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Retour de la guerre,
gant François Heisbourg,
Odile Jacob, 2021,
213 pajenn, 22,90€

Pa lenner titl al levr e vezer
etre aon ha goapaerezh evit ur
furlukin a gont forzh petra. Ur
wech echu al lennadenn e chom
an aon ha daoust da fent stil ar
skrivagner ne chom ket roud
a c’hoapaerezh. Un ispisialour
war gudennoù ar strategiezh
eo François Heisbourg ha reiñ
a ra bewech fedoù ha daveoù
evit diazezañ e gaoz. Ne soñj ket
din e vefe ret bezañ ali gant e
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vennozhioù met sachañ ’ra hon
evezh war stad ar bed bremañ
ha broudañ da brederiañ hep
bezañ deñved na treiñ da vleizi.
Ur raklavar, pemp chabistr hag
un dibenn a ra danvez al levr.
Setu titloù ar pemp chabistr : La
pandémie, comme accélérateur
de l’histoire ; Chine – ÉtatsUnis : les superpuissances et la
guerre ; La démocratisation de la
guerre ; Un monde sans loi ou le
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piège de Kindle berger 1 ; l’Europe
déboussolée.
Er chabistr kentañ e kaver
pennadoù a-zivout levezon ar
c’hovid war ar saviad yec’he
del, evel-just met ekonomikel
ha politikel ivez : dizingalde
rioù gwashoc’h c’hoazh, kila
dennoù ar bedelaat war meur
a dachenn, nerzh nevez roet
d’ar vroadelouriezh emgar,
implij ar c’hovid evit ledanaat
levezon broioù zo (Sina, Rusia,
h.a.), kemmoù er politikerezh
ar Stadoù o reiñ arc’hant forzh
pegement, distro nerzh ar
Stadoù, levezon war an demo
kratelezh ha kempouezioù geo
politikel bresk ar bed... Lakaet
en deus an holl gemmoù-se da
vont kalz buanoc’h.
En eil chabistr e vez studiet

1 Anv ur c’helenner ekonomiezh
eus an MIT hag en deus skrivet
e 1973 ul levr : The World in
depression, 1929-1939. Evitañ
e oa deuet enkadennoù ar bloa
vezhioù 1930 eus ar fed ne
c’helle ket ken ar galloud brasañ
(Breizh-Veur) ren an traoù ken
ha ne felle ket d’ar galloud a oa o
sevel (Stadoù-Unanet Amerika)
kemer e blas. An dizurzh en
deus roet tu da c’halloudoù
etre ha nann-demokratel (evel
Alamagn Hitler) da gemer ar
plas ha da gas ar bed d’ar saviad
a anavezer.

pishoc’h stad geopolipolikel ar
bed. Dihun chaovinour Rusia,
reizhiadoù chaovinour en ur
bern broioù, dizurzh dañjerus e
reter ar Mor Kreizdouar breze
lioù liesseurt, Stadoù-Unanet
gwanaet dreist-holl goude
Trump met o chom kreñvañ
galloud ar bed, kresk spontus
Bro-Sina koulz war dachenn
an ekonomiezh ha nerzh hec’h
arme... An enebiezh etrezo ha
Bro-Sina ha zo bremañ ahel stra
tegel ar SUA, gant saviad arva
rus-kenañ statud Taiwan. Kom
pren a reer kemmoù sell ar SUA
e-keñver Europa. Evito emañ an
traoù pouezusañ er Mor Habask
bremañ. Distabilded ha dañjer
un tamm partout, disheñvelkaer eus saviad prantad ar
“brezel yen”.
Gouestlet eo an trede chabistr
d’an doareoù armeoù, d’an
armoù nevez ha da dachennoù
nevez ar brezel. Iskis eo lenn
ez eo “demokratekaet” ar brezel
ha “boutinekaet”. Ma chom ar
brezel afer an holl (kalz muioc’h
a siviled eget a soudarded a vez
lazhet en holl brezelioù abaoe
pell) n’eo ket afer ar Stadoù
nemetken : pobloù o sevel met
ivez strolladoù n’eo ket o fal sevel
ur Stad evel Al-Qaïda. Komzet e
vez eus “brezel digemparzh” ;
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nerzh ar re wanañ e-keñver tek
nologiezh a oa o youl. Bremañ
gant an araokadennoù e c’hell
kalz aozadurioù kaout armoù
modern marc’hadmatoc’h. N’eo
ket ken an digempouez ar pezh
a oa. Evit chom mestr e tle ar
broioù kreñvañ bezañ bepred en
a-raok e-keñver teknologiezh ha
kaout trawalc’h a dud stummet
hag a vinviji ker spontus (listri,
kirri-nij...) evit ober ganto.
Hervez an aozer ne vo ket tu
d’an armeoù koazhañ ken er
bloavezhioù a zeu. Peseurt plas e
vo hini ar broioù “etre” er bed-se.
Doareoù nevez d’ober ar brezel
evel ar siberargadoù liesseurt a
cheñch ivez an traoù. Risklu
soc’h-risklusañ eo e c’hellfe
bezañ treuzet ar bevennoù etre
ar siberbrezel hag ar brezel “gwir”,
nukleel peurgetket. Kalz broioù
o deus ar vombezenn atomek,
misiloù dreist herrek a c’hellfe
(Mach 10 - dek gwech tizh ar son)
tizhout Pariz en ugent munut o
tont eus Moskov. Ha komzet e
vez eus misiloù a c’hellfe tizhout
Mach17. An egor e-unan zo deuet
da vezañ un dachenn vrezel. Ur
bed distabil abaoe disac’hadeg
ar sistem soviedel, kalz muioc’h
a aktourien disheñvel, armoù ha
tachennoù liesseurt, un diben
naderezh nukleel lakaet en arvar
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zoken evit ar re a grede he doa
talvoudegezh, un toullad lec’hioù
er bed ma c’hellfe ur brezel kre
giñ... Ne ro ket se ur sell gwell
welus war hon dazont.
Er pevare chabistr e pouezer
ur wech ouzhpenn war ar fed
n’eus “reolenn c’hoari” ebet hag
e krou kemm an hin abegoù
nevez d’ober brezel. Er pempvet
ez eus kaoz eus stad Europa,
divarrek da vont pell a-walc’h
war hent an unaniezh evel m’eo
bet gwelet gant enkadenn ar
c’hovid pa ouzer n’hellfe bro
ebet en em zifenn ma vefe
ur brezel bed. Titouroù, hag
evezhiadennoù e-leizh a gaver ha
prederiadennoù war an dibaboù
a c’hellfe Frañs ober. Abeg ebet
da grediñ en un dazont lugernus
el lodenn-mañ kennebeut.
En dibenn e c’heller lenn
« Les guerres de toute nature
seront
désormais
l’horizon
incontournable de la vie de nos
sociétés, et cela vaut aussi pour
notre continent. » Ha goude
« Certes tout n’est pas aussi noir
que laisse supposer cette synthèse.
» Lakomp. N’eo ket gwall
galonekaus memes tra.
Ur wech bet lennet seurt levr
e chomer badaouet. Daoust
d’an titouroù resis hag-eñ e
tleer bezañ a-du gant an holl
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dielfennadurioù ? Da’m meno
ez eo “nann” ar respont met
n’eo ket un abeg evit chom hep
gwelet an traoù evel m’emaint
ha kaout ur preder demokratel
war an danvezioù-se. Siwazh
ne welan ket kalz politikerien o
kaout c’hoant en ober. Ar riskl
bras eo bezañ bleniet gant ul lobi
savet gant an embregerezhioù
bras hag an armeoù e diavaez
eus pep diviz demokratel. Unan

eus perzhioù ul levr evel Retour
de la guerre eo reiñ deomp,
keodediz, c’hoant d’emellout
eus seurt danvezioù daoust d’o
ferzhioù teknikel hag un tamm
spouronus. Ha ma vefe tu da
soñjal en un doare all da welout
an traoù : kengred ha nannfeulster...

Jésus-Christ Président,
gant Luke Rhinehart,
galleg gant Francis
Guévremont,
Aux Forges de Vulcain, 2020,
458 pajenn, 20€
E romant Fedor Dostoievski,
Ar vreudeur Karamazov, e
c’heller lenn parabolenn pe
dremmegañ an Inkizitour Meur
ma tispleg hemañ d’ar C’hrist
deuet en-dro war an douar perak
e tle kon
daoniñ anezhañ d’ar
marv peogwir e lakafe en arvar
ur sistem diazezet, sañset, war e
gomzoù met o klotañ gant
“natur” Mab-den ha n’eo ket
uhelvennadoù dibosupl da
dizhout. Er romant-mañ e kaver

un tem heñvel met kontet gant
kalz fent.
Ne zeu ket ar C’hrist war an
douar met divizet en deus, gant
aotre E dad, en em staliañ en
ene un den a c’halloud evit
klask lakaat an dud da vont war
un hent a glotfe gwelloc’h gant
ar pezh en doa kemennet dezho.
Rak dipitet spontus eo gant o
emzalc’h. Dibab a ra George
Bush, unan eus galloudusañ tud
ar blanedenn. Da gentañ e vlein
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anezhañ ha goude e teu tammha-tamm Bush d’ober e-unan an
traoù hervez kelennadurezh ar
C’hrist. 46 chabistr a zo el levr.
Berr int peurliesañ. Fentus eo
deskrivadur oberoù prezidant
Stadoù-Unanet Amerika a-zi
vout ar brezel en Irak, Palestina,
budjed an armeoù, ar sistem
yec’hed... Fentusoc’h ha kri
soc’h eo deskrivadur emzalc’h e
guzulerien, ar bezprezidant,
ministr an armeoù... Lakaet e
vez war wel pilpouserezh don
tud a ra van kaout talvoudoù
kristen met ne reont nemet
sikour ar re binvidik ha tagañ
gant feulster ur bern broioù war
digarez redek war-lerc’h spon

terien, brezel ar Mad enep an
Droug... Kavet em eus dreist ar
chabistr 41 ma tremen Bush
dirak ur bodad bredvezeien
karget da lâret ez eo sot-nay...
C’hoarzhin a reer kalz, glas
a-wechoù, dreist-holl er fin rak
gellout a rit divinout penaos
ec’h echu an traoù...
Ouzhpenn ar 46 chabistr e
kaver ur ger digeriñ : an diviz
etre Jezuz hag E Dad ma asant
hemañ d’ar raktres en un doare
goapaus. Daou bennad klozadur
a gaver ivez, unan war an douar
hag unan all en Neñv pa zistro
Jezuz dipitet evit klevet E Dad o
lâret : « Lâret ’m boa dit ! Evelse emaint, an dud... »

