ! Dimp-ni e vo an tu-gounid kent an noz ! »

394
An tri den bet prizoniet gant Bembro, - Charruel, Bodegad ha Pestivien, - 

dieubet goude marv ar rener saoz, a zistroas da gemer o renk e bagad Belmaner 
hag en em strinkas war ar Saozon.

Nec'het-bras e oa Belmaner evelato.

« Gwa ni, » emezañ, « ma ne dorromp ket o linennad. »

Ar Vrezhoned a reas ur soñj : ne c'hallent ket toullañ al linennad, ar 
vogeriad houarn difennet-kreñv gant pikoù ha bouc'hili ar Saozon, hogen tagañ a 
c'hallent en daou benn, a oa gwan-meurbet. E-keit ha ma kendalc'he Belmaner da 
argadiñ er c'hreiz, ar Vrezhoned all a yeas betek penn al linennad saoz en daou 
du, a voe difennet taer gant kenseurted Krokart. Ken tomm ha ken spontus e voe 
ar stourm ma kleved stirlink an armoù, leñvoù ha garmoù kounnar ar gadourien ul 
lev ac'hano.

Bagad Krokart a rankas plegañ en diwez. Pevar eus e baotred (daou Saoz, un
Alaman hag ar Brezhon Darden) a voe lazhet. Ker e koustas an trec'h-se d' ar 
Vrezhoned. Unan anezho, Jafrez Poulart, a gouezhas war ar prad " kousket-mik ". 
An holl, tizhet a bep tu gant pikoù ar Saozon, a oa mastaret o harnezioù gant o 
gwad, ha ruz e oa an douar dindan o zreid.

Belmaner e-unan, gwall c'houliet, chomet war yun en deiz-se hervez lezenn 
ar C'horaiz, og gant an naon, ar skuizhder hag ar sec'hed goude koll kement a 
wad, a c'houlennas ur banne da evañ, o kaout respont harozel Jafrez ar C'hoad :

« Ev da wad, Belmaner, ha sec'hed n'ez po mui ! »

Ha war se e sailhas Belmaner, taeroc'h c'hoazh eget a-raok, war ar Saozon.

Pevare rann an emgann

Trec'h ar Vrezhoned

Krokart, o welout ar si en e gentañ embregadenn, a reizhas hag a glokaas 
anezhi. Urzh a roas da stagañ an daou benn eus e linennad-emgann an eil ouzh 
egile, o krommañ al linennad eta, pep den atav troet ouzh an enebour, evit ober 
ar pezh a anved en amzer-se un " heureuchin ", da lavarout eo ur c'harrezad, un 
tour buhezek, e vogerioù graet gant stourmerien harp-ouzh-harp, o fikoù, o 
bouc'hili, o zrañchoù hag all a-sonn.
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Evel ma lavar ar barzh :

« Emañ ar Saozon holl en ur bern kenstaget. 
Neb o zag a vezo gouliet pe lazhet. »

Ar Vrezhoned a fardas disaouzan war ar bern-se. Ne bakjont mann nemet 
taolioù. Ar Saozon en em zifenne feuls :

« Hemañ a sko kalet gant ur pikol horzhenn,



Hag an den a dapo un taol war e gilpenn
Ne zebro mui biken na gwastell na choanenn. »
. . . . . . . 
« Henhont a hej er vann en e zorn un trañch dir, 
Lemm e laonenn, e veg ken broudus hag ur bir. 
Neb a dizh a yelo d' ar bez ken na vo hir. »

O sellout ouzh an dolzennad-se, a chome divoulc'h hag a zispenne ar re a 
dage anezhi pe a dostae re dezhi, Belmaner a oa mantret :

« Rannet-mik e galon gant ur seurt ardivink. »

Jafrez ar C'hoad a glaskas e frealziñ.

« Perak dic'hoanagiñ, aotrou mat ? » emezañ. « Ho marc'heien a zo c'hoazh 
ganeoc'h, Charruel, Ar Marz, Arrel Tintenieg an den kadarn, Ragenel, Roc'h-
Kreñv, Jafrez ar Roc'h (gallet en dije menegiñ e anv ivez). Prest int holl da 
stourm ken nerzhus ha ken kalonek ha tud yaouank. Gouest int da drec'hiñ ar 
Saozon. »

Belmaner avat a chome gwall nec'het. Anez terriñ bagad karrezek Krokart, 
pezh a c'hoarvezje oa aes da zivinout. Ar Vrezhoned, aheurtet er stourm, o vont 
e gouez, a vije erfin lazhet pe lakaet er-maez eus an emgann. Digresket e vije o
niver. Gwanaet ha digalonekaet e vijent. Ha neuze ar Saozon, stardet evel en ur 
c'hreñvlec'h, kalz nebeutoc'h dindan an taolioù, kalz nebeutoc'h skuizhet eget 
ar Vrezhoned, o welout o enebourien dinerzhet, diskaret, koazhet o strollad 
betek an hanter, a lammje warno a-greiz-holl evit o feur-zismantrañ.

Teñval e sell, seurt soñjoù du o treiñ en e spered, Belmaner a welas trumm
unan eus e geneiled o tilezel ar stourm, ha c'hoazh, unan eus ar re galonekañ, 
Gwilherm Menez-Alban !

Hag eñ da huchal dezhañ :

« Gwilherm, va mignon ker, petra 'dro en ho penn ? 
Evel un trubard fall e lezit an dachenn !
Deoc'h-hu ha d' ho hêred e vo mezh da viken ! » 
- Padal Gwilherm ne ra nemet ur c'hoarzhadenn. »
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Muioc'h eget c'hoarzhin a reas an diankad-se. Respont a reas:

« Labourit, Belmaner, skoit par ma c'hellot.
Ne soñjan e tra ken nemet ober va lod. »

Ha raktal e lammas war gein e varc'h, ouzh e gentraouiñ gant kement a 
nerzh « ma redas ar gwad ruz-tan war ar prad » (Froissart). Teurel al loen a 
reas war ar pikoù saoz, en ur c'hoafata ar Saozon a-zoare. Un embregerezh gwall 
hardizh, ha ma vije bet graet e derou an emgann ouzh enebourien didorr, e vije 
bet lazhet hep mank ar marc'heger hag e varc'h, toullet ha trebarzhet o 
c'horfoù. Ouzh enebourien aet gwan gant ur stourm hir ha spontus, e oa c'hoazh 
un taol follentez, gant ur chañs dre gant da zont da vat.

Da vat e teuas koulskoude !

Menez-Alban hag e varc'h a dreuzas bagad ar Saozon, o tiskar seizh den d' 
an douar. O tistreiñ neuze, hag o regiñ un ode all, e flastrjont tri all. An 
holl Vrezhoned a lammas kerkent en toull-freuz hag en em daolas war o 
enebourien. Gant ar stroñs-se e voe lazhet c'hoazh pevar pe bemp. Knolles ha 
Calverly a glaskas c'hoazh derc'hel penn, hogen, o welout ar marv o tont, e 
kavjont gwell en em zaskoriñ.

Ne gomzer ket eus Krokart. Hep mar en em zaskoras ivez, rak ne varvas 



nemet diwezhatoc'h, hep brud : taolet e voe en ur foz diwar gein unan eus e 
dregont roñse hag e torras e c'houzoug.

Evit ar Saozon all, ha da gentañ ar re uhelañ anezho, an Aotrou Yann 
Plesanton, Ridel ar Gailhard, Helekok e vreur, Ripfort Kadarn, Richarzh 
Iwerzhon, Huston Clemenbean hag e drañch, Tomlin Belifort hag e horzh a boueze 
kant lur, holl ez anzavjont e oant trec'het, holl e c'houlennjont trugarez hag e
kerzhjont evel prizonidi o zrec'hourien pa zistroas ar re-mañ da Josilin en un 
trec'hlid d' an abardaez.

Ar Vrezhoned, war a hañval, n' o doa kollet nemet tri den, ar marc'heg 
Yann Rousselet hag an daou skoedour Jafrez Moelon ha Jafrez Poulart. Hervez 
Froissart, un daouzek bennak a Saozon a voe lazhet.

Ar re a saveteas o buhez, en daou du, a oa goloet-holl o c'horfoù a 
c'houlioù, goulioù bras-spontus darn anezho.

War-dro pemzek vloaz diwezhatoc'h, Froissart a welas unan eus an tregont 
Brezhon o doa stourmet en Hanter-Hent, Even Charruel, azezet ouzh taol Charlez 
V, roue Frañs. « Ken skejet ha drailhet e oa e zremm ma touge testeni eus an 
trevell en doa bet en emgann. Ha dre ma oa unan eus an Tregont, e veze enoret 
dreist ar re all. »
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Ha Froissart, o heuliañ feal doare soñjal e genamzeridi, a zo brokus gant 

e veuleudioù eus ar stourm meur. Evitañ ez eo « un taol-kaer marzhus, na dleer 
ket ankounac'haat, hag a ranker menegiñ evit skoueriañ ha kalonekaat an dud 
yaouank. »

* * *

Setu aze taolenn Emgann an Tregont.

E-kreiz droukverzhioù Frañs, etre faezhidigezh Crécy (1346) hag hini 
Poitiers (1356) e sked an emgann burzhudus-se evel ur wazhenn-heol o trec'hiñ 
war ar c'houmoul du e-pad ur barr-arnev. Lakaat a ra brud da splannañ war Vreizh
abaoe pemp kantved. Hiziv c'hoazh, pa dremen ur rejimant dirak ar biramidenn 
savet en Hanter-Hent, e skiltr ar c'hleronoù, e strak an taboulinoù, e stouer ar
banniel, hag ofiserien ha soudarded a salud gant o armoù.

An holl a zoug bri d' an douar sakr-se, a zo bet intret gant gwad an 
harozed, a zo bet tachenn stourm spontus hag an Tregont kampion o deus difennet 
an deneliezh hag ar reizh, enor brezelel ha broadel Breizh ha Frañs.

* * *

Ar re o deus skuilhet o gwad evit difenn kouerien Vreizh n' int ket bet 
ankounac'haet kennebeut gant ar re-mañ.

E-tro ar bloaz 1840, un dall, Gwilherm Ar Foll e anv, eus Plounevez-
Kintin, ur barrez eus Kernev-Uhel, e bro ar brezhoneg, a vouskane ur werz kozh 
anvet " Stourm an Tregont ". An Aotrou Kervarker, a dremene eno dre chañs, a 
lakaas anezhi dre skrid, hag un nebeut bloavezhioù warlerc'h e reas ganti unan 
eus bravañ pezhioù e zastumad kaer a varzhonegoù brezhonek, " Barzhaz Breizh ".

Setu amañ un nebeut koubladoù.

Da gentañ, pedenn an tregont Brezhon da sant paeron kadourien Vreizh, sant
Kado :

« Aotrou sant Kado, hor paeron, 
Roit-hu deomp-ni nerzh ha kalon, 
Ma c'hounezimp, hiziv an deiz, 
War enebourien eus a Vreizh.
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« Mar deomp-ni d' ar gêr war hor c'hiz. 
Ni a roy deoc'h-hu ur gouriz,
Ur chupenn aour, hag ur c'hleze 
Hag ur vantell c'hlas liv an neñv.

« Ma laro an dud o sellet :
Aotrou sant Kado binniget,
Er baradoz hag en douar,
Sant Kado n' en deus ket e bar. »

Taolennet-kreñv eo an emgann :

« Adalek goulouig-an-deiz
En em gannont betek kreisteiz. 
Adalek kreisteiz bet an noz 
En em gannont enep ar Saoz.

« Ken buan 'kouezhe an taolioù 
Ha morzholioù war annevioù. 
Ken koeñvet e rede ar gwad 
Hag ar wazh goude ar barrad.

« Ha ken didammet an harnez
Evel pilhennoù ur paour kaezh.
Ha klemm ar varc'heien er c'hloaz
Ken rust evel mouezh ar mor bras. »

Ha pa zeu an trec'h illur, sant Kado en em ziskouez adarre.

« Kar d' ar Vretoned ne vije 
E Josilin neb na youc'hje, 
O welout hor re 'tont en-dro, 
Bleuñv-banal ouzh o zokarnoù.

« Ne vije kar d' ar Vretoned, 
Na d' ar sent a Vreizh kennebeut, 
Neb na veulje ket sant Kado, 
Paeron brezelourien ar vro.

« Neb n' estlammje, neb na youc'hje, 
Neb na veulje, neb na ganje :
- Er baradoz hag en douar,
Sant Kado n' en deus ket e bar ! »
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F. KERVELLA

Prientiñ ur skrid evit an embann

Pemp bloaz warn-ugent 'zo c'hoazh, p' en deveze ur skrivagner lakaat 
embann un dra bennak, e lakae « moulañ » anezhañ. En tiez-moulañ e oa tud hag a 
ouie o micher, hag al lizherenniñ a veze graet eno gant tud hag a oa o micher 
hen ober. En hor bro e raent peurvuiañ gant mekanikoù doare « linotype », hag a 
save linennadoù skrid hag a veze teuzet er plomm. Ne oa nemet kas d' ar mouler 
ur skrid kempenn, gant an dorn pe gant ur mekanik da skrivañ, hag al 
lizherennerien a rae al labour.

Gant ar c'her m' eo deuet da vezañ ar moulañ, avat, ez eur krog muioc'h-
mui da embann skridoù liesskrivet, hag en hor yezh ez eus bet graet kalz implij 
eus an doare-se, hag an holl o deus soñj moarvat eus niverennoù niverus Ar Bed 
Keltiek, Skol hag Hor Yezh. Mar deo bet moulet lizherenn A Geriadur Istorel ar 
Brezhoneg Roparz Hemon, ez eo deuet ar peurrest er-maez (erru eur gant al 
lizherenn P bremañ) dindan doare kaieradoù skriverezet kempenn meurbet gant an 
oberour e-unan. Tra ma veze e-pad pell liestennet ar c'haieroù-se en doare a oa 
an hini ordinal e-pad pell, ez eo bet ar c'haieradoù diwezhañ tennet en doare « 
offset » hag a vez implijet muioc'h-mui er moulerezh a-vremañ, zoken evit moulañ
ar c'helaouennoù pemdeziek. En doare-se ne vez mui implijet linennoù plomm evit 
ar moulañ, met ur c'hliched luc'hskeudennet eus ar skrid. Al lizherenniñ a vez 
graet neuze peurvuiañ en tiez-moulañ gant mekanikoù da lizherenniñ. Met n' eus 
forzh peseurt danvez, pe skrivet, pe treset, a c'hell talvezout da vezañ moulet 
en doare-se, hag an danvez, evel ma vez luc'hskeudennet a c'hell bezañ pe miret 
en e vent, pe gresket, pe vihanaet...
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Setu perak moarvat e vez ar pep brasañ eus ar skridoù brezhonek embannet 

bremañ, en diavaez eus Al Liamm, bet savet gant ur mekanik da skrivañ. Ha ret eo
anzav, siwazh ez eus kalz anezho ha ne dint ket gwall vrav, na gwall reizh e 
keñver al labour. Setu perak e kav din ne vo ket didalvoud degas da soñj deoc'h 
eus un nebeud traoù da c'houzout evit kas da benn ul labour kempenn.

Pennad kentañ
Ar skriverez hag ar paper

Un den hag en deus ur skritur kaer a c'hellfe aes-mat lakaat liesaat ur 
skrid bet savet gant an dorn. N' eus nemet kaout soñj eus ar gelaouennig Keleier
Roazhon hag ar Reter, bet embannet e-pad ur mare en doare-se, evit ma vije anat 
deoc'h ne deo ket bepred an doare fallañ. Met peurvuiañ e vez graet gant 
mekanikoù da skrivañ, hag a zo gouest da ober labour ingaloc'h. Ne dan ket da 
studiañ amañ petra eo ur skriverez. Degas a rin da soñj hepken e kaver bremañ 
daou zoare skriverezed :

1) Ar re a zo, mar kirit, re giz kozh, o labourat gant ur rummad sinioù 
distag, lizherennoù, sifroù hag arouezioù.

2) Ur rummad nevesoc'h, a vez ennañ ar sinioù-se war ur voul hag a fiñv 
hag a dro, hag a ya da lakaat ar sin ret da vont da skeiñ war ar seizenn-
skrivañ.

Pep rummad en deus e berzhioù mat hag e berzhioù fall. Er rummad kentañ a 
vez kavet mekanikoù a bep ment, darn skañv ha marc'had-mat a-walc'h, darn all 
kalz pounneroc'h ha kreñvoc'h. Ar re skañvañ ne c'heller ket, anat eo, ober 
ganto an holl labourioù hag a c'heller ober gant ar re bounneroc'h. Arabat e vo 
klask o lakaat ingal, da skouer, da skrivañ war « stencil » -où liesskrivañ, ma 



ne fell ket deoc'h o lakaat da vont buan da fall. Anat eo ne vo gellet, gant ur 
mekanik eus ar rummad-se, skrivañ nemet un doare lizherennoù, dibabet ur wech 
evit mat. An eil rummad n' eus ennañ nemet mekanikoù ker a-walc'h. O ferzh 
gwellañ eo e c'heller, gant unan hepken, meskañ lizherennoù a stumm
disheñvel, war-bouez cheñch boul, ar pezh a c'hell bezañ pouezus, anat eo, evit 
sachañ an evezh war c'her pe c'her.
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Un dra a-bouez eo ivez ar sinioù a gaver war ar mekanikoù. An doare m' 

emañ lec'hiet pep hini eus ar sinioù-se war ar mekanik eo ar pezh a reer anezhañ
touchennaoueg ar mekanik. An holl yezhoù o deus dezho o-unan perzhioù ha ne 
vezont ket kavet er yezhoù all. Setu perak e c'hell bezañ disheñvel an 
douchennaoueg war vekanikoù a vroioù disheñvel. Met anat eo n' eus ket bet savet
mekanikoù a-ratozh evit skrivañ brezhoneg. Ha ma teu deoc'h mont da c'houlenn ur
skriverez en ur stal a Vreizh e vo kinniget deoc'h unan gant un douchennaoueg 
bet graet evit skrivañ galleg. Hag an douchennaoueg-se a zo disheñvel a-walc'h 
diouzh an hini etrevroadel hag a zo bet diazezet war hini ar saozneg (en houmañ,
da skouer, emañ ar sifroù hag ar pik gant rumm al lizherennoù bihan, koulz hag 
er pep brasañ eus ar yezhoù all, tra m' emaint gant al lizherennoù bras en hini 
c'hall). Evit skrivañ brezhoneg e vanko eta ar sin ñ war ar benveg a vo kinniget
deoc'h ha ret e vo deoc'h goulenn ouzh ar marc'hadour lakaat unan deoc'h e plas 
daou sin all (peurvuiañ arouezioù al lur saoz hag an dollar amerikan). Ne vez 
ket bremañ a ziaester evit hen ober war ar skriverezed ordinal ; evit ar re gant
boul ne zle ket bezañ ken aes avat. Unan eus perzhioù mat an douchennaoueg 
c'hallek evidomp eo ez eo aes skrivañ c'h ganti.

* * *

An neb en deus ar skriverez a ra implij peurvuiañ, evit al labour ordinal,
eus ur vent follennoù paper hag a zo troc'het hervez ar « reizh », tu ledanañ ar
follennoù-se a zo dezhañ 29,7 cm, hag an tu strishañ 21 cm.

Ment ar paper-se n' emañ ket evel-se dre zegouezh. Dibabet eo bet e doare 
ma vo, kaer e vo plegañ ar follenn dre an hanter, an hevelep keñver etre an daou
du. Diwar ar muzulioù metrek e teu ment hor follenn baper, rak an diazez eo ar 
metrad karrez paper. Ar follenn-se, a-blad, a zo dezhi ar pezh a anver ar vent 
AO : 1189 mm war 841 ; pleget dre an hanter e ro ar vent A1 : 841 mm war 594 : 
ur pleg all ouzhpenn hag hor bo ar vent A2 : 594 mm war 420. Ar follenn-se 
troc'het dre an hanter a roio hor ment reizh evit ar paper da skrivañ : 297 war 
210 mm hag an hanter a roio ar vent A5, 210 war 148 mm hag, en ur vont war 
vihanaat c'hoazh, hor bo A6 : 148 war 105 mm hag a zo ment ar c'hartennoù-post 
(daoust ma kaver ivez da brenañ re a vent hir, 140 war 90 mm). M' ho pez ur 
fichennaoueg da sevel e reot implij moarvat eus ar vent A7 : 110 war 74 mm ; met
m' ho pije c'hoant sevel ur roll gerioù ho pefe tu da labourat war fichennoù a 
vent A8...
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An implij da ober eus ho follenn baper a vo disheñvel hervez ma viot o 

sevel ur skrid da vezañ kaset da di ur mouler (pe da vezañ kaset da unan bennak 
all da vezañ adskrivet goude), pe neuze da vezañ embannet en doare m' emañ.

Skrid da vezañ adlizherennet. - Ar pezh a gont neuze eo e vije ar skrid 
aes da lenn, diouzh un tu ; ha, diouzh un tu all, e vije aes merkañ 
evezhiadennoù zo pe reizhadennoù da ober. Setu perak e roer d' an hini a sav ar 
skrid an alioù-mañ :  

- skrivañ hepken war un tu eus ar follenn baper

- lezel kalzik gwenn war an tu kleiz ;

- lezel ivez a-walc'h a wenn etre al linennoù.

Hag, a zo a-bouez bras evit ur skrid brezhonek : arabat gwech ebet 



troc'hañ ur ger e fin al linenn ; rak ul lizherenner n'eo ket ret dezhañ gouzout
atav ar yezh a skriv.

Skrid da vezañ liestennet pe adskeudennet. - Ur wech embannet e vez kavet 
neuze peurvuiañ ar skrid war an daou du eus ar follenn.

Ac'hano e teu ma ranker neuze mirout kreiz al linennoù e kreiz ar follenn 
baper. Ha, dre se, lezel tost da vat kement a wenn war an tu dehou ha war an tu 
kleiz eus ar skrid.

Diwallomp koulskoude. Mar bez peget kein al levrenn da zont, o reiñ tu d' 
ar follennoù da zigeriñ a-blad, e vo mat-kaer ober evel-se. Er c'hontrol, mar 
bez toullet ar follennoù evit o c'hrapañ kenetrezo (ar pezh a vez graet, da 
skouer, evit HOR YEZH, ha zoken evit AL LIAMM) e vez ret lezel ar plas dereat 
evit ober ar c'hraf-se. Evit kement-se e vije ret lezel war-dro 2 cm muioc'h war
an tu m' emañ da vezañ graet ; da lavarout eo war ar pajennoù o tougen un 
niverenn ampar : 1, 3, 5, hag all e tleont bezañ lezet war an tu kleiz, met war 
an tu dehou eo e rankont bezañ evit ar pajennadoù par : 2, 4, 6, hag all, a en 
em gavo e tu-dreñv ar follenn baper.

Met alies ne ouezo ket ar skriverezer war be du eus ar follenn en em gavo 
e skrid (daoust ma tleje, dre vras, pep pennad hir kregiñ war an tu dehoù, an tu
all, ma chom gwenn, o vezañ miret evit lakaat pennadoù berr pe evezhiadennoù a 
bep seurt). Evit bezañ sur, mirit eta ho skrid e kreiz ho pajenn, al labour 
dilec'hiañ a vo graet gant ar mouler pe al liestenner, e doare m' en em gavo el 
lec'h dereat pa vo bet tennet ha koublet.
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* * *

A-raok mont pelloc'h ez eo mat din merkañ n' eo ket tre heñvel pa vez 
embannet ar skrid er vent orin pe pa vez lakaet en ur stumm bihanaet (evel ma 
vez moulet, da skouer, ar gelc'hgelaouenn STUDI).

 
Ar pep brasañ eus an dud a oar moarvat e vez kavet war ar mekanikoù daou 

rummad lizherennoù disheñvel hervez ar vent : ur vent, hini al lizherennoù « 
pica », ha ment al lizherennoù « elite ». War ledander klok ur follenn A4 ez a 
96 sin eus ar vent-mañ, e-keñver 80 evit ar vent « pica ». Anat eo ivez e tle 
bezañ muioc'h a linennoù dre bajenn. A-wechoù e vez kavet ivez mekanikoù warno 
lizherennoù ment « elite », met war ul lec'hiadur doare « pica », met ne deo ket
un doare gwall blijus, rak trellus eo evit al lagad. En tu-hont d' ar « pica » 
ha d' an « elite » standard e kaver, e pep hini eus ar mentoù-se, meur a stumm 
lizherennoù all...

Evit ur bajennad skrid da virout evel m' emañ e c'heller ober gant an eil 
pe eben eus ar mentoù lizherennoù-se. Ma tle avat ar skrid bezañ bihanaet a 
galz e vo ret-mat ober gant ar vent vrasañ hepken.

* * *

Ret eo ivez e vije kempouezet mat ar bajennad skrid. Hag evit se e vo ret 
a-wechoù da dud 'zo ankounac'haat un tamm eus ar pezh a c'hell bezañ bet desket 
dezho en ur skol da zeskiñ skriverezañ. E ti ur mouler eo e tlefent mont 
kentoc'h da glask kentel !

Setu 'ta amañ un nebeud evezhiadennoù :

1) Seul vui e vo hir al linennadoù skrid, seul aesoc'h e vo o 
c'hempouezañ. Arabat e vo eta, hep abeg mat, klask ober daou vann war ar memes 
pajenn.

2) Arabat e vo kouchañ re a zanvez en ur bajenn. Kement-se dreist-holl pa 
vo graet gant lizherennoù a vent vihan. Evit ur bajennad a vent A4, ar skrid a 



zle kemer d' ar muiañ 16 eus 21 cm ar bajenn (ment etre, o reiñ tu da vont betek
16,5 cm evit echuiñ ur ger). En uhelder e c'hell ar skrid golo neuze betek 25 
cm.
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Ma kemerer hepken un diazez a 15 cm evit hed al linenn, e vo dav ivez 

lezel muioc'h a wenn en nec'h hag en traoñ, evit ma ne vo ket ouzhpenn 23,5 cm 
evit uhelder ar skrid.

3) War an tu enep, arabat e vo kennebeut lezel re a wenn etre al linennoù,
rak linennoù re bell an eil eus eben a zo ivez trellus evit daoulagad al lenner.
Hag an dra-mañ a zo un tech hag a gaver alies en embannadurioù brezhonek. Kemer 
a rin ur skouer en ur skrid nevez embannet : rann gentañ niverenn 109 HOR YEZH a
vije bet sur a-walc'h kalz plijusoc'h da lenn ma vije bet danvez teir eus ar 
pajennoù lakaet e div hepken. N' eus nemet keñveriañ gant an darn eus Geriadur 
Esnault a gaver ivez en niverenn-se, hag a zo mat-tre evit ar pezh a sell an 
doare m' eo skriverezet. Taolenn danvez 108 niverenn gentañ HOR YEZH hag a gaver
c'hoazh en niverenn-se a zo enni avat linennoù re hir (betek 18 cm).

Un dra hag a vez ankounac'haet tost da vat eo e rank, er bannoù taolennoù,
al linennoù bezañ stokoc'h an eil ouzh eben eget er peurrest eus ar skrid evit 
ma vije aes o lenn. Er moulañ ordinal e vezont lakaet peurvuiañ e lizherennoù 
bihanoc'h.

Evit ma vije ur pennad-skrid aes da lenn ez eo gwelloc'h e vije ennañ 
lizherennoù bras, ha linennoù stank eget na vije linennoù rouez skrivet e 
lizherennoù bihan. Diouzh un tu all ez eus doareoù lizherennoù hag a zo kalz 
aesoc'h da lenn eget ne deo re all. Niverenn 108 HOR YEZH a ziskouez mat an dra-
se. Karet em bije koulskoude e vije bet stardet kalz muioc'h ar pennadoù skrid a
gaver dindan ar skeudennoù.

4) Amañ ez eo mat menegiñ an doare da adkregiñ gant ar skrid pa vez 
dislinennet. A bell 'zo eo boas ar voulerien da lezel un toull gwenn e penn al 
linenn nevez, treuz div pe deir lizherenn. Er bloavezhioù diwezhañ-mañ 
koulskoude e vez gwelet a-wechoù kregiñ gant al linenn hep lezel tamm gwenn 
ebet. Ne deo avat nemet ur c'hiz, ha n' eo ket graet evit lakaat ar skrid da 
vezañ sklaeroc'h, nag aesoc'h da lenn, hag ar c'hiz kozh a seblant din bezañ an 
hini wellañ. N' eus nemet al linenn gentañ o tont dindan un talbenn pe un 
istalbenn hag a c'helljed, hep aon, he lakaat da gregiñ adal ar penn kentañ.
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E kalz eus ar skridoù brezhonek liesskrivet e kaver avat, goude an 

dilinennañ, ul lec'h gwenn treuz dek pe zoken daouzek lizherenn. Kement-se a 
c'hell marteze bezañ mat evit ul lizher pemzek linenn, met ne da tamm ebet gant 
ur skrid hir, ha kalz gwelloc'h e vo heuliañ boaz kozh ar voulerien.

5) Anat eo e tleer, muiañ ma c'heller, labourat gant ur mekanik e stad 
vat. Ha mat e vezo ivez kaout warnañ ar sinioù ret evit skrivañ brezhoneg en un 
doare dereat, kaout eta warnañ an ñ, n' eo ket hepken evel lizherenn vihan, met 
ivez evel lizherenn vras. Met n' eo ket a-walc'h kaout war ho penveg ar sinioù 
ret, dav e vo deoc'h c'hoazh ober un implij reizh eus ar sinioù-se. Bez' ez eus,
da skouer mekanikoù hag a vank warno ar sifr 1, war ar re-se e vez graet neuze 
gant an I bihan en e lec'h, hag arabat eo lakaat an I hag a zo miret evit an 
niveroù « roman ».

6) Ret e vo ivez echuiñ gant al linennoù en un doare dereat, rak 
degouezhout a ray deoc'h troc'hañ ur ger. Ha kudenn an troc'h da ober a zo ken 
pouezus ken e talvez ar boan e ve graet war he zro en ur rann a-ratozh, hag a vo
anezhi eil pennad ar studiadenn-mañ.

7) Menegiñ a rin ivez kudenn an danvez lakaet war gont ur c'homzer bennak,
ar pezh a reer anezhañ an « diviz ». Kement-se a gaver ivez meur a wech skrivet 
a-dreuz. Evit dezrevell komzoù unan bennak e rae peurvuiañ skriverien al levrioù
brezhonek a wechall gant ar pezh a c'heller adarre envel an doare gall. Ha 



bremañ, p' eo digoret frankoc'h Breizh war ar bed e vez graet muioc'h-mui gant 
un doare « etrevroadel ». Pa vez berr ar meneg graet e vez heñvel en daou 
zoare ; lakaet e vez ar gerioù meneget etre « klochedoùigoù ». Ar c'hemm etrezo 
a zeu hepken pa vez dislinennet evit lakaat anatoc'h danvez an diviz meneget :

a) En doare gall e krog neuze al linenn gant un tired. Hep troc'h ebet 
nemet ur virgulenn a bep tu e vez tu da c'hennañ e-barzh un evezhiadenn a-berzh 
an dezreveller. Setu ur skouer :

Ar Roue voe laouen-bras hag a ginnigas dezhañ kant lur evit e besk.
- Nann, Aotrou Roue, emezañ.
- Nann ! Mes petra 'fell dit 'ta ?
- Me 've gwelloc'h ganin kaout kant taol foet. 
Ar Roue a gredas e oa Dorig un den sot.
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b) En doare etrevroadel ne vez ket lakaet a dired, hag e vez graet gant 

klochedoùigoù evit digeriñ ha klozañ al lavar meneget. Setu petra e teufe da 
vezañ ar pennad a-us :

Ar Roue voe laouen-bras hag a ginnigas dezhañ kant lur evit e besk.
« Nann, Aotrou Roue, » emezañ.
« Nann ! Mes petra 'fell dit 'ta ? »
« Me 've gwelloc'h ganin kaout kant taol foet. » 
Ar Roue a gredas e oa Dorig un den sot.

Bez' e c'heller implij hini pe hini eus an daou zoare-se. Pa reer gant an 
eil avat ne rafe ket kempenn chom hep lakaat, da ziforc'h ar pennadoù gennet, ar
c'hlochedoùigoù ret. Setu amañ ur skouer am eus kavet en ur pennad embannet 
nevez 'zo :

« Petra zo gwelloc'h, emezon d' ur Gall penn-kil-ha-troad a oa em c'hichen
en ostaleri : ur sevenadur sparlet en ur palez, pe unan a vez kaset d'an toull ?
»

Anat eo e rankfe bezañ bet aze : « Petra 'zo gwelloc'h, » emezon d' ur 
Gall ... en ostaleri : « ur sevenadur... ».

Eil pennad
Penaos troc'hañ ar gerioù

Displeget em eus, e penn kentañ ar skrid-mañ, eo arabat, pa skriver 
brezhoneg da vezañ lizherennet en un ti-moulañ, war zigarez ebet troc'hañ ur ger
e penn diwezhañ ul linenn. Mar bez ezhomm d' hen ober goude e oar peurvuiañ ar 
voulerien penaos en em gemer. Ha mar bez graet al labour a-dreuz ganto ho po tu 
bepred da reizhañ pa vo kaset ar skrid-amproù deoc'h.

Pa gasit avat ur skrid da vezañ embannet en doare m'eo bet savet, e vez 
ret sevel ar skrid-se en un doare kempenn ha ne c'hell ket al linennoù bezañ re 
zisheñvel an eil eus eben e keñver an hed. Hag e vo ret deoc'h meur a wech ober 
un troc'h e diabarzh ur ger pa en em gavot e penn ho linenn. Rak ar pep brasañ 
eus ar mekanikoù da skrivañ n' eus tu ebet da ober ganto ar pezh a vez graet 
gant mekanikoù lizherenniñ ar voulerien : ingalañ al lizherennoù evit ma vije 
keit-ha-keit an holl linennoù. Deoc'h-c'hwi e vo eta da ober al labour, 
gwellaikañ ma c'hellot. Evit ober labour beurvat e vije ret ober ur skrid-esa ha
labourat diwar hemañ, met peurvuiañ ne vo ket amzer, anat eo, da ober kement-se,
ha ret e vo neuze en em dennañ eus ar gwellañ ma vo tu, evit ma vo un tamm 
kempouez etre al linennoù. Ul linenn re hir ne vo tu d' he reizhañ nemet en ur 
droc'hañ ar ger diwezhañ, pe ur lakaat hemañ war al linenn war-lerc'h ; met ul 
linenn un tammig berr e vo tu d' he astenn en ur lezel muioc'h a wenn etre ar 
gerioù enni. N' eus forzh penaos ne vo ket a labour peurvat. Kement ha ma vo tu 
da ober eo klask ne vije ket re vras kemm etre hed al linennoù.
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Skrivet em eus uheloc'h e kave din e oa 16 cm un hed reizh evit al linenn 

war ur follenn baper dezhi 21 cm a ledander. War ur seurt linenn ez eus tu da 
lakaat 61 arouez pica pe 73 arouez elite, da lavarout eo 30 pe 36 a bep tu da 
greiz ar bajenn. Ret eo, evit ma vije bravik ho pajennad, dont a-benn da lakaat 
d' an nebeutañ en ho linennad skrid 59 (pe 71) arouez pe gwask wenn, ha 63 (pe 
75) d'ar muiañ. Arabat disoñjal e vo un arouez dreist kont, an tired, ma teu 
deoc'h troc'hañ ur ger ouzh lost al linenn.