Mon rond-point dans ta
gueule, Portraits de
gilets jaunes,
gant Sandrine Kerion,
La Boîte à Bulles, 2021,
160 pajenn, 19€
Ul levr bannoù-treset eo
Mon rond-point dans ta gueule
met unan sokiologel ha politikel
daoust ma lâr Sandrine Kerion
n’eo na kelaouennerez na sokio
logourez. Kemeret he deus
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perzh en emsav ar jiletennoù
melen e Breizh, en Aodoù-anArvor ha c’hoantaet he deus
diskouez ar pezh he deus bevet
hag ar pezh zo bet bevet gant un
toullad eus he c’henstourmerien.
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Kavet e vez el levr eta, ur pen
nad savet ganti ha nav foltred
bet savet goude hir a atersaden
noù. Disheñvel eo pep istor hag
an abegoù o deus kaset pep hini
war ar c’hroashentoù-tro hag er
manifestadegoù. Bep tro e kaver
an diaesterioù evit bevañ gant ur
gopr pe ul leve dister, ar fae
graet war an dud vunut gant ar
re a zo pinvidikoc’h, desketoc’h
pe o deus bet muioc’h a chañs,
ar santimant ez eo direizh ar
gevredigezh ha divarrek ar
renerien da zegas diskoulmoù.
Ne varn ket an aozerez an dud a
daolenn. Lodennet he deus
ganto an ezhomm d’en em
sevel, ar spi e vije tu da cheñch
an traoù, hag an disouezhenn
a-benn ar fin. Ur blaz un tamm
trenk zo gant dibenn pep poltred
daoust ma lâr an holl ez eo bet
ar prantad-se un dra a bouez
evito, o deus desket traoù, kejet
gant tud hag alies kendalc’het
da stourm en ur mod all. An
dibab da chom hep barn a ro
nerzh d’an testenioù. Un arm eo
an oberenn evit stourm ouzh ar
rakvarnioù a glever amañ hag
a-hont diwar-benn an emsava
deg hep aozadur ebet nag ideo
logiezh unvan ebet ha moarvat
tonket abalamour da se da
c’hwitañ. Ur bern mennozhioù

un tamm koumoulek, dislavaroù
e-leizh. Ma oa un toullad tud
eus an tu dehoù pellañ e oa
kalzik a dud kentoc’h a-gleiz pe
ekologour. Holl en em santent
trapet en ur gevredigezh na ro
nemet ur plas dister dezho.
Kavet e vez el levr ur preder
a-zivout an taerder e-keñver an
diavaez met en emvodoù dia
barzh ivez. Lakaet en deus ar
feulster lod da bellaat diouzh an
emsavadeg.
Danvez evit ur preder digor
diwar-benn ul luskad ken lies
seurt ha ken arouezius eus stad
ar gevredigezh. Doujañs a gaver
evit an dud poltredet en oberenn
hag ar c’hoant klask kompren
anezho zoken ma ne vezer ket
a-du gant o doare da welet an
traoù.
Daou dra a-raok echuiñ : ur
rakskrid gant Yvan Le Bolloc’h
a gaver e penn-kentañ ha
bannieloù Gwenn-ha-Du a-hed
al levr...
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Macron,
nationaliste banal ?,
gant Ronan Le Coadic,
Yoran embanner, 2022,
114 pajenn, 11€

Domaj eo ne vefe ket bet tu
da embann ar pennadig-mañ
a-raok an dilennadegoù met ne
cheñch netra e-keñver talvoude
gezh labour Ronan.
Unan eus perzhioù dibar an
enklask eo n’eo ket diazezet war
prederiadennoù skolveuridi
a-zivout personelezh Emmanuel
Macron met war dielfennadur
resis ar prezegennoù bet distaget
gant ar Prezidant e-pad ar bloa
vezh 2020 ha skignet war ar
pellwel : temoù, stumm da gon
tañ an traoù ha gerioù implijet.
Dedennus-tre eo an digora
dur. Petra eo ar “vroadelou
riezh” ? Goude bezañ gwelet ez
eo disheñvel-tre ar ster roet d’ar
ger gant an “dud” (war ar
rouedadoù gallek), nac’hus
peurliesañ, hag ar ster roet gant
ar skiantourien daoust ma n’eus
ket un emglev etrezo evit un
termenadur boutin (pp.15-18).
Ouzhpenn, ne zleer ket meskañ
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broadelouriezh ar Stadoù bras
hag hini ar minorelezhioù
(p.18).
Displegañ a ra Ronan an
dibaboù graet gantañ a-zivout ar
meizad (pp.18-19). Diskouez a
ra nac’h an enebiezh graet gant
kalz (e Frañs dreist-holl) etre ur
vroadelouriezh diazezet war ar
geodedouriezh (hini Frañs) hag
unan diazezet war ur sevenadur
boutin (hini Alamagn). Kalz
tostoc’h int an eil ouzh eben
eget ma kreder. Nac’h a ra ivez
ober un diforc’h a vez graet
alies etre ar vrogarantez (mat)
hag ar vroadelouriezh (fall).
N’eo ket posupl digemmañ ane
zho e gwirionez. Displegañ a ra
er fin petra eo ar vroadelouriezh
“voutin”. Echuiñ a ra o teskrivañ
ar vroadelouriezh a gaver e
kaozioù holl brezidanted Vvet
Republik Frañs. Dielfennadur
prezegennoù Emmanuel Macron
a zeu da-heul. Teir lodenn : an
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danvez, ar strategiezhoù impli
jet, ar furmoù (gerioù, stil...).
Evit klozañ e seblant anat e
kaver e komzoù Emmanuel
Macron holl dechoù boas broa
delouriezh ar brezidanted all
daoust dezhañ lâret bepred n’eo
ket broadelour. Tri zra bozitivel
koulskoude : ne ziskouez morse
an enbroidi evel un dañjer ; ne
dag ket ar broioù all pe Europa ;

morse ne gomz eus kreskiñ
tiriegezh Frañs (evel m’en doa
graet Chevènement a-zivout
Wallonia).
Kavout a reer daveoù ha
notennoù e-leizh e fin al levr.
Aes eo lenn an holl skouerioù
roet a-hed an oberenn evit ober
e soñj. Graet em eus ma hini.
Deoc’h bremañ...
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PETRA NEVEZ ?
PETRA NEVEZ ?

Magali BARON,
Herve LATIMIER,
Emmanuel
PASTORI,
Stefan
CARPENTIER
Herve LATIMIER &&
Malo
Malo BOUËSSEL
BOUËSSEL du
du BOURG
BOURG

War an Hent,
gant Jack Kerouac,
bzhg gant Kristian Braz,
Al Liamm,
452 bajenn, 14€

E-barzh al levr-mañ e vez
kontet buhez Sal Paradise, lesanv
Jack Kerouac. Kontañ a ra ennañ
mareoù a zo eus e vuhez c’hoar
vezet etre 1947 ha 1950. An titl a
zo an diverradenn wellañ eus al
levr. Ar pezh a zo pouezus evit ar
skrivagner hag e vignoned a zo
beajiñ dre Amerika, riboulat,
10

gwelet dremmvaoù dibar, met
ivez kaout darempredoù revel ha
tañva a bep seurt drammoù.
Darempredoù o deus ivez
gant tud a bep seurt, met dreistholl evel ma vez lavaret er pennkentañ : « N’eus nemet ar re foll
a zo tud gwir, tud a zo sot gant
ar c’hoant bevañ. » Hag evit
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gwir e refomp anaoudegezh
gant tud sot, pe iskis d’an nebeu
tañ, evel tudenn Dean Moriarty.
Sal Paradise neuze a blij
dezhañ mont d’ur penn eus
Amerika d’egile en ur c’hoari
biz-meud, pe gant an tren, ar
c’harr-boutin pe gant otoioù e
vignoned. Un digarez eo da vont
en darempred gant tud disheñ
vel, e-keñver orin pe renkad
sokial. Evit ar re o defe c’hoant
da gompren un tamm gwelloc’h
petra eo ar Stadoù-Unanet e vo
al levr-mañ ur vammenn vat.
Kalz gwelloc’h d’an nebeutañ
evit ur bern filmoù amerikan
e-lec’h ne vez ket gwelet an dud
“izel”. Sal Paradise, eñ, a zo o
kejañ ingal gant an dud a vez
lakaet a-gostez gant an hunvre
amerikan, devezhourien mec’hi
kan pe hobos (klaskerien-vara).
Ouzhpenn da se eo sot gant
ar jazz hag ar bebop. Arrouden
noù e-leizh a vo kavet gant al
lenner e-barzh an destenn
e-lec’h ma vez kontet penaos e
vez lakaet an arvesterien da
vont da ouez e-pad sonadegoù
jazz diroll. Dres ar pezh a vez
gwelet e-pad sonadegoù a bep
seurt darempredet gant ar yaou
ankiz hiziv an deiz. An dra-se eo
ivez a vez kontet gant Jack
Kerouac. Penaos e oa en em

gavet ur strollad tud yaouank
goude fin an eil brezel-bed
asambles, o stourm a-enep d’ur
gevredigezh ne blije ket dezhe,
ur gevredigezh a gavent pilpous.
Ne stourmont ket ouzh ar gevre
digezh-se en un doare politikel
avat, met ne asantont ket bevañ
en un doare ordinal kennebeut.
Ha mat eo al levr-mañ ? N’on
ket evit respont deoc’h. Tru
builhet on bet gantañ evit lavaret
ar wirionez. Tud zo a c’hallo
bezañ lakaet diaes gant arrou
dennoù eus an destenn. Plas ar
merc’hed a zo dister a-walc’h.
Implijet e vezont, ha pa vez
skuizh tudenn-mañ-tudenn gant
ur plac’h ec’h a kuit en ur zilezel
anezhi, ha p’en defe bet bugale
ganti. Ha deomp da glask an
awen war an hent !
Evel-se e vo dilezet ur plac’h
gant an haroz e-unan, hep an
disterañ digarez.
Al levr-mañ en deus bet ul
levezon bras-meurbet war ar
Stadoù-Unanet, ha neuze war
nomp ivez, beuzet m’emaomp
gant ar soft power amerikan. Piv
n’en deus ket bet tro biskoazh
da sellet ouzh ur road movie
bennak ? Pa oan o lenn al levr e
soñjen ivez e-barzh tud yaouank
ar bloavezhioù 70 ha zoken
e-barzh ar re yaouank a-vremañ
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o foetañ bro gant o c’hamionoù...
Jack Kerouac en deus roet ar
c’hoant da veajiñ d’ur bern tud
abaoe m’eo deuet maez War an
hent.
Ne varnin ket amañ an
droidigezh, peogwir ne ’m eus
ket lennet al levr e saozneg. Al
lusk kaset gant e frazennoù a ro

ul lusk spontus d’ar romant. Ar
yezh implijet gant Kristian Braz
a zo plijus-tre avat, ha pinvidik.
Da’m meno eo un dra vat da
gement den dedennet gant al
lennegezh lenn ar romant-mañ.
Neuze : Dao ! War an hent !
EP

Dizoleiñ ar broioù balt,
gant Jorj Abherve-Gwegen,
ABER,
148 pajenn, 13€

Na plijus eo deskiñ traoù e
brezhoneg, en tu-hont d’al len
negezh rik. Gant an danevelloùbeaj hor bez tro da zigeriñ hor
prenestroù war ar bed bras, o
tispenn roudoù kezeg-blein Gwa
larn. Dedennusoc’h a se pa vez
anv eus broioù bihan, bihanoc’h
eget Breizh zoken, stadoù dieub
anezho koulskoude, hag izili eus
Unvaniezh Europa abaoe 2004.
N’eus nemet 1,3 milion a anne
zidi en Estonia, 1,9 milion e Lat
via ha 2,8 milion e Lituania, pa
vev tost da 5 milion a dud e
pemp departamant Breizh...
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Ar broadoù bihan a zo kus
tum da vezañ dalc’het dindan
yev broioù brasoc’h ha galloudu
soc’h. Ober a reer anaoudegezh
gant chañsoù ha gwalleurioù ar
broioù balt o klask o hent etre an
impalaeriezhoù amezek. Alese
louc’hoù meur a vro : Danmark,
Prusia, Sveden, Polonia, Rusia
hag an Unvaniezh Soviedel. Ne
voe dizalc’h ar broioù balt evit
ar wech kentañ nemet e 1918.
Pinvidikoc’h a se o sevenadur,
a-fet yezhoù, stiloù, relijionoù,
lennegezhioù pe eskemmoù
kenwerzhel... Ur spered broadel
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kreñv o deus diskouezet Baltiz,
koulskoude, pa voe poent kuitaat
an Unvaniezh Soviedel e 1991.
Neoazh e chom kumuniezhioù
rusian a bouez enno : 6% eus ar
boblañs e Lituania, 25% en
Estonia ha 35% e Latvia. Hag
alies e vez klevet rusianeg er
c’hêrioù bras. Peadra da gom
pren donoc’h plegenn Ukraina
hiziv an deiz. Kement-se a vez
displeget deomp pazenn-hapazenn, diwar hanezennoù
dudius, a-feur ma foetomp bro
e-ser Jorj Abherve-Gwegen, ur

fri-furch anezhañ, hag a oar reiñ
da welout linennoù-stur an dao
lenn diwar taolioùigoù barrlivañ un impresionour. Vilnius,
Riga, Tallinn, ha kalz kêrioù
bihanoc’h a rambreer dirak o
livioù flamm.
C’hoant hoc’h eus da c’hou
zout petra eo “armel ar c’hana
ouennoù”, pelec’h emañ “tuchenn
ar c’hroazioù”, pe abalamour da
betra ez eus bet kont eus “flo
derien levrioù” ? Dizoloit ar
broioù balt !...
MbdB

Ar Gelted Kozh,
3. An ti, ar boued
hag an dilhad,
gant Meven Mordien
hag Abherve,
skeudennaouet gant
Serj Pineau,
An Alarc’h embannadurioù,
126 pajenn, 12,50€
Diazezet eo an trede albommañ war Notennoù diwar-benn
ar Gelted Kozh, evel a-ziagent.
Gouestlet eo hemañ d’an annez,
d’an dilhad ha da voued ar Gel
ted kozh. Skeudennaouet eo al
levr gant tresadennoù puilh Serj
Pineau, hag a zo bet dourlivet ha
reizhet un disterañ, diouzh ret,
evit tennañ splet eus ar pezh hon

eus desket abaoe ma oant bet
savet gant ar grafour. Adkavout
a reer an tresadennoù orin e
gwenn ha du e-barzh lodenn
c’hallek al levr. En digoradur
hag er pennadoù kinnig e vez
displeget berr-ha-berr piv e oa
an oberourien Meven Mordiern
(Reun ar Rouz), Abherve (Frañ
sez Vallée, “Tad ar brezhoneg”).
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Un doare nevez eo, ha pli
jusoc’h moarvat, d’ober e vad
eus un oberenn vrudet, met na
oa ket lennet nemeur. Gant an
tresadennoù hag ar stumm div
yezhek e teu da vezañ digor
d’an holl. Mod-se e raio ar rum
madoù nevez anaoudegezh gant
an irc’hier leuniet gant « pennoù

balzamet an enebourien a stad
uhel lazhet gant ar penn-tie
gezh », en ur lonkañ ur chopinad
kourmi (bier-heiz, coref e
kerneveg). An hent kozh a gas
difazi, an hini a ya drezañ d’e
di...
MbdB

Mont a raio kuit,
gant Goulc’han Kervella,
Skol Vreizh,
94 pajenn, 9€

Ar skizofreniezh, sed un
dodenn ha ne oa ket bet pledet
ganti gant hor c’hoariva e Breizh
betek-henn, din da c’houzout.
Diwar c’houlenn un tad an hini
eo en deus divizet Goulc’han
Kervella sevel ur pezh-c’hoari
evit displegañ eus petra zo kaoz
ha degas un tamm frealz,
emichañs, d’an dud yaouank ha
d’ar gerent lakaet diaes gant ur
seurt kleñved.
Un oberenn forzh du eo
Mont a raio kuit koulskoude.
Klasket e vez diskouez ar fedoù
14

hag ar poanioù en o noazh. Du
evel ar sonjoù a vez ar benn
dudenn triwec’h vloaz o ribotal
en e benn klañv. Du evel poanioù
an tad hag ar vamm, pa glaskont
kompren ha sikour o mab e-pad
seizh vloaz gant ar spi e wellao
dezhañ. En aner. Du evel an
hent hir-meurbet, goude m’en
deus en em zistrujet ar Mab,
a-benn adkavout un tamm sede
roni en tu-hont d’ar glac’har ha
d’ar santad a gablusted. Ne ’z a
ket kuit ar c’hleñved ha ne ’z a
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ket kuit ar boan, en desped da
skoazell an dud tro-dro.
Ar Mab a soñj dezhañ ez eus
tud war e lerc’h o klask e lazhañ.
Strivoù a ra, e-giz an holl dud
en-dro dezhañ. Met kreñvoc’h eo
ar c’hleñved. Un tamm sklêrijenn
a zo e penn an hent koulskoude,
a-drugarez da vazalm an amzer,
a-drugarez d’ar vignoned ha gant
skoazell an diskoulmerez kuden
noù, ar vredoniourez. Sioulaat a
ra an tad, tammig-ha-tammig.

Gouest e vo da sevel e chouk evit
bevañ gant e c’houli.
Dre daolennoù berr hag eeun
ez eomp war-raok. Rust a-walc’h
eo an doare da zegas an traoù.
N’eus ket anv a c’houdreiñ.
Embannet fraezh e vez fromoù
ha soñjoù an tudennoù. Ken garv
ha ken gouez hag ar wirionez o
stekiñ ouzh an nor a-daol-trumm.
Nerzh ar c’homzoù bev eo.
Nerzh ar c’hoariva.
MbdB

Gwenneien an
aotrou Skouarneg,
gant Michèle Simonsen
& Magali Le Huche,
bzhg gant Mark Kerrain,
Embannadurioù Sav-Heol,
30 pajenn, 12€
Mark Kerrain a oar diskoa
chañ levrioù dibar evit ar vugale.
Gwenneien an aotrou Skouarneg
a gont troioù-kaer ur c’honifl
« fin, leun a widre hag a ijin ».
Ezhomm en deus an aotrou
Skouarneg eus un tammig
arc’hant evit kas anezhi, met
n’eus gwenneg toull ebet ken en e
bod-espern. Neuze ez a da gaout
al loened tro-dro, o pediñ hag
aspediñ : « Truez, ho pet truez
ouzhin-me ! Prestit din me ho

ped, ul liard da brenañ boued ! »
Brokusted a ziskouez al loened,
ha betek ar chaseour, biskoazh
c’hoazh ! Sed arc’hant dastumet
buan hag aes, ha dispignet ken
buan all. Met penaos ober pa vez
poent resteurel ar peadra ? Lennit
hag e ouiot pegen makiavelek eo
hor sac’h malis...
Istor an aotrou Skouarneg a
zo aes da gompren, adalek daou
vloaz. Kemer a ra harp war azla
varadoù, ken e teu ar bugel da
15

voazañ ouzh framm ar frazen
noù. Plijus ha pedagogel neuze,
ha fentus an tresadennoù.
Dereat ? N’on ket sur, met
c’hwekoc’h a se...