Evit troc'hañ gerioù ez eus ur reolenn diazez : ret eo lakaat an troc'h 
hervez ar silabennoù, pe mouezhiadennoù. N' eus ket tu da droc'hañ e diabarzh ur
silabenn.

Mouezhiadennoù ha rannoù-ger a zo daou dra disheñvel. Hervez e 
dalvoudegezh c'hramadegel e vefe ar ger disheñvelidigezhioù da vezañ rannet 
evel-hen : dis + heñvel + (id + igezh) + ioù. Met hervez an distagañ e vo : 
di(s) + sheñ + ve(l) + li + di + gez + zhioù. Da lavarout eo ez eus seizh 
mouezhiadenn er ger-se. Ha lec'h an taol-mouezh a zo eus ar pouezusañ evit 
gouzout penaos troc'hañ ar ger. En eil renk e teu heuliad ar c'hensonennoù.

1. N' eo reizh troc'hañ al linenn nemet e fin ur silabenn. Evit ma vije 
silabenn avat ez eo ret kaout da nebeutañ ur vogalenn. Troc'hioù evel n'-em eus,
pe d'-am c'hoar, pe m'-emaon ne c'hellont ket bezañ mat eta (ar skouerioù a roan
a zo bet tennet eus pennadoù am eus bet tu da lenn n' eus ket gwall bell». Ret e
vije bet, en degouezhioù-se, pe echuiñ al linenn gant ar ger a oa dirak, pe 
neuze lakaat : ne-'m eus, d'am-c'hoar pe n'e-maon. Ret e vo diwall ivez ne vije 
re verr an tamm ger da vezañ lakaet war al linenn all, ma echu al linenn-se 
diouzhtu goude an tamm ger-se. Lakaomp ec'h echufe ur pennad-skrid gant « ... 
c'hwi 'lavaro din pe da vare e teuio ». Fall e vije neuze ober an troc'h e teu-
io ma n' eus ger all ebet o tont goude. Ma vije bet ar frazenn : « ma 'lavarfe 
c'hoazh pe da vare e teuio !... », arabat e vije bet eno kennebeut kas ar sinioù
« !... » e penn al linenn war-lerc'h, hag ar gwellañ a vije bet zoken kas eno 
teuio en e bezh.
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2. Silabenn an taol-mouezh. Ar silabenn-se a c'hell bezañ enni ur vogalenn

hir, ur vogalenn verr pe un diftongenn (houmañ o c'hellout bezañ enni tri sin 
evel aou).

a) Bogalenn hir. An troc'h a zo da vezañ graet diouzhtu war-lerc'h ar 
vogalenn-se. Setu perak e vo ret troc'hañ : (an ñ n' eo ket ul lizherenn evit 
pezh a sell an distagañ, met ul lodenn eus ar vogalenn) eno-rus, leñ-vañ, u-nan,
plane-denn, ne c'houzañ-vin, dou-jañs, i-liz, keme-ret, dile-zet, ha n' eo ket 
enor-us, leñv-añ, un-an, planed-enn, ne c'houzañv-in, douj-añs, il-iz, kem-eret,
dilez-et evel am eus bet tu da lenn.

b) Bogalenn verr. Lavarout ez eo berr ar vogalenn a zo ivez lavarout ez eo
kalet ar gensonenn a zeu goude. Hervez pe hini eo ar gensonenn-se e vo kavet 
daou zoare da ober an troc'h :

- ar c'hensonennoù L, N, R a vez skrivet LL, NN, RR pa vezont kalet. Alies
e vez kavet ivez MM daoust ma ne c'hell M bezañ nemet kalet. En degouezh-se n' 
eus kudenn ebet, an troc'h a vez lakaet etre daou sin ar gensonenn : gal-lek, 
ten-noù, tor-ret ;

- ar c'hensonennoù kalet all a vez graet heñvel ganto evit o distagañ : an
troc'h a vez e kreiz ar gensonenn, setu perak e vo distaget ar gerioù lipat, 
sutal, pakad, stoufet, tosenn, tachoù, yac'hoc'h, plomenn, pilhoù, tognet, evel 
ma vijent lip + pat, sut + tal, pak + kad, stouf + fet, tos + senn, tach + choù,
yac'h + c'hoc'h, plom + enn, pilh + lhoù, togn + gnet. Evit bezañ peurreizh e 
vije bet ezhomm, anat eo da lakaat ar gensonenn koulz e penn diwezhañ al linenn 
hag e penn kentañ al linenn war-lerc'h. Kasaus e vije koulskoude kemmañ evel-se 



skritur ur ger, setu ma vez graet neuze an troc'h war-lerc'h ar vogalenn : li-
pat, stou-fet, hag all. Evel-se eo e tleer ober an troc'h, ha neket ar 
c'hontrol, rak ar pezh a zo a-bouez eo e vije santet mat ar gensonenn dirak ar 
vogalenn a zeu da heul, ar pezh na vefe ket a-hend-all ma ne vije ket lammet 
buan a-walc'h sell al lenner eus an eil tu eus ar bajenn d' egile. Skrivet e vo 
eta be-tek, poli-tikerezh, a-sant, ha neket bet-ek, polit-ikerezh pe as-ant.
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c) Diftongenn. Er skridoù am eus meneget uheloc'h em eus kavet ivez 

troc'hoù evel ar re-mañ : gou-est, c'ho-azh, ka-out, tra-où. An doare-ober-se a 
zo grevus, o vezañ ma 'z eo an diftongenn un unanenn evit an distagañ. Mar deo 
gwir ez eo bet savet traoù diwar tra + où, ha ma teu kaout diwar « kavout », 
kement-se ne vir ket ouzh an daou c'her-se da vezañ bremañ gerioù unsilabennek 
hep [a] ebet enno ken. Pa stok div sonenn o tont diwar daou c'her kendeuzet e 
c'hoarvez se alies : deomp a zo unsilabennek, koulz ha dimp ; ha ganeomp 
divsilabennek koulz ha ganimp, hag an troc'h a vo ga-neomp, ha gwech ebet ne 
c'hello bezañ gane-omp.

3. Silabenn hep taol-mouezh (pe hep taol-mouezh merket mat). Dre vras emañ
an troc'h da vezañ graet dirak ur gensonenn. Bez' ez eus degouezhioù koulskoude 
ma vefe da vezañ dirak ur sonenn, « dianavez », da skouer, a c'hellfe bezañ 
troc'het di-anavez. Met « dianav » a vij troc'het kentoc'h dia-nav, koulz ha ma 
vo broa-del kentoc'h eget bro-adel. Rak gwelloc'h e vo bepred ober an troc'h war
vogalenn an taol-mouezh eget war hini ar silabenn didon.

4. Meur a gensonenn disheñvel o 'n em heuilh. Ar pezh a c'hell 
c'hoarvezout pa vez meur a silabenn er ger. Pa vez kendalvoud ar c'hensonennoù e
vez lakaet neuze an troc'h, pe etre an div, ma n' eus nemet div, pe etre an daou
rummad ma 'z eus ouzhpenn div. Arabat e vo skrivañ arv-esterien, met ar-
vesterien (pe, gwelloc'h c'hoazh, arves-terien). Gwashoc'h eo c'hoazh skrivañ 
demokr-atel, pleustr-egezh pe kefr-idiel. Amañ e oa ezhomm eus demokra-tel, pe 
demo- kratel, eus pleustre-gezh, pe pleus-tregezh, ha kefri-diel pe ke-fridiel.

Strolladoù kensonennoù oc'h echuiñ gant L pe R ne c'hellont ket bezañ 
troc'het. Dirazo e vez hir ar vogalenn, pa vez toniet : siblenn, gwidre, 
gwagrenn, didro, dibrenn, hebleg, dic'hlann, hag all. An troc'h a vez neuze war 
ar vogalenn doniet, met pa vez ur silabenn all dirak an daouad e c'hell bezañ 
troc'het ar ger e daou zoare : di-druez pe didru-ez.

Pa vo un triad kensonennoù etre div silabenn e vo an troc'h peurvuiañ 
goude ar gensonenn gentañ : dis-tro, dis-tlabez, dis-c'hraet, ad-c'hwenn, gour-
drouz... Mar deo S avat eo a zo er c'hreiz e vo tu da droc'hañ pe dirazañ pe war
e lerc'h : koul-skoude pe kouls-koude.
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Al Levrioù

KEZEG, KEZEG !?... : Le cheval couché gant Xavier Grall - Hachette embanner - 
235 pajenn - eil trimiziad 1977.

Klevet em boa lavarout e oa Xavier Gran o sevel ur respont d' ar Cheval 
d'Orgueil hollvrudet ; neuze, pa zeuas er-maez Le cheval couché e lennis anezhañ
diouzhtu. Plijet hag hegaset war un dro on bet gant an oberenn-se. Plijet gant 
ar yezh, ar varzhoniezh, an nerzh a zo enni. Hegaset gant ar rakvarnioù, an tu «
société d'encensement mutuel », an dispriz evit hor yezh a gaver ivez, enni.

Kroget em boa da sevel ur pennadig skridvarnerezh evit Al Liamm ha roet 
dezhañ da ditl : evit ar re a gav gwelloc'h redek d' ar mor eget kestal an 
tregont diner. Va soñj kentañ e oa. Chom a ra evit lod daoust m' em eus merzet 
abaoe kalzig kezeg hualet e-touez ar re a vije sañset redek, leun a dan, d' ar 
mor. N' em bije ket dleet gortoz abadenn Bernard Pivot marteze a-raok echuiñ va 
fennad na kaozeal gant tud 'zo... Ne vern. A-benn ar fin e choman dipitet gant 
al levr.

Ezhomm en doa Pierre Jacques Marie Hélias da gavout ur respont sklaer d' e
labour a Judaz gogez, klemmicher ha pilpous. N'eo ket levr Grall ar respont a 
c'hortozen.

Traoù brav-tre a gaver el levr. Traoù reizh ha pouezus ivez. Dont a ra hep
mar ur galleg dispar gant Xavier Grall daoust ma santer meur a wech an tech da 
reiñ tro evit reiñ tro ha tra ken. Kavout a raer e pajennoù 'zo ur varzhoniezh 
wirion, an nerzh flemmus ivez a zere ouzh seurt labour ; pajennoù all, avat...

Kavet 'm eus mat-tre an dielfennadur graet eus an doare m' eo bet implijet
le Cheval d'Orgueil gant bourc'hizien Bariz o klask eksotelezh marc'had-mat ; 
roll asantet gant an oberour...

Seblantout a ra din e tlefe pep hini prederiañ war ar pezh a lavar Kouliz 
Kedez diwar-benn brezhoneg P. J. H. En tu-hont d' an doare d' hen lavarout ez 
eus trawalc'h a draoù gwir aze evit m' en dije diskouezet an « agrégé » e oa bet
tizhet gant evezhiadennoù an den e anv « archéologique »...

An nebeut pajennoù a-zivout psikologiezh ar Vretoned a zo pouezus, daoust 
ma chom ganto blaz ar re nebeut.

Aze emañ tech fallañ al levr : e-lec'h ma c'hortozed un dielfennadur 
politikel o respont d' ar c'hozh kaozioù binimus a gloze ar Cheval d'Orgueil ne 
gaver nemet ul labour hantervoulc'het. Marnaoniet e chomer goude bezañ echuet Le
cheval couché. Perak ?
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Santet e vez e chom sac'het Xavier Grall abalamour d' e rakvarnioù. N' 

hell ket gouzañv tud 'zo ha strolladoù 'zo, war dachenn al lennegezh koulz ha 
war hini ar politikerezh : mat ; met chom hep komz diwar o fenn pe menegiñ 
anezho nemet dre frazennoù amsteriek a zo an doare gwellañ d' ober ur 
brizhdielfennadur diwar-c'horre, a ro d' al levr an tu skort, treut, paour en 
deus. Ne vez ket graet an istor nemet gant un nebeut barzhed « dibabet », a-du 
pe get, ez eo ur fed. Niver an dud a chom hep bezañ meneget !... Dreist-holl, 
evel just, ar re a skriv nemet e brezhoneg. Daoust hag-eñ n' eo ket aze emañ 
koulskoude sin adsav Breizh ? N' eus ket ur ger diwar-benn Gwalarn, Al Liamm, 
Barr-Heol, Hor Yezh... nemet marteze (pajenn 187) : « Bien des écrivains 
bretonnants plus ou moins pusillanimes, plus ou moins croulants, se gardent bien
d'ouvrir leurs revues ou leurs éditions (plijus al liester, n' eo ket 'ta), à ce
barde violent et absolu qui saute allègrement sur plusieurs siècles de décadence
linguistique ». Diaezamant am eus o kompren penaos e c'hell Xavier Grall barn 



evel-se en ur frazenn an holl embannerien vrezhonek, istor ar yezh e-pad meur a 
gantved hag oberenn ur skrivagner war ar marc'had... Eñ hag en dije, war a 
seblant, poan o lenn « Ar c'hazhig penn-skañv »... Rak ne ziskouez ket dougen 
kalz a vri d' hor yezh : 'n ur ober ur sell buan ha buan e kavan p. 13 « des " 
lands " », p. 28 « Dal soñj », « ar durzhunell », pp. 204-205 un torkad fazioù 
reizhskrivadur chomet hep bezañ reizhet e-barzh barzhoneg Youenn Gwernig. 
Diskouez a ra splann an aozour ne oar ket ha ne fell ket dezhañ gouzout nag ar 
brezhoneg nag ar pezh a vez krouet er yezh-se nemet an toulladig traoù a zo bet 
sachet e evezh warno dre n' ouzer pe vurzhud. Iskis. Seurt klod kanet d' ul 
lennegezh « franco-bretonne » (evel ma lavarer Anglo-Irish) a zo dañjerus 
peogwir e nac'h, en un doare nann emskiantek marteze, talvoudegezh al labour 
graet evit reiñ ul lennegezh wirion da bobl Vreizh, en he yezh.

Unan eus prouennoù souezhusañ an emzalc'h-se a gaver p. 160. Lezel a ran 
al lennerien da zizoleiñ o-unan an doare digustum... ma tispleger ster Plouber 
deut da vezañ « Plou-Bez-Re », hag ur « bled » evit an degouezh...

Hag-eñ ez eo dre zibab pe dre ziouiziegezh ne gaver evel-se meneg ebet eus
ar pezh a laka da grediñ en adsav hor pobl koulz war dachenn ar yezh ha war hini
ar stourmoù politikel ha sokial ? Chom a ran en etremar...

Talvezout a ra memes tra ar boan lenn al levr, evit ar blijadur... 
Gwelloc'h c'hoazh ober un tamm hent gant ar c'hezeg foll eget heuilh an hini a 
gomze e-pad gouelioù Kernev, azezet e-kichen ur ministr RPR, eus uhelder « 
réglementaire » koef merc'hed e vro...

'N ur c'hortoz ur gwir respont d' ar Cheval d'Orgueil, ur respont lennegel
marteze met dreist-holl respont fetis, politikel ha sevenadurel pobl Vreizh o 
ren dieub war he buhez.

Eflamm gKERVILIO.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned 

Katell hag Hervelina HANUS zo Iaouen-bras da gemenn deoc'h ginivelezh o breur 
Erwan, bet ganet d'an 19 a viz Eost e Villers-les-Nancy.

Jakez hag Anna LE BORGNE a zo laouen da gemenn deoc'h ganedigezh o mab Sezni, 
d'an 30 a viz Eost e Lesneven.

Ganet ez eus bet ur plac'hig, Maiwenn hec'h anv, e ti Andrev-Jord LEMAITRE, 
rener Kelc'h Sevenadurel Sant-Malo, ha Dany DAUBRON, e wreg, d'ar 14 a viz 
Gwengolo, e Sant-Malo.

Jos HELIAS ha Christiane RIOU a zo laouen o kemenn deoc'h int bet euredet e 
chapel Santez-Anna ar Palud, d'an 9 a viz Gouere.

Herri STEVEN ha Lea TIRILI e bried, Andrev LATIMIER ha Suzanne DRILHED e bried, 
a zo laouen o reiñ deoc'h da c'houzout eo bet lidet eured o bugale Brec'hed hag 
Alan, d' ar sadorn 3 a viz Gwengolo en iliz Plouilio (Bro-Dreger).

Arzel YVIQUEL, e wreg ha Lenaig a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh Herve, d'
an 22 a viz Gwengolo e Kervignag.

Yann K. BOUESSEL DU BOURG ha Brec'hed DE MOULINS DE ROCHEFORT a zo laouen o 
kemenn deoc'h ganedigezh o mab Yann Gireg, d'an 9 a viz Here e Gwennrann.

D' an holl hor gourc'hemennoù kalonekañ.

Kañv

Mantret omp bet o c'houzout e oa aet da anaon d' ar 15 a viz Ebrel an Tad Ronan 
ar C'HORR, anavezet mat gant Bretoned an Havr-Nevez.

D' e dud-kaer, d' e vignoned hon tristañ gourc'hemennoù-kañv.
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Bloaz ha kantved

Paol LADMiRAULT, sonaozour brudet, a zo bet ganet en Naoned d' an 8 a viz Kerzu 
1877. Gant dudi e vo adlennet pennad kaer Vefa de Bellaing war " Al Liamm " niv.
116 (Mae-Mezheven 1966) p. 190.

Profoù

MIZ EOST : 
Rhisiart Hincks, 20 lur ; A. Gwilhou, 120 ; Anna er Meliner, 10 ; J. an Dousal, 
10 ; Herve Latimier, 10 ; D.J.C. Davies, 33 ; Fulup ar Gwailh, 60 ; Y. Bouessel 



du Bourg, 80 ; Yvon Herve, 60 ; Jos Tomaz, 10 ; Gweltaz Omnes, 60 ; Yann 
Aissaoui, 30. 
- War un dro, 503 lur.

MIZ GWENGOLO : 
Per Danteg, 20 lur ; Dll N. Grougon, 5 ; Ch. Gaonac'h, 20 ; Dr Bourrouet, 70 ; 
Y. Bouessel du Bourg, 80 ; Deneza Lueg, 10 ; P. J. Helias, 10 ; M. ar C'hamm, 30
; R. Ansker, 30 ; Tereza ar Bozeg, 20 ; Joel Martini, 10 ; P. Manac'h, 40 ; 
Padrig Herve, 100 ; Y. Floc'h, 10 ; Rojer Moride, 40 ; L. Gwilhermig, 10 ; Gab 
Mer, 5 ; Andrev Kornig, 20 ; Roperzh Carre, 10 ; Y. Baron, 10 ; Ronan an Henañ, 
10 ; Yann Mouton, 5. 
- War un dro, 565 lur.

Abaoe derou ar bloaz hon eus degemeret 6 088 lur a brofoù. Trugarez vras d' hor 
mignoned. Ezhomm hon eus da vezañ skoazellet e-giz-se, rak priz ar moulañ a zo 
uhel-meurbet : 9 825,93 lur en deus koustet deomp embann an niverenn 183. Ur 
milion kozh koulz lavaret !

969 komnananter 

a gontemp e dlbenn miz Gwengolo. Goustadig ez eomp war-raok ha ret vo deomp 
kavout bep miz 12 lenner nevez, a-raok dibenn ar bloaz evit tizhout ar 1 000. Ha
piv a vo ar 1000vet koumananter ?
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Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh

Prenañ a c'heller an niverennoù meneget amañ da heul :
- 29, 63, 67, 69 betek 183 (nemet an niverennoù 78, 82, 84, 90, 98, 99, 100 hag 
a zo bet peurwerzhet).

Priz an niverennoù a zo : 10 lur pep hini (nemet an niverennoù 116 ha 151 hag a 
goust 12 lur pep hini, an niverenn doubl 166-167 hag a goust 16 lur).

Tu a zo a-hend-all da brenañ ar bloavezhiadoù klok-mañ hag a goust 50 lur pep 
hini :

- 1959 (72-77) ; 61 (84-89) ; 64 (102-107) ; 65(108-113) ; 66 (114-119) ; 
67 (120-125) ; 68 (126-131) ; 69 (132-137) ; 70 (138-143) ; 71 (144-149) ;
72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167) ; 75 (168-173) ; 76 (174-179).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post. 10 % a zistaol a c'hell bezañ graet
pa brener ouzhpenn 50 skouerenn. Ar goulennoù a zo d' ober digant Per ar Bihan. 
Ne chom mui kalz a skouerennoù eus an niverennoù a-raok an niverenn 100 : abaoe 
derou ar bloaz ez eus bet gwerzhet evit 5 000 lur a niverennoù kozh. Skoazellañ 
a rit mat Al Liamm en ur brenañ anezho.

Ar skrivagnerien yaouank hag " Al Liamm "

Ul lenner a c'houlenn diganeomp hag-eñ ez eus tud yaouank o skrivañ war Al 
Liamm. Ne c'heller ket lavarout ez eus e-leizh. Koulskoude en niverenn diwezhañ 
(183) e oa meur a bennad diwar zorn tud yaouank. Ar pezh-c'hoari " Ma c'helljen-
me kanañ laouen " a zo bet savet gant tud eus Strollad Bro-Bagan hag a zo holl 
dindan 30 vloaz, Tudual Huon en deus 25 bloaz, D. Milmicher (Studiañ an Emsav) 
n' en deus ket 30 vloaz, Brewalan nag Eflamm gKervilio kennebeut. Bez' e oa eta 



42 pajenn skrivet ganto diwar ar 97 pajenn a oa en niverenn-se.

Lizhiri

Digant J. P. L., La Méziére :

« Soñj a zo deut din, o lenn lizher S. A. B. hag hoc'h evezhiadenn da 
heul, eus un ti-bank a oa gwechall (hag a zo c'hoazh marteze) e Roazhon. Daou 
zen nemetken a oa o labourat ennañ : ar gwaz, ar mestr, hag e wreg. Bevañ a 
raent a-drugarez da fealded o ostizien.

Ni, brezhonegerien, hon eus c'hoant d'ober gant ar brezhoneg ar muiañ 
posubl en hon tiegezhioù evel er vuhez foran. N' eus ket arc'hant a-walc'h 
ganeomp evit sevel ur gazetenn bemdeziek, da skouer. A-walc'h a zo moarvat, evel
sevel hon ti-bank deomp-ni ma vez nac'het hor yezh gant ar re all. Ha mod-se e 
vefe tu da gaout chekennoù moulet e brezhoneg penn-da-benn.

Ne vefe ket ret kaout ur gwir di-bank oc'h ober kalz traoù. Lakaomp e vefe
plaset hon arc'hant e kont-red ennañ (da lavarout eo evit netra) hag e vefe 
adplaset drezañ en ur gont " gant dale ". Ar gounid a servijfe da baeañ ar 
frejoù (lizhiri, embann ar chekennoù...).
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Ma vefe dastumet arc'hant a-walc'h e vefe tu e-giz-se da " grouiñ un 

implij " e brezhoneg penn-da-benn pe dost.

Tud barrek a-walc'h war ar gwir a zo, a dra sur, en Emsav, evit diskoulmañ
ar c'hudennoù a c'hellfe bezañ.

Gwelloc'h e vefe c'hoazh, marteze, hag eeunoc'h war un dro, klask en em 
lakaat a-du gant tud ar " Crédit Mutuel de Bretagne " evit sevel ur c'hef a vefe
" kef ar vrezhonegerien " e-lec'h bezañ ur " c'hef lec'hiel ". Aesoc'h e vefe 
moarvat reiñ fiziañs d' an dud er mod-se eget gant un ti-bank digabestr. »

Digant D. J. C. D., Caerddyd :

« Setu adarre dek lur saoz evit adkoumanantiñ d' Al Liamm. Kalz plijadur 
am eus kavet e-pad ar bloaz tremenet o lenn ho kelc'hgelaouenn.

Nevez embannet eo troidigezh saoznek levr Per Denez " Brezhoneg buan hag 
aes ", ha bremañ e c'hellan deskiñ brezhoneg hep deskiñ galleg ivez. Ur c'hammed
bras war-raok.» 

Digant Loeiz Mahe :

« Aotrou embanner,

« Al Liamm a rank bezañ digor da gement a denn d'ar vuhez sevenadurel e 
Breizh, ha klask reiñ ur skeudenn eus gwirionez Vreizh hirio, dre an darvoudoù 
hag al levrioù a zeu er-maez, ha pa vefent e galleg.

E-barzh ar c'hazetennoù gall, er skinwel gall, ez eus bet kaoz eus levrioù
P. J. Hélias ha Grall. Skridvarnerien o deus roet o soñj, ha ni ne rafemp ket ?

Tud 'zo estregete o deus o ali dezhe o-unan, memes tra !

Lennet em eus ivez Le cheval d'orgueil, evel an holl. Nann, n' eo ket evel
an holl em eus graet : evel un den yaouank o chom e kêr, ha n' eo ket bet desket
brezhoneg dezhañ gant e dud (brezhonegerien anezhe), em eus graet. Evidon, un 



testeni eus eun amzer wechall, talvoudus a gredan, plijus pe blijusoc'h, nemet 
ar pennad diwezhañ.

Aze 'vat em eus kavet trenk ar soubenn. Evel meur a hini. An den a (glask)
stourm ez eus traoù n' hall ket degemer. Asantiñ d' ar marv, hag hen kavout 
naturel ! Met piv a c'helle gortoz un dra bennak all digant hor Chakezper ? 
Forzh penaos, d' am soñj, n' eo ket ar goanag a dle hor broudañ da stourm, ar 
c'hoant bevañ ne laran ket. Goanag n' em eus ket kalz, stourm a rin evidon, evit
chom bev, keit ha ma vo nerzh ganin. Ar re a gav mat levr P. J. Hélias penn-da-
benn, anat eo n' int ket stourmerlen. Dimp-ni d' o zreiñ da vezañ. Un enebour 
neuze P. J. Hélias ? N' eo ket. Un arvestour. A-viskoazh.

Pa 'z eo deuet er-maez levr Grall, ez eus bet tud, ha stourmerien e-leizh,
ouzh e gavout dreist. Ur skrivagner (unan all) gallek (adarre) en deus kaset an 
dorzh d' ar gêr, paket e paper koustus n' em eus kavet e-barzh nemet pajennoù 
Koulizh Kedez a dalveze ar boan lenn. Ha setu memes tra an emsaverien bet 
moustret abaoe bloaz da youc'hal gant al levenez : « A-benn ar fin ! ». Lennet 
em eus al levr-se ivez ha kavet mantrus an ton a vez roet dezhañ. 
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Ar Vreizh a ziskouez en e zastumad tridadennoù eo hini un nebeut pennoù 

arzourien, hag ar vrezhonegerien a vefe en o zouez a vefe gwell dezhe treiñ o 
oberennoù e galleg. Ur vroad tud heñvel outañ eo Breizh ar paotr Grall. An 
Emsav, politikel pe sevenadurel n' eus ket anezhañ, tud evel Yann-Kel ne dalvont
nemet abalamour d' o marv.

Nann, ne garan ket ar pennoù meur, an ubelgomzerien, a varvailh hag a 
ragach diwarnomp hag hon dazoned, pa ne vez ket kaoz eus an ober en o levrioù, 
ha nebeutoc'h c'hoazh en o buhez.

Komz a reont kreñv ha duañ paper a reont, met al labour a chom da ober, 
hag evit se n' haller ket kontañ warne. Setu da vihanañ am bo desket digante.

A galon ganeoc'h. »

Digant R. M.

« Hegaset on bet, ha me gwenedour, gant barnadennoù F. B. (Fañch Broudic) 
er gelaouenn " Brud Nevez ".

En niverenn 2 (p. 6) e skriv : « ... stummoù zo hebken na blijont ket 
kement din, dre ma roont ur stumm re lennegel da skridoù ... evel « Tenna eur 
bluenn hag he souba... » e-lec'h « souba anezhi ».

En niverenn 7 (p. 25) e kaver en-dro : « Ouspenn ma n'int ket bet evid en 
em zizober diouz levezon an destenn halleg, o deus ive dibabet alies stummoù 
lennegel ». Sed e kouezer war frazennoù kamm ha reud evel houmañ : « Ho lakaet 
em eus da zont » e-lec'h « Lakaet em eus ac'hanoc'h... ».

« He soubañ » hag « Ho lakaet... » n' int ket doareoù pe stummoù lennegel 
em bro-me ! met doareoù poblek-tre ha zoken ar re nemete a implijan-me, 
gwenedour. D' an eil ez int kalz skañvoc'h evit « soubañ anezhi » pe « lakaat 
ac'hanoc'h ».

Karout a rafen gwelout unan bennak gouestoc'h evidon evit kas an dorzh d' 
ar gêr da F. B. »

Digant L. H., Plourin :

« Skrivañ a ran deoc'h evit koumanantiñ d'ho kelaouenn. Anavezet 'm eus ho
kelaouenn dre an niverenn 181. Kalz a blijadur 'm eus kavet o lenn barzhonegoù 
Anjela Duval (troet diwar Jili Baudry) " Ma kouezhan em zremenvan ", ha Maodez 



Glanndour, a zo dispar e-touez skrivagnerien Vreizh. Mat-kenañ hoc'h eus graet 
adembann " Emgann Kergidu ", hag a zo ul levr pouezus, peogwir ez eo skrivet en 
ur yezh yac'h hag eeun. Kalz dudi 'm eus kavet o lenn anezhañ. Reiñ a ra deomp 
un tamm sklerijenn war pezh a oa bet c'hoarvezet e Breizh e-pad an Dispac'h, 
memes ma vez re a-du Lann Inizan gant ar gilstourmerien a bep seurt a dremen 
amañ hag ahont. Brav eo gwelout en amzer-vremañ tud yaouank oc'h en em lakaat da
studiañ ar brezhoneg ha me en o zouez. Ra vo gwelloc'h c'hoazh ho kelaouenn ! »

Digant Y. M., Sant-Malo :

« Deut eo ar mare din da guitaat Sant-Malo evit ober va servij-soudard. 
Evel kalz a Vretoned yaouank, on bet kaset da Hourtin e-barzh ar verdeadurezh. 
Spi am eus koulskoude da vezañ adkaset da Vrest e-lec'h ma vin muioc'h " em 
butun ".
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Brav oa din lenn e-barzh Al Liamm ar pezh-c'hoari " Ma c'helljen-me kanañ 

laouen " hag ar pennad-skrid savet gant T. Huon diwar-benn an embann e Kembre.

Ur ger am eus c'hoazh da lavarout deoc'h a-raok echuiñ. Perak ne vez ket 
kaoz e-barzh Al Llamm eus Kouliz Kedez ; tost-dianav eo hennezh hag eñ « ar 
skrivagner gwellañ e Breizh » evel ma vez graet gantañ e-unan (lennet 'm eus an 
dra-se e-barzh " Le cheval couché ", oberenn X. Grall). Daoust hag e vefe tu da 
c'houzout e peseurt lec'h e vez kavet e levrioù e-giz " Souflam Per Gwegen " hag
all ?

Kontit warnon evit brudañ ar gelaouenn e-touez ar vartoloded. »

Digant R. T., Treouergad :

« Fiziañs 'm eus ho po danvez d' ober niverennoù all. Un dra memes tra am 
bije c'hoant gouzout : daoust hag ez eus re yaouank hag a skriv pennadoù e-barzh
ho kelaouenn ? »

Digant R. an H., Lokorn

« Diskoachet em eus ho kelaouenn a-hed c'hwec'h niverenn va c'houmanant 
kentañ. Ret eo din lavarout deoc'h pegen frouezhus em eus kavet an danvez a zo 
enni ha pegen ret evidon-me da vagañ va brezhoneg. N' on ket eus ar re a lavar 
ez eo ho prezhoneg re " chimik ". Yac'h ha disi e kavan anezhañ kentoc'h. Met, «
evit plijout d' an holl, ez eo ret bezañ fur ha foll ».

Me ' gav din ez eo Al Liamm, ul liamm gwirion etre izili familh vras ar 
vrezhonegerien, ur sked eus buhez sevenadurel hor Pobl, ur benveg-labour dispar 
evit dilouzaouiñ speredoù klañv gant ar gallekadur. »

Digant P. G., Antsirabe :

« Gortozet em eus bezañ erruet e Madagaskar, e-lec'h ma labourin e-pad 
daou vloaz, evit kas deoc'h va chekenn. Na pegen gwir eo anv ho kazetenn Al 
Liamm, ken pell eus ar vro ma 'z on ! Amañ, pep tra a vez graet evit 
adperc'hennañ sevenadur ha yezh ar vro. Ar plas kentañ a vez roet d' ar yezh " 
malagasq " e pep lec'h : kazetennoù, skingomz, buhez ofisiel, hag all. Ar 
c'hontrol eo, siwazh, e broioù all eus Afrika du, e-lec'h m' emañ roue ar 
galleg. »

Digant an Dll N. G., Bron :

« Resevet em eus ho lizher hiziv hag e kasan deoc'h eta ur chekenn evit 



adkoumanantiñ d' ho kelaouenn. Studierez on, met 35 lur a gasan deoc'h memestra 
da skoazellañ ar gelaouenn. Al Liamm a lennan atav gant plijadur. Ar pezh a vefe
mat eo en em lakfe muioc'h a Vreizhiz yaouank da skrivañ pennadoù a bep seurt 
evit pinvidikaat hag " aveliñ " ar gelaouenn ha dre vras sevenadur Breizh evel 
just. Hogen afer pep hini ac'hanomp eo an dra-se.

Evit pezh a sell ouzh chomlec'hioù tud a c'hellfe bezañ dedennet gant Al 
Liamm, e kasin deoc'h ur roll anezho pa vin distroet e Nanterre. Bruderezh a rin
ivez evel just diouzh va zu e-touez va mignoned. »

Digant P. D., Douarnenez :

« D' am soñj e vefe mat ober ur strivadeg-koumanantiñ evit kaout 1 000 
koumananter. Da skouer, kinnig ur priz d' ar milvet koumananter ha d' an hini a 
zegaso ar c'houmanant. »
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Digant R. an H., Calais :

« Amañ e kavoc'h priz va c'houmanant nevez ha 50 lur war ar marc'had evit 
daou goumanant-skoazell ma 'z eus ezhomm e-touez ar re yaouank. »

Emrenerezh Katalonia

D' an 29 a viz Gwengolo eo bet divizet gant Kuzul Ministred Madrid daskoriñ 
hec'h emrenerezh da Vro-Gatalonia.

N' eo ket fall adlenn ar pezh a skrive Roparz Hemon e niv. 31 Gwalarn (Mezheven 
1931) : « N' on ket bet alies ken fromet em buhez ha d' ar 14 a viz Ebrel 
hevlene, pa glevis dre skingomzerezh Barselona oc'h embann emrenerezh Katalonia.
Al levenez a dride e mouezh an embanner, du-hont, a-dreuz da wagennoù, a dride 
em c'halon ivez. Rak evit an eil gwech he doa ur vroad vihan eus ar C'hornog 
torret he liammoù. Diskouezet he doa Katalonia, war-lerc'h Iwerzhon, e rank un 
deiz an tonkadur plegañ dindan youl ha dalc'husted ur bobl he deus touet bezañ 
dieub ».

Gouestlet oa bet niv. 98 Al Liamm penn-da-benn da Gatalonia. Ouzhpenn-se, ur 
studiadenn a bouez a oa bet embannet en niv. 139 (Meurzh-Ebrel 1970) gant Remont
Delaporte war dezenn vrudet Jaume Rossinyol " Kudenn vroadel Gatalonia ".

Priz " Al Liamm "

An niverenn 183 ez eus bet moulet anezhi 1 200 skouerenn. Bez' e oa 97 pajenn 
enni ha koustet he deus 9 414,00 lur + 411,92 lur evit ar mizoù-kas. 9 825,93 
lur war un dro eta.

Evel ma welit e talc'h da greskiñ priz ar moulañ hag e koust deomp war-dro 5 
milion kozh embann 6 niverenn er bloaz. Ezhomm hon eus eta eus ho skoazell. 
Trugarez en a-raok.

Deiziadur godell Al Liamm

An deiziadur godell a zo e werzh abaoe tri miz. Ar priz a zo atav 10 lur an dek 
skouerenn. Un distaol 1/3 a vez graet adalek 50 skouerenn.



Resisait war ho koulenn pere a fell deoc'h kavout : reoù gwenn o c'hein, reoù 
gant " Bloavezh mat " skrivet warno pe gant bruderezh evit Al Liamm.

Kasit ho chekenn da R. Huon, 2 Venelle Poulbriquen, 29200 Brest. C.C.P. 1629 14 
Rennes.
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Levrioù Al Liamm 

Pezh-c'hoari Strollad ar Vro-Bagan " Ma c'helljen-me kanañ laouen " hag en deus 
graet kement a verzh e-doug an hañv a zo bet embannet dindan stumm ul levrig 
distag. Ar golo a zo bet treset gant Tudual Huon. Goulenn er stalioù mat pe e ti
J. Queillé, 47, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp, c.c.p. 1136 82 Rennes. Priz al 
levrig a zo 10 lur.

Deut eo a-zindan ar wask levr brudet Youenn Drezen " Itron Varia Garmez ". Ul 
levr a vent vras ez eo, ennañ 320 pajenn ha 48 skeudenn gant R. Y. Kreston. Priz
al levr a zo 70 lur war baper kaer ha 58 lur war ar paper all.

Gallout a reer ivez rakprenañ betek ar 1añ Kerzu levr Goulven Jacq " Pinvidigezh
ar Paour " hag en deus bet priz Langleiz 1976. Ul levr 160 pajenn bennak e vo, 
ennañ luc'hskeudennoù ha kartennoù o tennañ da gorn-bro Plougastell. Priz ar 
rakpren a zo 28 lur franko war baper kaer e-lec'h 32 lur + ar mizoù, ha 18 lur 
franko war baper boutin e-lec'h 24 lur + mizoù-kas. Kasit ho rakpren da J. 
Queillé.

Carn 

Carn, niv. 18/Hañv 1977. Kelc'hgelaouenn drimiziek ar C'hevre Keltiek, 24 
fajenn. 3/4 anezhi e saozneg, ar peurrest e yezhoù keltiek gant diverradurioù e 
saozneg, brezhoneg ha galleg. Keleier eus buhez ar c'hwec'h bro geltiek, 
studiadennoù politikel, burutelladur-levrioù, lizheroù. - Koumanant : 20 lur. 
KRP 3264 47 Nantes (J. Derouet, Hent Kemper, 29000 Pluguffan).

C'hoariva Roparz Hemon 

Gwech an amzer e vez goulennet pelec'h kavout ar pezhioù-c'hoari savet, aozet pe
droet gant Roparz Hemon.

Embannet int bet e peder c'helaouenn : Gwalarn, Sterenn, Al Liamm, Ar Bed 
Keltiek. Bez' ez eus 31 anezho : 17 pezh-c'hoari orinel, 6 pezh-c'hoari aozet 
diwar oberoù skrivagnerien all, 8 troidigezh.

An darn vuiañ a zo berr, hag a c'hell bezañ displeget gant un nebeut 
c'hoarierien.

Setu amañ ar roll klok anezho.

Berradurioù :
- ABK. Ar Bed Keltiek ; AL. Al Liamm ; Gw. Gwalarn.

I. - Pezhioù orinel

1. Lina. 1926. Gw.5 (adembannet e Gw.37).
2. Un Den a Netra. 1927. Gw.9 (adembannet e Gw.103).
3. An Tan e Ti Kernaspreden. 1931. Gw.37.



4. Dour ar C'halvar. 1937. Gw.103.
5. Meurlarjez. 1938. Gw.114.
6. Fest al Leue Lart. 1938. Gw.114.
7. Ur Bugel a zo ganet. 1942. Gw.144-145.
8. Roperzh Emmet. 1944. Gw.165 (derou), AL.10 (dibenn).
9. Biniaouer ar Glav hag an Heol. 1950. AL.18.
10. Ar Bank-Oaled. 1953. AL.37.
11. An Dornad Plouz. 1958. AL.67.
12. An Ael Aour. 1960. AL.79.
13. Ar Gweladenner eus ar Stered. 1965. ABK.81.
14. Valerian ha Valerian. 1965. ABK.82.
15. An Intañvez Barv-Glas. 1986. ABK.87.
16. An Diaoul Aet da Ael Mat. 1966. ABK.89.
17. Bisig, Kazh Markiz Landerne. 1987. ABK.101.
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II. - Aozadurioù

18. Fostus an Doktor Daonet (hervez C. Marlowe). 1934. Gw.87 (adembannet e " 
C'hoariva Brezhonek, Pemp Pezh-c'hoari Berr ". 1944).
19. Ar Vatezh diwallet-mat (hervez Cervantes). 1965. ABK.78.
20. An Avaloù (hervez Lope de Rueda). 1965. ABK.79.
21. Ar C'hloareg Sorser (hervez Cervantes). 1965. ABK.83.
22. Ar Podad aour (hervez Plautus). 1966. ABK.92.
23. Ar Roue Karv (hervez Carlo Gozzi). 1967. ABK.98.

III. - Troidigezhioù

24. Ar C'houmoul a dec'h (A. O. Roberts). 1925. Gw.2 (adembannet e Gw.136-137).
25. Nevez-Amzer (T. C. Murray). 1927. Gw.11.
26. Ar Plac'h Dianav (A. Blok). 1929. Gw.18.
27. Makbez (W. Shakespeare). 1941. Sterenn 3.
28. Hailhevod an Aotrou Doue (Cervantes). 1942. Gw.148-149.
29. Hipolitos (Euripides). 1960. AL.80 et 81.
30. An Ours (Tchec'hov). 1965. ABK.80.
31. Ar Goulenn-eured (Tchec'hov). 1966. ABK.85.

Ur studiadenn vat war c'hoariva Roparz Hemon, gant Youenn Olier, a gaver e 
niverenn 58/1 ar gelaouenn Imbourc'h, Here 1974, pp. 111-139.

Tra souezhus, avat, e lez a-gostez ar pezhioù-c'hoari embannet en Ar Bed 
Keltiek, ha darn anezho koulskoude e-touez ar re bouezusañ.

Nevez embannet

IMBOURC'H, kelaouenn a studi niv. 90-91/1 15 a viz Eost 1977. Dante Alighieri : 
An Divina Commedia, lakaet e brezhoneg gant Per Bourdelles.

A-bouez bras eo gwelout troet en hor yezh testennoù hollvrudet. Amañ, ouzhpenn 
reiñ deomp ur skrid kaer-kenañ ez eo deut a-benn an troour da gavout ur 
gerentiezh souezhus etre an destenn italianek hag hor c'hantikoù kozh. Hen 
displegañ a ra sklaer en e gentskrid :
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« Kantikoù an Ifern, ar Purgator hag ar Baradoz hon eus tro da geñveriañ gant an
Divina Commedia. Dreist-holl dre ma'z eo an hini kentañ hag a hini diwezhañ 
anezho " gwerzioù " evelti. Lakaet hon eus, amañ, hervez " Kantikoù Eskopti 
Sant-Brieg ha Landreger " hag hervez " Barzhaz Breiz " ar pozioù a zo heñvel 
ouzh pennad pe bennad eus an Divina Commedia. A-wechoù, heñvel-vev, koulz 
lavarout ger evit ger... Ar vrezhonegerien o deus bet kanet ar c'hantikoù-se a 
lenn aes tre an Divina Commedia hag a gompren hep kaout ezhomm da lenn an 



diskleriadurioù hon eus-ni lakaet evit al lennerien a-vremañ. »

Buhez Dante a zo dezrevellet ivez en un doare plijus.

IMBOURC'H : koumanant-bloaz : 40,00 lur - K. R. P. 1534 25 Rennes (Y. Ollivier),
7, bd Burioud, 35000 Rennes.

Ar brezhoneg er vuhez foran : un enklask 

Evañ chouchenn = bezañ = bevañ... Jistr ar vro... Mel Breizh... Bara giz 
gwechall... Pastez giz war maez... h.a., h.a., aliesik evel-se e weler e vez 
graet gant hor yezh er c'henwerzh. Sur a-walc'h e c'hellfer ober gwelloc'h, 
pouezan muioc'h war an tu-se, rak abaoe pell 'zo hon eus komprenet pegen pouezus
eo lakaat brezhoneg skrivet dindan daoulagad an dud.

Pedet e vezer eta da gas pep skrid kenwerzh ennañ gerioù en hor yezh da : Emglev
an Tiegezhioù (enklask " Brezhoneg ha Kenwerzh ") 30, place des Lices, 35000 
Rennes.

Emdroadur

Merzet e vez, war a seblant, un emdroadur oc'h ober e hent tamm-ha-tamm e 
kevredigezhioù 'zo : muioc'h-mui da skouer e weler ar strolladoù divroidi o 
teurel un tammig preder ouzh sevenadur o bro (pell emaint c'hoazh diouzh ar pezh
a zlefe bezañ evel just hogen krog int gant ur meni «emskiantekaat»). Diouzh tu 
ar sindikadoù e vezer krog ivez da welout un hevelep emdroadur. Meneget oa bet 
c'hoazh (s.o. " Al Liamm " niv. 173, p. 476) ar pled taolet gant ar SGEN-CFDT 
ouzh ar yezh. Nevez 'zo, e kannadig diabarzh an aozadur-se hon eus gallet 
gwelout ur pennad divyezhek « Tadig, petra 'vez graet e brezhoneg eus " 
autogestion " ?»  (Sgen-Cfdt-Bretagne niv. 29-VI 77). Da c'houzout hiroc'h, 
toullañ darempredoù gant ar " c'henurzhier " : Yves Jardin, 12, r. Ch. de 
Foucault, 29100 Douarnenez.

Ouzhpenn-se, n' eo ket souezh bremañ lenn er c'helaouennoù " bras " 
diskleriadurioù stank a-walc'h a-wechoù war an oberioù breizhek ha brezhonek : 
Ouest-France, an Télégramme, da skouer, hag ivez kazetennoù bihanoc'h hogen 
lennet a-dost gant an dud ; e-barzh Le Petit bleu des Côtes-du-Nord da skouer e 
kaver bremañ menozioù tostik ouzh reoù an Estourbeillon gwechall... Diouzh ma 
c'heller ez eo ret, anat eo, lakaat da greskiñ al lusk-se a c'hello kaout ul 
levezon a-bouez war doareoù soñjal an dud e Breizh.
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Kartennoù-post divyezhek

Ur rummad a bemp kartenn-bost divyezhek a zo bet embannet gant Kanevedenn, 19, 
rue Saint-Louis, 35000 Rennes. D' o c'haout, kas talvoudegezh 2 lur e timbroù. 
Peder a ra gant krennlavarioù hag ar bempvet a zo graet en enor d' an Dugez 
Anna. Gant Mikael Tournant eo bet graet an tresadennoù.

Ur sell war 1976 : Gwengolo - Here

2 a viz Gwengolo. - Kuzul Europa Gwirioù Mab-den a damall ouzh an arme saoz 
bezañ implijet ar jahinerezh en Iwerzhon. Ur rentañ-kont 600 pajenn a zispleg 



pep tra.

5 a viz Gwengolo. - Goude bezañ breinet en toullbac'h e-pad tremen 10 mizvezh eo
galvet erfin Per Loquet, Gerard Coriton ha Dominique Crochard dirak lezvarn 
surentez ar Stad.

6 a viz Gwengolo. - " Vos gueules les mouettes " a vez skingaset gant FR3. 
Folkloraj ha gouennelouriezh.

7 a viz Gwengolo. - E Korsika e vez skrapet 3 c'harr-nij gant miliadoù a 
vanifesterien a c'houlenn e vefe dieubet an emsaver Jacques Fieschi. Unan eus ar
c'hirri-nij a vez lakaet an tan e-barzh, goude bezañ bet pedet an dud da ziskenn
buan dioutañ. Da echuiñ e vez taolet mein ouzh un depute U.D.R. a oa o vont da 
Bariz.

8 a viz Gwengolo. - Fuzuilhet eo ur micherour e Bro-Euzkadi gant ar Guardia 
civil e-pad ur vanifestadeg. 100 000 den a raio harz-labour da zeiz e 
interamant.

10 a viz Gwengolo. - 19 den a zo harzet e Korsika war-lerc'h tarzhadenn ar 
Boeing 747 ha kaset int da Varsilha evit an enklask.

13 a viz Gwengolo. - Hep Brezhoneg, arc'hant ebet ! » a ziskler Kuzul nevez 
R.T.B. (Radio-tele brezhoneg) hag e c'houlenn ouzh an dud nac'hañ paeañ o 
skodenn-skinwel. Youenn Gwernig a zo bet anvet prezidant R.T.B.

15 a viz Gwengolo. - Lezet e vez an 3 emsaver breizhat gant lezvarn Surentez ar 
Stad. Kalz tud a oa deut da destiñ : Roparzh Omnès, maer Ploveilh, person ar 
Baol, an Ao. Parre, unan eus an Tri Yann, Yves Lainé ha Glenmor en o zouez.

20 a viz Gwengolo. - E gwerzh e vo lakaet un armel hag unan eus kirri Youenn 
Gwernig gant lez-varn Brest d'ar 25 eus ar miz e Lokmaria-Berrien dre ma nac'h 
Youn Vras paeañ e skodenn-skinwel abaoe 73.

21 a viz Gwengolo. - 50 000 den a sav a-enep d'ar feulster en Iwerzhon. 2 vaouez
a ra war-dro ar " Strollad evit ar peoc'h " : Betty Williams ha Mairhead 
Corrigan.

22 a viz Gwengolo. - Marv eo Franco abaoe pell, koulskoude e chom 150 emsaver 
toullbac'het e Bro-Euzkadi.

24 a viz Gwengolo. - Setu m' eo krog da vezañ savet a-benn ar fin tachenn 
embregata Ti-Voujered gant an embregerezh Lagadeg. Trugarekaomp a greiz kalon 
aotrou Maer Kastellin en deus graet war-dro pep tra evit degemer an arme hag a 
zo lorc'h ennañ bezañ kavet labour evit tud ar vro. Na petra 'ta !
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25 a viz Gwengolo. - Hir o deus gortozet an dud evit reiñ dorn da Youn Vras e 
Lokmaria hag en aner ! N' eo ket bet gwelet lost-pig an urcher ! A dra sur en 
doa disoñjet. Neuze eo bet drevezet a-zoare gant Glenmor... ha plijusoc'h eo 
bet.

26 a viz Gwengolo. - Meur a vombezenn o deus tarzhet en noz-mañ e Korsika. Unan 
anezho a zo bet lakaet ouzh amzor (pilon) ar skinwel e La Porta.

29 a viz Gwengolo. - Mervel a ra Yann-Kel Kernalegenn o lakaat ur vombezenn da 
darzhañ war dachenn-embregata Dineol. En hevelep noz e tarzh ur vombezenn all e 
burevioù an embregerezh Lagadeg e Landernev. Sinet eo gant an F.L.B.

1ñ a viz Here. - « Betek penn e ziskianterezh hag e zic'hoanag eo aet Y.-K. 
Kernalegenn, » a ziskler " Ouest-France " en ur pennad dismegañsus a lak Yann-
Kel da dremen evit un den droch ha diemskiant.

« Evit netra eo marv, » a zispleg an U.D.B. en un diskleriadenn ken dismegañsus 



all.
4 den a zo harzet e Kemper ha kaset da Roazhon.

2 a viz Here. - Leun-chouk eo iliz Kerfeunteun da-geñver obidoù Kernalegenn. A-
enep d' e familh ha d' e eñvor e vez lidet an oferenn e galleg. Tud a guita an 
iliz. Er vered e vez graet ur brezegenn a-zoare gant an ao. Klerg, bet nac'het 
gantañ lidañ an oferenn e galleg. Glenmor, Gwernig, Zavier Grall ha Per Denez a 
oa eno.
Da heul an interamant e sav reuz e skridaozti " Ouest-France " Kemper dre ma 
nac'h ar renerezh embann ur pennad a zislive ar gevier bet livet diwar-benn 
Yann-Kel. Divizet eo aozañ ur vanifestadeg didrouz, gant pep a vleunienn ruz, 
dirak tachenn Dineol en eñvor da Yann-Kel. Divizet eo ivez un devezh-kañv 
broadel d' an 30 eus ar miz.

5 a viz Here. - Holl strolladoù sevenadurel ha politikel ar vro a sav a-du krenn
gant stourm R.T.B.

10 a viz Here. - « Breizh a zo e Bro-C'hall ! » a ziskler Georges Marchais, 
rener ar Strollad komunour gall e Kemper.

12 a viz Here. - Manifestadeg didrouz Dineol a vez difennet groñs gant ar 
prefed.

13 a viz Here. - « Manifestadeg didrouz Dineol a vo graet e bered Kerfeunteun 
Kemper, » a ziskler an aozerion o respont d' ar prefed.

15 a viz Here. - Ul lestr-eoul nevez a ya d' ar strad e-tal Enez Sun, hag e vez 
saotret an holl aodoù eus Gwaien da Zouarnenez. Memes tra a c'hoarvez e-tal an 
Havr-Nevez nemet eo tennet kerkent al lestr a-raok ma vije saotret bae ar porzh 
gall.
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17 a viz Here. - E Beal Feirste (Gwalarn Keltia) e tarzh ul labouradeg-gaz e-
lec'h ma oa diazezet an arme saoz.

Tremen 2 000 den a gemer perzh e lid koun Yann-Kel e bered Kerfeunteun Kemper. 
Bleunioù a vez degaset gant an dud war e vez.

« Evit un dra bennak eo marv : evit Breizh,»  a ziskler Per Denez, from 
ennañ.

« Krenit c'hwi-holl luioù gall !
Pa 'vo mouezh ar bobl o youc'hal
Arm ebet 'vo gouest da drec'hiñ
War c'hoant an dud eus hor bro-ni.»

Sed an destenn degaset gant Alan Stivell-Kochevelou a oa deut gant Youenn 
Gwernig.

E-keit-se e oa kelc'hiet-holl kamp Ti-Voujered gant ur 15 bennak a girri-boutin 
leun a CRSed prest da gemer perzh - pep hini en e c'hiz neketa ? - en abadenn.

18 a viz Here. - Reizhourva (Akademiezh) Roazhon a vez lakaet da darzhañ, ha da 
heul an darzhadenn e tiskler ar rektor gant teneridigezh eo ur vezh bezañ kredet
lakaat ur vombezenn tost ouzh peulioù greunvaen a zo arouez Breizh.

19 a viz Here. - 10 den a zo harzet ha lakaet en toull e Roazhon da vezañ 
enklasket diwar o fenn.

War-dro 6 milion a dud a vez toullbac'het dre ar bed en askont d'o mennozioù 
politikel a ziskler Amnesty International.

20 a viz Here. - Ur 100 bennak a dud a ya da huchal dirak F.R. 3 ha S.R.P.J. 
Roazhon da galonekaat ar brizonidi.



21 a viz Here. - Ti-tailhoù Roazhon a zo lakaet da darzhañ gant an F.L.B. dindan
anv " Youenn ar Sorn " hag evel ma tiskler " Ouest-France " en deus al loen-se 
ur perzh dibar : gallout a ra treuziñ an tan hep en em zeviñ...

22 a viz Here. - 7 emsaver all a zo kaset da Roazhon da vezañ goulennataet.

23 a viz Here. - Levr diwezhañ Youenn Gwernig a zeu er-maez e brezhoneg, saozneg
ha galleg dindan an titl : An Diri Dir.

Lezet e vez an holl dud plantet en toull da vont.

50 000 den a sav o mouezh en Naoned da « vevañ en hor bro-ni ». Jil Servet ha 
Youenn Gwernig a oa deut da ganañ.

27 a viz Here. - Da heul Juan Carlos da Vro-C'hall e vez plantet 12 emsaver 
euskarat en toullbac'h en Enez Yeu.

28 a viz Here. - Ensellet e vez Glenmor war F.R. 3 dre ma ne ra - hervez 
renerezh F.R. 3 - nemet tamall ar skinwel hag e lak fallagriezh da sevel etre ar
C'hallaoued ! Ma n' eo ket ur vezh !

29 a viz Here. - En Odeillo (Katalunia) eo bet lakaet da vont en-dro un tredanva
heolek.

30 a viz Here. - Un devezh-kañv broadel a vez lidet e Breizh a-bezh. Gant 
Bodadeg ar Sonerion ha Kendalc'h e oa bet goulennet ouzh ar sonerion chom hep 
lakaat an dud da zañsal en devezh hag en nozvezh-se. Heuliet eo bet e pep lec'h 
nemet e Gwerleskin da geñver abadenn-sikour Ann-Krist bet tapet ur gwallzarvoud 
ganti. Met zoken en abadenn-se eo chomet an dud didrouz e-pad ur vunutenn gant 
Manu Lanhuel e koun Yann-Kel Kernalegenn.

BREWALAN.
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1 023 koumananter

Bloaz 'zo, e miz Eost 1976, hor boa 896 koumananter, e miz Gwengolo e oa 
931. Adalek neuze e c'hellemp soñjal tizhout mil koumananter hep dale. Ret eo 
bet deomp gortoz miz Du 1977 avat. E dibenn miz Gwengolo diwezhañ hor boa 969 
koumananter, ha bremañ, goude bezañ gounezet 54 e daou viz hon eus 1 023, un 
niver n' eo bet morse tizhet gant ur gelaouenn vrezhonek eus live " Al Liamm ".

Aes eo, d' an neb a gar, heuliañ buhez " Al Liamm " hag he c'hresk adalek 
ar penn kentañ, rak biskoazh n' hon eus kuzhet niver hol lennerien, zoken pa oa 
izel-tre.

E miz Ebrel 1948, bloavezh kendeuzidigezh " Tir na n-og hag " Al Liamm ", 
ne oa nemet 199 koumananter. Pignet eo gorrek-tre o niver betek 1959 (505), 
diskennet eo e 1960 dindan 470 evit pignat gorrek en-dro betek 570 e 1966 ha 
diskenn adarre betek 510 e 1968, ugent vloaz war-lerc'h an emglev etre an div 
gelaouenn.

Adalek 1968 avat en deus an niver kroget da sevel kalz buanoc'h. En ur 
ober 10 vloaz ez omp aet eus 510 do 1 023 ha gounezet kement hag en ugent vloaz 
kentañ ! Lezel a reomp d'an enklaskerien al labour do studiañ ar perak eus 
kement-se ha levezon darvoudoù 1968.

Evel just, dre ma kreske niver al lennerien, e kreske labour ar re a oa e 
penn. Ret eo derc'hel soñj ivez hon eus sammet war hor chouk un ti-embann adalek
1950.

Er penn kentañ ne oa nemet daou zen oc'h ober war-dro ar gelaouenn ha 
bremañ ez eus pevar, daou evit ar skridoù ha daou evit ar mererezh. Kresket eo 
ivez, a drugarez Doue, niver ar genlabourerien. Ne gomzan ket hepken eus ar re a
skriv, met ivez ar re, niverus, o deus poaniet, divrud ha didrouz, evit brudañ "
Al Liamm " e pep lec'h ha kavout koumananterien nevez. Ar berzh he deus graet ar
gelaouenn a zo o labour hag a dle ivez bezañ o laouenidigezh.
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O zrugarekaat a reomp holl, kerkoulz hag ar brofourien hag a sikour, dre o

brokusted, da reiñ koumanantoù marc'had-mat d' ar re ne c'hellont ket paeañ dre 
ma 'z int dilabour pe dre ma n' int ket arc'hantet a-walc'h.

Daoust m' hon eus tizhet ar pal resis a oa hon hini a bell 'zo e vo arabat
krediñ ez eo deuet ar maout ganeomp da vat. Gallout a reomp, evel just, soñjal 
bremañ e 1 500 lenner. Ar pal bras all avat a zo dihuniñ ar Vretoned en doare ma
adkavfent o emskiant breizhat hag o sevenadurezh gwirion.

Klasket e vo bepred dedennañ muioc'h-mui a Vretoned en ur wellaat stumm ar
gelaouenn, ar pezh a zo bet graet endeo en ur lakaat skeudennoù niverus e pep 
niverenn.

An danvez avat a sell ouzhomp-ni holl, renerien ha lennerien, ha spi hon 
eus e vo kaset deomp pennadoù a bouez gant hor c'henlabourerien hag e tiwano 
skrivagnerien nevez a dalvoudegezh e-touez ar re yaouank.

RONAN HUON.
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Youenn GWERNIG

Loargann

Klemmgan ul loen feuket

« N'eo ket brav ken bout ul loen... »
Izidor.

Div eur d' ar mintin ma-un el liorzh 
loargann a zo fenoz
gwalenn tost glav pell
ar gaouenn o hopal a vare da vare 
va c'hi o klask gouzout piv ar c'hast 
kazh den pe gi o vale en ale 
piv ar c'hast ki den pe gazh a c'hell 
d' an eurioù-mañ mont war droad 
en ale va liorzh div eur d' ar mintin 
ha bommoù un ton dañs en avel
pell eo an deiz c'hoazh hag ur marc'h-tan
a vlej 'n ur dapout e lañs e tuchenn Kerliou
(ret eo bet gortoz pellik mat galv ar gaouenn)
tamm c'hoant ebet da vont da gousket 
emañ pep liorzh kreizenn ar bed 
derou, buhez, dibenn ar bed 
emañ pep liorzh an hollved 
pa oar un den bout reizh ganti 
ha bommoù un ton dañs en avel 
ken buan 'm bije flastret Izidor
sapre inosant perak lammat dirak va botez koad
pad 'vez va fri savet d' al loar
ha krabiset am eus e benn gant ivin va biz-yod 
paour-kaezh loen tost eo bet dit 
emañ pep touseg kreizenn al liorzh
eürus on 'vo tu c'hoazh ganeomp marvailhat ur bern
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tu vo dit larout din perak
n' out ket bet gourdrouzet c'hoazh
tu vo dit larout din perak
n' out ket bet eskumuniget c'hoazh
tu vo dit larout din perak
n' out ket bet toullbac'het c'hoazh
tu vo dit larout din perak
n' out ket bet c'hoazh staget ouzh ar groaz
tu vo dit larout din perak
n' eo ket aes ken bout un touseg 
lonker melc'houed groñs glan didamall
touseg penn-kil-ha-pavioù o vont da noz
a-dreuz alesoù zo p' emañ al loar war he diskar
gwalenn tost glav pell
ha pa ra glav mintin abred 
memestra.

Met n' eo ket brav skrivañ barzhonegoù. « Ouzhpenn re a varzhonegoù 'vez 
skrivet gant ar Vretoned », en deus laret an den fur, kozh ha fur : kozhni ha 
furnez a goroll dorn-ouzh-dorn sañset, karet am bije lenn skridoù savet gant an 
den fur (ha n' eo ket bet ken kozh-se 'pad e vuhez emichañs) evit magañ va forn 
ha sevel un tantad gouest da rostañ malvennoù ar stered - hi, hi, hi, n' eus ket



moien da rostañ malvennoù an tan ! Ha n' eo ket brav bout drouk. Emañ pep den va
breur ha touet am eus ne larin morse droug ebet diwar-benn neb eus va breudeur. 
An droed am eus memestra da gavout lod anezhe droch a-walc'h. Foll ez on bet 
evit ur wech, ha foll e chomin moarvat, " Ar foll sanket en e follentez a gavo 
hent ar furnez ", faltazi ur barzh nemetken. N' hell ket ur barzh bout fur, na 
sirius. Ret eo labourat eizh eur bemdez evit ur mestr 'vit ober mat, ha pa eo ar
mestr ar c'houarnamant ez eo furoc'h ha siriusoc'h c'hoazh al labourer, rak 
goudoret klok en em gav a bep tu. Se zo traoù aes da gompren : n' eo ket brav 
bout un dispac'her 'benn 'n e gav nen e-un e-kreiz ul letonenn ec'hon hep kleuz 
na moger (goudor ebet) ha bout e-noazh ouzhpenn,

n' eus 'met ar buzhug hag an dud
a ruz er bed-mañ en noazh-pilh

kavet e vez lod tud gouest a-walc'h da gutuilh ur vlevenn diouzh pennig ur 
vuzhugenn ha rannañ 'ne'i etre teir, seizh ha seizh kant lodenn : ne vefe ket 
posubl da vuzhugenn ebet ober kemend-all gant pennig un den, ha setu perak en em
gav an den uheloc'h eget ar vuzhugenn. Sekuefde.
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A-walc'h gant buzhug ha tud : emañ Izidor o kanañ em liorzh.

Diaes eo klevout sonerezh glanoc'h. Ha ne ra ket foutre kaer gant ar 
c'houarnamant, ne ra ket foutre kaer gant pegeit e pado gouenn an tousegi, 
hopala, ken pell ha buhez an douar moarvat, ken pell ha buhez hor mamm, mamm an 
dud ha mamm an tousegi : mamm pep tra, gwallet dibaouez gant ar speredekañ traoù
morse dozvet ganti, paour-kaezh mamm ken yaouank c'hoazh sunet he divronn betek 
ar gwad gant lod eus an traoù didalvez-se dozvet ganti, ha speredek a-walc'h 
evit ijinañ an Aotrou Doue memes (eürusamant n' oa ket bet lezet gante ar 
gefridi-se, hervez. Ouf !).

Ha setu perak ouzh toullig e zor
ken sioul ha tra e kan Izidor :
Pid pod pod pod pe dip - ha pod pod ha dip dip pod
a ramp 'n em gavan, 'rak toull va dor
ha toull va dor pod pod pe dip a zo un toull 
me 'lavar dit alleluiah me 'zo un eskob 
kluchet dres a-bouez va c'hofig gwak dirak 
toullig va dor pid pid ha pod pod ha dip ha 
drouk bou'elloù 'm eus paket an deiz all 
o kantren park an hini all
pod pod n' oa ket dre va faot
n' eo ket aes ken bout un touseg
e bro al loened speredek...

Ar wech kentañ din klevout klemm un touseg en e gan. N' eo ket aes kompren
penaos e c'hell un touseg klemm. Ha dreist-holl dre e gan. N' eo ket aes tamm 
ebet krediñ e c'hell un touseg bennak kaout un abeg bennak da ganañ ur 
c'hlemmgan bennak er vro-mañ bennak hirio an deiz. Rak pep tra 'vez aozet dres, 
kompez ha sirius evidomp er vro-mañ bennak hirio an deiz. N' eo ket aes kompren 
penaos e c'hell un tousegig (rak ne chom ket kalz anezhe ken tro-war-dro, ha 
domaj eo, evel just : na kaer e oa kaout un touseg e pep liorzh gwechall 
gozh !), n' eo ket aes kompren penaos en em lak an tousegi a-vremañ da ganañ ha 
da skopañ o malis, memes ma eo bet paket gante an drouk bouelloù bras n' ur 
gantren park an hini all.
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An Itron. - Je ne parle pas breton. Vous comprenez, je suis née à Concarneau...

T. - Ah !...

An Itron. - Vous voyez bien : on n'a jamais parlé breton à Concarneau.

T. - Ah bon...



Ur barrad avel. Merd, chomet eo an nor digor. Ur mell vaouez o tont tre, 
hag avel tro-war-dro dezhi : « Hei, 'n hin' bras, 'm oc'h ket oet gati c'hoazh ?
Ah heu didoñ, pell 'zo diboa, houlala ! O ya, uigent bla zo sur 'wa'c'h... »

T. - O ya hag ouzhpenn...

An Itron. - Bien sûr. Le breton est arrivé à Concarneau dans les années 20, avec
les ouvrières qui mettaient les sardines en boites. Et je ne comprends pas 
pourquoi vous cherchez à faire revivre quelque chose qui, en fait, n'a jamais 
existé. Du moins sérieusement.

Sapre Izidor, ar gwir 'oa ganit. N' on ket souezhet tamm ebet gant ar boan
gof ac'h eus paket. Met, 'welez ket, ret eo bout sirius. Ni a zo tud ha te, 
paour kaezh loenig, n' out nemet un touseg.

Rwaf, rwaf, rwaf, rwaf, rwaf, rwaf, rwaf !...
Ma, petra c'hoarvez bremañ ?
Rwaf, rwaf, rwaf !...
Biskoazh kemend-all, un touseg o harzal !
Aet va c'hi d' e loch eeun-hag-eeun, gant ar vezh. Sioul pep tra. Dindan al 
loargann trouz ebet ken. Nemet ar rwaf, rwaf, rwaf spontus-se.
Hopala, mat, mat Izidor, arabat ober goap.
Izidor. - Ober goap ?
Me. - Ya, ober goap.
Izidor. - Hag ouzh piv ez on oc'h ober goap bremañ ?
Me. - Beñ, n' ouzon ket re, euh... ouzh ar c'hi...
Izidor. - Nann 'vat, sapre inosant, ouzh an Itron an hini eo pod pod pod ha dip 
dip pod, ur c'hi a gompren, rez ket bil, met gant tud ar seurt-se n' eus netra 
d' ober : ret eo harzal gante, mod all ha pod pod pod ha dip dip pod n' out 
nemet un touseg.
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Hag evit ar wech kentañ em buhez
dindan al loargann
gwalenn tost glav pell
am eus kavet brav ha dreist ha divuzul memes 
bout nemet un touseg
dres e kalon
an hollved.

Hañv 1977.
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Per DIOLIER

Tra dister eo

Tra dister eo,
kaezhig,
n' eo 'met pourmenadenn ar re all 
en o bed dianket ;
hirpadout e c'hell
a-dreuz sioulded hon huñvre.

Tra dister eo,
n' eo nemet klemmvan damvouget 
hon dic'halloud
da dañva leunded klok an hañv.

N' eo seurt,
nemet fistilh ar re-se 
gwell dezho an enoe
get died nerzhek al labour.

Ne gont ket,
kest hor buhezioù,
klask hon eneoù,
un tamm holen, un tamm karantez, 
hon arloup da chom
hep hor gwelout
o vont da get, 
tra dister eo.

Kaezhig,
nag ar glav o tintal war ar werenn, 
nag an avel, dieubet gant an douar, 
o leuskel e glemm,
nag an heol o evañ dour al lagenn, 
nag ar riv o tantañ ar vein,
n' eo seurt, se ne gont ket,
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ma n' eus ket en hon askre 
ar spi,
brell, adnevezet, dideuc'hus,
ar spi da vont bemdez tostoc'h 
ac'hanomp hon-unan.