Ar skrid a c’haller selaou
war lec’hienn Kuzul ar
Brezhoneg, war bajenn katalog
Sav-Heol.
MbdB

Poket ’moa d’ur flik,
gant Goulc’han Kervella,
Keit Vimp Bev,
138 pajenn, 8€

Ar c’hwezek danevell a ya
d’ober Poket ’moa d’ur flik a oa
bet embannet war ar gazetenn
Ya ! etre 2016 ha 2020. Rummet
int bet diouzh deir dodenn : an
endro (Kervaria-Lann...) an
temoù politikel ha sokial (Poket
’m boa d’ur flik...), hag ur
c’hleñved-red mil anavezet
(Maela klañviourez...).
Skrivet int bet evit ur sizhu
niek, da lavarout eo, liz d’an
aozer, diouzh degouezhioù an
amzer o tremen, hag evit bezañ
lennet gant lennerien ur gaze
tenn, eleze gant an holl. N’int
ket ken lennegel ha danevelloù
Lara, na ken soutil hag ur
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romant melkonius evel N’eus
ket a garantez eürus neuze. Eus
traoù all ez eus anv. Eus senen
noù savet diwar ur mennozh
prim, un evezhiadenn, un dar
voud heverk bennak. Keleier
eus an amzer-vremañ. Senennoù
pe sketchoù, rak levezon ar
c’hoariva a vez santet dalc’h
mat. Kontadennoù divezel ez
int, aes ha plijus da lenn. Soñj
am eus eus ar c’hentelioù a
vuhezegezh a veze lennet gant
hor mistri-skol gwechall, hag
hor beze kement a blijadur ouzh
o selaou. Goude al lennadenn e
teue amzer ar prederiadennoù
a-stroll. Setu, marteze, pal
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Goulc’han Kervella. Lakaat ar
grennarded d’en em soñjal war
follentezioù hor buhez kempred.
Un tammig digevrin e vint
kavet moarvat. Un tammig re
zigemmesk ar skouerioù-fall
hag ar skouerioù mat, gwechoù
zo, evel er C’hleñved mat. Met
efedus ez int, rak barrek eo hor
c’honter, ken ez eo ! Neuze, grit

anaoudegezh gant tudennoù
komedi-Mab-den Goulc’han
Kervella, ha ne vo ket diaes
deoc’h anavezout hemañ-henn
en-dro deoc’h, pe c’hwi ha me,
ken buan all ! Tud otus, emgar,
aonik, feuls, pilpous, drouk, sot,
hegredik... Ni, Breizhiz a
galon...
MbdB

Oremuz,
gant Loeiza an Duigoù,
skeudennaouet gant
Nathalie Almange,
Keit Vimp Bev,
105 pajenn, 9€

Un ijin puilh, barok ha
dizoujañs a ziskouez Loeiza an
Duigoù. Peadra da blijout d’ar
grennarded. Dav eo din anzav
on bet war var da goll va oremuz
meur a wech e kildroennoù he
breoù... Deuet on a-benn da
adkavout poell va c’hudenn
evelkent. Sally, ar benndudenn,
a zo anezhi ur sorzerez yaouank.
Poan he deus gant he labour
skol. E-kreiz vakañsoù an Holl
sent emaomp. Gwelloc’h ganti

klask ober gant un oremuz evit
diskoulmañ he foelladennoù
jedoniezh. N’eus ken nemet
digeriñ he levr Agripa, bibl ar
sorserezh. Siwazh dezhi, n’eo
ket gwall arroutet c’hoazh.
Kouezhañ a ra eus ar billig en
tan... Ken e ranko krapat betek
an neñv evit laerezh ur pluñv
digant un ael. Sorserezed, aeled,
diaouled ha tud ordin... Ne vefe
ket peurglok an daolenn hep ur
c’hazh ! Kinnig a ran deoc’h
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Fidelio, ar flaper. Ken dis
kramailh hag an tudennoù all.
Meur a zave a gavo neb a garo
en ur lenn Oremuz, eus Jakez
hag ar favenn vurzhudus betek
Harry Potter... Met a-dreñv ar
c’hinkladur boas ha dinoaz-se e
sav goulennoù a ro ar brall da
soñjoù donoc’h. Perak e klask
an aotrou Profitrol, maer
Kerlutig,
kas
abadennoù
gwrac’heta ha bac’hañ ar sorse
rezed en un Izkizva ? Daoust

hag-eñ ez eus un enebiezh
didrec’hus etre glanded ha plija
dur ? Perak ez eo ar vevenn etre
an droug hag ar mad ken dis
plann ha distabil ? Penaos bevañ
o tegemer an holl enebiezhioùse ? Goulennoù dedennus, pa
seller a-dost. Met respontoù
leun a fent a zegas Loeiza an
Duigoù, ken e teuont da vezañ
madigoù. Madigoù kontammet,
evel-just...
MbdB

Marc’hadour livioù,
gant Herve Gouedard,
Al Liamm,
68 pajenn, 6€

Goude bezañ skrivet buhez
skrid Paul Sérusier e pled Herve
Gouedard ur wech c’hoazh gant
istor al liverezh, dre gontañ
buhez un den kalz nebeutoc’h
anavezet : Julien Tanguy. Bet
ganet e 1825 en ur gêriadenn
nepell eus Pledran e oa divroet
da Bariz e 1860, evel ma veze
graet ordinal d’ar c’houlz-se
abalamour d’an dreistpobladur
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ha d’an dienez e Breizh. En un
atalier en doa desket ar vicher a
vraeer livioù, a-raok digeriñ ur
stal war e gont e 1867. Deuet e
oa tamm-ha-tamm da vezañ “an
Tad Tanguy”, mignon ha skoa
zeller un toullad livourien evel
Cézanne, Sisley, Renoir, Pis
sarro, Monet, Van Gogh.
Bamet eo bet Herve Goue
dard, a-dra-sur, gant personelezh
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ha planedenn dreistordinal an
den-se. Deskrivet e vez evel ur
paotr madelezhus, brokus, hega
rat, distag-krenn diouzh an
arc’hant, blaz ar furnez gant e
gomzoù, gouest da anavezout
donezon al livourien vras a
veze, d’ar c’houlz-se, disprizet
o labour. Daoust ma oa anavezet
mat e varregezh hag e guñve
lezh, ha ma rae berzh gant e
genwerzh, ne zeuas biskoazh da
binvidik, rak gwerzhañ a rae
war dle, en desped da rebechoù
e wreg ; ha da reiñ sikour d’an
arzourien e tiskoueze en e stal
taolennoù lezet gantañ e gouestl.
Ur paotr gwirion hag engoues
tlet e oa ivez, pa oa deuet, dre e
gaozeadennoù entanet gant Pis
sarro, da anarkour gredus, betek
kemer perzh er Gumun e 1871,
ha bezañ taolet en toull-bac’h.
Derc’hel a ra an aozer gant
ar goulenn-mañ : penaos e oa
deuet “ur plouezad dizesk a
Vreizh-Uhel” – na ouzer ket
zoken hag-eñ e oa bet er skol –
da vezañ lesanvet “Sokratez ar
straed Clauzel”, ha doujet gant
an holl e metoù an arzourien
barizian ?
Adalek ar penn-kentañ e
anzav krenn-ha-krak e ra diouer
an dielloù, evel ma c’hoarvez
peurliesañ evit an dud paour,

“kuzh ha diglod”. A-zivout
yaouankiz Julien Tanguy e
Breizh, da skouer, ne vez kavet
nemet tri diell : e akta a c’ha
nedigezh, e skrid dimeziñ, hag
akta a c’hanedigezh e verc’h. El
lec’h ma vank titouroù avat e
klask an aozer tresañ poltred an
den yaouank, diouzh ar gen
destenn sokial, diouzh ar vro ma
oa bet desavet, diouzh ar pezh a
sinifie bezañ ur paotrig war ar
maez d’ar mare-se : « Ur vuga
leaj e-kreiz an natur, a-unvan
gant an dud, al loened, al
laboused hag ar gwez, kellusket
gant distro feal ar pevar amzer,
er-maez hañv-c’hoañv... » (p.14).
Pa oa gwiader tad Julien Tanguy,
nezerez e vamm, e tispleg petra e
oa ar micherioù-se, evel ma
tispleg goude pegen dañjerus ha
poanius e oa ar vicher a vraeer
livioù. Hag ar baourentez a oa
lod an holl a zo a-walc’h da
gontañ penaos en doa desket
gwall abred labourat tenn hep
damant d’e boan, hep klemm.
Gant pasianted e klask an
aozer adsevel straedoù Pariz, an
atalieroù e Barbizon hag e
Argenteuil, ranngêr Montmar
tre, kamp Satory ma oa bet
bac’het Julien Tanguy goude
bezañ kemeret perzh en emsa
vadeg ar Gumun. Pa ra diouer
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an dielloù eo istor sokial an dud
dizanv a zeu da stankañ an
toulloù ; a-wechoù ez eo ivez
kened ar vro ha trouz ar mor a
ro mouezh d’ar paotr : « Daoust
hag un den hag a deuas diwe
zhatoc’h da vezañ mignon mat,
skoazeller feal ha kendivizer
aketus brasañ livourien e amzer
a c’hallfe bezañ diseblant ouzh
burzhud al livioù, ouzh marzh
ar mor divent ha lugernus evel
un hunvre ? »
Ken kaer eo an doare
enklask-se hag an danvez
e-unan, se zo kaoz ez eo war un

dro gwir lennegezh ha gwir
labour istor. Gwir lennegezh,
rak stokañ a ra ouzh kevrin an
ene, ha klask a ra empentiñ
buhez diabarzh un den diouzh e
donkadur. Gwir labour istor, rak
ne baouez ket a brederiañ war
an diouer a vammennoù hag an
doare d’ober gante : petra a
chom eus an dud vunut ha paour,
ha penaos reiñ mouezh dezhe ?
Ober a ra e vad eus un danvez
treut a-walc’h evit skrivañ ul
levr berr, speredek, leun a
varzhoniezh, denel dreist-holl.
MB

Poissons d’eau douce
en Bretagne,
gant Stéphane Brousse,
dourlivadurioù gant JeanPierre Guilleron,
Yoran embanner,
144 fajenn, 20€
Kaset en deus Yoran deomp
navet levr ur rummad gouestlet
d’al loened ha d’ar plant a gaver
e Breizh. Gellout a reer lakaat al
levrioù-mañ e-touez al “levrioù
brav” abalamour d’al livadurioù
pe d’an tresadennoù kaer a
gaver enno peurgetket. Goude
un nebeud pennadoù o teskrivañ
20

petra eo ur pesk hag an endro
ma vev ar pesked, e kaver
fichen
noù a-zivout pesk-mañpesk, bep tro gant anv brezhonek
ar pesk. Rannet int hervez o orin
pe o lec’h annez. E fin al levr e
kaver ur c’heriaoueg hag ul
levrlennadur, ul listenn eus
spesoù deuet eus an diavaez hag
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a c’hellfe bezañ aloubus evel ar
c’hazh-dour (silurus glanis), ar
sandrenn (stizostedion lucioper
ca) pevar pesk-kazh-du (ictalu

rus melas) e-touez unnek spe
sad. Ul levr brav ma tesker ur
bern traoù ennañ.
HL

Ma promesse, cuisine et
indépendances,
gant Carole Degouy,
skoazellet gant Manon,
Yoran embanner,
143 fajenn, 19,90€
Ul levr kegin ouzhpenn a
c’heller soñjal. Pevar abeg a ra
eus al levr-se ul levr a dalv’ ar
boan prenañ. Bet eo bet savet
gant Carole Degouy evit ha gant
he nizez, Manon evit sikour
anezhi da vezañ trec’h war al
leukemiezh he doa taget anezhi
pa oa 9 bloaz. Gant pep rekipe e
kaver ur c’hinnig gant Manon.
El levr ez eus rekipeoù vejeta
lian nemetken. Alioù disheñvel

a zo war an doare-se da zebriñ
met mat eo kaout rekipeoù evelse zoken ma ne heulier ket reo
lennoù ar vejetalianed. Gwirioù
al levr a vo roet da deir c’hevre
digezh a sikour ar vugale tizhet
gant krign-bev pe kleñvedoù
grevus-tre. Ouzhpenn ez eo kin
niget brav al levr. Pevar abeg
d’e brenañ eta.
HL
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>> Bremañ (439)
Gouestlet eo teuliad niverenn
439 Bremañ da c’hlad BreizhUhel. Kestell, ilizoù, chapelioù...
hag ar c’hanol evel-just ! Iskis,
spontus, farsus pe vurzhudus :
ober anaoudegezh gant savadu
rioù kozh hor bro a zo splujañ
en hon istor. Krouidigezhioù
Mab-den a zeu da vezañ en
teuliad-se evel ul levr digoret
war e ene.
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En e gronikenn N’eus netra
skianteloc’h e ra Tangi Legavre
ul liamm etre an amzer a-vremañ
hag an amzer-dremenet ivez :
skiantourien Bro-Sina o deus
kavet un doare da gas soudarded
d’an Henamzer en-dro, gant ma
ne chomo nemet ar c’hleze hag
ar goaf evit en em gannañ.
Kaoz a zo eus ar Redadeg el
lodenn Bremañ e Breizh. Ana
vezet eo an darvoud-mañ evit
rastellat arc’hant evit Diwan ha
kevredigezhioù pe strollege
zhioù all o deus ur raktres evit
kas ar brezhoneg war-raok. Er
pennad-mañ e vez degaset da
soñj deomp e ya kalz pelloc’h
palioù ar Redadeg : dre ar bre
zhoneg e vez treuzkaset uhel
vennadoù donoc’h, pouezuskenañ evit ur gevredigezh en
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amzer-dazont... e brezhoneg
penn-da-benn evel-just !
El lodenn Istor ez eer betek
Bro-Normandi... un ugent kilo
metr bennak eus an harzoù, war
roudoù ur gwir deñzor : ur
c’houfrig bihan e kouevr a veze
douget gant ar veleien a-druga
rez d’ur gouriz (hendad ar
“sac’h-bananez” ?). Ur c’hevrin
eo deuet da vezañ p’eo bet
dizoloet roudoù germanek,
keltiek ha latin zoken engravet
warnañ. Pazenn gentañ an
Unvaniezh Europa ?
Ur pennad dedennus a lenner
el lodenn Anavezout ar bed
diwar-benn ar Vapucheed, ur
bobl eus Suamerika, gwallgaset
evel kazi kement pobl ar c’horn-

>> Hor Yezh (308)
Aet eo Erwan Vallerie da
Anaon e miz C’hwevrer 2022,
ha sklaer eo evit Herve Bihan eo

bro-se, abaoe donedigezh Spa
gnoliz gentañ. En arvar emañ ar
sevenadur-se, met stourm a
reont ingal.
El lodenn Bremañ er bed ez
eus kaoz eus ur gêriadenn anvet
San Salvatore di Sinis, e Sar
digna. Ur gêriadenn hep he far
eo rak n’eus annezad ebet, pe
dost. Ha koulskoude e vez kavet
eno ur puñs en iliz a zo bet ul
lec’h sakr abaoe an nuraghi
(XIvet kantved kent J.-K.), hag
adimplijet goude gant sevenadu
rioù all betek kristenien an
Oadvezh Modern.
Evel kustum, e fin ar gela
ouenn, e kavfet rekipeoù lipous
da ginnig d’ho kouvidi.
JO
bet a bouez-bras e labour hag e
zoare da labourat dreist-holl :
« Bez’ rankfe labour Erwan
Vallerie bezañ implijet en un
doare sistematek. » Bez’ emañ
hêrezh Martial Menard war
chouk Herve Bihan goude ma
oa bet fiziet Devri, e labour
geriaduriñ, ennañ a-raok marv
M. Menard. En ur pennadig berr
e ra ur rentañ-kont eus al labour
bet kaset da benn abaoe 2016
« gant skoazell diehan un dornad
tud ».
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Aet eo Erwan Le Pipec da
furchal e dielldi departamant ar
Mor-Bihan ha kavet en deus eno
skridoù o tennañ da Skolaj
Gwened e 1815. « N’eo ket
sermonioù pe testennoù preder
int... lâret e vehe kentoc’h int
poelladennoù pe skridoù-brouil
hed, produet gant danvez bele
ion a-tro o stummadur. » Ur
studiadenn pizh ha resis eo
koulz war ar mod ma oa renket
ar follennoù hag an doare da
stummañ al lizherennoù : ha
poltriji a zo da-heul da zisplegañ
splann an traoù.
Lodenn ziwezhañ ar gela
ouenn, tost da 30 pajennad, a zo

>> Pobl Vreizh (699-700701-702-703)
E lodenn vrezhonek niverenn
699 Le Peuple Breton ez eus ur
pennad war ar Sorserezh e BroSkos. Nevez zo e oa bet divizet
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diwar zorn Herve Bihan diwarbenn an emsav roueelour da
vare an dispac’h e Bro-C’hall,
ha traoù estonus a gaver : « dis
heñvel eo ar retorika implijet e
galleg hag e brezhoneg. Merkañ
a c’heller ivez n’eo ket heñvel
an doare brezhoneg ouzh an
doare galleg. » Testamant Loeiz
ar c’hwezekvet a c’haller lenn
pajenn 32 diwar labour Alan
Durand. Ha pelloc’h un nebeud
gwerzioù eus ar memes mare.
Gwerz ar Frañs delivret, Gwerz
ha Royalistet hac an Armé
Catholiq hag un toullad re all
aeset a-walc’h da lenn.
RH
gant gouarnamant Nicolas Stur
geon e vije didamallet an dud,
maouezed dreist-holl, bet lakaet
da sorserezed, e Bro-Skos. E
1563 e oa bet embannet ar
Witchcraft act ha krog ar pro
sezioù, an tantadoù hag al lazha
degoù. Reolennoù an inkisizion
a veze heuliet. « Embannet e
voe gant ar pab Yann XXII e
1326 e oa gwrizioù diaoulek
gant an hudouriezh hag e c’helle
an hudourien, ar strobinellerien
bezañ barnet evel disivoude
rien, » eme Paol ar Meur.
En Europa a-bezh e voe
gwallgaset an diskonterien pe
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maouezed o devoa galloudoù
hud sañset.
Ar c’henstroll Splann a lak
ar gaoz war an Iberdrola. An
embregerezh spagnolad-se eo a
ra war-dro staliañ rodoù-avel e
bae Sant-Brieg. An embrege
rezh-se a labour war an ener
giezhioù glas met gant doareoù
ar mafia alies mat. Ur c’hoari vil
a vez ganto en Amerika ar Su
evit kas da benn o raktrezoù.
Tri levr a zo bet burutellet
gant H. Latimier ha N. Caouis
sin. Lennegezh Vreizh o tiwanañ
levrenn 1 gant P. Kermoal, Un
den zo marvet, ul levr bannoùtreset troet e brezhoneg hag Ur
Rusianez e Breizh er bloavezhioù
1850.
Ur pennadig zo eo kroget ar
PB da embann e dibenn ar gela
ouenn ur pennad diwar-benn
yezhadur ar brezhoneg : Super
latif et comparatif a oa bet kin
niget en niverenn-mañ.
Niverenn 700 Le Peuple
Breton.
Pennad Paol ar Meur a bled
gant darempredoù kemplez-mat
etre Rusia hag Ukrainia. Ur
pennad-kaoz a zo gant aozerien
Ar Redadeg hag unan all berr
diwar-benn ober stamm e

Breizh, un obererezh boutin ha
disoñjet.
War Enez-Harris, e gwalarn
Bro-Skos, e vez kaozeet ar yezh
gant 70% eus ar boblañs. Un
ensavadur a zo (Urras Ceann
Tuaht na Hearadh) e karg eus ar
glad. Ur gward natur a zo bet
enfredet nevez zo hag hemañ a
ranke komz gouezeleg evel-just.
Div bajennad kaer a zo bet aozet
diwar-benn Maouezed an HenEjipt.
Niverenn 701 Le Peuple
Breton.
Skrivagner, marc’had direol
an awen, sed ar pennad kentañ a
c’haller lenn el lodenn vrezho
nek. « Ne choazer ket ar vicherse evit gounit e vuhez, met
broudet gant an ezhomm kreñv
da skrivañ, » eme P. ar Meur.
Kalz eus ar skrivagnerien o
devez ur vicher all ha merket eo
bet doare kontañ skrivagnerien
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an XIXvet kantved gant ar vicher
kelaouenner da skouer. Anat e
teu merk he micher labourerezdouar war barzhonegoù Anjela
Duval ivez. Uhel eo tregantad ar
gelennerien e-touez ar skriva
gnerien vrezhonek.