Sant-Servan, 22.11.74
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Y. B. PIRIOU

E donvor da bep skiant-vat

Kleuzioù, rec'hier, stivelloù ha gwelani 
Un toullad keveroù-douar huñvre
E kalon ar roz-avel



Houlennoù gwer ha glas 
Ha traezhennoù hed-gwel
E kreisteiz Gwlad an Hañv

Pemp karrez gwenn ha du war un daolenn gwezboell
Treset gant farouelled
E Reter un Eden islonket

Pemp departamant en diaesamant 
Karrezennet gant ar polis
E Kornog megalopol Is

E donvor da bep skiant-vat
O rambreal evel ur vag kozh 
Kollet ganti an Hanternoz

Ur vro

E stumm un delwenn-frigalion.
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Beg ar storlok

A-hed an deiz a-hed an noz 
dibaouez

A-unan gant ar mor e kroz
an enkrez

*

Tarlamm al lano war ar roc'h
o krenañ

A c'hourdrouz war Veg Ar Storlok 
ar gwelan

*

Kezekenned gwenn an houlenn 
dishual

Kezekenned gwenn a c'houlenn 
ebatal

*

A-raok dont da astenn o fenn 
er bezhin

Kezekenned gwenn an houlenn 
a c'hwirin

*

A-hed an deiz a-hed an noz
didermen

A-unan gant ar mor e kroz
an anken



Perroz - mizioù du - 1975.
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Joran ar GRUG

Ar Bed

Sell ! Sell ! ar Bed !
Plaen eo

ha ne chom ket ur wezenn

A-stlabez
skourroù dizeil
an dervenn divrall-se
a dapen krog enni
aon ganin bezañ beuzet e kaoc'h o Bed

Diskaret
kompezet gante an dremmwel
tamm harp ebet ken d'an daoulagad 
nemet ouzh tor an oabl

ken pell
ha mut

Hag ar Spont
a grenan gantañ

dirak ar Bed-mañ n' ouzon ket
- piv 'oar - 

war beseurt tu emañ o treiñ

Hag an Amzer o tremen 
ha me o klask chom

hep ober van
tamolodet em anken

Glebiet soubet e dour-teil ar Spont 
Kondaonet da vevañ en ur Bed-tud 
o vont da get.
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Ph. JOUET

MARSOÑJ

Bez' e oa poultrenn, hag e oa ? 
O nezañ ar ganevedenn,
Poultrenn, gerioù o troiata,
Hag e oas gouest d' o c'hompren ?

Bez 'oa, hag e oa ? ur marc'had 
Ma veze gwerzhet an oriav,
An turkvaen hag ar goulmig flav, 
Gouezaj lirzhin a bep prantad.

Hag e oa ? Bez' e oa kirri, 
Garmadeg entanus, engroez, 



Ruilhadenn c'hanus ar frouezh
Ha da vinc'hoarzh gardis war spi.
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Ronan HUON

Salud, marmouz kozh

Degouezhet e oa ar gartenn gantañ tri devezh a-raok dibenn ar vakañsoù. 
Dous ha plijus e oa an amzer, evel ma vez alies d' ar mare-se eus ar bloaz, 
peadra da reiñ d' un den diegi da adkregiñ gant e vloavezhiad labour. Peurvuiañ 
e tenne e vad eus an deizioù diwezhañ-se, met koufonet e oant bet ar wech-mañ 
gant teir linenn war ur gartenn-bost.

En e goazez edo ouzh e vurev e eil estaj ar skol. Echu gantañ e zevezh e 
oa chomet er c'hlas goullo, war-lerc'h e gentel diwezhañ, dre ma n' en devoa 
netra mallus d' ober, na den ouzh e c'hortoz er gêr. Setu eizhtez ma oa krog ar 
skol ha ne oa ket c'hoazh boazet ouzh e roll-labour nag ouzh e skolidi.

Ur reuziad diaes e oa dre ma ne ouie ket peseurt emzalc'h kemer gant e 
glasoù nevez, met ar wech-mañ e oa gwashoc'h.

Trouz kelornioù a zeue betek ennañ eus un tu bennak en trepas pe en diri, 
met ne oa ket mui a redadegoù nag a c'hoarzhadegoù skiltr merc'hed, pe 
youc'hadennoù, evel ma veze klevet e-kreiz an deiz.

Pemp eur e oa. Dre ar prenestr e wele un nebeut kirri renket a-dal da sal 
ar gelennerien, ha dindan an doenn blastik glas gwagennet, e chome c'hoazh daou 
varc'h-dre-dan. An nebeut gwez treut a-hed ar savadur e oa dija kouezhet o 
delioù. Re domm e oa bet an hañv. Azezet ouzh e vurev e talc'he Laorañs da 
vutuniñ en ur weañ un tamm paper etre e vizied. Chom a rae difiñv e selloù, 
kollet bremañ war ar voger velen a-dal dezhañ. Ur c'helenner yezhoù bennak en 
devoa peget warni skritelloù evel ma vez gwelet er garioù. E saozneg hag en 
alamaneg e oant hag o lenn hag adlenn a rae a-hed ar bloaz. Ar skritell Früling 
am Rhein a ziskoueze un draonienn gant ur stêr vras hag ur c'hastell-kreñv 
pintet war un dorgenn serzh. Eben e oa warni penn un den gant un tog-meloñs du, 
un tren glas o ruilhal war vevenn an tog : Get there fast by train.
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Tennañ a reas eus e c'hodell ar gartenn-bost ha sellout ur wech ouzhpenn 

outi evit klask kompren. A-greiz-holl e tigoras an nor, ur penn bugel en em 
silas en diabarzh hag a gilas kerkent hep lavarout ger pa welas e oa eno. Ur 
pañsionad bennak, a soñjas, unan ha ne ouie ket petra ober.

Ar stirlink kelornioù a veze klevet bepred o vont hag o tont, ha gwech an 
amzer merc'hed o komz. Ar mitizhien hag a zeue da netaat ar c'hlasoù bemdez 
goude pemp eur e oa. Lakaat a reas ar gartenn hag ar golo en-dro en e sac'h hag 
e tastumas ivez al levrioù en devoa lezet war an daol warlerc'h e gentel, met ne
savas ket.

Menel a reas, kollet e sell bepred, en ur weañ an tamm paper etre e vizied
ha gant e sigaretenn melenet ha na zivogede ket mui ouzh korn e vuzell, pa zeuas
e-barzh ar vatezh gant ur sailh hag ur skubelenn.

- O, digarezit, eme ar plac'h en ur ober van da vont kuit.

- Deuit e-barzh, emezañ en ur sevel, emaon o vont.

En ur gemer e vantell-c'hlav distummet war ar c'hrog, a-drek an nor, e 
soñjas e vefe dav dezhañ he c'has da netaat. Met diegi en devoa hag en em 
c'houlenn a rae petra a lakfe war e gein e-keit ma vije en ti-naetaat, gant an 
amzer c'hadal, hag a gemme teir gwech en un devezh. E skerb kozh a rollas, 
dievezh, en-dro d' e c'houzoug en ur lezel ur penn hiroc'h a-istribilh diouzh un



tu, kemer e sac'h bihan dindan e gazel ha diskenn.

Mont a reas war e dreid d'ar gêr. N' en devoa karr ebet. A-wechoù e teue 
d' al lise gant ur vobiletenn.

En ur dremen e ru Siam ez antreas en Arcades da gemer ur banne kafe. 
Azezañ a reas war ur skaoñ uhel dirak ar bar. Ur paotr gant ur porpant gwenn hag
ur servietenn war e skoaz a zeuas d'ober war e dro. Edo o kas e das d'e vuzelloù
gant evezh pa welas, er melezour a oa dirazañ a-drek ar boutailhoù, Yann ar Moal
en e goazez ouzh un daol e foñs ar sal. Ur c'henvreur dezhañ e oa. Souezhet e 
voe o welout n' edo ket e-unan. En e gichen e oa ur gelennerez yaouank o paouez 
degouezhout el lise. Chom a reas sabatuet pa welas ar plac'h o lakaat e genou ar
Moal beg ar wastellenn hir he devoa boulc'het evit reiñ dezhañ da dañvañ. Sur e 
oa ar Moal ken kozh hag eñ. Dimezet e oa ivez, hag ar plac'h a oa bet skoliadez 
dezhañ pemzek vloaz a-raok. Laouen e seblantent bezañ o-daou, azezet brav ha 
tomm, kichen-ha-kichen en damskeud dirak bep a dasad te pe gafe.
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*

Pa voe erru er gêr e lakaas da vont en-dro an dommerez tredan vihan a 
stleje gantañ eus ur pezh d' egile pa veze ezhomm.

Evel ma c'hoarveze alies gantañ diouzh an abardaez, e tremenas e amzer o 
tidroc'hañ tammoù kelaouennoù evit e gentelioù douaroniezh pe Istor. O c'hlenkañ
a rae dre zanvez dindan bep a c'holoenn hag ez ankounac'hae anezho alies goude. 
Gwechoù all e tiverre e amzer o lenn ul levr diwar-benn an holl vroioù ma 
tremene un darvoud bennak enno, dreist-holl broioù ar Sav-Heol pe Amerika ar 
C'hreisteiz.

Evit an nouspet gwech e kemeras ar golo ha tennañ ar gartenn a oa e-barzh.
Dereat e oant bet memes tra o lakaat ur golo. Ar skeudenn a oa ur penn marmouz 
evel ma vez kavet e pep stal vutun. Lennet hag adlennet en devoa ar c'homzoù a 
oa skrivet en tu all betek o gouzout dindan eñvor :

« Salud marmouz kozh. Laouen-bras omp pa n' hon eus ket mui da c'houzañv 
ho penn divalav. » Sinet e oa : div skoliadez. Un taol e oa bet evitañ, ken 
dic'hortoz ma oa ha dre ma oa bet kaset d' ur mare ken dic'hortoz all, dibenn ar
vakañsoù. Chomet e oa, e-pad pell amzer, da sellout ouzh ar gartenn hag ouzh ar 
golo, o klask kompren. Graet e oa bet gant kalz a evezh. Moarvat e lennent ar 
c'hazetennoù : pep tra a oa skrivet e lizherennoù-moul ha siell ar post a oa 
hini ur fabourz eus kêr. En em c'houlenn a rae penaos o devoa kavet e chomlec'h 
personel.

Ne gomprene ket e c'hellfe bugale kaout kement a gas outañ. N' en devoa 
ket soñj bezañ bet diaesterioù a-bouez gant hini pe hini. Ne c'hellent, d' e 
soñj, bezañ nemet merc'hed, c'hwezek pe seitek vloaz bennak. En em c'houlennet 
en devoa ivez hag-eñ ne oa ket un dro-gamm c'hoariet dezhañ, n' eo ket gant 
skolidi, met gant un den bennak evit ober goap outañ. Ar skritur avat a gave un 
tammig diampart.

Trubuilhet ma oa gant ar gartenn, en devoa adkroget gant e labour en ur 
stad kintus ha nervennek. Diegi en devoa o n' em gaout dirak pevar c'hanfard ha 
tregont, c'hwezek pe seitek vloaz, ha dianav dezhañ. Ankeniet ha dihabask ez ae 
en gouez evit an disterañ tra. Huchal a rae war ar skolidi, reiñ a rae palvadoù 
dezho ha goude e save keuz ha mezh zoken ennañ.
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Pa groge d' ober gwad-fall evel-se e soñje en e wreg hag a oa aet kuit 

gant ur soudard war-lerc'h ar brezel. Ne ouie ket pelec'h edo, met ar c'heloù a 
oa deut betek ennañ e talc'he da c'hastaouiñ. Karet en dije bet kaout unan 
bennak da gomz gantañ d' en em zisammañ. C'hoarvezout a rae gantañ a-wechoù 
kontañ e walleurioù da unan eus e genvreudeur, pa veze hemañ habask a-walc'h da 
selaou outañ. Butuniñ a rae muioc'h-mui, hag e ivinoù troc'hel-fall a oa 



melenet-holl.

Kousket fall a reas. Adwelout a rae penn ar Moal, ha plac'h he daoulagad 
du, ha neuze ar penn marmouz. Daoust ha degouezhout a rae traoù evel-se gant ar 
re all ? Evel just, n' afent ket da fougeal. Daoust hag e raent kement a viloù ?
Ne oa ket peadra, pa soñje ervat.

*

Un avel but a c'hwezhe. Al lise a oa bet savet war ur gompezenn ha n' eus 
forzh eus peseurt tu e c'hwezhe an avel e pake ac'hanoc'h pa veze ret mont eus 
ur savadur d' egile.

Tremen a reas e-kichen daou amourouz e korn ar savadur " A ", dres el 
lec'h ma oa bet plantet ur wezennig pin, un nebeut bloavezhioù a-raok, hag a oa 
bet drastet gant ar vugale. Bremañ e-lec'h ar c'hlazenn e oa bet lakaet un 
troc'had ter du ivez, evel war an hent.

Ar c'hentelioù a oa war-nes kregiñ ha poent e oa tostaat. Ar plac'h 
yaouank avat, unan eus e skoliadezed bras, gwisket evel ur paotr gant ur blue 
jean dislivet ha takonet diouzh ar c'hiz, a chome istribilhet, war veg he zreid,
ouzh muzelloù ur paotr treut hag hir, gwisket evelti.

- Hastit buan, emezañ, en ur dremen, sonet eo !

Eurvezh diwezhañ ar beure e oa. Mesk a oa en diri ken e oa, merc'hed ha 
paotred, echu ganto o mintinvezh labour, a ziskenne tra m' edo ar re all o 
pignat. En em silañ a reas en o zouez, gant e sigaretenn a-istribilh ouzh e 
vuzell.

Erru en trepas, ha ne oa ket gwall ledan, e chomas en e sav dirak ur 
skoliad a stouve an hent, astennet ma oa war al leur gant e gein harpet ouzh ar 
voger. Ar paotr, pevarzek vloaz bennak dezhañ, en devoa e welet o tont met ne 
rae van ebet. Laorañs a c'hortozas un tammig, hag a-greiz-holl e tistagas ur 
mell taol-troad e reor ar paotr yaouank a savas neuze, souezhet gant emzalc'h 
dic'hortoz un den a oa brudet evit bezañ sioul hag un tammig lez-ober.
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Un tammig pelloc'h edo e skolidi ouzh e c'hortoz en dizurzh brasañ. Gedal 

a reas un pennadig ken ne vefent sioulaet. Tremen a reas e zorn war ziaraog e 
vragoù. Nann, ne oa ket dibrenn.

Mont a reas er c'hlas. Tammoù kleiz a oa friket war al leur. Ur paotr a 
zifrete da dorchañ an daolenn du ha pa voe echu e taolas an torch leun a 
boultrenn war an daol.

Hep dale e voe sioul pep hini. Un dever o devoa d' ober an deiz-se. Un eur
diskuizh e oa evitañ, met div eurvezh labour goude. Sellout a rae outo. An trede
klas eo a oa dirazañ. Lod a boanie war o labour, re all, aet o gouiziegezh da 
hesk, a chome da sellout dirazo pe dre ar prenestr. Hir e kave Laorañs e amzer 
pa veze ret dezhañ evezhiañ ar vugale. Parañ a reas e zaoulagad war an neud-
orjal a oa staget ouzh ar sel, un dra souezhus ha kevrinus evit kement hini o 
gwele evit ar wech gentañ.

Ar skol a oa nevez a-walc'h. Savet e oa bet un dek vloaz bennak war-lerc'h
ar brezel, hag un deiz e oa kouezhet al lein, brikennoù hag all war gweleoù ar 
bañsionidi. War an deiz e oa c'hoarvezet, a-drugarez Doue. Diwar-se e oa deut ur
gomision. Graet e oa bet enklaskoù hag evel ma oa bet savet er memes doare an 
holl seloù e oa bet staget outo, er skol a-bezh, frammoù koad gant neud-orjal. 
Un doare fuzeenn baper evel ma ra ar vugale evit stlepel en aer da lakaat da 
blavañ a oa chomet a-istribilh en neud. Boulloùigoù chewing-gum a oa peget ivez 
war ar plastr.

Diskenn a reas e selloù war e dropellad sioulaet ha nec'het-bras lod 



anezho dirak o follennoù paper. Ouzhpenn an hanter anezho a anaveze mat endeo 
dre ma oant bet gantañ ar bloaz a-raok. Marteze e oant en o zouez, an div-hont. 
Marteze e oa honnezh gant he blev fuilhet war he dremm. Edo adarre o klask 
troc'hañ begoù forc'hek he blev evel ma rae alies e-pad ar c'hentelioù. Ken 
prederiet e veze neuze ma rae bep gwech ul lamm pa c'houlenne diganti, a-greiz- 
holl, adlavarout ar pezh edo o paouez displegañ.

Bez' e oa, sur mat, skolidi dereat er c'hlas-se ha zoken merc'hedigoù lent
en dije karet komz ganto, digeriñ o spered. Met ne oa ket tu gant an holl 
lakepoded all, paotred ha merc'hed, a oa ret evezhiañ dalc'hmat ha lakaat da 
devel a-raok ma vije re a reuz.
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*

Abaoe teir sizhun e oa krog ar skol. Pa zihunas er beure-se e sellas ouzh 
an dihuner a oa e-touez al levrioù war an daol-noz. Eizh eur e oa ha da eizh eur
eo e kroge e skol. Moarvat en devoa ankounac'haet sevel e bouezioù. Da sutal ! 
Sevel a reas diwar e wele ha mont da gemer ur sigaretenn er pakad a gavas e 
godell e vragoù. Tanañ a reas ar sigaretenn ha distreiñ d' e wele. Setu un dra a
c'helle ober bremañ da vihanañ pa n' en devoa mui gwreg ebet evit difenn kement-
se. N' afe ket d' ober skol en deiz-se, n' en devoa ket c'hoant. Astennet war e 
wele e heulie ar moged o sevel eus e sigaretenn hag e klaske ober troellennoù.

Soñjal a reas er gelennerez yaouank en Arcades. Koantik e oa ha ne 
zisplije ket dezhañ. An oad ne rae netra. Ya, vad en devoa graet dezhañ kinnig 
ur banne kafe ha gwestell dezhi. Vad en devoa graet dezhañ tañva ar wastelenn 
bet boulc'het gant he dent bihan gwenn, azezet en he c'hichen, o ya ! Hag ar 
paour-kaezh Moal hag a selle er melezour ! Dirollañ a reas da c'hoarzhin.

Santout a rae bremañ ar c'hoant kousket o tont. Gwir eo e oa bet 
trubuilhet e nozvezh, ha digousk e oa manet e-pad meur a eurvezh. Klasket en 
devoa lenn evel ma rae alies e-kreiz an noz. Flastrañ a reas e sigaretenn el 
luduer war an daol-noz hag e serras e zaoulagad.

*

Ar glinikenn a oa war ar maez. Diouzh e brenestr, en trede estaj, e wele 
begoù ar gwez bezv o hejañ o fennoù mistr, deizioù sioulik, deizioù all o plegañ
da vat gant an avel a c'hwezhe eus ar mor. Ne oa ti ebet tro-war-dro. War ar 
prenestr ne oa dorn all ebet. Souezhet e oa bet gant se an nozvezh kentañ pa oa 
savet evit digeriñ dre ma oa re domm er gambr. Klasket en devoa ivez izelaat an 
dommerez-kreiz, met se ne oa ket tu d' hen ober kennebeut, urzhiet e oa moarvat,
eus an traoñ, en ur burev bennak. N' en devoa ket gellet kennebeut prennañ an 
nor : ne oa nag alc'houez na potailh ! Didrouz-kaer e oa pep tra. Re d' e soñj, 
nemet da vare ar predoù pa veze klevet stirlink loaioù pe gwer o vont eus ur 
gambr d' unan all hag o tostaat.
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Abaoe tek sizhun bennak e oa eno, ne ouie ket re vad. Ne ouie ket 

kennebeut petra oa degouezhet na gant piv e oa bet kaset.

Gwech an amzer e teue c'hoazh koun dezhañ eus ar skol hag eus penn ur 
skoliad en devoa hegaset anezhañ muioc'h eget ar re all. Adwelout a rae ur 
plac'h, prederiet, e foñs ar c'hlas, o troc'hañ begoù forc'hek he blev du 
fuilhet dirazi. A-wechoù ivez e teue d' e soñj ur gartenn-bost a oa bet kaset 
dezhañ, met ne oa ket mui ken nec'het na ken trubuilhet gant se. Da vihanañ ne 
bade ket, ha seblantout a rae se bezañ pell-pell.

Da gentañ ne zeue den ebet d' e welout. Moarvat e oa difennet hag e vreur 
a oa en estrenvro ha n' en devoa ket e welet abaoe daou vloaz. Neuze e oa deut 
ar Moal un deiz ha tremenet en devoa un eur gantañ o komz eus ar skol hag eus 
darvoudoù ar bed.



N' eus forzh penaos, kousket pe vorgousket e veze an darn vuiañ eus an 
amzer, dreist-holl en deizioù kentañ.

Bremañ e oa krog da sevel. Azezañ a rae war ur gador e-tal ar prenestr. An
nor a veze dalc'hmat dibrenn hag e c'helle mont da bourmen en trepasoù hir ha 
zoken mont d' ober un dro e gwenodennoù ar c'hoadig ha lakaat da sarac'hat 
delioù sec'h an diskar-amzer diwezhañ. Goude e tistroe hag ez ae adarre en e 
goazez e-tal ar prenestr da sellout ouzh ar weladennerien o vont hag o tont, pe 
ouzh ar gwez o hejañ o skourroù mistr hag ouzh ar c'houmoul o redek en oabl.

Daou pe dri e vezent a-wechoù, o ruzañ o zreid en delioù rouz, en-dro d' o
c'horf pep a sae-kambr. C'hwez al loued a save diwar an troc'had delioù er 
c'hoadig. Ne gomzent ket nemeur ha pa raent ne veze ket diwar-benn traoù a-
bouez. Lavaret e vije bet e oa skarzhet diwar o spered an traoù a-bouez, 
difennet, tabou. Marvailhat a raent diwar-benn an amzer dreist-holl, ha bemdez. 
A-wechoù koulskoude e lavare unan bennak :

- Deut eo va merc'h-kaer d' am gwelout.

- A, a lavare ar re all.

Hag e oa echu. Ne stagent ket gant un diviz. Ne oant ket gwall-chalet gant
ar verc'h-kaer-se na anavezent ket. Ne oant ket dedennet. O buhez, o bed a oa en
o fennoù. Ur vuhez a seblante kenderc'hel hep derou na fin.

447
Mont a rae gwelloc'h gantañ, santout a rae e nerzh o tont en-dro ha ne oa 

ket mui ken skuizh. Er penn kentañ, pa 'z ae da vale, e veze mall gantañ 
distreiñ hag ur wech en e gambr, en em leze da gouezhañ war e wele pe er gador-
vrec'h Voltaire uzet an danvez anezhi hag a oa degouezhet eno ne ouie den penaos
na perak. Gwir eo e oa faoutet unan eus he zreid. Marteze e oa bet lakaet er 
gambr evit reiñ dezhi un tamm tommder pe dre ma ne ouie ket ur medisin bennak 
petra ober ganti.

Un endervezh m' edo o paouez pignat d' e gambr, warlerc'h un droiad er 
c'hoad, gant c'hwez an delioù c'hoazh en e fronelloù, e teuas ur glañvdiourez en
e gambr. Ur plac'h dous e oa ha ne rae foutre-kaer anezhañ kennebeut. He labour 
a rae en ur vinc'hoarzhin gant hegarated.

- Tud 'zo 'vidoc'h, emezi. Hag a-drek dezhi e welas div blac'hig. Edo 
azezet e-kichen ar prenestr evel boaz. Merc'hedigoù trizek vloaz bennak e oant, 
div gamaradez. Soñj en devoa anezho.

- Ho lezel a ran, eme ar glañvdiourez, hag ez eas kuit en ur lezel an nor 
damzigor.

- Klevet hon eus e oac'h klañv, eme an hini hardishañ.

E lakaet o devoa trawalc'h da bennfolliñ ar bloaz a-raok, al lamponezed a 
oa anezho. Met se ne oa mui nemet un eñvoradenn ha « lamponezed » ur ger 
disoñjet ! Ne rae ket mui a van bremañ.

Goulenn a reas keloù eus o mignonezed, eus o labour, eus o mistri er 
bloaz-mañ. Ne ouie ket mat petra lavarout dezho, diwar-benn petra komz. Ha perak
an diaoul e oant deut d' e welout ?

- Penaos oc'h deut ? a c'houlennas. Un tamm brav a hent a zo evit dont 
betek amañ.

- Kemeret hon eus at bus, chom a ra a-sav pemp kant metr ac'halen.

Ar memes hini eo a gomze atav. Chom a reas dilavar ur pennadig o sellout 
ouzh he zreid.



- Ar re all o deus lavaret deomp dont, emezi a-benn ar fin.

- Ma, emezañ.

- Ya, klevet hon eus ho poa graet re a wad-fall hag e oac'h skuizh, hag en
askont da se ez oc'h klañv.

- Ne ouiemp ket, eme eben d' he zro. Ne soñjemp ket e...

- Ya, emezañ dousik evel en un huñvre, tremenet eo.

- Ganeomp-ni eo e oa bet kaset ar gartenn-bost deoc'h.

- Ar gartenn-bost ? a c'houlennas, habask.

- Ya, ar penn marmouz !
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- Ne ra forzh, emezañ, ne ra forzh. Tremenet eo.

- Graet hon eus se hep soñjal, eme unan.

- Fin ar vakañsoù e oa. Ne ouiemp ket petra ober hag hon eus prenet ar 
gartenn-bost.

- Ha va chomlec'h ? Pelec'h... a c'houlennas Laorañs.

- War ar Bottin, emezo, e ti-post Kêrber.

Mont a reas ganto war ar pondalez hag e sellas outo o tiskenn gant an 
diri.

- Lavarit d' ar re all ez a gwelloc'h bremañ, emezañ.

Distreiñ a reas d' e gambr hag azezañ e-kichen ar prenestr noazh. Ur 
vaouez ha daou vugel a oa o vont kuit dorn ouzh dorn, ur c'hlañvour a ruze e 
dreid en delioù. Pelloc'h edo an hent, bro ar re yac'h, balc'h ha disprizus, 
kirri o tremen, enno merc'hed yac'h (n' eo ket merc'hedigoù), gant liv ruz war o
muzelloù, liv glas pe wer war malvennoù o daoulagad ha loeroù stennet mat war o 
divhar. Ar re zieub, ar re greñv, ar re ne oant ket izelaet dirak an holl dre ma
tougent ur pijama joget o tremen e traoñ o sae-gambr ha chaosonoù laosk en o 
zreid ha ma veze graet war o zro evel babiged hag a veze gweladennet gant 
merc'hedigoù.

An div blac'hig a oa erru en traoñ. Fistilh a oa ganto ken e oa. Mont a 
rejont diwar wel a-drek ar c'hoadig. Tremen a reas Laorañs e zorn war e 
c'hroñch, hir oa e varv. Emichañs ne oa ket brav da welout. Ne oa melezour ebet 
er gambr a-us d' ar gibellig. Sur e komzent diwar e benn. Lavarout a rafent d' 
ar re all... an tarchoù druzoni war e stammenn... Ne vern.
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DIDROUZ

Ar goumoulennig wenn

Sklaerder trumm an heol a drellas o daoulagad, boazet ouzh teñvalded fresk
an ti.

- Pegen kaer eo an amzer, eme Lena.

Chomet e oa a-sav, e-kreiz ar skalieroù a ziskenne d' al leur. Herri a 
lakaas e zorn war he skoaz ; santout a reas dindan e vizied lezenn he sae, 
kroc'hen he gouzoug, hag he blev dispak o flourañ kostez e zorn.

Gwelout a raent dirazo an draf digor, al lojamantoù stag-ouzh-stag, lokenn
ar c'hirri gronnet gant gwez avaloù uhel, ar poull-kannañ, al liorzh-kolo, 
lokenn an dornerez-vihan a vefe freuzhet diwezhatoc'h, pa zeufe ar poent dornañ.
Al leur ivez, a oa c'hoazh goloet a c'houzer : diwezhatoc'h e vefe riñset ha 
lakaet kompez. An tiegezh a-bezh a gemere buhez e spered Herri. Goulenn a rae 
outañ e-unan ha plijout a rafe e gêr da Lena.

Diskouez a reas dezhi an ti-kozh hir hag izel en tu all d'al leur.

- Aze eo ez on bet ganet, emezañ.

Ur c'hrañj a oa bet graet anezhañ, ugent vloaz a oa, pa oa bet savet an ti
nevez. Met manet e oa c'hoazh, en-dro d'ar prenestr bihan war valir, ar bod-roz 
a bege e vleunigoù ruz tener ouzh mein glas-louet ar voger. A-hed ar voger e 
rede ur renkennad elestr hanter-c'houez a oa bremañ digor o c'hleierigoù.

- Me am befe kerse d'an ti kozh, eme Lena. Me ' gav anezhañ stummet 
kuñvoc'h, mentet gwelloc'h...

Frealzet e voe Herri gant ar pezh a lavare e wreg. Ya, eñ a oa chomet stag
e galon ouzh an ti kozh, harpet ouzh ar penn gant ar c'hraou-saout hag ouzh ar 
penn all gant ar c'hraou-kezeg, ur gêriadennig tud ha loened o kenvevañ kichen-
ha-kichen.

- An dud war ar maez ne gavont ket brav traoù kozh, emezañ. Mont a reont 
da heul froud an amzer. Yac'hoc'h eo, marteze, eget gortoz ar vuhez da chom 
difiñv.
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Diskenn a rejont ar skalieroù maen ha treuziñ al leur etrezek al liorzh-

kolo. Edor oc'h ober ar bern foenn nevez. Tad Herri a oa war ar bern, evel boaz,
un amezeg yaouank o teuler dezhañ, diwar ur c'harrad hanter-c'houllo.

- Amañ ez eus labour deoc'h ! eme ar paotr yaouank.

- Ya, ya, warc'hoazh !

Herri a sante en doa respontet re greñv, e oa re skiltr e c'hoarzhadenn. 
Pistiget e oa, un netraig, gant ar vezh da vezañ o pourmen, vak, da vare ar 
foenn. Ret e oa bet d' e dad, er bloaz-mañ, goulenn sikour an amezeg evit 
kemerout e blas.

Ne lavaras ket e soñj da Lena ; hogen stardañ a reas he dorn en e hini, 
evit kreñvaat an dibab en doa graet. Ne c'helle ket dilezel anezhi, ken trumm 
goude o eured, evit mont da labourat gant e dud !

- Hiziv e kemeromp un devezh vakañsoù, emezañ.



- Ya, ezhomm ho peus da ziskuizhañ, douetus ! eme egile.

Herri a oa broudet un tammig gant ar ster a oa damguzhet e bourd hegarat 
an den. Ha koulskoude, ivez, e vousc'hoarzhe ennañ e-unan : « Ma ouezfe !... »

Eizh devezh a oa tremenet abaoe ma oant bet dimezet, ha n' en doa ket 
c'hoazh kemeret korf e wreg yaouank. Ya, dudius en doa kavet diwiskañ anezhi ha 
bezañ diwisket ganti, troet e oa bet e wad gant ar blijadur o welout anezhi en 
noazh en e gichen, mezviet e oa bet gant moustradenn flour he c'horf tomm ouzh e
hini... Ne oa bet na mezh nag aon etrezo. Nemet o doa gortozet, kemeret o amzer.
Marteze evit ober disheñvel diouzh boazioù an dud ; marteze abalamour e oa a-
walc'h dezho en em welout, en em flourañ, en em gomz en o c'harantez habask, 
betek bezañ dibradet gant gwagenn ar c'hoant. Kevrin o gwerc'hted kuzh a liamme 
anezho an eil ouzh egile.

Mont a rejont dre ar vanell voan etre ar bern foenn, a oa savet bremañ ken
uhel hag ar skoaz, ha gwez ar poull-kannañ. Goude treuziñ park al leur e 
tegouezhjont war ar straed a ziskenne etrezek ar foenneier.

E-barzh ar straed eo e tarzhas e ene Herri houlenn an amzer dremenet. An 
aer a oa c'hoazh e gor d'ar mare-mañ goude merenn-vihan ; an oabl a oa glaswenn,
digatar-holl gant pep kammed a raent war an hent sec'h e save pouloudennoù 
uloc'h, a gemmeske e c'hwez gant hini an abon, ar geot sec'h, an torchadoù foenn
chomet a-istribilh ouzh ar volz kelvez a zisheolie an tu dehou d'an hent. En tu 
kleiz e tiwane bodoù lann c'hoazh en o bleuñv, hag e-harz ar c'hae e rede 
steredigoù gwenn bokedoù miz Mari, ha bleunioù all ruz-moug ne ouie ket o anv.
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- Kaout a rafe din, emezañ, ez eo graet va buhez a dammoù huñvre. Emaon 

amañ evel ma ne vefen ket biken aet kuit ac'halen.

- Ha koulskoude ez out bet aet kuit, hag ez on deuet amañ ganit.

- Seblantout a ra din, ne c'hellan bezañ nemet va-unan amañ...

- Herri, me zo ganit, me zo e-barzh pep tra a rez, a welez, a santez. Ne 
fell ket din chom en diavaez... na bezañ lezet en diavaez.

- N' az lezin ket en diavaez... An amzer dremenet a zo un douellerezh 
evidon. Ret eo din troc'hañ an ere... ha bevañ va buhez ganit en amzer-vremañ.

Nec'het e oa bet, a-raok ma teuas Lena gantañ da di e dud. Graet en doa 
anaoudegezh ganti e Strassbourg, e-lec'h ma oa aet Herri da ober e studi goude e
goñje soudard. Eveltañ e oa hi o studiañ an alamaneg, hag e tarempredent o-daou 
breudeuriezh ar studierien gatolik. Lena a oa ur plac'h a spered, kempouez he 
menozioù, nebeut a dro ha nebeut a c'herioù ganti : abalamour d' he sioulded, e 
oa bet dedennet Herri ganti, skuizhet ma veze gant ragach ur c'halz eus ar 
studierezed.

Lena he doa digoret anezhañ da vat d' an deskadurezh. Betek ma kejas 
ganti, Herri a oa chomet mab-kouer e donder e ene. Kendalc'het en doa bet gant e
studi, abalamour ma oa bet heñchet gant e gelennerien, abalamour d' e c'hoant- 
gouzout dezhañ e-unan, hag ivez abalamour ne oa ket a labour evitañ er gêr. Met 
chomet e oa daou santimant peget ouzh e spered evel pri ar gêr ouzh e votoù-koad
: ar c'hentañ a oa talvoudegezh pep den a oa roet dezhañ dre al labour a c'helle
ober ; hag an eil : ne oa labour ebet e gwirionez nemet al labour-korf. Studiañ,
daoust pegen kalet e veze a-wechoù, a seblante bezañ nebeut muioc'h eget 
c'hoariellañ. E-pad ar vakañsoù ec'h en em gave en e vleud, a-unan gant e 
c'hoantoù donañ, pa c'helle kemerout perzh, gant e dad hag e vreudeur, e labour 
an tiegezh, oc'h ober war-dro an douar, ar plant hag al loened.
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Hogen, skouer Lena en doa graet dezhañ kemmañ e soñj. Gwelout a reas 



anezhi o pleustriñ war al lennegezh gant ar memes aked ha ma vez lakaet da dreiñ
ur park ; o vurutellat menozioù gant kement a evezh ha ma vez nizet ur leuriad 
ed ; o ledanaat he deskadurezh evel m' o doa, er gêr, ur bloavezh, difraostet un
tachad douar-koll. Setu ma oa deuet, dre gomz ha labourat ganti, da sellout ouzh
traoù ken fetis, ken pouezus, ken don-gwriziennet e mab-den, ha traoù an douar. 
Eñ, diouzh e du, en doa roet dezhi da gompren petra oa bezañ mab ul labourer 
douar.

Memes tra, pa oant dimezet ha pa oa bet keloù ganto dont da ober un dro da
vro Herri, en doa hemañ termet un disterig. Gellet en doa en em ober ouzh buhez 
Lena, doare buhez tud-kêr, met daoust hag e teufe Lena, merc'h ul laboµrer-
burev, da zegemerout boazioù ken disheñvel koueriaded bro-Vreizh ? Bremañ avat, 
gant ar pezh a lavare Lena, e oa divec'hiet e enkrez.

- Hag ouzhpenn, emezi, ar vro-mañ a blij din eviti he-unan.

Laouenaet e vriatas anezhi en un taol trumm.

Heklev ponner ur c'harr leun a reas dezho diskregiñ. Kenderc'hel a rejont 
gant an hent poultrennek. An drez ouzh ar c'hae a oa c'hoazh en o bleuñv, an 
irin a oa hanter-gorfet. Ar straed a oa heñvel ouzh un hent-kev, difiñv e hinon 
vouk an devezh-hañv.

Diouzh un ode e traoñ an hent moan e tifoupas ar c'harrad foenn, hag e 
troas daveto, da grapañ ar c'hrec'h. Tenn e oa ; ar gazeg-limon a grogas da 
sachañ a lazh-korf, ken ma 'z ae laosk sugelloù ar gazeg all. « Gouestad, 
gouestad ! » eme ar charretour, breur Herri. Ne rejont nemet ur sin-penn an eil 
d' egile. Ar c'harrad a sankas dindan ar volz kelvez.

Ar maner a save bremañ dirazo, war un uhelennig, ur c'hoad gwez sapr en tu
all dezhañ.

- Mont a raimp betek ar maner ? a c'houlennas Herri.

- O ! ma fell dit... Met... arabat ober un douristez ac'hanon !

- Gwir eo... Gwelloc'h ganin ober tro va ziegezh ganit... Hag ar maner-se 
a zo bet disleberet gant ar goueriaded o deus prenet anezhañ. Pa oan bihan ez 
aen betek ennañ dre greiz eizh renkennad gwez tev. Pilet int bet holl. Tud Bro- 
Leon ne c'houzañvont ket gwez en-dro dezho...
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Treiñ a rejont e-barzh ar vanell ma oa deuet ar c'harr er-maez anezhi. Ne 

lavarent netra, o kerzhout gorrek, dorn ha dorn. An aer a oa karget gant sardon 
an amprevaned. Dont a reas da soñj da Herri eus Gouel ar Sakramant, ne ouie ket 
perak ; marteze abalamour d' an amzer vrav, da zudi ar c'han hag ar bleunioù ; 
en e greiz e sourras ton bras al litanioù, gerioù en em stummas war e ziweuz.

Rosa mystica.
Turris eburnea.
Vas insignae devotionis.

Plijet ' oa bet dezhañ atav al lidoù sakr. Marteze en doa bet c'hoariet 
beleg er vanell-mañ, hag e oa savet an eñvor-se ennañ dre guzh. Da Lena bremañ e
kinnige ar veuleudi.

- Sec'hed az peus marteze ?

Degouezhet e oant dirak ar foenneg vrasañ. Echu e oa ar foennadeg amañ, ar
prad a oa ul letonenn sec'h astennet etre kaeoù kamm-digamm. E-kreiz e rede ur 
ganol-zour a veze damglevet o saflikat dindan ar pempiz hag ar beler.

- Amañ ez eus ur feunteun.



Tost d'ar ganol e oa chomet un tachad glasvez. Treid an dud o doa digoret 
ur riboul strizh e-touez ar broenn. Herri a astennas war e gof da evañ. Lena a 
c'hourvezas en e gichen. Gwelout a reas skleur he dremm en dour.

- Speculum justifiae, emezañ.

Lena a lakaas he brec'h en-dro d' e c'houzoug, hag e santas moustr he 
brennig ouzh e gostez.

- N' out ket dimezet d' ar Werc'hez Vari, emezi en ur c'hoarzhin.

Gant palv e zorn Herri a bellaas ar plant diwar-c'horre an dour, evit ober
ur plas naet da evañ. Skeudenn Lena a oa freuzet, steuziet. Ober a reas ur sell 
outi.

- Amañ emaon, emezi, korf hag ene.

Kemerout a reas dour gant e voz da reiñ dezhi. He blev a flouras e jod hag
e c'houzoug. Ur barrad teneridigezh a dridas ennañ. Gant e zaou balv e freskaas 
he bizaj hag e hini. Lena a bokas dezhañ gant he diweuz gleb. Ur menoz a 
gellidas en e spered.

Deomp pelloc'h.

Pignat a rejont dre ur park leton. Unan bennak a oa en tu all d' ar 
foenneier, o skeiñ. Un amezeg e oa, o plantañ ur peul en douar evit strapennañ e
vuoc'h. Gant ar pellder etrezo, e veze klevet an taol pa veze savet an horzh an 
aer. An den a chomas a-sav. Gwelet en doa anezho, hag e krias ur ger bennak 
dezho. Met ne c'helled ket e gompren, a geit-se. Ur jestr a reas gant e zorn, 
hag ec'h en em lakaas da lopañ adarre.
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- Deomp d' ar c'hoad, eme Herri.

Bleniañ a rae anezhi dreist ur riboul hanter-guzhet, graet gant 
chaseourien, e-barzh ar c'hae. Tremen a rejont etre gwez derv kromm-digromm o 
skourroù, glas tener c'hoazh o delioù betek tizhout un heolienn gronnet a wez 
pin.

- Amañ e vezimp brav, emezañ.

- Janua coeli, a farsas Lena.

- Plijout a ra dit ?

Hag e kontas al lec'h-mañ dezhi.

Pa oa bihan, kent ma voe kaset d'ar skol, e teue alies ar c'hoad bihan-mañ
da sellout ouzh an Arvoriz o troc'hañ keuneud, diwar varc'had graet etrezo hag e
dad.

- Va mamm a roe din a-wechoù ur podad soubenn da gas dezho. Hag e kontent 
din buhez tud an aod : ar pesketa, ar bezhin, ar bigi hag ar rec'hier, ar mor...
ur vro vurzhudus evidon. Bez' o doa ur mod iskis da gomz : lavarout a raent « ur
paotr bi-ihan, » hag « ul lab » evit ur c'hrañj. Reiñ a raent din eus o bara da 
zebriñ, bara du a gaven gwelloc'h eget bara gwenn ar gêr. Me a sikoure anezho, 
sañset, da verniañ ar c'heuneud-kordenn. Int a gempenne din bizhier diouzh va 
ment, ha gant unan e pep dorn ez aen da c'hoari bleiz pe louarn dre ar c'hoad...
N' em boa ket aon : gant an taolioù bouc'hal o tregerniñ er gwez e kaven atav 
hent an distro.

Dre forzh troidellat er c'hoad en doa diskoachet an heolienn-mañ, hag e oa
bet skoet gantañ war an taol. Divoas e oa da welout gwez pin, ha kement war un 
dro, ha renket en ur c'helc'h ken iskis. Evel un neved e oa, sakr evel un iliz. 



Chom a reas pell amzer, difiñv, hag ec'h en em santas boemet gant an aergelc'h. 
Boudinellañ a rae gant hiboud ur bed all a oa en em silet en e ene. Skañvaet 
ec'h en em gave, dibradet diouzh an douar, o nijal diaskell ha difiñv.

Hogen e-kreiz an damhuñvre e tarzhe ur santadur all, un doare enkrez. 
Kollet en doa an emskiant eus ar pezh a stage anezhañ ouzh ar vuhez pemdeziek. 
Betek-henn en doa bevet en diavaez anezhañ e-unan, bouetet, leuniet e evezh gant
an dud, al loened, an traoù war e dro. Met setu ma pege e sell warnañ e-unan, 
hag hanterspouronet, hantervammet, e c'houlenne : « Piv on ? Pelec'h emaon ? ».

Abaoe ar gavadenn-se e oa bet chomet rannet etre daou. Bez' e oa anezhañ 
an den a gomze, a laboure, a c'hoarie evel ar re all, en hent merket gant 
arouezioù fetis. Ha bez' e oa an den all, di-lec'h, di-amzer, kazi di-voud, a oa
kemmesket
an emskiant anezhañ e strad e ene gant eñvor ar c'helc'hiad gwez pin.
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Gourvezet war ar gwelead blot delioù pin, e zorn war he brec'h, e kontas 

an traoù-se dezhi, tamm-ha-tamm. Begoù ar gwez a vralle goustadik dindan an oabl
glas. Div valafenn velen a nijelle a-us dezho.

- Komz a rez, eme Lena, evel ma ne vefe Doue ebet.

- Eo, Doue a zo, evidon. Met eveldon... e spurmantan anezhañ e daou stumm.
An Doue a zo kinniget deomp gant an Iliz, a c'heller e anaout ken mat ma koll e 
natur Doue... hag an Doue di-lec'h, di-amzer, di-voud, a sonjan ennañ pa vezan 
el lec'h-mañ.

- Hag az peus degaset ac'hanon amañ.

- Ya... Amañ emaomp an tostañ an eil d' egile. 

Bokedoù brulu a luc'he a-dreñv kefioù ar gwez pin. Herri a savas da 
gutuilh anezho, hag a strewas ar c'hleierigoù en-dro da benn Lena. He daoulagad 
a oa tenn gant al levenez.

- Deuet eo hon amzer, eme Herri. Amañ. Bremañ. Kregiñ a reas da ziwiskañ 
anezhi.

- Amañ ? Bremañ ?

Sellout a reas ouzh he dremm. Ur vrumenn a nec'hamant a c'holoe he sell.

Herri ne respontas ket. Derc'hel a reas anezhi start etre e zivrec'h, hag 
e pozas e benn war he skoaz. Evit kuzhat an dristidigezh a oa kouezhet war 
douster e garantez. Flourañ a reas he blev. Ar brulu war an douar o doa kollet o
lufr.

- Virgo prudentissima, a zistilhas mouezh un diaoul goapaus en e greiz.

Ar gwez a strakas dindan un aezhennig avel kreñvoc'h. Santout a reas ur 
gridienn o redek e korf Lena.

- Yenaat a ra, emezañ. Deomp d' ar gêr.

Sachañ a reas war he divrec'h, evit he sikour da sevel. Lena a sellas 
outañ, c'hoant dezhi lavarout un dra bennak, hag e chomas dic'her. Briata a reas
anezhañ.

An div valafenn a oa nijet kuit. Ur goumoulennig wenn a en em sile en 
oabl, etre begoù ar gwez pin.
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Maoris ar C'HOLLO

Prederiadennoù eeun

Stourm Yann-Vari Perrot en-dro d'ar Bleuñ-Brug

An Ao. Yann-Vari Perrot a voe beleget d' ar 15 a viz Gouere 1904, d' e 25 
bloaz. Pemp bloaz warn-ugent re ziwezhat, da nebeutañ, e teue war an dachenn ! 
Pebezh kemm, ma vije bet difluket, etre 1870 ha 1880, un all par da Yann-Vari 
Perrot ! N' en dije ket, hennezh, gounezet moarvat al lesanv a " stourmer ", met
na pegement brasoc'h e vije bet e levezon ! Piv 'vento levezon Y.-V. Perrot ? 
Met piv 'vento ar c'holl a levezon a zegasas dezhañ ar stourm a rankas, hep 
ehan, ren ouzh skoilhoù hag a zeue dezhañ eus an tu ma tlee gortoz, da nebeutañ,
kaout peoc'h ?

Ha n' eo ket arouezius merzout e voe ganet, miz evit miz, tri c'hant vloaz
war-lerc'h Dom Mikael Noblez (hemañ d' an 29 a Wengolo, Yann-Vari d' an 3) ? O 
c'heñveriañ a c'heller o-daou, n' eo ket war dachenn ar stourm, met war hini an 
enebiezh e rankjont talañ outi : hini kenvreudeur divarrek da gompren o dezo ha 
divarrekoc'h c'hoazh d' o lezel da vont war-raok. O-daou, gwir eo, e kavjont 
harp an eskibien, met o-daou, kement ha kement, e chomjont dalc'hmat en arvar, 
diwar diskuliadennoù o c'henvreudeur. Dom Mikael ne stourmas ket. Yann-Vari 
kennebeut, daoust maz ae droug ennañ, betek ouzh e harperien a-wechoù, o welout 
na veizent ket ar pezh a oa dezhañ ken sklaer ha dour. Ma stourmas kement, evit 
difenn e venozioù eo e voe hag evit difenn an oberenn boulc'het warno.
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Pa grogas, avat, e oa endeo bras ar skoilh, hag a vloaz da vloaz ez afe 

war gresk. E-kerz ar bloavezh 1882 eo e teuas lezenn ar skol-ret. Dre ar skolioù
eo en doa ranket tremen ar remziad yaouank a dud lik hag a veleien a gavas an 
Ao. Perrot dirazañ, pa savas ar Bleuñ-Brug. War begeit o deus ar skolioù a-neuze
divrezhonekaet ar vro ? War nebeut a-walc'h marteze, evit c'hoazh. Met ar pezh o
deus graet, hep mar ebet, ar pezh a oa dezho da ober, a-raok pep tra, eo 
divreizhekaat, mirout na zeufe ar remziadoù nevez da gaout an emskiant eus o 
breizhadelezh, ha dreist-holl boazañ ar Vrezhoned da gaout mezh ganto o-unan. 
Diaes n' eo ket al labour-se da gas war-raok, gant ur benveg ken dreistel hag ar
sevenadur gallek, an nor o vezañ serret kloz ouzh an hini brezhonek.

Ar re a voe intret ar muiañ gant ur sevenadur nevez dezho, ha kinniget 
dezho diviz, eo ar re varrekañ d'en em ober outañ ha d' en em vataat anezhañ, da
c'houde, evit pignat betek an aoter. Piv ' c'hell rebech dezho bezañ en em gavet
er gêr, e-barzh ar sevenadur gallek ? Met piv a vo souezhet, ma chomjont 
sabatuet, o welout unan eus o metou o skoulmañ amzer da zont an Iliz, e Breizh, 
ouzh ar pezh n' oa, d' o soñj, nemet aspadennoù ? En em varrekaat da brezegenniñ
ha da gatekizañ e brezhoneg, keit ma vije ret-mat, netra da lavarout. Met 
adsevel ar gatoligiezh en ur en em harpañ war ar brezhoneg hag an dro-spered 
breizhek, netra diskiantoc'h !

A-drugarez Doue, o kregiñ gant e erv, an Ao. Perrot a gavas d' e harpañ 
kenvreudeur hag a oa chomet ledan o spered, evel e berson kentañ, e Sant-Nouga, 
an Ao. Kardinal, ha diwezhatoc'h an Ao. Ugen, a voe Rener Kloerdi bihan Pont-e-
Kroaz. Met an harpoù-mañ, d' am soñj, n' o dije ket talvezet da galz a dra, 
panevet an degouezhenn veur eus buhez an Ao. Perrot: diazezidigezh ar Bleuñ-
Brug, c'hoarvezet dindan renerezh un eskob ledan e spered, evel ma veze gwechall
kement a C'hallaoued a ouenn-vat : an Ao. Dubillard.

*
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D' an 21 a viz Gouere 1940, o raksantout moarvat ar riskloù a zegase 



warnañ donedigezh an alouberien, an Ao. Perrot a skrive da vikel-vras Kemper, an
Ao. Joncour : « O tont da Skrignag, emezañ, e ouien gant pebezh hent-ar-groaz e 
pignen. Gouzout a raen ivez e teufe an hent-ar-groaz-se poaniusoc'h-poaniusañ, 
dre ma teufe, e-lec'h ar remziadoù kozh, ar remziadoù nevez dizoue ». Ma 
c'heller en em atersiñ da c'houzout ha klevet e voe ar glemmadenn hag ar 
c'halvadenn eleveziek-se, ar pezh a zo anat eo na voe graet van ebet outo : an 
Ao. Perrot a gendalc'has da bignat gant e galvar. Arabat eo bezañ souezhet : 
desket am eus va-unan penaos, eus Kemper, d' an ampoent, ne oa ket tu da grediñ 
e vije, en un eskopti ken kristen da welout « remziadoù nevez dizoue ». Hent-ar-
groaz an Ao. Perrot, evelkent, n' eo ket e Skrignag eo e voe boulc'het, met e 
Sant-Nouga, pa ziazezas ar Bleuñ-Brug. Neuze avat, ne ouie ket e sache warnañ ar
mor a skoilhoù en defe da stourm outo.

Rak eñ eo a ziazezas ar Bleuñ-Brug ! Douget e vijed da soñjal e teue da 
reiñ harp d'ur rumm-dud hag a c'hoantae en em vataat eus e c'hred. Tamm ebet ! 
Ar menoz-diazez a oa dezhañ penn-da-benn. Nemet e oa ret kaout pennadurezhioù 
lik, da sevel ar gevridigezh.

Dimezell Gêrvengi a skrive kement-mañ da Herri Kaouisin, e derou 1944 : « 
Ne veze ket komprenet gant rummoù-tud a oa, goap a veze graet outañ : aspedet en
deus d' e skoazellañ tud levezon dezho, skoet war dorioù ar manerioù, ar 
presbitalioù, tiez a-bouez ar c'horn-bro, ha ma n' eo ket bet dizarbennet a-
grenn, n' en deus ket kavet evelato ar pezh a glaske. Rouez-tre ar re o deus 
meizet e venoz en e bezh, ha klevet e veze tud o lavarout an eil d' egile : « Un
den plijus eo an Ao. Perrot, speredek-bras eo, met petra 'fell dezhañ ? Difenn 
ar brezhoneg ? Met den n' en em gemer outañ, n' eus riskl ebet evitañ ! »

Daoust da bep tra, an traoù a yeas buan a-walc'h war-raok, peogwir, etre 
ar gouel graet e Kêryann da viz Gwengolo ha dibenn ar bloaz 1905, e voe ganet ar
Bleuñ-Brug !

Ar pal anezhañ a oa displeget evel-hen : « Difenn ar pep pouezusañ eus 
hengounioù ar Vreizh katolik, mirout ar brezhoneg, harpañ al lennegezh nevez, 
breutaat evit ma vo daskoret da Vreizh, en o fezh, he gwirioù war dachennoù ar 
sevenadurezh, ar yezh hag ar c'helennerezh ». Un oberenn a adsavidigezh vroadel,
hervez ar spered katolik, eo a zeue war wel, ar benveg anezhi avat o vezañ ar 
brezhoneg. Finvez ar Bleuñ-Brug a vo dastumet, en un doare rik, el lavarenn 
ijinet diwezhatoc'h gant an Ao. Perrot : « Hep brezhoneg, n' eus Breizh ebet ».
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Gant an darn vuiañ eus e genvroiz hag eus e genvreudeur, e voe anavezet 

evel « den ar brezhoneg », an hini en doa divizet stourm ouzh lanv ar galleg. Ur
c'hammveizadur, hennezh, hag a zegaso da ziazezour ar Bleuñ-Brug ur bern 
kerseennoù. Darn a soñjas e klaske en em vataat eus an « traoù breizhek » evit 
startaat ar feiz er vro, eus ar brezhoneg e-giz moger-zifenn ouzh lanv ar 
menozioù digristenaus. Darn all a soñjas e klaske en em vataat eus levezon ar 
feiz katolik war ar werin, evit dihunañ houmañ d' ur politikerezh broadel. 
Ac'hano da skouer an tamalloù a voe graet dezhañ, a-zivout e gelaouenn " Feiz ha
Breiz " da greskiñ tachenn « Breizh » diwar-goust hini « Feiz ». E gwirionez, an
Ao. Perrot a oa speredek a-walc'h evit kompren n' oa ket an div finvez eus an 
hevelep seurt, hag e rankent, dre-se, bezañ tizhet keñver-ha-keñver, tamm ebet 
avat an eil dre eben : re anat eo e c'heller bevañ hervez ar feiz hep bevañ e-
giz Breizhad, ha bevañ e-giz Breizhad hep bevañ hervez ar feiz.

Eeun-tre oa menoz Yann-Vari Perrot. Ar Bleuñ-Brug a oa savet evit kemer 
perzh, en un doare katolik, en adsavidigezh Breizh, war dachenn an emskiant ha 
war hini ar sevenadurezh. Bez' e oa, d' an ampoent, kevredigezhioù all eus ar 
seurt-se, nemet n' en em ginnigent ket evel katolik. Ur perzh all, dibar, d' ar 
Bleuñ-Brug oa klask tizhout an engroez, dre sevel, dreist-holl, gouelioù 
bloavezhiek. Amañ e tizoloomp kadarnded an diazezour. Ur boblañs en he fezh eo a
venne tizhout, anezhi un darn eus ar pezh a vane eus ar Vreizh istorek, an darn 
all o vezañ graet gant un nebeudig tud gouiziek, bihan c'hoazh o levezon. Gant 
an anaoudegezh en doa eus istor ar Vro, e wele pebezh direizhder oa rediañ ar 
Vrezhoned da ehanañ da vezañ Brezhoned. An direizher-mañ en doa merzet adalek e 



12 vloaz, hag harz a venne lakaat dezhañ, penn-da-benn e vuhez !

Met un divent a embregadenn e oa se, pa soñjer er stuz edo ennañ an traoù,
d' an ampoent. E-kichen ar skol c'hall divrezhonek, o skeiñ war ar speredoù a-
hed an tri falevarzh eus ar bloaz, ne oa nemet daou pe dri devezh gouelioù, en 
ur c'hornig eus ar vro, hag ur gelaouennig viziek hag a ranke plegañ d' he 
lennerien muioc'h eget ma c'helle o c'helenn.

Petra oa ur c'hure bihan, yaouank c'hoazh, war un dachenn ken arvarus ? 
Met ar gevredigezh a oa diazezet gant tud lik, dindan paeroniezh an Eskibien, 
hag ar beleg diazezour a oa hanterour etre an daou du. Kement-mañ a vije bet 
nebeut a dra koulskoude, panevet an taol-chañs a c'hoarvezas e 1908 : eskob 
nevez Kemper a oa gouest da selaou an Ao. Perrot ha da chom hep e skubañ a-ziwar
an dachenn. Kaeroc'h 'zo : war-lerc'h ar Brezel-Bed kentañ, eskibien Breizh en 
em gavas holl a-unan evit harpañ strivoù ar Bleuñ-Brug, e-sell da addispakañ ar 
vreizhadelezh. Drezo, eo an Iliz a anzave gwirioù sevenadurel hor Pobl. Ken e 
c'heller lavarout e padas 50 vloaz, betek Bleuñ-Brug Lanndivizio e 1955, an harp
a roas an Iliz d'hor Bro, war an dachenn-se.
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*

An hini, avat, a baeas an harp-se, Yann-Vari Perrot an hini eo. Adalek an 
derou, morse n' ehanas an tamallerezh en e enep. Etre 1925 ha 1927 eo e 
c'hoarvezas ar c'hrogad gwashañ. Met kerkent hag hanter-eost 1911, e oa 
boulc'het an emzivizerezh dre lizher etre an Ao. Perrot hag e Eskob. Bewech, e 
weler ar paour-kaezh beleg rediet d' en em zifenn, ha, war an hevelep tro, da 
resisaat e venozioù. Met e lizheroù, ne veze nemet e eskob ouzh o lenn ! Hag e-
keit-se e rede an tamalloù hag e raent o reuz ! Al lizheroù bet embannet gant an
Ao. Poisson, en e vuhezdanevell eus an Ao. Perrot, n' int ket a-walc'h evit 
anaout resis ar pezh a c'hoarvezas da geñver pep tabut. Un dra, avat, hag a 
seblant diarvar eo ez eas Yann-Vari Perrot - pe e lezas ar Bleuñ-Brug da vont - 
war tachenn ar politikerezh, betek an deiz - ar 6 a viz Du 1927 - ma rankas 
Rener a-neuze ar Bleuñ-Brug, an Doktor Cornic, sinañ soubladenn ar Gevredigezh 
d' an diskleriadur-dianzav bet embannet gant Eskopti Kemper.

A dra sur, ar stokadenn-me ne zeuas a-benn nag eus an Ao. Perrot nag eus 
ar Bleuñ-Brug. Ober e rejont, a-c'houdevezh, an eil hag egile, kalz traoù 
talvoudus, e-kreiz tabutoù nevez, evelato ! Met ne voe nemet a-drugarez d' an 
Ao. Duparc, anezhañ un harper efedusoc'h eget ma vije soñjet d' ar sell kentañ.

Peadra 'zo da grediñ e voe anaoudek ouzh an Ao. Perrot diwar ma ouezas 
tevel, e-keit ha m' edo Sekretour-meur ar Bleuñ-Brug a-neuze, an Ao. Madec, 
beleg donezonet hag helavar, a soñje dezhañ e vije diskoulmet « kudenn Vreizh » 
war an dachenn bolitikel, kentoc'h eget gant « lenneien » o chom war tachenn ar 
sevenadurezh. War-lerc'h an dianzavadenn a sachas-eñ war ar Bleuñ-Brug, e kaver,
e lizheroù an Ao. Perrot, e venozioù e-unan, ar menozioù en doa tavet warno 
kentoc'h eget stourm ouzh e genvreur. « Aon am eus, emezañ, na dafe ar Bleuñ-
Brug a-grenn er-maez eus e hent a-viskoazh, gant ar pleg a venner reiñ dezhañ, 
ha na vije kemmet en un emsav politikel nemetken, daoust maz eo bet dreist-holl,
betek vremañ, un emsav sevenadurel. Gant a raimp, miromp dezhañ ar stuz-mañ : 
lakomp-eñ a-us d' ar c'hostezennoù... Ur Vreizh o virout he yezh hep emrenerezh 
a dalv dek Breizh emren hep brezhoneg... »
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Seblantout a c'hell dimp n' eus netra poellekoc'h eget kement-mañ. Petra '

vern e pe stern politikel e vevimp, ma ne viromp ket, pe ma ne c'hellomp ket 
dispakañ, e-barzh ar stern-se, hor sevenadurezh, diazezet war ar yezh a zo 
dimp ? Poellek e seblant kement-mañ, ha, d' am soñj, ez eo e gwirionez 
poellek... gant ma vo klokaet evel-hen : perak mirout bev ur yezh voutin, perak 
sevel ganti ur sevenadurezh diouzhimp hon-unan, ma n' eo ket e-sell da vevañ 
kenetrezomp, e kement ha maz eus tu, evel ur Bobl diforc'h diouzh ar pobloù all,
evel ur Vroad emskiantek anezhi hec'h-unan ? War ar c'hraf-mañ, ur wech dilezet 
ar politikerezh, e chome dispis ar menozioù etre renerien hag harperien ar 



Bleuñ-Brug. Hag ac'hano e tarzho, hep ehan, disfi, eneberezh, tabutoù.

Meizout a rae an Ao. Perrot e ranke ar Vrezhoned ober dibaboù politikel. 
Met hetiñ e rae ma vefent e-tailh da ober o dibab en un doare poellek, hervez ar
pezh a oa anezho, da lavarout eo Brezhoned, ha war un dro, evit ar gristenien, 
hervez o feiz. Dre-se, e veize o doa kement a ezhomm ar Vrezhoned a ziorroadur 
broadel ha m' o doa ar re vadezet ezhomm a ziorroadur kristen.

E-sell a-se, e oa ret-mat lakaat an oberenn-veur-mañ a ziorroadur broadel 
a-ziaraok, a-us hag a-ziavaez da bep dibab politikel.

Skrivañ ' rae c'hoazh an Ao. Perrot : « Petra ' c'honezimp o terc'hel penn
ouzh an Eskob, hag a venn tizhout, e-don e galon, brasañ mad Breizh ? Lakaat a 
reomp an emsav da vont a ugent vloaz war-dreñv ». E pe du edo ar furnez ?...

*

Kudennoù meur a ziorroadurezh a c'hoarveze, d'an ampoent, ken war dachenn 
« Feiz », ken war dachenn « Breizh ».
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BREIZH, petra eo ? Bezañ BREIZHAD, petra eo se ? Ugent vloaz 'zo, e skrive

din ur c'henvreur kalz gouiziekoc'h egedon : « Petra eo Breizh ? », hep reiñ 
respont ebet, evel pa ne vije respont resis ebet. Hep mar, an daou c'her « 
Breizh » ha « Breizhad » a c'hell bezañ implijet e meur a ster disheñvel-bras. 
Soñj mat am eus pegen iskis, pegen estren, e voe din, war-dro va unnek vloaz, 
klevout meneg, evit ar wech kentañ, eus " Feiz ha Breiz " : morse, en-dro din, 
n' am boa klevet, betek neuze, reiñ d' am bro an anv a Vreizh ! Met diwezhatoc'h
n' am boe diaesamant ebet o tegemer ar pezh a lakae an Ao. Perrot dindan an anv-
se. Evitañ, an anv a Vreizh hag an anv a Vreizhad a oa da vezañ taget ouzh 
tachenn-vro ar Vreizh istorek hag ouzh an dud a veve warni, diwar hêrezh ar 
remziadoù a-ziaraok, dreist-holl ar re a vire, gant ar brezhoneg, an darn 
geltiek eus an hêrezh-se. An istor hag ar yezh a oa dre-se daou ziazez ar 
vreizhadelezh.

Penaos o startaat o-daou ? Gouelioù ar Bleuñ-Brug a oa nebeut a dra, e-
sell a se ! Ar skolioù, d' am soñj, eo a oa da c'hounit, ar skolioù katolik, 
peogwir ne oa tu ebet c'hoazh da c'hounit ar re all. War an dachenn-mañ da 
gentañ eo e oa d' ar Bleuñ-Brug lakaat da dalvezout e levezon. Ma vije bet 
tizhet ur seurt pal, nag o dije dellezet, ar skolioù-se, an anv a skolioù « 
dieub » ! Nebeut a oa c'hoazh anezho, da vihanañ evit ar baotred, a-raok 1914. 
Met lakomp e oa tu, d' an ampoent, da aozañ ur stumm kelennerezh divyezhek, e-
sell da lakaat aes tremen eus an eil yezh d' eben, hep gaou nag ouzh an eil nag 
ouzh eben ! Trumm e vije bet dizoloet an emsav e oa ur seurt doare-ober. Kalz 
kudennoù a reizh-skrivadur hag a c'heriadurezh n' oant ket c'hoazh diskoulmet, 
gwir eo. Met, diwar ezhomm strizh ar c'helennerezh end-eeun, e vijent bet 
diskoulmet kalz buanoc'h ha kalz poellekoc'h marteze. Da c'hortoz ma vije bet 
peuraozet ur yezh diouzh an danvez-mañ, Istor ar Vro a c'hellje bezañ bet 
kelennet e galleg. Ma vije bet diwanet, e koulz mat, ar skolioù divyezhek ha 
breizhek-se, ne vije ket bet ret d' an Ao. Duparc, e-kerz Bleuñ-Brug Lesneven 
(1928), diskleriañ kement-mañ : « Ret eo deskiñ, en-dro, d' ar Breizhad bezañ 
fouge ennañ gant e yezh. E-sell a-se, e ranker kelenn dezhañ e istor. Kalz 
Bretoned a zo hag a zo dizesk a-grenn war Vreizh : hec'h amzer dremenet klodus, 
he zud veur, hec'h antreadenn dieub hag enorus e tiegezh Bro-C'hall, ar pezh he 
deus degaset d'an hêrezh voutin war dachennoù ar spered hag an arz, ar brud he 
deus-hi dre ar bed, en diwezh... »

Na pegen start e tlee Eskob Kemper santout o pouezañ warnañ redierezh 
Pariz, betek rankout distagañ, goude gouiziegezh, ur bomm ken pell diouzh ar 
wirionez istorek ha maz eo « antreadenn Breizh dieub hag enorus e tiegezh Bro-
C'hall !!! »
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Ma vije bet skolioù divyezhek ha breizhek, " Gwalarn " en dije bet muioc'h



a harp, taol-arnod " Feiz ha Breiz ar Vugale " en dije troet da vat. Nag a 
strivoù all a vije kouezhet en un douar dare d' ober dezho teurel frouezh !

En em lezel da vont gant seurt huñvreadenn a zo merkañ penaos, un amzer 
'zo bet, n' oa ket boas ar Vrezhoned da brederiañ ervat, a-barzh en em lakaat 
war loc'h. En em varn a raent an eil egile diouzh ar c'hementad a labour a 
raent, ha pa vefe al labour-mañ diboell pe zoken didalvez ! Pa welent o deveze 
faziet, e tilezent pep tra en un taol krenn. Nag a Vrezhoned donezonet evit 
labourat da adsevel Breizh o deus evel-se labouret eviti pe evit ar brezhoneg, 
dre ma oa o flijadur : pell 'zo ne glever anv ebet anezho, hep ma oufed ha bev 
int atav pe n' int ket !

An Ao. Perrot, war marc'had al labour-parrez a boueze warnañ disehan ha 
didruez, a oa peursammet gant e strolladoù c'hoarierien, gant ar Bleuñ-Brug ha 
gant renerezh " Feiz ha Breiz ". Met, en ur ober ar pezh a rae, e ouie ervat 
petra venne ober ha perak hen grae : morse n' en deus troet diwar e hent, o 
vezañ ma oa en e spered ur menoz resis ha gwir eus ar pezh ez eo Breizh hag an 
den breizhat. En abeg da se, hini ebet eus e strivoù n' eo bet diskiant na 
difrouezh. Hounnezh eo ar skouer-diazez en deus lezet ganimp holl, pegen 
disheñvel bennak e c'hellomp bezañ, a-hend-all, an eil diouzh egile !
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Ernest ar BARZHIG

En-dro d'am ugent vloaz

EÑVORENNOÙ

An aotrou Gwilherm hag e skol

Skolioù kristen Mur, ar skol Sant-Josef, renet gant ar seurezed gwenn pe 
ar Spered-Santel, hag hon hini, ar skol Sant-Loeiz, a oa bet savet gant ar 
gastellourien. An tiegezh Le Cerf-se, pe gentoc'h an itron Jorj Le Cerf - ne 
vane ken nemeti - a oa perc'henn da holl zouaroù Mur pe dost, kant mereuri 
bennak.

An tri c'hard eus ar vugale a oa en div skol gristen, dre ma oa feiz e-
touez an dud, hep douetañs ebet, met dre ma oant ivez skolioù ar c'hastell.

Pa errujomp hon-tri an deiz kentañ dirak hor skol, e voe souezhet a-walc'h
an aotrou Gwazmat ha me o klevout ar skolidi o huchal er porzh-c'hoari :

« M'sieu ! M'sieu ! M'sieu ! »

Evel-se e saludent bep beure ha bep kreisteiz rener o skol hag hemañ, 
fidambie, a veze un tamm brav a lorc'h ennañ.

C'hwec'h-ugent a vugale a oa en hor skol, da lavarout eo daou-ugent dre 
vras da bep mestr. Bremañ e vezer kustum da lavarout ez eo kalz re, ha gwir eo, 
met d' ar c'houlz-se e oa kont evel-se war ar maez.