Div bajennad a zo gouestlet
da gelc’hiad an dle difin en
Arc’hantina ha sinet eo ar
pennad gant Kadvael Jolived
hag ur bern traoù a c’heller
deskiñ diwar lenn ar pennad-se.
« Da betra o deus servijet an
holl amprestoù-se ? » eme un
Arc’hantinad. « Da leuniañ
godelloù ar memes re diwar
goust ar bobl. »
Kaoz a zo ivez eus Jarl-Vari
Guillois, unan eus ar re gentañ o
vont da Londrez da vare savi
digezh ar Rezistañs a-enep Ala
magn. Gantañ e oa bet skignet
ar galv e brezhoneg gant ar
BBC.
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Tri buruteller a zo bremañ el
lodenn Du ha Gwenn ha plas da
lenn... Herve Latimier, Maxime
Touzé ha Nil Caouissin ha kaoz
a zo eus tri levr : Ened ar
spierezed - Saga Arvorika,
levrenn 4 gant Yann-Bêr Keme
ner, Marc’hadour livioù gant
Herve Gouedard ha Lennegezh
Vreizh o tiwanañ gant Pierrette
Kermoal.

War niverenn 702 Le Peuple
breton e c’heller lenn ur pennad
e brezhoneg diwar-benn an
dilennadegoù. Studiet pizh e oa
bet gant ar sokiologour Gérard
Mendel, 40 vloaz pe dost,
kudenn an dud chomet hep votiñ
ha kresket a galz eo an niver
anezho abaoe. Pennad Maxime
Grandin a lak ar gaoz war Mirdi
ar sevenadur Sámi e Finland, ar
bobl henvroad nemeti en Europa
a-vremañ. Aozet e oa bet gant ar
gevredigezh À la bretonne ur
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goulennatadeg war adunvaniñ
Breizh ha kaset d’ar gannaded
war ar renk en dilennadegoù
diwezhañ. Er strolladoù politi
kel brasañ e oa bet respontoù
disheñvel hervez an dud gou
lennataet ha Nil Caouissin a ro
roll an dud a-du (Mélanie Tho
min e pastell-vro Kastellin da
skouer) hag ar re a-enep
(Richard Ferrand da skouer).
Gant Izold Gwegan ez eus kaoz
eus kenwerzh kuzh hendraoù
Bro-Ejipt. Gant skandal mirdi al
Louvre e 2016 e oa bet lakaet
war wel ar c’henwerzh kuzh-se

>> Al Lanv (160)
Evel kustum eo puilh ha
liesseurt an danvez a c’heller
lenn el Lanv, niv 160.
Chomadenn Loeiza an
Duigoù hag Anna Duval-Gwen
nog er Roc’h Gored.

hag a gendalc’h hiziv an deiz
c’hoazh.
Diforc’han er Stadoù-Una
net : ur bazenn war-gil, setu aze
danvez pennad Trefina Kerrain
en niverenn-mañ. 13 stad o deus
lakaet an diforc’hañ maez al
lezenn. Ur bern merc’hed a
ranko mont da stadoù all da
ziforc’hañ.
Daou levr a zo bet burutellet
gant Herve Latimier : Fahren
heit 451 gant Ray Bradbury
troet gant Alan Martel, Mont a
raio kuit, ur pezh-c’hoari gant
Goulc’han Kervella.
TH
Yezhadur gant Youenn Gag :
raganv-gour redadenn-dra eeun
ar verb hag an araogennoù eus,
ouzh, diouzh.
Ur blijadur eo bep tro lenn
un danevell gant Daniel Doujet :
Daou-ugent vlez dimeziñ, istor
ur gwaz e karantez gant div
vaouez : e bried hag e bried
kleiz. O-div ken tost d’e galon
ma ne c’hell ket dibab.
Evel kustum ez eus barzho
negoù sinet Youenn Kervalan
hag ivez re Jacques-Yves Mou
ton, englenioù gant Iwan Gwe
gan ha Padrig an Habask.
Fulup Lannuzel en deus skri
vet ur pennad diwar-benn ar
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sonaozour Paul Le Flemm
(1881-1984).
Embannet ez eus bet en nive
renn-mañ ur pennad hir gant
Alan Kloareg, ur skrid politikel
diwar-benn ar vroadelouriezh
vreizhat.
Loeiz Gwilhoù en deus skri
vet ur pennad diwar-benn Fer
nand Iveton, un treid-du, mer
zher ankounac’haet, da vare
dizalc’hiezh Aljeria.