N' em boa ket studiet c'hoazh, se 'zo sklaer, kalz a bedagogiezh. Ar pezh 
a oa, bet em boa an eurvad da gaout ur skolaer ampart bras ha miret em boa darn 
eus va c'haieroù bugaleaj. E Landreger em boa bet tro ur wechig bennak da ober e
labour evit ur skolaer kinglañv ha desket em boa tammoù traoù. Dre forzh dastum 
bruzhunoù, lakeda ! Va rener nevez a ziskouezas din al levrioù implijet gant ar 
vugale, tresadenniñ a reas evidon un daolenn-labour sizhuniek ha gourc'hemenn 
din skrivañ bemnoz ar pezh a dleen ober an deiz war-lerc'h.
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« Ha bremañ, ma faotr, gra evel ar re all, sach da ibilh ganit. »

Oad va skolidi ? Etre eizh ha trizek vloaz. Evit ober dezhe doujañ ne oa 
kudenn ebet evidon, daoust dezhe da vezañ abil a-walc'h, ar vicher-se am boa 
desket amplet, pezh a oa dija un dra vat. Met skoliata anezhe a oa ret ober, se 
' oa un afer all. Siwazh ! Izel-izel e oa dre vras live ar vugale. Lavarout a 
reot din ez eo ar pezh a gav d'an holl vistri o kregiñ gant o micher, met sur on
evelkent e oa gwir. Ne oa kent nemet daou glas, pezh a rae etre tri-ugent 
skoliad e pep klas. Ha pa soñjer ne veze gant an aotrou Gwilherm nemet ur mestr 
yaouank ha ne chome war ar vicher nemet ur bloaz pe daou ! Un dra all a zo da 
lavarout, ne oa ket chalet c'hoazh Muriz gant an deskamant, kalz nebeutoc'h da 
vihanañ eget e Bro-Dreger dre vras. Start e oa c'hoazh ar bevañ war ar maez, ar 
venajerien ne vezent ket pell o virout o bugale er gêr evit mont da vesa, dastum
ar patatez hag ar beterabez ha me oar... Bez' e oa paour-kaezh bugale 
devezhierien ha ne vezent ket gwelet a-raok an Hollsent ha ne veze keloù ebet 
ken dioute goude Pask. Kustumet re abred ouzh labour an douar, ar vugale-se a oa
troet o fennoù gant al loened - o c'hezeg dreist-holl - hag o farkoù ha tamm 
ebet gant levrioù, geo moarvat ! Pa vezent distro d' ar skol, en em gavent holl,
evel just, gant re ar bourk (meur a dra a oa e giz-se o lakaat un tamm enebiezh 
etre kouerien ha bourc'hizien ).



Erfin, ma lavarin ivez o doa kalz a vugale diwar ar maez ur flipad hent da
c'hwistañ war-droad. Damskuizh e vezent oc'h erruout d' ar beure er skol ha d' 
an noz er gêr e-lec'h ma veze kavet c'hoazh un dra bennak da reiñ dezhe d' ober.
Penaos e-giz-se soursial ouzh poelladennoù ha kentelioù ? Ba ! Ur wech erru en e
glas, an aotrou Gwilherm a gasfe anezhe a-walc'h betek ar santifikad ha kemer a 
rafe anezhe goude en e skol-noz. Nebeut-nebeut a Vuriz yaouank a yae pelloc'h 
gant o studioù, daou pe dri gloareg kaset d' ar c'hloerdi gant ar veleien ha 
kemend-all a skolaerien laik (ar re-mañ eus ar bourk) e oa bet graet war o zro 
gant mistri ar " skolioù komunal ".

Ma ! Evel ma oant e oant ha kregiñ a ris gant kalon em labour. Kemer poan 
an hini a raen zoken. Moarvat e ris alies evel an holl gelennerien yaouank, 
kemer hentoù diblaen, skosellek, met, didiac'h, lardañ a raen ha berr spontus e 
kaven an devezh-skol, ken e oan techet da laerezh amzer, da virout ar vugale en 
tu-hont d' an eur (kerkoulz eo din anzav em eus bet ar si-se keit em eus graet 
skol) hep soñjal e veze fall ha yen an amzer alies bep ma tostae serr-noz hag o 
doa darn un tamm brav a roud da c'hwistañ en ur ruzañ o botoù-koad.
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Ne oan tamm ebet a-du gant an amzer gollet. Job Gwilherm a blije dezhañ 

gwech ha gwech all c'hoari mell-droad da greisteiz gant ar skolidi, met neuze ne
veze fin ebet d' an abadenn ha me a veze evel gant ur verenn adtommet o c'hortoz
va c'houvidi. O, evel just, ne gollen ket va amzer, ne veze nemet gwelloc'h 
aozet va c'hentelioù istor ha douaroniezh e plije din pleal gante dre ar munut, 
dastum taolennoù o vont gant pep kentel hag all. C'hoarvezout a rae zoken gant 
va rener reiñ un devezh koñje dic'hortoz evit tra-mañ-tra :

« Ba ! Ni ne domp ket dindan ar gouarnamant... Ne ro ket ur gwenneg toull 
dimp... Kaoc'h gantañ... Peogwir ez omp dieub, bezomp dieub... »

Ya, met me a soñje e hen-mañ-hen en doa kement ezhomm pa ne vefe nemet da 
lenn.

Gwelout a ris buan e oa kontant an dud gant o zammig skolaer, degouezhout 
a rae din kaout ur prof bennak, pedet e vezen e ti-mañ-ti. Ar c'hure a lavare 
din ar pezh a gleve hag ar person a reas ivez ur wech pe div. An aotrou Gwilherm
zoken a zeue gantañ un tamm meuleudi gwech an amzer, daoust va Doue, ma ne oa 
ket un den da reiñ mel. Evel diegi en deveze o rannañ komzoù seven ha flour, 
gwelloc'h e oa gantañ kinnig ur prof bennak. Pa veze ret dezhañ evelkent 
disac'hañ un nebeut gerioù a seurt-se e komze c'hoazh muioc'h nervus, evel ur 
c'hozh keflusker gwaskennet ha ret e veze bezañ war evezh, petramant e tremene 
ar meuleudioù dindan ho fri :

« Mat a-walc'h eo... Ya, ya, ya, mont a ra... Mont a ra... »

Setu da vihanañ ar pezh a lavare din pa veze war e du mat, o foetal hent 
ganin, da skouer, war droad pe war varc'h-houarn. Er mareoù ma veze imoret fall 
- siwazh ! c'hoarvezout a rae se alies, evit an disterañ abegoù - e vezen sur da
welout anezhañ o tont d' ober un enselladenn em c'hlas. Digeriñ a rae kaieroù ha
gourdrouz Yann Grenn. Unan a dape kroz dre ma oa takadoù liv war e bajennoù, 
egile dre ma stumme fall e lizherennoù, hag all... Evidon-me, se 'zo sklaer, e 
oa an holl rebechoù ha da dreiñ e oant e brezhoneg mat :
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« Sell 'ta, loukez, na soursiez ket trawalc'h ouzh da skolidi, labour ac'h

eus d' ober evit peurvestroniañ da vicher. »

Me, hag a vez gwelet ar pezh a soñjan war va dremm, a dlee cheñch liv hag 
abafet e veze va enseller pa zeue da glask lavarout din " mezza voce " (met ne 
oa ket evit komz evel-se) un dra bennak evel-hen :

« Re vuan er yezhadur... Re vuan... Re vuan... Kae primoc'h gant ar 
jedouriezh... Primoc'h... Primoc'h... »



Aon en deveze, emichañs, em befe kaset anezhañ da dreiñ bili d' an aod, 
met kompren mat a raen e oa ar gwir gantañ ha meur a dra am eus desket dre 
dammoù evel-se. Daoust din da vezañ chifet bep gwech un tammig, e c'houzañvis e 
holl enselladennoù ar bloavezh kentañ. Met pa glaskas avat, kregiñ gant ar jeu-
se adarre e miz Here 1938, e tremenis ar sorc'henn dezhañ war an taol. Gwelout a
ris anezhañ (pennkozh a rae din abaoe un toullad deizioù) dre gwer dor va 
c'hlas, kerkent me er-maez d' e zegemer :

« Un tamm sell... Un tamm sell... Un tamm sell d' ar c'haieroù.

- Salokras ! Emaon-me, trawalc'h e-pad ur bloavezh... Ma teuit em c'hlas 
me 'yelo er-maez. »

Ruz e gokenn, e tistroas ar paotr Job d' e skolidi a gammedoù hir hag di 
da stlakañ e zor. Echu e oa d' e enselladennoù.

Paour-kaezh aotrou Gwilherm, Doue d' e bardono, ne oa ket evit e nervoù, 
ret e veze dezhañ imoriñ evel-se enep d' an eil ha d' egile, pezh a redie pep 
hini ac'hanomp d' e gas d' e doull ur wech bennak. Met ret eo din lavarout 
bremañ ne chome ket mouzet, eñ a rae dalc'hmat ar gammed kentañ.

Ur wech e oamp chomet eizhtez hep rannañ grik an eil ouzh egile ! 
Spontus ! Gwelout a-walc'h a raen e oa prest ar paour-kaezh beleg da drelatiñ ha
me, den kriz a oa ac'hanon, a chome sec'h va c'halon ha diseblant. Un abardaez, 
war-dro teir eur, e-keit ha ma oa ar vugale war ar porzh, setu eñ oc'h erruout 
em c'hlas 'n un taol, ha diouzh toull an nor (me a oa azezet dirak va burev) :

« P'ra... P'ra 'm eus graet dit... P'ra 'm eus graet dit ? » 

Teneraet e voen raktal o welout en doa c'hoant gouelañ, un hej didrec'hus 
a oa krog en e c'hroñj.

« Ma feiz, me soñje din e oac'h mouzet.
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- Ban'c'h sistr 'ti Per 'r Gall... Ban'c'h sistr... Bab'c'h sistr... »

Ha ni kerkent da sinañ ar peoc'h gant gwad avaloù Per 'r Gall. Hennezh a 
oa unan eus amezeien tostañ ar skol, bez' e oa un tamm paotr kozhig dalc'hmat 
sart evel pemp kwenneg. Hep bezañ ur rouler e oa un tamm brav a gof-sistr. E 
vicher ? Heskenner-koad war stern, sañset amunuzer, implijet gant ar 
gastellourez evit ober un tamm dresañ da grevier he menajoù. Ya, Per a oa unan 
eus diwezhañ amunuzerien gwechall a veze gwelet beure mat o vont d' o devezh, 
war o zreid, o binvioù war gern o skoaz. Un atant bihan a oa gantañ ivez, ur " 
boutig " div pe deir vuoc'h a veze soursiet oute gant Maturin, e wreg. Tremenet 
hon eus kalz a amzer vat en ti bihan izel-se giz gwechall, c'hwez al laezh 
ennañ. Vad a rae d' an aotrou Gwilherm bezañ eno, evel ankouat a rae e rustoni, 
e abafter, e nervusted e-ser an dud uvel-se. Per ne gemere ket manegoù 
kennebeut. Fentus e veze klevet anezhe o tabutal war dra-mañ-tra. Da skouer, Per
ne oa ket evit kompren e oa skañvoc'h ar sistr eget an dour :

« Didie, emezañ, ar sistr a zo ur bern traoù mat ennañ hag an dour n' eo 
netra... Me ne blij ket dour din, na posubl e kouezhfen e-barzh, n' evfen ket un
dakenn, na ne rafen... »

Ar bannac'hoù sistr re fonnus a c'hoarie a-wechoù troioù-kamm da Ber. Un 
abardaez noz o tont diouzh e labour war ar maez e oa chomet da droiata an 
nozvezh war he hed etre kleuzioù ar memes park.

« Sapredie ! En ur park tric'hornek e oan degouezhet o klask berraat va 
hent, eme Ber, ar re-se e vez an diaoul enne... C'hoarzhin a rit, aotrou 
Gwilherm, me a c'hoarzho ivez pa gouezho Paolig war ho kitern. » 

Job Gwilherm a blije dezhañ mont da dremen ar beilhadegoù-goañv gant Per 
ha Maturin. Ur wech e teuas a-benn da gas ac'hanomp holl gantañ, ar c'hure, an 



aotrou Gwazmat, Jañ-Mari ha me. Evet e voe sistr beuz ha 'zo kaeroc'h flip a 
ouie Maturin ar stek d' ober ervat. Met ar paour-kaezh Jañ-Mari, Doue d' e 
bardono, a oa deut war an oad, re gozh e oa evit kloukañ flip " pevar-a-gezeg " 
evel-se. Ret e voe dimp derc'hel krog en e zivgazell hag, e gwirionez, hanter 
zougen anezhañ d' ar gêr. Ne gave da lavarout nemet :

« Fidadoue ie 'ta... Chamoied ! Ma welfe an aotrou person ac'hanon ! »
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Ret e voe dimp mont da lakaat anezhañ e-barzh e wele en e di bihan a-drek 

ar presbital.

Ma lavarin deoc'h bremañ hor boa lod e-barzh sistr Per 'r Gall, rak Job 
Gwilherm a roe aotre dezhañ da zastum avaloù ar skol. Dleet a-walc'h e oa se da 
Ber ha d' e wreg. Homañ a oa klañvdiourez ar skol. Adalek ma veze kignet e 
bennoù-daoulin gant ur c'hrennard war douar kalet ar porzh, e lavare ar rener 
dezhañ :

« Da welout Maturin... Maturin... Maturin... »

Eñ a yae livet fall adalek ma wele gwad, meur a wech zoken e voe darbet 
dezhañ mont er bord all.

An deiz-se e oamp aet eta d' ober ar peoc'h en ur drinkañ. Kemeret hor boa
zoken ur mik, ur werennad kafe " pipi du " gant ur veradenn hini kreñv e-barzh. 
Ar vugale o doa bet muioc'h a amzer da c'hoari ha me em boa, moarvat, klasket en
aner ober ur gentel istor glok.

An aotrou Gwilherm ne seblante morse bezañ nec'het gant an amzer a vane 
gantañ evit e skol, gout ' ouie cheñch tiretenn prim-ha-prim, ma ne veze ken 
amzer da gas un dra da benn, e veze pleustret gant ur c'hraf all. Ha neuze, ne 
oa ket ken troet ha me war ar c'hentelioù jedouriezh ha galleg, setu ar pezh a 
veze graet kazi a-hed an deiz en e glas ha ret eo anzav e teue brav ar 
santifikad gant e skolidi. Rak santout a rae ar pezh a oa da c'houzout evit an 
arnodennoù hag amañ eo poent bras din lavarout en doa ur spered lemm-tre ha 
digor bras. E skolaj Lannuon ez ae gantañ an holl brizioù, pe dost. Pa voe 
beleget, en doa bet spi da vezañ kaset, evel meur a hini all, d' ober studioù 
uhel da Angers, da Bariz, pe zoken, da Roma da zebriñ boued eskob... Siwazh ! Ma
oa ennañ n' eus forzh pegement a hed, ne oa ket a-walc'h a led. Meur a dra a 
vanke dezhañ evit ober un eskob, met sur on e vefe bet ur c'helenner a 
dalvoudegezh en ur skol-veur bennak. Aet e vefe, moarvat, drezañ e-unan d' ober 
studioù, m' en defe bet peadra, met e vamm, intañvez paour, daoust dezhi da 
vezañ ul labourerez dispont ha kalonek, ne oa ket evit ober frejoù a seurt-se.

Kaset e oa bet da skolaer da Blijidi, ur skolaer kapabl-bras, met diaes 
kenañ evit e baour-kaezh rener ! Buan e oa bet anvet da rener skol Sant-Loeiz 
Mur. Ur beleg tregeriat anvet e Kernev, se a oa evel bezañ kaset da Vilbao ! 
Evel un eil zismegañs en doa degemeret ar c'heloù-se ha setu amañ unan eus an 
taolioù fall a zeuas diwar se.
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Job Gwilherm a oa bet unan eus gwellañ brezhonegerien ar c'hloerdi bras. 

Gant ur c'hloareg bennak all en doa savet ur gazetennig holl e brezhoneg, ha me 
lar deoc'h ne oa ket piket gant ar preñved. Reiñ a reas Job ivez pennadoù da " 
Vreiz " Dir-na-Dor. Ha setu ma kaser anezhañ e Mur e-lec'h ma oa ar brezhoneg 
war e dalaroù ! Petra a c'hoarvezas ? Digalonekaet naet, e paouezas a-grenn da 
ober war-dro ar yezh. Ne skrivas ken netra e brezhoneg - gwir eo, e galleg n' 
eus chomet ivez diwar e bluenn nemet ur c'hantik bennak - ha d' ar mare ma teuis
da vezañ e eiler-skol, ne lenne ken netra e brezhoneg, ne glaske ket zoken 
teurel ur sell war unan eus an div skouerenn " Breiz " a zegouezhe er presbital,
hini ar person ha va hini-me, na kennebeut war niverennoù " An Oaled " ha " 
Gwalarn " a zegase Pradig din da lenn.

Un devezh e roas din e c'heriadur bras gallek-brezhonek ar Gonideg.



Me hag a rae va seizh gwellañ evit seveniñ ur spered breizhek em c'hlas 
(desket e veze gant va skolidi pennadoù eus oberennoù Brizeug hag all, kelenn a 
raen darvoudoù eus Istor Breizh gant taolennoù livet degaset din diouzh... Aljer
gant aotrou Boisecq, Doue d' e bardono), a oa sur, siwazh, ne vefe ket dalc'het 
gant an erv er c'hlas bras. Evel-se e oa kont ha ne oa ket a-hend-all.

E-pad ma 'z omp o komz diwar-goust va rener-skol, ma lavarin deoc'h e 
c'halloud war an dud diwar ar maez. O bugale a oa holl gantañ er skol, koulz 
laret, ha ne skuizhe ket o vont da welout anezhe, dreist-holl bep sul goude ar 
gousperoù, ha me ivez, evel just, pa em beze ket gellet en em ziflipañ. 
Koulskoude n' em eus ket re a geuz da gaout, anavezet em eus evel-se kêriadennoù
Mur hag an dud o chom enne ha desket em eus war ar marc'had meur a dra all. Mont
a raemp dindan pep amzer, dre an hentoù mat, met aliesoc'h dre doulloù fank ha 
krenegelloù, a-dreuz ar parkoù ha dreist ar c'hleuzioù.

Erruout a raemp, evel just, alies er memes tiez, tud a blije da Job, tud a
asante bezañ heskinet hag a ouie respont, met hep mont betek re war bizied treid
ar beleg, tiez e veze erru mat enne, gwir eo ne veze graet fas koad outañ 
neblec'h. Ar Muriad a blij dezhañ degemer en e di, war ar c'hraf-se ez eo ur 
gwir wenedour, evel war meur a hini all. Degas a raemp d' an tiez keleier ha 
didu, d' ar c'houlz-se ne veze ket c'hoazh lennet kalz a gazetennoù na selaouet 
ar skingomz war ar maez. Mont a raemp ivez da weladenniñ hor skolidi chomet war 
o gwele e-pad ar sizhun ha zoken tud klañv all. N' ouzoc'h ket pelec'h ez aemp 
c'hoazh ? Ac'hanta en em santout a rae paotr Kamlez evel karget eus ar relijion 
war ar maez, adalek ma paoueze da welout ur gwaz bennak en oferenn d' ar sul, e 
rae e venoz mont d' e vete. Daoust d' e zaoulagad da vezañ fall, ne vezent ket 
pell o welout a-drek o gwer tev-tev ne oa ket Per, Jakez pe Fulup en iliz, rak 
e-keit ma veze ar person pe ar c'hure o lavarout an oferenn, eñ a veze troet 
alies war-du ar baotred vihan - me a veze en o c'hichen en alez vras oc'h ober 
va evezhier - evit lakaat anezhe da ganañ, ha luchañ a rae e pep korn eus an 
iliz.
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Ni eta davet an disivoudad. Hemañ a gomprene peurvuiañ kefridi an aotrou 

Gwilherm ha moan e veze e reor. N' en doa ar beleg da lavarout nemet un dra 
bennak evel-hen :

« Me soñje din e oas klañv, kenavo disul, hañ ? »

Evel ma vez lavaret, « n' eo ket bezañ bet eo ar gwashañ, mont adarre ». 
Neuze 'ta, ma kemere an disivoudad hent an disivouderezh da vat, e wele an 
aotrou Gwilherm erruout en e di gant ur penn spontus :

« Boñjour, Aotrou Gwilherm...

- Ni, va faotr, a zo deut davedout, peogwir te ne zeuez ket ken da welout 
an dud... P'ra, loukez, te a soñj dit ez out re speredek da zont d' an iliz evel
ar re all... Me 'zo estonet ganit, eus ec'h on... Finoc'h egedout a zeu d' an 
oferenn, klevout a rez ?

- Ya, ya, Aotrou Gwilherm. »

An doare ober ne oa ket kaer-kaer, ne blij ket din mont gantañ d' ober 
seurt kefredioù, met ret eo anzav e oa efedus.

Darn 'oa ne grede ket evelkent mont dezhe evel-se dre heg - ne oa ket sot,
c'hoazh ur wech, na tost - ha kemer a rae un hent all. Pan ez aemp da adverniañ 
en ur vereuri bennak, e veze ret dimp mont da saludiñ tud all ar gêriadenn hag 
evañ an aliesañ ur bannac'h bennak gante. Ac'hanta, ma veze un disivoudad en o 
zouez, e tremene Job uhel e benn dirak toull an nor hep teurvez reiñ un taol-
lagad war an ti. Ha pa veze redet war e lerc'h :

« Ne zeuit ket d'an ti, Aotrou Gwilherm ?
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- Ar re 'zo re c'henaouek, me n' an ket da weladenniñ anezho. »

Ha ni da zerc'hel gant hon hent diseblant hag otus... Dont a rae war va 
spered ar pezh am boa lennet war an eskumunugiezh ha gwelout a raen dirak va 
daoulagad taolenn fromus J. P. Laurens a veze kavet e geriadurioù Larousse 
kozh : " Eskumunugenn ar roue Robert ".

Kafeañ a veze d' ober dibaouez gant an aotrou Gwilherm. Bep lun da 
greisteiz, a-raok ar skol, ez aemp hon-tri da di Mari-Suzanna ur vaouez kozh-
kozh war he nav ha pevar-ugent, ar Vuriadez koshañ d' ar mare-se. Ganet e oa er 
Geruhel, a-us da Werledan. Pa oa ur grennardenn, e oa bet darbet dezhi bezañ 
tapet gant ur bleiz, ur sulvezh, o tistreiñ diouzh an oferenn vintin. He zad-
kozh hag he mamm-gozh e oa bet roet sakramant ar briedelezh dezhe, e-kerz ar 
Reveulzi, gant ur beleg nann-touer, en ur marchosi, unan eus kuzhadennoù hemañ a
oa ur varikenn didalet e kav ur vereuri. Tremenet he doa Mari-Suzanna he buhez 
evel karabasenn gant he faeron, person Plounevez-Kintin, marvet da dost da gant 
vloaz.

Gellet em eus evel-se gwelout penaos e oa gwiskamant ar maouezed e Mur 
gwechall.

Mont a raen c'hoazh gant Job Gwilherm da adverniañ ar sadorn goude skol da
di Marc'harid, un intañvez war an oad, nizez da Vari-Suzanna. Met klask a raen 
sachañ va skasoù ganin an devezhioù all. Gwelloc'h em boa d' ober : bale hervez 
va faltazi el lanneier, er parkeier, er pradoù ha dreist-holl er c'hoadoù a 
gavis ken kaer a-hed an diskar-amzer.

Ar wech kentañ e oa din da c'hellout arvestiñ ouzh ur vro gaer dindan 
braventezioù diskar-ar-bloaz. Digeriñ a ris frank va daoulagad ha deut on da 
vezañ ur seurt azeuler eus an Natur, a drugarez da genedusted Bro-Vur, met un 
tammig ivez, se zo sklaer, dre m' em boa lennet va gwalc'h levrioù ar 
romantelerien ha dreist-holl re o " zad ", Chateaubriand.

Troc'het ganin ur vazh, e krapen war gern uhel ar Meneheiez evit kantren e
lanneier Malabri en ur arvestiñ ouzh an dremmwel ledan ha dispar war lenn 
Gwerledan ha koadeg Kenec'hkann dindan he mantell marellet. Seul vui ma e 
c'hwezhe an avel gornok war an uheldirioù-se, seul vui ma e vezen eürus ha ne 
zisplije ket din kennebeut kaout va dremm skourjezet gant ur barrad glav leun a 
zelioù melen.
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Adalek m' am beze amzer e reden ivez da goad Korneg a-hed lenn Gwerledan 

ha chom a raen bamet dirak kenedusted ar gwez bras liesliv. Ruzañ a raen va 
zreid e bernioù delioù sec'h an alezioù, leuniañ a raen va fronelloù gant alan 
ha frond c'hwek an douar mouest hag ar c'habilli-touseg. Den en-dro din... Ar 
chaseourien n' hellent lakaat troad ebet e koadoù ar gastellourez. En em 
ankounac'haat a raen eno betek ar serr-noz. Distreiñ a raen dre lanneg 
Kergicharded en ur vemoriñ ar c'hontadennoù kozh, evel re Souvestr, war ar 
gornandoned. Ma ne oa ket aon da gaout ouzh marmouzien vihan fall ar c'haozioù 
gwrac'h kozh, d' ober em beze eno da chom hep kouezhañ er mengleuzioù kozh mein-
glas. Derc'hel a raen dre an hent roman deut da vezañ ivez ur gwir lanneg.

E-pad koan e lavaren ur ger bennak war va baleadenn ha tapout a raen kaout
diskleriadurioù war al lec'hioù bizitet ganin.

Unan hag a oa laouen bras o welout ac'hanon oc'h ober anaoudegezh e giz-se
gant ar vro, e oa ar person kozh. Anavezout a raen anezhañ gwelloc'h bremañ. Ur 
wech pe div, d' ar sul, etre merenn hag ar gousperoù, e oan aet gantañ da 
bourmen en e liorzh, en alez kreiz etre div renkennad beuz touzet reiz ha plaen.
Ha setu ma voen souezhet : an aotrou ar Moel ne oa ket tamm ebet un den digomz. 
Kontañ a reas din lod eus e vuhez ha meur a dra all. Beleget e 1889, e oa bet 
anvet diouzhtu da gure Mur.



« Ar presbital-mañ a zo bet savet e 1902, bez' e oa a-raok daou di kozh-
tiar, unan evit ar person, egile evit ar c'hure. Pep hini e dampon... Paeet e 
oamp, evel just, gant ar gouarnamant. Ur bern beleien a oa er vro hag aes e veze
kavout unan da ober ho labour m' ho peze c'hoant da vreskenn, pezh a c'hoarveze 
ganin alies : pesketa ha chaseal a raen ha beajiñ 'ta ! Soñjit ez on aet betek 
Roma e karroñs gant va mignon ar chaloni ar Govig, kenderv Jarlez, an 
akademisian ! Met ar peurvuiañ e vezen evelkent em farrouz e-lec'h en em blijen 
kalz... Labour a-walc'h am boa : daoust da aluzenoù ar gastellourien, kalz-kalz 
a re baour hag a re glañv a oa. Eureujet em eus, da skouer, diwezhañ den lovr 
Mur gant ur seurez pilpave kontant d' ober war e dro, ha diwezhatoc'h em eus 
roet sakramant an nouenn dezhe o-daou. Evel ma 'z eus on eus Pellan (Plélauff) 
em boa an hevelep brezhoneg, pe dost, ha Muriz.
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« Met etre daou di e plije din aveliñ va fenn e traonienn dispar Poullhamm

beuzet bremañ, siwazh, gant lenn Gwerledan, er c'hoadeier, el lanneier... 
Plijour a rae din pleal war-dro istor ar vro ha graet em eus furchadegoù e meur 
a lec'h gant an aotrou Le Cerf hag ar c'hont Jarlez a Geranflec'h, tad perc'henn
kastell ar Gelenneg hag unan eus gwellañ kenlabourerien Arzhur de la Borderie. »

An aotrou ar Moel a roas din da lenn div pe deir eus oberennoù niverus a 
hendraouriezh Jarlez a Geranflec'h, " Une paroisse bretonne " gant an aotrou 
Rene Le Cerf, un istor eus Mur a-raok 1789 hag ivez " Géographie des Côtes-du-
Nord " Jollivet. Kregiñ a ris evel-se da studiañ amzer dremenet ar vro, un erv 
ha ne dleen ket skuizhañ gantañ.

Un abardaez e c'houlennas diganin mont gantañ betek presbital Sant-Inan, 
mall e oa warnañ ober ur gefridi d' ar person ; met evel ma oa aet fall e galon,
ne grede ket mont e-unan dre an hentoù distro, aon en doa da gouezhañ ha da 
venel e-lec'h ma vefe, daoust d' ar boulouigoù-dramm a lonke unan anezhe a-raok 
pep krav.

« Ez an, war ar memes tro, da ziskouez deoc'h ur valeadenn gaer. »

Fidam ! N' en doa ket alaouret an neudenn din, ur bourmenadenn dispar a 
rejomp dre ar Geruhel ha lanneg Trevejan ; goude e tiskennjomp ur wenodenn sonn 
etre kefioù eeun gwez-sapr ha setu ni war ribl ar Blaouezh, dirazomp ur pont-
strizh evit an dud war droad. Heuliañ a rejomp war riblenn ar Mor Bihan un 
tammig hent brav tre evit tizhout ar presbital.

An aotrou ar Gô, person Sant-Inan (kanton Klegereg) a oa dek vloaz 
yaouankoc'h eget e amezeg eus eskopti Sant-Brieg, bloavezhioù ' oa e oant an eil
e-kichen egile ha mignoned vras e oant. Kustum e oa an aotrou ar Gô da lavarout 
e oa « kure bras » Mur ha gwir eo e veze gwelet en hor parrez adalek ha veze ul 
lid bennak.

Ar chaloni ar Moel a oa livet fall, skuizh e oa. Setu neuze e geneil o 
tistouvañ ur gaer a voutailhad likor glas : " chartreuse ".

« Alo ! Ur bannac'h hini mat a yelo ganeoc'h... Katolik eo, peogwir eo bet
graet gant menec'h... Hemañ, klev, a zo kap da lakaat un askorn torret 'n e blas
ha vad a ray sur mat d' ho kalon. »

Ur mell banne a ziskennas dezhañ ha me a yeas ul lommig ganin ivez. Ar 
wech kentañ e oa din da dañva seurt traoù.
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Addeut e liv d' am ferson, setu ni war hor giz dre hon hentoù treuz, met 

start e voe ar c'hrapañ er c'hoad sapr 'vat !

« Selaouit, Aotrou Barzhig, eme ar c'hozhiad, pa oan kure e saven ar 
grec'henn-mañ en ur redek, ken gwir hag ez on amañ bremañ dare da lonkañ va 
zeod. »



Diskouez a reas ar chaloni din ivez an hent kozh evit mont da Gaorel dre 
Lann-ar-Raned (dent da vezañ Landroaneg) ha maner Porh-Bras.

Goel an Hollsent

Ha setu erru gouel an Hollsent ! O chom en ur presbital, en ur barrouz 
kristen rik, en ur vro e veze pedet kalz enni evit ar re varv, e veved zoken 
enni gant ar re varv, gouel an Hollsent e 1937 a voe evidon evel an hini kentañ 
gwelet ganin.

Biskoazh n' em boa klevet kement a gleier-kañv, biskoazh n' em boa 
tremenet keit-all a amzer en iliz, un iliz gant kement a stignoù ha pallennoù 
du, o c'haloñsoù hag o lizherennoù arc'hant, un iliz kaer leun-kouch a dud, 
peadra evit un Tregeriad da vezañ sebedennet, tud devot ha ken parfet o dremm an
eil hag egile evel ma vefed bet oc'h interiñ unan kar-tost da bep hini. Hag en 
iliz kaer-se, a blije kalz din, me da glevout kaniri-kañv aozet gant ar c'hure 
hag ar superiorez, un arzourez anezhi, ha kanet gant ur bagad tud yaouank akuit-
bras.

Ma komzin ivez eus sarmon dispar an aotrou Gwilherm etre gousperoù an 
Hollsent ha gousperoù an Anaon. Komz a rae neuze gorrekoc'h ha plaenoc'h ha ne 
veze poan ebet o kompren anezhañ. Ne rae nemet ur sarmon bep bloaz, met me lar 
deoc'h ne veze ket ar sifern gantañ, gortoz a rae an dud anezhañ ha ne zeue 
c'hoant kousket da zen.

Goude e oa ur brosesion evit mont d' ar vered. En tu-hont da hini Pardon 
Sant-Erwan, ,n' em boa gwelet biskoazh ur brosesion ken devot ha gant kement a 
dud. Ma oa bet kaer, sklaer ha digoc'henn a-walc'h an diskar-amzer betek neuze, 
hep na vefe glav an oabl a oa deut da vezañ teñval hag izel-izel, ur seurt 
latarenn dreuzwelus a c'holoe hag a c'hronne pep den ha pep tra ; diwar skourroù
dervennoù meurdezus Santez-Suzanna, e kouezhe war dud ar brosesion evel daeloù.
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Chom a ris da bediñ war bezioù personed kozh Mur, e-kreiz ar vered gant ur

soñj ispisial evit an aotrou Bihan, ganet eveldon e Kaouenneg ha marvet gant ar 
c'holera e 1867. Mont a ris gant ar chaloni ar Moel d' ober ur bedenn e chapel-
gañv ar gastellourien, saverien ha perc'henned ar skolioù kristen.

Fromet-bras e oan bet, e gwirionez, gant va devezh. 

Distro d' am c'hambr, goude koan, da adlenn e levr Brizeug,
Les Bretons, an triwec'hvet kan, " Noz an Anaon " .

« Quand novembre amena sa première soirée,
Cette nuit cependant fut une nuit sacrée... »

Prederiañ a ris war ar marv ha war kredennoù ar re gozh ha santout fraezh 
a raen un heklev eus ar c'hredenonù-se em c'hreiz. Krediñ a raen e peurbadelezh 
an ene, un ene hep stern na stumm, divuzul, divent. Ene ar re varv a c'helle eta
bevañ en-dro d' ar re vev, hep gouzout d' ar re-mañ, dallet gant o c'horf kig. 
Ya, ene an anaon kaezh a chome e-kichen ar re e oant sot gante, ha dre se en o 
ziez gwechall. Kavout a reas din e oa reizh eta kredennoù hon tud kozh. Evel 
just, n' eo ket hepken e-pad nozvezh kentañ miz Du e veze an anaon o taremprediñ
ac'hanomp, met birvidikoc'h e vefe hor pedenn. Hogen ne santis dispriz ebet evit
va c'henvroiz gwechall a laoske evit an anaon, en nozvezh-mañ, peadra da zebriñ 
hag un etev-tan bennak da dommañ, dispriz ebet zoken evit ar re a zifenne skubañ
an ti d'an abardaez.

Ha me da zaoulinañ, da bediñ hag a-greiz-holl setu ma teuas war va 
muzelloù :



« Perak ne vefen ket me beleg ? »

Abegoù all va " galvidigezh " ?

Er penn kentañ an uheladur roet d' am spered gant kaerder ar vro ha 
splannder diskar-ar-bloaz. Evel just, kalz a c'hoarzho, dreist-holl ar re ne 
welont er mare-se nemet ur skub-delioù. Lavaret em eus a-hend-all e plije din va
micher nevez a zeree kement ouzh ur beleg, va buhez er presbital ha va 
darempredoù gant ar veleien. Kompren a-walc'h a raen o doa plegioù-natur denel 
mat ha fall evel pep hini, met santel e kaven anezhe dre vras.

Ha petra a ris goude ? Ret e oa din gwelout sklaer ennon va-unan ha bezañ 
sur a-raok degemenn ar c'heloù d' ar veleien pe da unan anezhe da vihanañ. Dav e
oa din ivez adkregiñ gant al latin, pezh a ris, setu penaos.
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E kambr an aotrou Moilh e veze ul lodenn vat eus an deiz daou grennard o 

studiañ o latin da c'hortoz da vont, ar bloaz war-lerc'h, da gloerdi bihan 
Kintin. Me da vountañ va fri en o yezhadur hag o foelladennoù, kement ha ken 
bihan ma lavaras ar c'hure din soursial ouzh an daou skoliad, pa veze ret dezhañ
mont d' an iliz, da welout unan klañv pe da du bennak all.

Met va " galvidigezh " ne badas ket pell. Er miz Genver e voemp pedet holl
da goaniañ da di unan eus an daou baotrig a oa o teskiñ latin, er vereuri stok 
ouzh ar presbital. Un aergelc'h plijus ha yac'h a oa en ti-se prizet mat gant an
aotrou person, peogwir e teuas eñ ivez d'e goan, pezh n' em eus gwelet anezhañ 
oc'h ober nemet en un ti all eus e barrouz. En ti-se e oa ur plac'h yaouank war 
he seitek vloaz, Suzanna, o paouez distreiñ diouzh skol seurezed Gwareg, unan 
all trizek vloaz, ar mab am eus komzet dioutañ hag unan vihan eizh vloaz.

Goude koan, setu an holl " re gozh " gant o c'hartoù ha me da c'hoari " 
pijoñ vol " ha tammoù traoù e-giz-se gant bugale an ti. Ar verc'h henañ a blijas
din. Daoust ma ne grogas an darempredoù gwirion etrezomp nemet ur bloavezh 
goude, graet e oa va dibab ha deut eo diwezhatoc'h da vezañ va gwreg.

Keleier an Naoned
Koumanant-bloaz : 25 lur
Gwenola Rossinyol 11, rue de l'Ascension
44700 Orvault
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Guy KREAC'H

" 25 BLOAZ SKOL VREZHONEK " EVIT BREIZH HAG AR RE GLAÑV
(1952-1977)

« Petra lavar ar gwenan ?
- Ma fell deoc'h dastum, kemerit poan ! »

- Ober skol d' ar re glañv, d' ar brizonidi ha d'ar re all war ar 
marc'had.

- Penaos ? E 1932, " Plaouf ! ", ur splujadenn er Gilheg, ur stêrig eus 
Bro-Leon, ha setu al labousig, evit pemzek vloaz e bro ar re glañv. Va huñvreoù 
kaer a oa freuzhet holl ! Da dregont vloaz hepken em eus kuitaet atant va zud, 
ha tapet va sac'h evit mont da glask va chañs. E Draveil en Essonn, e bannlev 
Pariz em eus kavet repu en ur gevredigezh tud bet klañv eveldon. Bloaz warn- 
ugent eo padet an harlu.

Ar pezh en deus skoet ar muiañ ac'hanon o tizoleiñ an douar estren-se, eo 
klevout lavaret din : « Te ' zo ur gwir Vreizhad ! ». Ya, komprenit va souezh ha
va levenez o klevout kement-se. Me brezhoneger a-vihanik ha n' am boa, koulz 
lavaret, komzet nemet brezhoneg betek neuze, a oa breizhad hep gouzout din ! Met
den n' en doa hen lavaret din. War gudenn va bro, em boa hepken klevet va zad o 
fuloriñ, war-dro 1940 ; en ur gomz eus otonomisted " Breiz Atao " e lavare : « 
Distagañ Breizh diouzh ar Frañs, met ar re-se a zo sot da stagañ ! » Skoet e oan
bet ivez gant muntr an Aotrou Perrot ha barnadenn va eontr a lavare d' am mamm :
« N' ouzon ket hag un dra fall pe vat eo. Met lazhañ ur beleg memes tra a zo un 
dra ha na vez ket graet ». Evel-se emañ tud ar bobl. An Aotrou Perrot a varve 
evit e vro, met tud wellañ e bobl o doa poan kenañ o kompren kement-se.

Setu eo bet ken bras all va levenez o c'houzout em boa ur vro din-me da 
garout, da servijañ ha da zifenn. Met traoù am boa da zeskiñ. Setu perak em eus 
heuliet " Skol Ober " Marc'harid Gourlaouen, " Kampoù ar Vrezhonegerien ", " 
Saded "... Graet em eus skol, dre garantez evit va bro marteze, met kentoc'h dre
zever eget dre zonezon.

E 1952 em eus deraouet d' ober skol dre skrid da Skouted Bleimor klañv 
Pariz da gentañ, d' an holl goude. Ar re-mañ a oa strewet e klañvdioù Bro-C'hall
dreist-holl, met a-wechoù e Bro-Aljeria ha Tunizia. Diwezhatoc'h e ris skol e 
Kelc'h keltiek Savigny ha d' ar brizonierien. Ne c'hellen ket kemerout ouzhpenn 
un daouzek klañvour bennak rak an amzer eo a vanke din. Evito em boa savet " Ar 
Stivell ", ul levraoueg-red dre lizher, a brest levrioù, pladennoù hag all evit 
ma vo anavezet ha karet gwelloc'h hor bro gant hec'h istor he yezh hag he 
sevenadur.
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Evit lakaat al levraoueg da vont en-dro em eus graet diskouezadegoù ha 

gwerzhadegoù er gouelioù pe pardonioù tro dro da Bariz, e Breizh hag er broioù 
estren gant Kelc'h keltiek Savigny. An anv " Stivell " am boa dizoloet war vord 
ar stang e Plougouloum war douar brudet Emgann Kergidu, bro va zud kozh. 
Diwezhatoc'h ur paotrig bihan Alan Cochevellou, bremañ Alan Stivell, a zo deut 
d' am levraoueg hag a gont bremañ war-dro pevar c'hant levr war Vreizh hag ur 
c'hant pladennoù. Met klask ober un dra bennak evit Breizh hag he yezh n' eo ket
atav aes ha diriskl. Evit gellout kenderc'hel ez eo ret pleustriñ bemdez, hag a-
wechoù e ranker choaz ha dibab. Evit se em eus ranket mont betek koll va flas ha
va labour. Paeet on bet dreist muzul, peogwir eo dre-se ez on distroet da 
Vreizh. Kinniget eo bet din dont amañ da Blerin, e-kichen Sant-Brieg, da 
skoazellañ Oaled Breuderiezh ar re glañv. Kavet em eus amañ ur familh nevez hag 
ur greizenn vrezhonek e Oaled Abherve. Setu em eus kendalc'het da ober skol e " 
Mil-klub " Seson, ha bremañ e C.E.S. Plerin hag e ti re glañv Moncontour. 



Kenderc'hel a ran da ober diskouezadegoù ha gwerzhadegoù levrioù, pladennoù ha 
kement ' zo, war Vreizh, e gouelioù ha pardonioù ar vro.

Kavet em eus un toullig e torgenn Sant-Laorañs dirak ar mor. Setu e 
kendalc'han da bourmen ar re glañv, ha da ober war-dro ar gwenan. Ar re-mañ, 
gant al laboused a zeu da voueta ha da neizhiañ betek toull va dor. E-pad an 
hañv am bez ar blijadur da welout va skolidi o tont d' am gwelout alies gant o 
familh pe o bugale, debriñ a reomp war ar c'hlazenn dirak ar mor. 

N' eo ket kalz a dra a lavarot marteze, met pep hini a ra diouzh e nerzh, 
e yec'hed hag e c'halloud. Evit un denig a netra, ganet war ar marc'had, n' eo 
ket re fall.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

Yannig FACON ha Fabienne CAUSER e wreg a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o 
merc'h Sterenn, d'an 18 a viz Here, en Orient.

Joa ha levenez e tiegezh Denise ha Jean BOULBRIA a gemenn deoc'h ganedigezh o 
merc'h Jenovefa, e Sant-Nazer d' an 18 a vis Here.

Tangi LOUARN hag Anna-Vari CHAPALAIN a zo laouen o kemenn deoc'h eo bet ganet o 
merc'h Hoel, e Kemper d' ar 16 a viz Du.

Yann-Lukas AL LIBOUZ, Laouena LESIEUR, e bried, hag o merc'h Lenaig a zo eürus o
kemenn deoc'h ganedigezh Kristen Gweltaz, en harlu e Laval, d' al lun 28 a viz 
Du.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' an holl.

Kañv

Glac'haret omp bet o c'houzout e oa aet da anaon hor c'henlabourer Ernest AR 
BARZHIG d'ar c'hentañ a viz Kerzu e Mur.

Hor mignon ha n' en doa nemet 60 vloaz a oa genidik eus Ar Roc'h e Bro-Dreger.

Ur skrivagner puilh e oa kement e galleg hag e brezhoneg. Kenlabouret en doa da 
veur a gelaouenn ha skrivet dreist-holl danevelloù hag eñvorennoù. Ur c'honter 
eus an dibab e oa hag implij a rae ur yezh bev-tre, liv an tregeriek warni.

Douaret eo bet e Mur d' ar sadorn tri a viz Kerzu.

Kerseet e vo an holl vrezhonegerien o koll ken abred ur skrivagner en dije 
c'hoazh gellet reiñ deomp meur a oberenn.

D' e familh ha d' e vignoned e kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.
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Profoù

MIZ HERE : 
Y. Bouessel du Bourg, 50 lur ; Erwan Jeusset, 10 ; P. an Digerc'her, 10. 
- War un dro, 70 lur.

Miz DU. 
F. Allain, 20 lur ; R. ar Sklotour, 10 ; Y. Bouessel du Bourg, 80 ; Loig Chapel,
60 ; D. Kernalegenn, 20 ; M. Joubin, 10 ; J. M. Tilly, 30 ; Yann Hanus, 100. 
- War un dro, 330 lur.

Degemeret hon eus 6 488 lur a brofoù abaoe derou ar bloaz.

Hervez ar sifrennoù hon eus betek bremañ, ne vo ket gwall vat hor c'hontoù e 
1977. A-drugarez d'hor profourien avat, e vo kalz skañvoc'h hon dle.



Prof evit an embannadurioù : F. Nedeleg, 32,00 lur.

1 023 koumananter

E dibenn miz Du, e kontemp 1 023 koumananter, lodennet evel-hen : 
Aodoù an Hanternoz, 145 ; Penn ar Bed, 291 ; Il ha Gwinum, 139 ; Liger Atlantel,
64 ; Mor Bihan, 72 ; Rannvro Bank, 124 ; Departamantoù all, 112 ; Afrika an 
Hanternoz, 1 ; Afrika Du, 6 ; Iwerzhon, 11 ; Kembre, 14 ; Kernev Veur, 1 ; Skos,
3 ; Bro-Saoz, 4 ; Alamagn, 7 ; Spagn, 1 ; Helvetia, 3 ; Izelvroioù, 3 ; Belgia, 
4 ; Sveden, 1 ; Stadoù Unanet, 6 ; Kanada, 4 ; Pakistan, 1 ; Haiti, 1 ; 
Polinesia, 1 ; Aostralia, 2 ; Sri Lanka, 1 ; Sina (Taiwan), 1.

A-drugarez dreist-holl da Baol Kalvez, eus Roazhon, ha Yann Desbordes, eus 
Lesneven, o deus lakaet o skolidi da goumanantiñ, hon eus graet ur c'hammed 
bras. Ar 1000vet koumananter a zo Bertrand DAVID, eus Kastellvourc'h. Bennozh 
Doue d' hor skoazellerien o deus bountet un tamm mat war-raok ar 
gelc'hgelaouenn.

Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh

Prenañ a c'heller diganeomp an niverennoù meneget amañ da heul :
- 29, 67, 69 betek 184 (nemet an niverennoù 78, 82, 84, 90, 98, 99, 100 hag a zo
bet peurwerzhet).
Priz an niverennoù a zo : 10 lur pep hini (nemet an niverennoù 116 ha 151 hag a 
goust 12 lur pep hini, an niverenn doubl 166-167 a goust 16 lur).

Tu a zo a-hend-all da brenañ ar bloavezhioù klok-mañ hag a goust 50 lur pep hini
:
- 1959 (72-77) ; 61 (84-89) ; 64 (102-107) ; 65(108-113) ; 66 (114-119) ;
67 (120-125) ; 68 (126-131) ; 69 (132-137) ; 70 (138-143) ; 71 (144-149) ;
72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167) ; 75 (168-173) ; 76 (174-179).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post. 10 % a zistaol a c'hell bezañ graet
pa brener ouzhpenn 50 skouerenn. Ar goulennoù a zo d' ober digant Per ar Bihan.
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Lizhiri

Setu amañ lod eus ul lizher bet kaset d' Al Liamm gant René Richard hag a 
laboure e radio e Brest. Displeg a ra deomp ar pezh a zo degouezhet gantañ :

« Evit farsal an hini a skrivan deoc'h war baper FR3 (ra vezo meulet !) 
rak gout a-walc'h a rit on bet kaset kuit pe gentoc'h pedet da zont... ha da 
labourat an hanter nebeutoc'h ! 

Ha koulskoude ne oa ket er mod-se da zigentañ... hag ez an da gontañ 
deoc'h, m' ho peus c'hoant, penaos e oa tremenet an traoù. 

Fañch Broudig en devoa bet afer da gaout unan all a-benn sikour anezhañ da
sevel an abadennoù hag en devoa lavaret din e vefe roet un « hanter-labour » din
da gomañs hag e vefe paeet ma frejoù din, ivez. E-kerz miz Meurzh e oa se. Hag e
miz Mezheven, 'benn ar fin, e oa degouezhet ma fae ganin... hag er stad-se 'm 
eus gouezet e oan aet da « groniqueur artistique », soñj deoc'h ! ha ne vefe ket
paeet ma frejoù din evel ma oa bet lavaret a-raok. Neuze, e vije bet ret din 
derc'hel da vont gant ma labour a-benn kaout ur pae dister a-walc'h (dindan ar 



SMIC) hag a vije bet dispignet evit mont ha dont ha lojañ e Brest.

Hag un amzer zo bet, memes, e veze graet abadennoù ganin a-hed ar sizhun, 
o tilezel ma familh (ma gwreg ha ma daou vugel) o sevel tro peder eur eus ar 
beure hag o labourat betek kreisteiz hanter... ha neuze, goude un tamm prediñ, 
mont d' ober ur c'housk kreisteiz a-benn bout solud a-walc'h antronoz vintin da 
sevel tro peder eur eus ar beure adarre. Ur vuhez ha nan eo ket unan, gwelout a 
rit. Hag e oan o klask an tu da wellaat stad ma labour abaoe ur miz zo bremañ, 
rak ne oa ket tu da badout er mod-se ken. Dreist-tout pa veze niver ma 
devezhioù-labour o tigresklñ, pa ne oa bet degaset ment ebet a-nevez gant rener 
nevez FR3, an Ao. Lomme, nemet komzoù flour ha karotezenn ar « Charte » pe ar « 
skrid-diazez », da laras Fañch Broudig... hag ar garotezenn-se he deus lakaet 
ac'hanon da goll ma labour. Neuze em eus pedet Broudig da glask unan all a vo 
azen a-walc'h evit kemer ma flas. Ur plas dispar, a laran deac'h.

Evel just, n' on ket bet kaset kuit. Pedet da gaout nebeutoc'h a labour 
hepken. Aon he deus bet an Itron Lizée, memes tra (hi a zo e penn an abadennoù. 
Emañ e Roazhon, gout a rit), rak kaset he deus din roll al labour 'benn ar 
sizhun-mañ ha 'benn a sizhun 'zo o tont hag e tiskouez splann n' eus tamm labour
ebet evidon er sizhun-mañ (nebeutoc'h a labour, pa laren deoc'h !) hag o pediñ 
ac'hanon da zont 'benn ur sizhun da labourat daou zevezh, er stad-se ne vo ket 
moien da laret ez eo bet roet ma sac'h din, lagata !

Souezhet on bet ivez o welout pegen buan e oa bet roet e respont gant an 
Ao. Lhomme, rener FR3, re vuan d'am soñj evit ma 'vefe ket sioul e spered hag e 
galon. Marsen en devoa santet diriaou, pemzektez 'zo, pa oa deuet d' ober ur 
droiad e Brest, pegen tost e oa an teknisianed ha journalisted ar studio d' ober
dezhañ ar goulennoù emaint o viret gante abaoe pell 'zo. Hag aon en deus ivez an
Ao. Lomme e teufe an dispac'h da ren e-kreiz an ti. Eñ hag a oa bet kaset amañ 
evit lakaat un tamm urzh, sañset. Dont a ra ar gaoz da vezañ hir un tamm, a 
soñjan ; met se dalv ar boan bezañ kontet memes tra, a gav din, rak ma n' eo bet
serret an nor evidon, goude ar pezh a zo bet c'hoarvezet e vo mat kas ar stourm 
war-raok koulskoude evit ar re a zo sañset da zont war ma lerc'h.
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- Ret eo goulenn ma vefe añgajet unan eus ar re a zo o labourat en 

abadennoù brezhonek 'vel ur gwir gazetenner ha ma vefe roet e gartenn 
kelaouenner dezhañ.

- Da c'houde e vo ret reiñ ur c'hontrad da bep hini anezhe ha n' eo ket 
paeañ anezhe diouzh niver an abadennoñ a reont. Ha c'hoazh pa vefe kemeret unan 
bennak eus Kernev Uhel, pe eus lec'h all hag a vefe o chom pell a-walc'h eus 
Brest e vefe ret paeañ e frejoù dezhañ ivez.

... M' ho peus c'hoant da embann pennadoù zo diwar al lizher-mañ e 
c'hellit hen ober, n' eus forzh penaos e vo brudet an afer bremañ. »

Digant G. L., La Teste :

« Meur a wech 'm eus soñjet skrivañ deoc'h, met n' oa ket c'hoazh re vat 
ganin ma brezhoneg. Dreist-holl, me 'zo eus Bro-Wened, tost d'an Oriant. Tout an
dud em familh 'zo o chom du-se, nemedon ; evit gounit va bara, me 'zo aet kuit 
pell. Etrezomp e reomp gant ar yezh wenedek. Honnezh 'zo un tammig disheñvel d' 
ho hini war Al Liamm.

N' eus forzh. Spi em eus lenn gant kalz plijadur ur gelaouenn e brezhoneg 
penn-da-benn. C'hoant am befe memes tra kavout e-barzh pennadoù-skrid e gwenedeg
gant Loeiz Herrieu da skouer. »

Digant an Dll M. B., Douarnenez :

« Me ' gav dedennus-tre Al Llamm, zoken ma 'm eus ket amzer a-walc'h da 
lenn anezhi penn-da-benn.



Un dra vat eo embann testennoù nevez evel pezh-c'hoari ar Vro Bagan. 
Emichañs e vo kendalc'het ho labour mat ganeoc'h. Morse ne vo re a gelaouennoù e
brezhoneg. »

Digant an Dr P. G. :

« Lennet em eus, e niverenn diwezhañ Al Liamm, lizher an Aotrou R. M., 
anezhañ ur gwenedour feuket, ha feuket bras, gant barnadennoù F. B. (Fañch 
Broudic) er gelaouenn " Brud Nevez " a-zivout implij ar raganv-gour.

Ur gwall varner eo F. B., neuze. Barrek da varn n' eus forzh petra.

E glevet em eus o lakaat « izeloc'h eget an douar » levr diwezhañ Markale 
(" Histoire secrète de la Bretagne ") ha, tost war an hevelep renk, Istor Breizh
Yann Brekilien keit ha ma oa meulet gantañ, « douget d' an neñv » Yannick Guin 
gant e " Histoire de la Bretagne de 1789 à nos jours - Contribution à une 
critique de l'idéologie nationaliste ". E bal, da Yannick Guin, a oa lakaat anat
n' eus diazez ebet evit ur vroadelourezh vreizhat, pezh ne oa ket ken diaes-se, 
a-hend-all, war bouez un tamm sigotadenn : lezel a-gostez ur pemzek kantved 
bennak eus hon Istor da deurel evezh ouzh an daou ziwezhañ hepken !

Ul lamm am boa graet o klevout meuleudioù Fañch Broudic. »

484
Digant J. E. M., Neath, Kembre :

« Emaon eta e Bro-Gembre abaoe ur miz. Chom a ran e kontelezh " Glamorgan 
" e-lec'h ez eus kalz a labouradegoù war an eoul du pe war an houarn. Saotret-
tre eo ar vro-se. Moged a zo en oabl. Flaerius eo an aer.

Implijet e vez ur bochad tud du-se, Kembreiz, Iwerzhoniz ha Saozon. Neuze,
kemmesket eo an dud amañ. Abalamour da se ne vez ket komzet mui ar c'hembraeg 
du-se. Komzet e vez dreist-holl war ar maez. Kroget 'm eus da studiad anezhañ. 
Bep sizhun ez an da " Maesydderwenn ", ul lise a-ziwar ar maez. Du-hont e vez 
komzet gant an holl dud gant ar re gozh kenkoulz hag ar vugale vihan. Tu a zo 
d'ober studioù e kembraeg hepken. Er skinwel hag er skingomz e vez implijet kalz
ar c'hembraeg hag e vez skrivet ar panelloù-straed e kembraeg hag e saozneg.

Ur broad eo Kembre evit ar Gembreiz ha naturel-tre eo an dra-se evito. « 
Breizhveuriz da gentañ ha Kembreiz ». A-hend-all n' eo ket brudet-tre " Plaid 
Cymru " ha darn vrasañ an dud a seblant bezañ a-du gant Breizh-Veur unanet.

Brudet eo Breizh du-se dre ar " Jonided onion " pe " chony onions " - un 
den gant ur boned war e benn, gant ur marc'h-kouarn karget gant onion un den hag
a c'hell lavarout un nebeut gerioù e kembraeg - eo evito ur Breizhad. Mont a ra 
ar Jonided onion dreist-holl e-harz an traoniennoù e-lec'h m' eo rik ar 
c'hembraeg. En istor Kembre int, evel m' en deus lavaret un deiz ur C'hembread.

Un dra all. D' am soñj n' eo ket ken brav ar sevenadur du-se hag e Breizh.
N' eus ket kement a strolladoù nag a arzourien hag e Breizh... Koulskoude ez eus
muioc'h a vuhez gant ar c'hembraeg eget ar brezhoneg.

Setu eta amañ ul lizher hir. Emaon amañ abaoe ur frapadig ha n' hellan ket
sevel ur varn c'hoazh diwar-benn an dud hag ar vro.

Pellik 'zo e oa bet goulennet diganin dont da glevout ul laz-kanañ 
kembraek. Pedet o deus ac'hanon da ganañ tonioù e brezhoneg. Plijet-tre int bet.
Goulennet o deus diganin ivez kanañ tonioù Nedeleg e brezhoneg. Asantet 'm eus, 
rak d' am soñj ez eo un doare da lakaat an dud da anavezout sevenadur hor bro.» 

Digant B. G., Lanhouarne :

« Evit ar wech kentañ e skrivan deoc'h, peogwir 'm eus gwelet niverenn 



diwezhañ Al Liamm gant ur c'hamalad ha kavet 'm eus anezhi disheñvel diouzh ar 
c'helaouennoù all. Setu ma kasan deoc'h ar chekenn-mañ da baeañ va c'houmanant 
kentañ.

Digant M. an E., 78124 Mareil :

« Setu amañ ur chekenn evit ma c'houmanant d' ho kelaouenn Al Liamm. 
Plijus-tre am eus kavet an niverenn hoc'h eus kaset din-me, hag intereset on bet
gant ar pennadoù am eus lennet : skrivet int en ur brezhoneg aes ha talvoudus, 
ha moulet int en ur feson gaer.
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Digant P. F.. 67200 Strasbourg :

« Lennet am eus ho kelc'hgelaouenn evit ar wech kentañ, ha gant plijadur. 
Burutellañ am eus d' ober, diwar-benn glanded ar gerioù. Da skouer, pa skriv D. 
Milmicher (e " Studiañ an emsav ") « sokiologiezh» , « psikologiezh », « 
psikiatriezh» e vez aroueziet gant Kreizenn Imbourc'h Sturyezhouriezh « 
kevredadouriezh », « bredoniezh » (eneoniezh e geriadur Roparz Hemon), « bred- 
klañvouriezh ».

Ne gavan ket mat re a c'herioù amprestet digant ar galleg.»

Lama Meur, 34, Av. Mgr Mouezy, 35100 Roazhon, a skriv deomp hag a c'houlenn ma 
vije embannet al lodenn-mañ eus e lizher :

« C'hoant am eus da sevel ul levrenn war draoù al liorzh o vezañ m' emaon 
e penn rann al liorzhoù en ur stal vras e Roazhon. Piv a c'hellje kas din 
gerioù, krennlavarioù hag all war binvioù al liorzh (re implijet gant an dorn 
kerkoulz ha gant ur c'heflusker), kleñvedoù ar plant hag an doareoù da bareañ 
anezho, an traoù implijet evit gwellaat an douar, an douar graet gant brug, an 
douar graet gant delioù, an doareoù da hadañ ha da blantañ, ar rouedoù orjal, ar
binvioù implijet evit troc'hañ, imboudañ ha me 'oar-me ?

Ul levrig all am eus kroget da sevel ivez, diwar ar c'hlezeiata (an 
eskrim, sportoù gant armoù heñvel) ; ma 'z eus tud barrek war an danvez, pe tud 
o deus kavet gerioù ha krennlavarioù en ur lenn kozh levrioù e c'hell ar re-se 
kas din keloù... »

Priz ar C'huzul Etrevroadel

Priz ar C'huzul Etrevroadel evit kendalc'h ar yezh vrezhonek a zo bet roet er 
bloaz-mañ da Erwan ar MENGA evit e levr " Breuriezh Vreizh 1790 " bet embannet 
gant " Nature et Bretagne ". Chomlec'h ar Gevredigezh a zo 11.13 Parvis de St 
Gilles 1060 Bruxelles, Belgie.

O klask titouroù war an " Johnies "

Abaoe ur c'hantved ez a Bretoned da c'hounit o bara dre werzhañ pennoù-ognon e 
Breizh-Veur. Anavezet mat e vezont dre an enezenn a-bezh ha lesanvet e vezont " 
Johnies". Dont a ra an darn vuiañ anezho eus korn-bro Rosgov ha Kastell-Paol hag
ur mare zo bet ma oant tost da 2 000 oc'h ober ar vicher-se. Da get ez a bremañ 
ha ne chom nemet un ugent bennak anezho e Breizh-Veur a-bezh, en o zouez daou 
hepken e Bro-Gembre ha mont a raint war o leve a-benn nebeut.

An Ao. Gwyn Griffiths en deus dastumet ur bern titouroù diwar-benn an " Johnies 
" hag emañ e soñj sevel ur studiadenn pe ul levr diwar o fenn. Emañ ivez e soñj 



dont da Vreizh ar bloaz a zeu e-pad meur a sizhun evit studiañ ar gudenn a-dost 
ha laouen e vefe da gejañ gant " Johnies " aet war o leve hiziv. Laouen e vefe 
ivez da gaout keleier, istorioù, dielloù, danevelloù war ar Vretoned kalonek-se 
a yae da c'hounit o buhez pell diouzh o bro. Klask a ra ivez keleier war 
beñseadenn an " Hilda ", ar vag aet d' ar strad gant ur bern " Johnies " e-
kichen Sant-Malo e derou ar c'hantved (a-raok 1919 hep mar ebet).

An holl re o defe c'hoant da skoazellañ hor mignon kembreat a c'hell skrivañ (e 
brezhoneg, kembraeg, saozneg pe c'halleg) da : Gwyn Griffiths, 2, Holywell Rd - 
Tonteg - Pontypridd - Mid Glamorgan - Cymru.
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Ul levr kembraek diwar-benn Breizh 

Embannet e vez ur bern levrioù kembraek bep bloaz, levrioù a bep seurt, en o 
zouez levrioù beajoù ha touristelezh. E dibenn 1977 e teuio er-maez ul levr 
diwar-benn Breizh. Daou levr kembraek diwar-benn hor bro a oa bet embannet endeo
gant Ambrose Bebb da vare ar brezel. " CRWYDRO LLYDAW " a zo bet savet gant an 
Ao. Gwyn Griffiths, ur c'helaouenner yaouank eus BBC Cymru, hag a anavez mat hor
bro. Ur pikol levr, 300 pajenn ennañ hag ivez ur bern luc'hskeudennoù.

Gwerzhet e vo 5,95 lur saoz (war-dro 54 lur gall).
Embanner : Christopher Davies, 4/5 Thomas Row, Swansea SAI INJ.

Ar re o defe c'hoant da brenañ al levr-mañ pe da gaout keleier war al levrioù 
nevez, ar pladennoù hag ar c'helaouennoù e kembraeg, a c'hell skrivañ da : Oriel
Bookshop, 53, Charles Street - Caerdydd CF1 4ED (Cymru), pe da : Siop y triban, 
11, Wyndham Arcade - Caerdydd (Cymru).

Kelaouennoù

Degouezhet eo ganeomp niverenn 12 Skrid. Ur gelaouenn liesskrivet eo hag an holl
bennadoù, koulz lavarout, a zo diwar zorn tud yaouank hag a ro deomp 
troidigezhioù, danevelloù ha barzhonegoù. Bez' ez eus ivez adembannadurioù a bep
seurt (Drezen, Riou).
Koumanant evit 4 niverenn : 30 lur. P. Denis, Le Ris, Ploare, 29100 Douarnenez -
c.c.p. 1499 51 Rennes.

War niverenn 117 Hor Yezh e c'heller lenn ur studiadenn gant Mark Kerrain : " E 
Sant Nigoudenn, Teo Michel ". Kregiñ a ra gant un nebeut gerioù diwar-benn ar 
vro hag he foblañs ha warlerc'h ez eus pennadoù kaoz bet enrollet ha kanaouennoù
eus bro Sant-Nigoudenn.
Koumanant evit 4 niverenn, liesskrivet : 40 lur. - P. Denis, c.c.p. 1499 51 
Rennes.

Studi hag Ober, niverenn 22-23, liesskrivet. Enni e kaver studiadennoù relijiel 
(Mister ar C'hrist hag e vezañs el liturgiezh ; Doare padus ar speredelezh 
relijiel e Breizh), geriaoueg ar Bibl ha notennoù war levrioù ha kelaouennoù e 
galleg koulz hag e brezhoneg gant Maodez Glanndour.
Priz an niverenn : 12 lur (+ 10 % evit ar mizoù-kas). Dim. St Gal de Poñs, 22700
Louannec - c.c.p. 51 940 Rennes.
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Imbourc'h, niverenn 92, liesskrivet. Ur pennad diwar-benn ar varksouriezh hag ar
gristenien, studiadennoù a bep seurt ha danevelloù diwar-benn levrioù gallek, 
brezhonek pe gembraek.
An niverenn 99 a zo diwar-benn James Bouille, nevezer an arz brezhon. Skrivet eo
bet gant Herve Lanndiern.
Ar gelaouenn a zo miziek. Koumanant : 40 lur. - Y. Ollivier, c.c.p. 1534 25 N 



Rennes.

Degouezhet eo ganeomp an eil war-lerc'h eben niverennoù 14 (Ebrel 1977) ha 15 
(Mae 1977) Keleier an Naoned. Kavout a reer enne, dreist-holl, pennadoù diwar-
benn ar broioù estren ha pennadoù istor.
Koumanant : 50 lur, 10 niverenn, skeudennet stank. - Gwenola Rossinyol, 11, rue 
de l'Ascension, 44700 Orvault.

Ar gelaouenn Breiz, moulet, a zalc'h da embann 4 bajennad brezhoneg " Dihun ". 
Gallout a rit kas pennadoù berr ha fentigelloù d'ar rener : J. C. Bozec, Hent 
Treourgat, Gwiproñvel, 29290 Saint-Renan. - Koumanant : 25 lur, c.c.p. 144 67 R 
Rennes.

Pluriel a zo ur gelaouenn e galleg, enni pennadoù war gudennoù ar minorelezhioù.
6, rue de Tournon, 75000 Paris.

E Le Combat Socialiste, kelaouenn ar PSU e Breizh e c'heller lenn bep gwech ur 
pennad e brezhoneg gant Treleger ha pennadoù evel al lizher da rener FR3 Breizh 
diwar-benn stad ar radio da geñver afer R. Richard.

E niverenn 392 La Bretagne Réelle ez eus barnadennoù war gelaouennoù e galleg ha
pennadoù war gudenn yezh Breizh-Uhel. Koumanant : 30 lur - c.c.p. 754 82 Rennes.

Niverenn 7 Bretagne a grog gant ur strobad barzhonegoù berr e brezhoneg gant 
Yann-Ber Piriou. Ar peurrest a zo e galleg. Moulet eo ar gelaouenn ha dont a ra 
er-maez peder gwech ar bloaz.
Koumanant : 45 lur - c.c.p. 305227 R.

Ur gelaouenn sizhuniek nevez eo Tribune. Plediñ a ra dreist-holl gant armerzh 
Vreizh. Bannoù treset e brezhoneg gant Tudu a zo bet en niverennoù kentañ ha 
pennadoù diwar-benn al levrioù hag ar c'helaouennoù brezhonek. Koumanant-bloaz :
180 lur, B.P. 604, rue du Dr. Picquenard, Z.I. de l'Hippodrome, 29195 Quimper.

" Carn ", kelaouenn ar C'hevre Keltiek

Ur gelaouenn drimiziek eo, embannet e saozneg hag e yezhoù keltiek. Ul liamm eo 
etre ar broioù keltiek. Ar c'houmanant a zo 20 lur. Sekretour evit Breizh : 
Jakez Derouet, Route de Quimper, Bourg, Pluguffan 29500.
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Geriadurioù

Geriadur Jules Gros, " Dictionnaire Breton-Français des expressions figurées " a
zo bet adembannet gant Levrdi Giraudon. Ennañ e kaver skouerioù ha troioù-lavar 
bet dastumet e Bro-Dreger. - Priz : 75 lur. Librairie Giraudon, 30, rue de 
Keranpont, 22300 Lanuon.

" Catholicon Jehan Lagadeuc " (embannadur Jehan Calvez, Landreger 1499) a zo bet
embannet gant ur c'hinnig hag un digoradur war brezhoneg ar XVvet kantved diwar 
zorn C. J. Guyonvarc'h. - Priz : 210 lur - P. Le Roux, B.P. 574, Rennes - c.c.p.
293 68 Rennes.

Levrioù diwar-benn Breizh

" Aux origines du nationalisme breton ", div levrenn embannet gant 10/18 gant 
Bernard Tanguy. Setu adarre un oberenn war stultenn Fañch Gourvil hag ar chaloni



Falc'hun, bet skrivet gant unan eus e ziskibled diwar-benn o enebour bras : 
Kervarker. Ar spered a zo heñvel, da lavarout eo enep-broadelour breizhat. Al 
levrenn unan a zo ur studiadenn gant B. Tanguy hag en eil e kaver oberenn 
Kervarker " Essai sur l'histoire de la langue bretonne " ha notennoù gant an 
oberour.