>> Bro Nevez (162)
Ur bern keleier fonnus
diwar-benn Breizh e saozneg a
c’heller lenn er c’hannadigmañ : ur rentañ-kont eus pennad
Alain Tanguy er gelaouenn Ar
Men « Langues régionales, une
constitution trahie par ses
interprètes ». Kaoz zo ivez eus
an Eurovision ha kanaouenn e
brezhoneg Alvan hag Ahez.
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Gant Éamon Ó Ciosáin ez
eus anv eus Radio Gaeltachta :
50 vloaz ur radio stad holliwer
zhonek.
E pevare lodenn Dielloù evit
an istor gant Charlie Grall e
tispleg piv e oa Txillardegi, ur
yezhoniour en deus labouret
evit unvaniñ skritur an euskareg
ha sevel an Euskara batua er
bloavezhioù 60.
TH
E-barzh 71 pennad J.-P. Le
Mat ez eus kaoz eus Idantelezh
Identity-fiction. N’eo ket bet
disoñjet Ar Redadeg 2022, nag
50vet deiz-ha-bloaz Dastum (ur
CD doubl embannet evit an
degouezh).
Graet he deus Lois Kuter ur
renabl eus an holl festivalioù
aozet e Breizh e-pad an hañv. Ur
bern a zo er bloaz-mañ !
Ouzhpenn ar pladennoù
nevez meneget ez eus daou levr
e galleg Guide de la musique
bretonne gant Serge Moëlo ha
Guide des noms de lieux, un
trésor à préserver, un patrimoine
à partager gant Y. B. Kemener.
Un diell a zo ivez : An
American in Brittany. George
Wharton Edwards, arzour ha
skrivagner a oa bet e Gwenrann
e 1910.
TH
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Goude ar pennad burutellerezh bet embannet e niverenn 450 Al
Liamm a-zivout La littérature bretonne de langue française hon eus
resevet ul lizher a-berzh Pascal Rannou en anv ar “gwir da respont”.
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Soñjet oa bet embann al lizher en e bezh. Divizet eo bet koulskoude
chom hep embann ar rannbennad diwezhañ ma kaved ennañ
droukkomzoù enep tud n’o deus darempred ebet gant skipailh Al
Liamm na gant danvez al levr bet burutellet.
Evel ma tag al lizher Herve Latimier e vo kavet e respont
da-heul. Klozadur an afer evit pezh a sell ouzh Al Liamm.
Lizher Pascal Rannou
Demat deoc’h, setu ma respont da H. Latimier goude pezh a
skriv diwar al levr renet ganin. Hir eo, med hir eo testenn HL, hag
paper ’peus da zispign !
Da gentañ toud trugarez evit ho testenn, ne oan ket o gortoz ur
studiadenn ken hir ! Med kavout a ran hag e skriv H. Latimier kalz
linennoù diwar-benn traouigoù munud-tre (pe diwir alies) : e pep
levr vez kavet fazioù vihan, ha ne dalv ket ar boan, me soñj,
pouezañ kement-se warno.
Respont a ran d’ho rebechoù tamm dre tamm. Ne gav ket din eo
“skolveuriek” an doare da skrivañ. ’N eus barnskrid ebet evit laret
an dra-se nemed H. Latimier. Ar c’hontrol eo : kavout a ra an dud
skritur al levr sklaer ha plijus da lenn. Kudenn ebet gant an dra-se
gant journalisted RKB, ABP, radio Bro Gwened, Bleu Breiz Izel,
L’Obs, Le Poher, Ar Men ha Le Peuple Breton... Prenet eo bet al
levr gant 60 levraoueg, pezh ne vije ket ma vije re kompliket ar
skritur.
Ne ket alies a gaver ba’m levr traoù evel « métaphores par
antéposition du comparant », ha dreist-holl, an dra-se zo diskleriet
barzh fin ar paragraf, giz ma lavar H. Latimier :
« “La boucle de ton œil a fermé mon sourire”, “Dans la calèche
emballée du sommeil” (Cadou) : “Œil” et “sommeil” sont comparés
à une “boucle” et à une “calèche”. Les métaphores sont cohérentes :
on voit le lien entre l’œil et la boucle. Le sommeil, quant à lui,
enferme le dormeur comme dans un lieu clos, ici agité de rêves
tourmentés. Mais les comparants surgissent en premier dans le
vers, alors qu’un langage ordinaire dirait : “l’œil forme une
boucle”, “le sommeil est comme une calèche” ».
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Displegañ a ran gant ur yezh sklaer ar mennoz teknik, pezh ne
vije ket barzh ur c’holok diwar al lenegezh, lec’h a oar toud an dud
petra eo ar vodoù da skrivañ metaforioù. Normal eo kregiñ gant ur
pozh spesialiset, araog displegañ anezhañ. Me zo laouen da zeskiñ
pozhioù ne ouien ket araok. Ma mije skrivet diwar ar muzik mije
implijet traoù evel « descente chromatique » pe « anatole en mode
phrygien », ha goude mije displeget anezho... evel ra toud an dud,
nesep ar re a gomz evit ar spesialisted nemedken. Sur awalc’h n’eo
ket bet alies H. Latimier er c’holokoù diwar al lennegezh.
Plas ar merc’hed : n’eo ket dre ma faot ! Dav eo laret hag eo bet
dastumet an destennoù-se gant Tony Sabiani, paotr eus Korsika, e
blaovezhioù 2008-2010, evit lakaat anezho barzh un Ensiklopediezh
Breizh. Siwazh eo marv ar raktres-se goude pemp levr embannet :
ne oant ket bet gwerzhet awalc’h. Laret ’n doa din T. Sabiani n’em
okup deus al lennegezh, med goude oa bet goulennet testennoù
gantañ d’an oberourien all. Kavet ’meus J. Bescond evit A. Robin,
adembannet ’m eus testenn E. Bérest diwar Chateaubriand,
goulennet ’m eus da Th. Glon skrivañ diwar-benn X. Grall (un
destenn brav-kenañ), laret m’ boa da Sabiani reiñ plas ivez (ha
labour, kar peaet mat oa-hi bet) da N. Caradec. ’Blam petra ’n eus
ket kavet muioc’h a vaouezed evit skrivañ ? N’ouzon ket. Ne oa ket
kalz maouezed ivez e levrioù all an Ensiklopediezh. Matres n’eo
ket dañvez Breizh un dañvez a blij d’ar merc’hed, un tammig evel
dañvez ar jazz pe hini ar bannoù-treset. Ne oa ket kalz labourioù
diwar-benn ar bannoù treset pe ar jazz (daou zañvezh e anavezan
mat) skrivet gant ar merch’ed araok ar bloavezhioù 1990 (na kalz
oberourezed bannoù-treset). Ha, fitandoue, ped merc’h ’n eus
skrivet barzh Al Liamm ? Me gred lar hag a zo hag a zo bet bet
evit ar wech toud kalz muioc’h a baotred ! Daouzeg merc’h ’n eus
skrivet e Al Liamm e bloavezh 2022, ha 48 paotr, hervezh roll ar
pennadoù bet embannet ganeoc’h ! Ha gant pemp paotr eo bet
skrivet pemp, c’hwec’h pe nav destenn : alies n’eo ket bet skrivet
nemed ur wech gant ar merc’hed ! Ne gontan ket K. Mansfield, na
Tourgeniev.
B’am dastumademm niverennoù kozh Al Liamm ne gavan
a-wechoù merc’h ebet ba’lod diouto : plac’h ebet e niv. 417, 418,
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430, ur plac’h e niv. 432, div blac’h e niv. 420 (ma eo Dominig
Allain ur plac’h), 419, 424 (ha 11 paotr ! ), 425, 428 ha 433, teir e
niv. 416 (diwar 17 oberour)... Ar plouz hag an dreustenn ! Gras din
eo bet embannet « Ar seizhvet nozvezh » barzh niv. 428 Al Liamm,
un istor brav-tre skrivet gant Danièle Rondeau, mamm ur vignonezh
din.
War ar golo mije lakaet Mona Ozouf, me ne felle ket da Yoran
’blam eo Mona Ozouf deus Paris muioc’h deus Breizh, a lare. An
embanner ’zo mestr war e di ! Ur pennad gouestleet d’ur plac’h
nemedken n’eo ket mezus. Petra vije bet ma mije skrivet ul levr
diwar ar sonerien klasel ? Hini ebet war ar golo, n’eo ket ’blam eo
izelloc’h spered ar merc’hed, med ’blam n’eunt ket bet droed da
ziskouez o zalañchoù... Memestra gant ar jazz : kavet vez kalz a
ganerezed, med plac’h ebet brudet gras d’ar trompet, d’ar sax pe
d’ar gitar...
Gant piv eo anavezet Caroline Suffray pe Raoul de Navery ?
Gant den ebet, koulz laret. E levr embannet ti Goater ’zo bet lakaet
kalz merc’hed dianav, nemed gant spesialisted ar skol-veur : piv ’n
eus klevet kaoz eus Comtesse de Murat, Julie de Castelnau, Fanny
Raoul, Claire de Duras (un nebeudig a dud matres a anavez
Ourika), Léocadie Penquer, Zénaïde Fleuriot ?
Un nebeut merc’hed brudet ’n eus skrivet netra pe dost diwar
benn Breizh : Brétécher, Nina Bouraoui, Irène Frain (neseb tri levr,
diwar 35), Julia Kerninon, Stéphanie Janicot, Catherine Cusset...
Merc’hed ’zo dianav ha tra ebet skrivet ganto diwar-benn Breizh
ivez : Nelly Alard, Aliette Armel, Rachel Bouvet hag ur bern all...
Chom a ra lod e Breizh, heb skrivañ diwar-benn Breizh, evel Alice
Zeniter. Ne gomz ket kalz Marie Sizun diwar he bro. Ha petra ra
amañ Françoise Morvan, brasañ enebourezh an emgann evit hor
yezh hag hor pro ?
Mank a ra ba’m levr un destenn diwar lennegezh evit ar re
yaouank, gwir eo, gant E. Brisou-Pellen da skouer. Graet e vo ma
vez adembannet ! Med un destenn hir ha gant ur bern titouroù barzh
’zo bet skrivet diwar an bannoù-treset (gant Erwan Chartier ha ma
faotr Mael, deuet da vezañ rener Cité ar BD e Angoulême abaoe),
un dra lennet surtout gant ar vugale pe ar c’hrennarded.
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Diwar ar c’hanerien ivez, matreze, vije bet mat ober un destenn :
menneget eo memestra ganin Claude Besson, J. -M. Caradec,
Miossec, Delahaye, Claude Leroux ha Danièle Estève (div blac’h !),
Capart, Budet, Gahinet ha... Glenmor, barzh an destenn diwar ar
mor le lennegezh.
Ha droed ’m eus pas komz diwar skrivagnerien ne gavan
talvoudegezh ebet barzh o skrivachoù. N’eo ket brudet romañchoù
Glenmor, ha n’int ket bet adembannet pell’zo. Med klas a rin lenn
anezho ma vez adembannet al levr. Kavout a ran alies pounner mat
kanaouennoù Glenmor.
Ha n’eo ket just pezh a skriv H. Latimier, kar n’eo ket menneget
nemed en ur baseal Marie de France, Mona Ozouf, Jeanne Nabert,
Isabelle Amonou, Inès Léraud. Re all (gras din : skrivet eo bet
ganin paragraf diwezhañ an destenn diwar ar BD, hep sinañ) zo
menneget barzh testennoù diwar ar varzhoniez hag ar bannoùtreset. Ha n’eo ket kalz donoc’h testennoù kavet barz levr ti
Goater : a-wechoù vez kopiet Wikipédia gantañ (Marie-Josée
Christien, da skouer), pe berr-tre, heb dielfenn, eo kalz testennoù.
Ha dreist-holl, ma zo kalz merc’hed, kasmant toud int dianav, pe
pell eus dañvez Breizh ma n’int ket.
N’eo ket me an hini a lak ar merc’hed « war an eil renk », med
ar sosiete, evel barzh Al Liamm abaoe komañsamant ar
gelaouenn.
Me gav din e respontan sklaer d’ar goulenn : petra eo ul
lennegezh breton e galleg, p. 25 : ul lennegezh a gomz eus Breizh
hag ar Vretoned, gant nerzh, karantez, a-wechoù gant tammoù
brezhoneg pe “bretonnismoù”. Ne hellan ket bezañ sklaeroc’h !
“Forc’hellek” ebet.
Skriv a ree Youenn Gwernig e brezhoneg da gentañ. Un destenn
’zo warnañ, ha diwar T. Malmanche, e levr gouestleet d’al
lennegezh e brezhoneg (hag a oa sañset bezañ barzh an Ensi
klopediezh, ivez), a teuio maezh michañs e fin ar bloazh, ma gall
Gwendal Denez ha Cédric Choplin neveziñ an destennoù, pezh a
esperan.
Fazioù menneget gant H. Latimier n’eo ket kalz a dra, surtout
diwar Huguenin : 18 linenn evit kement nebeut a dra, ha faziañ a
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ra : inskrivet oa Huguenin evit paseal konkour an ENA, med n’eo