" Notre terre promise " gant Tudual Kalvez a zo un dastumad barzhonegoù gallek 
ha brezhonek. Embannet eo bet gant Kendalc'h.

Yann Fouere en deus skrivet un diverrañ eus istor an Emsav " Mouvement breton " 
eus 1800 betek 1976 (Nature et Bretagne).

" Histoire de la nation française " gant Glaoud Planson ha Erwan Koshaneg a zo 
ur studiadenn yen hag un tamm diwar-c'horre bet embannet gant " La Table Ronde "
(Identités).

Da geñver 500 vloaz ganedigezh Anna Vreizh (1477-1977) ez eus bet embannet ul 
levr bandennoù treset. Ar skrid a zo gant Jorda ha Ronan Caerleon hag an 
tresadennoù gant Hoel. Ed. Pat Draig, Plabenneg.

Morvran a zo o paouez embann " Histoire de la Révolution en Bretagne " levrenn 
unan gant A. du Chatellier. Pevar levr a vo en holl. En hini kentañ ez eus 244 
pajenn. Priz : 75 lur.

Al levrioù all bet embannet gant Morvran a zo " Histoire de la Réunion de la 
Bretagne à la France " gant an Ao. Irail (58 lur) ha " Voyage dans le Finistère 
en 1829, 1830 ha 1831 " gant J. F. Brousmiche (75 lur). Morvran, B.P. 22, 
Berrien, 29218 Huelgoat.
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Pladenn Stivell :

" 'Raok dilestrañ - Avant d'accoster "

Degouezhet eo ganeomp skouerenn vrezhonek-gallek pladenn diwezhañ Stivell, bet 
enrollet e Kernev-Veur. Kenderc'hel a ra ar c'haner gant e hent. Disheñvel-tre 
eo ar bladenn-mañ diouzh ar re all bet savet gantañ. Araokour eo Stivell e-
keñver sonerezh kerkoulz e-keñver komzoù hag e-keñver ar ster a ro d' ar stourm 
a ren dre ar sonerezh.

Setu perak n' emañ ket an holl a-du, pell ac'hane, a-zivout talvoudegezh ar 
bladenn-mañ (Gw. " Le Peuple Breton " niv. 167- 168). Menoz Alan Stivell diwar-
benn an doare da sevel ur bladenn a zo disheñvel diouzh hini ar ganerien all. 
Evitañ ez eo ar sonerezh un arm politikel e servij ar stourm e Breizh ha kelenn 
eo a seblant bezañ pal ar bladenn-mañ. Savet eo e doare ul levr ennañ div lodenn
: 1) Hon amzer dremenet (Ar Gelted kozh, An emsavadegoù, Dispac'h Bro-C'hall, Ar
brezel pevarzek) ; 2) Hon amzer a-vremañ (Da Ewan, e vab, Y. K. Kernalegenn, 
Gwriziad difennet, Nav breton 'ba' prizon), da lavarout eo darvoudoù ar 
bloavezhioù diwezhañ.

Evel-henn ez echu lodenn gentañ ar bladenn :
« An dispac'h a zo bremañ, tuchantik ' vo trec'hus
Ba' bloavezhioù pevar-ugent ' vo tu sevel ur bed eürus. »

Kavout a reer eta testennoù kanet ha re all komzet hag eilet gant sonerezh. 
Diaes eo barn doareoù nevez hag a feuk an dud dre ret, da gentañ, dres dre ma'z 
int divoutin. Ur bladenn o tisplegan Istor Breizh ez eo. Ar menoz a zo dedennus-
tre, met, d' hor soñj, ez eo un dra diaes en deus klasket Stivell seveniñ, ha 
marteze ne glot ket an doare gant ar pal. Ar yezh, an distagadur implijet, evit 
ar brezhoneg evel just, ne vo komprenet nemet gant un niver bihan a 
vrezhonegerien. Ar galleg unvan avat, a vo komprenet gant an holl. Pa 'z eo ar 



pal kelenn, ez eo ret bezañ komprenet gant ar muiañ a dud posupl. An holl 
vrezhonegerien a dlefe bezañ gouest da intent, siwazh, ni hon-unan hon eus poan 
a-wechoù.

Deomp-ni e seblant ar pennadoù kanet evel ar re gomzet bezañ heñvel ouzh 
pennadoù tennet eus ul levr istor. Penaos ober a-hend-all ? N' omp ket boaz da 
glevout seurt pozioù kanet :

« Daou mil a' pemp kant bloaz (sic) zo Kultur ar Gelted kozh oa o fewa 
(sic)

War lod brasañ an Europa (sic), lorc'h 'bet hon eus o lar an dra-se. »

Kalonek eo eus perzh Stivell bezañ aet war hent ar stourm politikel, daoust 
dezhañ gouzout ne blijo ket d' an holl, anat eo, e zoareoù. Klask a ra poblekaat
Istor Breizh hag ar stourm e Breizh dre ar sonerezh hag ar c'han.

Siwazh ez eus kalz a fazioù er skridoù hag ez eo diaes kompren ar c'homzoù. 
Alies ez eo divlaz, d' hor soñj, an doare da lenn an testennoù ha n' eo ket 
splann a-walc'h ar mouezhioù kennebeut, daoust ma santer e teu ar menozioù eus 
don kalon ar c'haner.

Ar c'homzoù-se hon eus poan ouzh o selaou. Her gouzout a ra mat Stivell pa lavar
er ganaouenn « Nav Breton 'zo " ba " prizon ».

« Ma ga'it ma c'hanaouenn, him bleunioù barzheg tener
Soñjet ba' re 'zo " ba " prizon, a zo c'hotoz newamzer (sic). »

Piv a gavo ur respont da enebiñ ouzh ar pezh a lavar ?
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Kregiñ a ra ar bladenn gant ar ganaouenn « Ar Gelted kozh », ar c'haner o vezañ 
eilet gant ur bagpipe skosat hag ur sitar. Diouzhtu war-lerc'h, gant ul lusk 
disheñvel, e klever « Ar Vritoned 'barzh inis Breizh ». Amañ c'hoazh e vo kavet 
souezhus marteze ar sonerezh : tablas (taboulinoù indian), sonerezh tredan ha 
sintetizer. « Rouantelezh Vreizh » eo titl ur ganaouenn drant hag a seblant 
deomp bezañ bet savet war skouer tonioù a gan merc'hed Inizi Hebridez pa reont 
tweed (danvez). Mesket eo al luskoù, sioul ha drant tro ha tro, mesket ar 
sonerezh a-wechall gant ar sonerezh a-vremañ.

Unan eus an tammoù en deus plijet deomp ar muiañ a zo « Dugelezh Vreizh ». 
Sonioù " digenson " a zo ennañ, hag e c'hoari ar sonerien gant binvioù n' int 
bet morse implijet evit ar sonerezh vreizhat : ar c'hrommhorn.

A bep seurt binvioù a glever eta, ur saxotenor, ur gitar-boud hag all. Hir eo 
listenn ar sonerien o deus harpet Stivell da sevel ar bladenn ha da veur a hini 
e seblanto souezhus meskaj sonerezhioù ar bed. Deomp-ni en deus plijet.

Daoust d'ar rebechoù a c'heller ober da bladenn diwezhañ Alan Stivell, dreist-
holl evit al lodennoù dibunet, e c'heller lavarout ez eo un enklask, un taol-
arnod deut da vat hag a c'heller lakaat war ar memes live ha « Renaissance de la
harpe celtique » pe « E Langoned ».

Komzoù ar Pab ouzh eskibien Bro-Gembre

Kaset eo bet deomp, troet e brezhoneg, komzoù. H. T. S. ar Pab Paol VI ouzh 
eskibien Bro-Gembre, bet degemeret gantañ d' ar 7 a viz Gwengolo e Castel 
Gandolfo pa 'z int deuet " ad limina" (testenn saoznek).

Breudeur enorus,

Ur blijadur eo deomp ho tegemer hiziv da geñver ho kweladenn " ad limina 



apostolorum ", c'hwi hag a zeu ag an Iliz a zo e Bro-Gembre. Ho saludiñ a reomp 
evel ar bastored fiziet enno gant ar Spered Glan paskañ an tropell en ur vro 
m'he deus ar vuhez kristen en em zispleget kaer, daoust d' an niver bihan a 
gatoliked bremañ.

Dellezek a zoujañs eo amzer dremenet ho pro a zo bet kristenaet a bell 'zo, 
kerkent hag an eilvet kantved gouez da d-Tertulianus ha da Origenes. Nag a bet 
anv illur a gaver en istor an Iliz Katolik en amzerioù kentañ e Bro-Gembre p' 
edo en he bleuñv ar vuhez-manac'h : Sant Dewi, paeron Gembre, Sant Asaph, Sant 
Teilo ! Ouzh roll an anvioù-mañ eo dav stagañ re ar Sent hag ar Santezed a 
anavezomp dre an anvioù-lec'h o tegas da goun ilizoù kozh bet lakaet war o anv.

491
Diwezhatoc'h ivez eo bet birvidik ar Feiz Kristen e Bro-Gembre en amzerioù a 
drubuilh. Sant Richard Gwyn ha Sant Dafydd Lewis, a douez re all, a oa daou eus 
daou ugent merzher Bro-Saoz ha Bro-Gembre bet lakaet ganeomp war roll ar Sent 
c'hwec'h vloaz a zo, a ziskouezas pegen feal e oant ouzh Sez Roma.

Bepred ez eus bet Kembreiz e Roma. Nag a veleien a zo bet stummet amañ evit 
servijout e Bro-Gembre. Ar Skolaj saoz ha kembreat, m' int bet stummet ennañ, a 
ziskouez ez eus bet atav llammoù etre Bro-Gembre ha Sez Roma abaoe pevar 
c'hantved.

Joa a zo ganeomp o c'houzout pegen birvidik eo an Iliz en ho pro hiziv ; ar 
skolioù katolik o vont war-raok ; niver ar gloareged o kreskiñ ; ar strolladoù-
pediñ niverus. Kement-mañ a zesteni splann eo bev ar Feiz.

Ouzhpenn-se ez omp laouen o welout e vez graet gant ar c'hembraeg, yezh kozh hag
illur, da heul eil goursened Vaticano, el liderezh. Spi hon eus e vezo tu da 
genderc'hel muioc'h-mui gant an hent-mañ.

Brudet eo Bro-Gembre evit ar c'han. Ra vezo bepred kalonoù ar re emaoc'h en o 
servij leun a veulganoù ! Ra vezo katoliged Bro-Gembre skouerioù a vuhez eeun, a
feiz virvidik hag a c'hoanag gredus. Ra zeuio traoniennoù glas ha pro gaer da 
vezañ splannoc'h-splann dre vuhez an dud a vev eno enno.

En ur gemenn d' hor mibien ha d' hor merc'hed karet a Vro-Gembre e pedomp evito,
e roomp a wir galon dezho ha deoc'h-c'hwi, Breudeur enorus, hon bennozh abostol.

PAOL VI.

E koun Fañch Even, drouiz Kar E Vro (" Al Liamm ", niv. 183) 

Mat en deus graet Fañch Tremel addegas da soñj eus Fransiz Even. Dre ma oa noter
e oa kontet evel unan eus pennoù bras kêr Landreger.

E skol an Itron-Varia, skol merc'hed dalc'het abaoe tri c'hant vloaz gant 
Leanezed ar Groaz, e oa e deir merc'h er skol. Ar re-mañ gant o anvioù brezhonek
rik, - ar pezh a oa rouez-tre d'ar c'houlz-se -, a lakae ar familh-se da vezañ 
anavezetoc'h a-se. En abeg da se eo e c'helle, moarvat an Aotrou Even, kinnig d'
ar skol, levrioù bugale Gwalarn. Da seurez klas ar Santifikad eo e vezent roet, 
dezhi d' o ingaliñ etre ar merc'hedigoù, a oa anezhe, evit ar pep brasañ, o tont
eus ar parrezioù tro-dro da Landreger hag holl o c'houzout ar yezh. E klas ar 
seurez-mañ e veze lakaet ar skoliadezed da lavarout bemdez o fedennoù e 
brezhoneg ; fellout a rae d' ar seurez-se sur mat e talc'hfent d' o lavarout 
goude er gêr. D' ar c'houlz-se ivez e veze ul lodenn vrezhonek en arnodenn an " 
Diplôme Diocésain " : skrivañ, lenn ha kontañ. Setu perak, moarvat e rae ar 
seurez, gwech an amzer, un tamm dre laer, ur gentel vrezhoneg. Hag e dibenn ar 
bloaz e roe, evel priz, er c'hlas, ul levrig e brezhoneg. Met n' eo ket d' ar re
o deveze skrivet ar gwellañ, evel ma kredfed, met d' ar re o deveze graet ar 
gwellañ o dever istor Bro-C'hall ne lavaran ket...
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Fransiz Even en doa ul levraoueg, unan eus ar re binvidikañ enni al levrioù 
brezhonek. E-pad ar brezel diwezhañ e oa bet renket mat gant an Doktor Dujardin.
Traoù brezhoneg an Aotrou Even a zo en ul levraoueg e Brest. Prenañ a rae dek 
skouerenn eus kement levr brezhonek a veze embannet, o sikour en doare-se an 
embann. Prenañ a rae pladennoù zoken, daoust ma n' en doa « kleurc'h » ebet evel
ma lavare.

Aet war e leve, e laboure bemdez war ar yezh (gerioù dreist-holl). Dastumet en 
doa ivez krennlavarioù, troioù-lavar ha gerioù bet klevet gantañ gant ar 
vrezhonegerien a zaremprede e studi.

Broudet en deus sur mat, Jarl Priel da sevel pezhioù-c'hoari a veze c'hoariet 
alies e Landreger ha tro-war-dro, zoken er c'houentoù.

Emañ e vez e bered kozh Landreger, ur bez bet savet diwar un dresadenn bet graet
gant Maodez Glanndour.

Y. an D.

Festival de la chanson de Rennes 

Dalc'het e vo eus an 10 betek ar 16 a viz Genver. Un tamm disheñvel e vo ar 
gouel-se eus pezh a oa a-raok ar Festival de Variétés. Bez' e vo abadennoù-noz, 
abadennoù er c'hafedioù, reoù all er skolioù.: Ur plas bras a-walc'h a vo roet 
da ganerien Vreizh, peogwir e tle dont : Alan Allanic, Annkrist, Baz-Hir, Gerard
Delahaye, Gerard Ducos, Diaouled ar Menez, Yvon Etienne, Patrik Even, Melaine 
Favenneg, Katell, Kerguiduff, Yvon Ar Menn, Maripol, Guy Monfaur, Kristen 
Nogues, Soazig ha Rozenn, Youna Trevien. Abadennoù a vo e holl garterioù ar gêr.

Galv 

Mignoned Yann Kel Kernalegenn, aet da anaon d' an 29 a viz Gwengolo war dachenn 
an arme e Ti-Vougeret, o deus lakaet sevel en e eñvor ur maen kizellet warnañ 
gant un arzour breton, ar pozioù-se bet skrivet gant Anjela Duval evit Yann Kel 
da zevezh e varv :

« Halegenn yaouank, savet e-tal ar feunteun, 
An dour a vuhez-se skuilhet evit ar Vro, 
A raio da Vreizh un nerzh nevez.» 

Lakaet 'vo ar maen-se war e vez da geñver ur vanifestadeg a vo divizet 
diwezhatoc'h an deiziad anezhi. Evit skañvaat hor frejoù, e vo goulennet sikour 
diganeoc'h. An arc'hant 'zo da gas da :

Comité Yann Kel - Talbodec - 29130 Baye.
(Compte 29121 Caisse Rurale et Urbaine de Clohars-Carnoët.)
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Ur gevredigezh evit ur fiñskeudennerezh broadel

Anavezet mat eo Fulub Durand (eus Ar Baol) dreist-holl abalamour d' e levrioù 
divyezhek " Le Livre d'Or de la Bretagne " ha " Breizh hiziv ". Ouzhpenn se en 
deus graet kalz a filmoù, ha krog eo bremañ d' ober reoù diwar-benn Breizh : da 
skouer " Le Pays blanc " war ledenez Wennrann hag ur film all e brezhoneg penn-
da-benn (gant istalbennoù gallek).



Evel just, ez eus kudennoù arc'hant hag a vir outañ da gas e striv da benn ken 
buan ha ma houlfe. Gant se ez eus bet krouet nevez 'zo ur gevredigezh a vo he 
fal gwerzhañ en a-raok tikedoù da welout ar film brezhonek-mañ (10 lur pep 
hini). Pa vo bet gwerzhet 2 000 diouto e c'hello ar film bezañ diskouezet.

An arc'hant hag al lizhiri a zo da gas da : Patrick Isambard, 33 bis, rue des 
Ormeaux, 35100 Rennes. - (Lakkat ouzhpenn, mar plij, ur golo-lizher timbret ha 
chomlec'hiet).
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Ur sell war 1976 : Du Kerzu

2 a viz Du. - D' an ospital e vez kaset 5 emsaver korsikat, toullbac'het e Lyon,
ha kroget ganto ur stourmnaon betek ar marv.

3 a viz Du. - Ar gouelini a blij kalz dezho debriñ meskl. Hogen ne blij ket tamm
ebet da veskledourien kêr Sant-Brieg o deus goulennet e vije lazhet ar c'hozh 
laboused-se. Gwell eo gortoz al lanv du koulskoude.

7 a viz Du. - Tro titailhoù Dinan eo da vezañ lakaet da darzhañ gant an F.L.B.

- 400 ezel en deus Kuzul Etrevroadel Difenn ar Yezh Vrezhonek, tud eus pep korn 
ar bed anezho.

8 a viz Du. - N'eo ket 354 den a zo bet lazhet gant gouarnamant an Apartheid, 
evel ma oa bet kemennet, met 350 den hepken, abaoe derou ar bloaz. Disterat tra.

- 6 emsaver eus ar vro-mañ a vez kaset da S.R.P.J. Roazhon da vezañ enklasket 
diwar o fenn.

9 a viz Du. - Klemm a ra Bodadeg ar Sonerion dre ma koll sonerien ampart, kaset 
d' an harlu, en abeg d' an dilabour.

- 2 garr ar Skinwel gall TF1 a vez lakaet da darzhañ e Bastia.

10 a viz Du. - Un oferenn penn-da-benn e brezhoneg a vez lidet e koun Yann-Kel 
Kernalegenn e iliz Sant-Aoustin Roazhon.

11 a viz Du. - Emrenerezh da Gorsika a c'houlenn François Pinelli, kuzulier 
rannvro.

12 a viz Du. - Diouzhtu-dak e tiskler Prefed Korsika eo faltazius ha droch-
pitilh mennoz Pinelli.

14 a viz Du. - Da heul diskleriadenn daer ar Prefed, ti ha karrnij Pinelli a vez
lakaet da darzhañ e Bastia, gant un Iskis a strollad, " Mouvement pour la Corse 
Française " anezhañ.

15 a viz Du. - Plantet e vez en toull un implijad eus ar P.T.T. a harze al 
lizhiri bet kaset da vurev an R.G. (rann an D.S.T.). 

17 a viz Du. - Ar maout a ya gant strollad an emrenerien e Bro-Gebek.

19 a viz Du. - Laouen bras ez omp da gemenn deoc'h eo bet roet Priz Bras 
Becassine 1976 da zDanielle Gilbert gant arzourien Breizh. Meritet mat he doa 
kement-mañ abaoe ken pell 'zo m' emañ o c'hoari he furlukinez er skinwel gall. 
Hor gourc'hemennoù kalonek dezhi.

20 a viz Du. - Enrique y Tarancón, eskob Madrid, a nac'h lidañ un oferenn e koun
Francisco Franco.



25 a viz Du. - 2 vicherour a oa marvet war ur chanter e Roazhon warlene, o 
kouezhañ eus un tour 8 metrad. Prosez rener ar chanter a zo o paouez echuiñ : 
500 lur a dell-gastiz en deus da baeañ. Buhez un den a dalv nebeut a dra !

27 a viz Du. - Dont a ra er-maez troidigezh " Antigone " gant Youenn Olier.

15 a viz Kerzu. - Ul lestreoul nevez a ya d' ar strad - n' eo ket e kêr Sant-
Brieg evit brasañ displijadur ar veskledourien - met e-tal Gwaien, da saotrañ an
aodoù tro-dro, betek Douarnenez, ha da lazhañ al laboused-mor.
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6 a viz Kerzu. - Ti Lagadeg a ra war-dro tachenn-embregiñ ti-Vougeret, a vez 
lakaet da darzhañ daou chanter anezhañ, e Plougastell-Daoulas hag e Brest, gant 
an F.L.B.

9 a viz Kerzu. - « Poent kregiñ gant eil pazenn hon dispac'h sevenadurel » a 
skriv Alan Stivell war c'holo e bladenn diwezhañ : " Trema 'n Enez ".

11 a viz Kerzu. - « Digor eo hent an emrenerezh evit hor pobl. Anat eo hon eus 
graet, ni kanerien, ul labour a bouez bras da lakaat an dud d' en em soñjal », a
ziskler Gilles Vigneault o tont da ganañ du-mañ.

18 a viz Kerzu. - Setu 3 mizvezh m' emañ dek emsaver euskarat kaset en harlu da 
Enez Yeu. 60 C.R.S. a vez gopret d' ober war o zro (!). Ul lizher a vez kaset da
vinistr gall an diabarzh o c'houlenn pegeit e pado. Sinet eo gant implijidi, 
artizaned, pesketourien, menec'h, gant rener ar skol hag an aotrou person. Mont 
a ray Jil Servat da ganañ evit an holl (zoken evit ar C.R.Sed).

20 a viz Kerzu. - Er memes koulz e vez skrapet ur greantiour pinvidik eus 
Renteria (Euzkadi) gant emsaverien an E.T.A.

- Ti-an-harzoù a vez lakaet da darzhañ gant an F.L.B. e kêr Sant-Malo.

21 a viz Kerzu. - E Lyon eo e vez barnet an 22 emsaver korsikat bet lakaet war o
c'hont bezañ c'hwezhet an tan en ur Boeing 407, en Ajaccio e Gwengolo. Nac'het 
eo bet outo kaout alvokaded d' o difenn.

22 a viz Kerzu. - Kuit a ribouladeg e predva an ofiserien e Roazhon ! Da darzhañ
eo bet lakaet gant an F.L.B. Da heul an darvoud mantrus, eo bet ispilhet ur 
pikol gouloù a-us d' an nor vras. Er mod-se e vo gwelet mat hiziviken ar 
pakadoù-bam (pakadoù-baoum) a vez ingalet gant tud 'zo e-kerz an noz.

23 a viz Kerzu. - 100.000 den a zo plantet en toull a-ziwar abegoù politikel ha 
relijiel e Bro-Iran hervez enklask Amnesty International.

28 a viz Kerzu. - Emsaverien all eus Breizh a vez degemeret a-zoare e toulloù-
bac'h ar C'hallaoued evit gouelioù dibenn-bloaz. Lezet e vint da vont e derou 
1977.
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Roll ar Pennadoù

Embannet gant AL LIAMM - Bloavezh 1977 (180-185) -
Anvioù an oberourien renket hervez urzh al lizherenneg
(184/362 a dalvez : niverenn 184, pajenn 362)

BARZHAZ BREIZH
Son al leur nevez 181/103

BARZHIG (Ernest ar)
En-dro d' am ugent vloaz 184/362 
En-dro d' am ugent vloaz 185/464

BAUDRY (Jili)
Ma kouezhan em zremenvan (tr. Añjela Duval) 181/100

DARWICH (Mac'hmoud)
Kartenn anv (tr. Herve ar Beg) 180/22

DENEZ (Per)
Istor ur banne te (tr. s.o. Adolf Rudnicki) 184/347

DIDROUZ
Ar goumoulennig wenn 185/449

DIOLIER (Per)
Tra dister eo 185/434

DISANV
Ma chelljen-me kanañ laouen 183/252

DUVAL (Añjela)
Ma kouezhan em zremenvan (s.o. Jili Baudry)

ERHEL (Jean-Yves)
Istor ur banne te (s.o. Adolf Rudnicki) 184/347 

FEIZ HA BREIZ
Bosenn Molenez 181/153 

GALL (Per ar)
Ar pilpouserezh 180/42
Ar skouerennig-vag 182/179

GLANNDOUR (Maodez)
Gwerz Fant ar Morelleg 181/101 

GOW (Yeun ar)
Eñvorennoù 180/16
Eñvorennoù 181/112
Eñvorennoù (dibenn) 182/185

GRUG (Joran ar)
Ar bed 185/438 

GWERNIG (Youenn)
Loargann 185/429 

HEMON (Roparz)
Ur geriadur unyezhek 181/135 
Istor Breizh (s.o. La Borderie)



HINCKS (Rhisiart)
Ur sell ouzh buhez hag oberennoù J. Saunders Lewis 181/126

HUON (Ronan)
1 023 koumananter 185/427
Salud, marmouz kozh 185/440

HUON (Tudual)
Kleñved Jord A 181/104 
An embann e Kembre 183/283

JOUET (Ph.)
Marsoñj 185/439

KASEM (Samic'h el)
Ar muzelloù troc'het (tr. Herve ar Beg) 180/22 
Gortoz ac'hanon (tr. Herve ar Beg) 180/24 
En 11vet kantved (tr. Herve ar Beg) 180/25

KERVELLA (Anna-Gwenola)
Roll ar pennadoù bet embannet war Al Liamm etre 1966 ha 1975 (kendalc'h) 180/57

KERVELLA (Frañsez)
Da glokaat Eñvorennoù Yeun ar Gow 181/123 
Prientiñ ur skrid evit an embann 184/399

KERVELLA (Goulc'hen)
Rakskrid da " Ma c'helljen-me kanañ laouen " 180/252

KERVILIO (Eflamm)
Pa glasker didouellañ 180/70 
Al levrioù :
Robert LAFONT, Autonomie de la région à l'autogestion181/155 
Alfred SAUVY, La fin des riches 181/155 
Claude CHAMPAUD, le Séparisianisme 183/323 
Xavier GRALL, le Cheval couché 184/410

KIDNA (Sten)
Me a garfe bout . 181/99

KIVIJER
Dibenn-sizhun 180/3

KOLLO ( Maoris ar Ch)
Stourm Yann-Vari Perrot en-dro d'ar Bleuñ-Brug 185/456

KONGAR (Kenan)
Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik 182/210 
Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik 183/296 
Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik 184/378
War hent Kergidu 183/296 
Al levrioù : Naig Rozmor, Karantez ha Karantez 183/324

KREAC'H (Guy)
25 bloaz skol vrezhonek 185/478

LA BORDERIE
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 180/53 
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 181/140 
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 182/220 
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 183/307 
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 184/389



LANNDIERN (Herve)
Penaos ec'h adkavas Debauvais e levrioù (tr. Roc'h Vur) 182/199

LATIMIER (Herve)
Roll ar pennadoù bet embannet war Al Liamm etre 1966 ha 1975 kendalc'h) 180/57

MILMICHER (D.)
Studiañ an emsav 183/286

PIRIOU (Yann-Ber)
Posubl eo dit 183/251 
E donvor da bep skiant-vat 185/436
Beg ar storlok 185/437

ROC'H VUR
Penaos ec'h adkavas Debauvais e levrioù (s.o. Herve Lanndiern)

RUDNICKI (Adolf)
Istor ur banne (tr. J.-Y. Erhel ha Per Denez) 184/347

SKIRIOU (Youenn)
Kudenn Balestinia 180/26

TILLENON (Yann)
Yann-Kel 184/352

TREMEL (Fañch)
E koun Fañch Even 183/294

UHEL (Fañch an)
Markiz Tromilin 182/203

X...
Al levrioù : Ar c'havr hag he mennoù-gavr - Tri femoc'h bihan - Ar bisig kollet 
- Keneiled vat (br. gant Tugdual Klevez) 181/157


	AL LIAMM 180
	DIBENN-SIZHUN
	EÑVORENNOÙ
	Barzhonegoù-stourm a Vro-Balestinia
	KUDENN BALESTINIA
	Ar pilpouzerezh
	ISTOR BREIZH LA BORDERIE
	Roll ar Pennadoù bet embannet war Al Liamm etre 1966 ha 1975
	Pa glasker didouellañ
	NOTENNOÙ
	Hor Mignoned
	Kañv
	Marv div vrogarourez
	Profoù
	936 c'houmananter
	Hor c'hef evit 1976
	" Micher " lennerien Al Liamm
	Niverenn 179 " Al Liamm "
	Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh
	Lizhiri
	Priz Lennegel Langleiz
	En enor da gentañ Priz Langleiz
	Oaled Sant Erwan
	Kudenn ar chekennoù e brezhoneg
	Etrekeltiegezh
	Brezhoneg e Grenoble evit estrenien
	Priz ar Skingomz
	Embannadurioù
	Geriadur deveradurel ar brezhoneg
	Pemp pladenn nevez
	Kelc'h Sevenadurel " Ganeoc'h " eus St-Germain- en-Laye
	Ur sell war 1976


	AL LIAMM 181
	Me a garfe bout
	Ma kouezhan em zremenvan...
	Gwerz Fant ar Morelleg
	SON AL LEUR NEVEZ
	KLEÑVED JORD A...
	EÑVORENNOÙ

	DA GLOKAAT EÑVORENNOÙ YEUN AR GOW
	Ur sell ouzh buhez hag oberennoù J. Saunders Lewis
	Ur Geriadur Unyezhek
	ISTOR BREIZH LA BORDERIE
	Al levrioù
	NOTENNOÙ
	Hor Mignoned
	Kañvoù
	Profoù
	945 koumananter
	Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh
	Kemenn
	Lizhiri
	Staj-studi Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien
	" Crash-Course " Skol-veur Breizh Uhel
	Kenwerzh
	Buhez foran
	Keleier
	" Breizh Santel "
	Embannadurioù
	Iliz ortodoks Breizh
	Kemennadenn
	Ul levr skeudennaouet e brezhoneg eeun embannet gant " Imbourc'h "
	Reizhadennoù da ober e geriaoueg " Yezhadur Bras ar Brezhoneg "
	Bannoù treset
	Ikastolak
	Anvioù-lec'h reizhet
	E-touez ar c'helaouennoù
	Levrioù " Al Liamm "
	Davet un " dimeziñ " etre ur gêr a Vreizh hag ur gêr a Vro-Gembre
	Pobl Vreizh
	Galv da zifenn hor Gwir Natur da vout sebeliet hervez hor giz
	Ur sell war 1976 : Meurzh-Ebrel


	AL LIAMM 182
	Ar skouerennig-vag
	EÑVORENNOÙ
	Penaos ec'h adkavas Debauvais e levrioù
	Markiz Tromilin
	Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik
	ISTOR BREIZH LA BORDERIE
	NOTENNOÙ
	Hor Mignoned
	Kañvoù
	Profoù
	1 000 koumananter er bloaz-mañ ?
	Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh
	Priz " Al Liamm "
	Lizhiri
	Klask a reer ...
	Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien 1977
	Kampoù-hañv " Emglev an Tiegezhioù "
	Brest - Buhez " Oaled Sant Erwan " e 1976
	Lizher digor
	Sturiennoù " Emglev an Tiegezhioù "
	Ar stourm war an dachenn e Bro-Lannuon
	Gouel an Unvaniezh
	Anna Vreizh war vannoù treset
	Kemenn
	Un embannadur a bouez
	Tezenn doktorelezh Per Denez
	Deiziadur 1978
	Myrddhin hag Andrea ar Gouil e Bro-Japan
	Barzhonegoù
	Embannadurioù
	Levrioù
	Ur varzhoneg kozh
	Kudenn ar chekennoù e brezhoneg
	Ur sell war 1976 : Mae - Mezheven


	AL LIAMM 183
	Posubl eo dit
	Ma c'helljen-me kanañ laouen
	An embann e Kembre
	Studiañ an Emsav
	E KOUN FAÑCH EVEN
	Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik
	War hent Kergidu
	Al levrioù
	NOTENNOÙ
	Hor Mignoned
	Profoù
	954 c'houmananter
	Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh
	Lizhiri
	Lizher a Vro-Bolonia
	Deiziadur godell Al Liamm
	Embannadurioù Al Liamm
	Evezhiadennoù diwar-benn notennoù " Emgann Kergidu " ( Lodenn gentañ )
	Roll ar pezhioù-c'hoari bet embannet gant Al Liamm
	Priz lennegel Langleiz 1977
	Kelaouennoù
	Levrioù
	Gouel ar Brezhoneg
	Kamp etrekeltiek ar Vrezhonegerien
	Strollad c'hoariva Karaez
	Ur film brezhonek : " Marc'h Du "
	Devezh Langleiz e Gwened
	Bodadeg ar Vretoned divroet
	Sonerezh ha kanoù-pobl Breizh e Bro-Japan
	Skolioù-mamm " Diwan "
	Pladennoù
	Prosez an F.L.B.
	Ur sell war 1976 : Gouere - Eost


	AL LIAMM 184
	Istor ur banne te
	YANN-KEL
	En-dro d'am ugent vloaz
	Un damsell war istor Stadoù Unanet an Amerik
	ISTOR BREIZH LA BORDERIE
	Prientiñ ur skrid evit an embann
	Al Levrioù
	NOTENNOÙ
	Hor Mignoned
	Kañv
	Bloaz ha kantved
	Profoù
	969 komnananter
	Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh
	Ar skrivagnerien yaouank hag " Al Liamm "
	Lizhiri
	Emrenerezh Katalonia
	Priz " Al Liamm "
	Deiziadur godell Al Liamm
	Levrioù Al Liamm
	Carn
	C'hoariva Roparz Hemon
	Nevez embannet
	Ar brezhoneg er vuhez foran : un enklask
	Emdroadur
	Kartennoù-post divyezhek
	Ur sell war 1976 : Gwengolo - Here


	AL LIAMM 185
	1 023 koumananter
	Loargann
	Tra dister eo
	E donvor da bep skiant-vat
	Beg ar storlok
	Ar Bed
	MARSOÑJ
	Salud, marmouz kozh
	Ar goumoulennig wenn
	Stourm Yann-Vari Perrot en-dro d'ar Bleuñ-Brug
	En-dro d'am ugent vloaz
	" 25 BLOAZ SKOL VREZHONEK " EVIT BREIZH HAG AR RE GLAÑV
	NOTENNOÙ
	Hor Mignoned
	Kañv
	Profoù
	1 023 koumananter
	Niverennoù kozh " Al Liamm " e gwerzh
	Lizhiri
	Priz ar C'huzul Etrevroadel
	O klask titouroù war an " Johnies "
	Ul levr kembraek diwar-benn Breizh
	Kelaouennoù
	" Carn ", kelaouenn ar C'hevre Keltiek
	Geriadurioù
	Levrioù diwar-benn Breizh
	Pladenn Stivell :
	Komzoù ar Pab ouzh eskibien Bro-Gembre
	E koun Fañch Even, drouiz Kar E Vro (" Al Liamm ", niv. 183)
	Festival de la chanson de Rennes
	Galv
	Ur gevredigezh evit ur fiñskeudennerezh broadel
	Ur sell war 1976 : Du Kerzu

	Roll ar Pennadoù