ket bet resevet. Dav eo mont da gentañ e Sciences Po araok klask
tapout maout an ENA !... Skrivañ a ra H. Latimier « Corbières »
gant ur S, p. 78, ka « doujañ » heb S, p. 81... Ur fazi ’zo gant Y.
Pelletier, gwir eo. Lakaat a ra « kig-sall » da vezañ « sel-poivre » :
n’eo ket kalz a dra, ha koulskoude eo bet adlennet al levr gant
Gwendal Denez. Papred vez ankoueet traouigoù, evel ar mignon
deuet da vezañ nis ganin hag bruzunoù all.
N’ouzon ket lenn ur geriadur, matres, giz ma skriv H. Latimier,
med gout a ouzon, pe ’m eus graet, kaozeal gant tud a ouie mat ar
brezhoneg : evit ar wech toud m’eus klevet « pri » evit « boue », e
Bro Leon koulz hag er Poher... « Pri ’zo c’hoazh ganeoc’h war ho
prageier ! » a lare din ma mamm-gozh ! Chom a ree ba’ r Poulfoan,
skritur fall evit Poullfank : ul lec’h lous ha gleb, gant pri deuet da
vezañ evel dour, ’blam oa e foñs un draonienn, barzh un toull.
Memestra evit Kerfank, e Brasparzh. Añvet e oa bet “Kerfank”
kamp soudarded Conlie ganto ’blam ree glav forzh pegement ’pad
mizhioù : deuet e oa pri da vezhañ fank, un dourenn lous mesket
gant kaoc’h, staotadenn ha richetadennoù... Sklaer oa choaz
soudarded Conlie : ne oa ket o “zi” un ti pri med un ti fank.
« Sans la liberté de blâmer, il n’est pas d’éloge flatteur », ’n eus
laret din H. Latimier e Karaez, war un ton pompalardig. Ha dam
petra neuze mije ket droed, evel kalz tud all abaoe bloavezhioù, da
gritikañ brezhoneg ar vrezhonegerien “nevez”, ha pas nemed hini
Diwan (kozh int bremañ, kar kritiket e oant er bloavezhioù 70
dija) ? E saloñs diwezhañ Karaez ’m a klevet ur vrezhonegerezh a
vihanig o laret ne oa-hi ket kap da gomprenañ Bali Breizh, ma vije
ket istitloù... N’eo ket dav displegañ petra eo ur gwir brezhoneger :
un den eo a gomz brezhoneg gant un taol-mouezh breton, hep
pozhioù chimik (sevenadur, kevredigezh, emzalc’h, aergelc’h... )
ha pas gant un taol-mouezh galleg, evel hini kalz kelennerien (lod
ne ra ket), pe gant tud Stumdi, Roudour, DAO... ha siwazh evel
kalz skolidi Diwan pe klasoù divyezheg, pezh n’eo ket dre o faot.
Komz a ra Goulc’han Kervella ur yezh flour ha pobleg, komprenet
gant an dud. Med n’eo ket kap tud Diwan (pe an darn vrasañ) da
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zaremprediñ e brezhoneg gant tud Karaez, giz ’zo bet laret din gant
lod diouto, pezh eo trist : ne gavit ket ?
Aes eo kaozeal brezhoneg gant amezeienn pa emaint er ghetto
ar vrezhonegerien “nevez”. “Glotofobiezh” ’zo deus perzh ar
vrezhonegerien modern a-eneb ar vrezhonegerien kozh. Lennet ’m
eus ba’n Télégramme hag a oa bet laret gant un inspketourezh
brezhoneg hag eo yezh ar re gozh evel galleg komzet gant
krennarded ar « banlieues »... Ur vezh ! Sur eo otentik galleg ar
Bayou, giz ar galleg komzet e rannvroioù Bro C’hall.
« Meur a live ’zo, meur a zoare da gomz », sur, med krouet eo
bet gant ar vrezhonegerien nevez pell’zo ur pempved rannyezh :
trawalc’h oa gant peder ! ’Meus dispriz ebet evito, nemed un tamm
kounnar : n’eo ket diaes lavar « Kenavo d’a saaaadorn ! » pe « War
al leeeuuurenn » pe « Evit na abaaaaaaadenn » e lec’h « sadoooorn,
abadeeeenn, leureeeenn » giz ma vez klevet ba’Bali Breizh ! Sklaer
tre eo E. Vallerie pa ra un diforc’h etre ur brezhoneg « populaire et
dialectal » hag un all « élitiste et chimique ». Ne ket me a ra an
diforc’h-se ! “Eeunik” eo E. Vallerie, hervez H. Latimier, ha n’em
lak a ra uhelloc’h evit ar yezhonour brudet. « Petra eo eo an daou
stumm a vrezhoneg skrivet ? » ’ M eus ket soñj, n’ema ket ganin
niverenn-se Sav-Breizh, med E. Vallerie an hini eo ’n eus skrivet an
dra-se, pas P. Rannou.
Goude marv Roparzh Hemon en doa laret Fañch Morvannoù :
« Dec’h eo bet kaset d’an anaon un den a ne ouie ket komz e
brezhoneg... » Gwir eo ne oa ket madelezus Morvannou ! Evitañ
den ne ouie mat ar brezhoneg, nesep eñ e-unan. Med a-du on gant
pezh a skrive Hemon e 1951 : red eo komz gant « pobl ar
vrezhonegerien en he liested » (da laret eo : tud a gomz kerneeg,
leoneg, gwenedeg... ) ha pas gant « lodennoù bihan » : krouiñ ur
rannyezh all ne oa ket an tu d’ober an dra-se.
Roet ’meus da skol Diwan arc’hant oa bet gounezet ganin evit
ma levr diwar Hélias : 800 lur oa ket netra d’ar mare-se... Netra
’meus a-enep, plijadur mije o klevout ganto ur yezh ha ne vefe ket
blas ar galleg ganti ! Gant ma hini ’zo ivez, evel-just, evel ba’m
brezhoneg skrivet : ne choman ket e Breizh izel ha ne gomzan ket
gant den ebet bremañ nemed ma zad, med kudenn ebet ’m eus bet
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gwechall evit daleprediñ gant tud ar vro. Ar “gwir brezhoneg” n’eo
ket ur brezhoneg goular, evidon hag evit kalz re all : ’blam petra eo
ken diaes da gompren evidoc’h ? Ne zagan ket “brezhoneg Diwan”,
med ar pempved rannyezh, ha n’eo ket hini Diwan nemedken.
Ya, alies ’m eus klevet tud bet, siwazh dezho, desket gant Skol
an Emsav, Roudour ha Stumdi, hag o gelennerien. Pe klevet tud
DAO, Kevre, Tier ar Vro hag all... Aes e vije bet goulenn an dra-se
din aroak skrivañ ar barn-skrid.
Ha truez ’m eus bet diouto, alies, pas atav : un nebeut a oar mat
ar brezhoneg pobleg. Ha sikouret ’m eus ur hamarad “stummet”
ganto evit kaout an aksañ... pe reiñ dezhañ pozhioù a teu deus
gwrizioù ar yezh gozh, evel ’meus roet un treuchad da Francis
Favereau pa ree e ziktioner gwechall. Er gelaouenn Ya ! m’oa
lennet ur frazenn a ree goap ouzh brezhoneg tud an Ofis (Koulskoude
on bet gwelet anezho, ha ’meus kavet brav o yezh). Ba’Ya ! adarre
en doa laret Benjamin Bouard, journalist e RKB, pegen poan n’a
bet o labourat war an dachenn, gant tud ar maezhioù, goude oa bet
“stummet” gant Skol an Emsav.
Biskoazh ’m eus laret e oa dav disprizañ tud a oar skrivañ ha
lenn e brezhoneg : be zo moaien d’ober an dra-se ha kaozeal mat
war un dro, giz F. Favereau, G. Kervella, Tangi Solliec, Gurvan
Lozac’h ha kalz re all, eürusamant... Ar frazenn « même si le breton
qu’on y parle manque de lien avec la langue authentique » n’eo ket
tagus ! Ur gonstatation eo, nemedken.
Ne ket dao ober un enklask evit n’em gavout gant tud ha n’int
ket kap da gompren brezhoneg an tele... Evel-just, aesoc’h vefe ma
nije bet an dud se droed da zeskiñ da lenn ha da skrivañ e brezhoneg.
Ne ket “kriz” pezh a skrivan, soñj a ra kalz tud memesmod ganin
pell’zo.
Ne oan ket o c’hortoz gourc’hemennoù nemedken, med n’eo ket
dav ober goap diouzhin ha skrivañ traoù diwir ha kasmant
kalomnius. “Dispriz” ebet ennon a geñver ar skrivagnerezed pe
brezhonegerien nevez (pe lod anezho, pas toud) Stumdi, Roudour,
Diwan... : tristidigezh, dreist-holl, ha ne gomprenan ket ’blam petra
eo dav dezho n’em emgann gant muzik ar brezhoneg ha lakaat hini
ar galleg en e blas, gant pozhioù chimik alies. Ar “gwir brezhoneg”
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’zo (pe oa) an hini treuskaset deomp kantvejoù ’zo gant hon
hendadoù. Aet eo da goll, siwazh.
Trugarez,
Pascal Rannou
Respont Herve Latimier
Evezhiadennoù war skrid Pascal Rannou.
Diaes eo ober evezhiadennoù sioul war ur skrid savet e stumm
prezegenn-damall ur Fouquier-Tinville en ur porzh skol kentañ
derez. Klask a rin.
Souezhet on bet o welout en doa Pascal Rannou donezonoù hud
barrek da dreuzfurmiñ ur brezhoneger a-vihanik en un den « ’n eus
desket ar brezhoneg barzh al levrioù, pas gant an dud » ha kavout
se “sklaer”. Ne gredfen ket barn brezhoneg Pascal Rannou goude
bezañ eskemmet un nebeud frazennoù gantañ. Mat vefe dezhañ kas
e voulenn-strink en-dro d’an hini en deus gwerzhet anezhi dezhañ.
Pe asantiñ paouez da lâret traoù hep an disterañ enklask. Ar re a
anavez ac’hanon a oar mat on bet ganet en ur familh ma komzed
brezhoneg. Ma c’hentañ yezh eo. Desket em eus galleg er skol.
Mezhus eo krediñ lâret n’eo ket tud, ma zud, familh ma mamm,
familh ma gwreg, ma c’henstourmerien, ma amezeien e Lannuon.
Ar fentusañ eo ec’h on chomet gant brezhoneg dre gomz nemetken
betek war-dro triwec’h vloaz. D’ar c’houlz-se e krogis da lenn
levrioù Jarl Priel, ur skrivagner eus Bro-Dreger a skrive en un
doare tost ouzh ar yezh a gleven em familh. Ret eo bet din dont da
vevañ e Roazhon evit lakaat ma fri en hentennoù brezhoneg p’eo
deuet stourmerien yaouank da c’houlenn diganin bezañ ezel eus
Skol an Emsav. N’ouzon ket penaos eo bet priziet brezhoneg Pascal
Rannou gant juri an Diplom a Varregezh Yezh ma ’n deus tremenet
anezhañ. Gounezet em eus al live 5. Priziet eo bet ma live Critères
linguistiques da lâret eo Phonologie (Sons, accent, rythme,
intonation) ; Lexique (variété, richesse) ; morphosyntaxe (correction
de la langue) el live uhelañ war 7. Klozañ a ran war an ali-se
a-berzh Minister an Deskadurezh. « Hep enklask gwir ebet da
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gomz, » a skrive Mao Zedong el levrig ruz. Chom a ran ali gant ar
frazenn-se dreist-holl pa vez kistion da dagañ un den.
Ur poent all : dimezet on gant ur vrezhonegerez, pevar bugel zo
bet ganet deomp ; james n’eus bet ur ger galleg etrezomp. Ober
gant ar yezh hag he zreuzkas a zo an dra bouezusañ ha n’eo ket
tremen e amzer o spazhañ laou a-zivout he “glanded”. Peseurt yezh
eo hini ar rebecherien ? Aze emañ an dalc’h.
Ne zisplegin ket amañ ma soñj war frankiz diazez an hini a
vurutell danvez bet embannet ha deuet evel-se da vezañ mad an
holl. Hir e c’hellfe bezañ.
Un nebeud evezhiadennoù memes tra.
Evidon n’hell ket ur vurutelladenn bezañ un dagadenn ad
hominem. Burutellet e vez ur skrid ha graet evezhiadennoù d’an
aozer evel aozer n’eo ket evel den. Siwazh ne seblant ket an holl
soñjal e-giz-se.
Nec’het on gant emzalc’hioù skriverien pe skrivagnerien zo, re
vrezhonek en o zouez, ne welont en ur vurutelladenn pour ha
triñchin enni, an triñchin nemetken. Mont a reont e breskenn hep
merzout an arlivioù. Koulskoude e oa blaz ar pour em fennad war
danvez gwirion al levr. Ket war ar prederiadennoù e-maez an
danvez war ar brezhoneg kaozeet gant ar vrezhonegerien a-vremañ
evel-just.
Pa lenner ez eo komz war un ton « pompalardig » menegiñ
frazenn Beaumarchais war ar gwir da vurutellañ, ez eus peadra da
vezañ nec’het gant an enebiezh ouzh ar frankiz da lâret e soñj. E
penn-kentañ al lizher, ne gav an aozer « digudenn » nemet an alioù
meuleudius. Keit ha bezañ pompalardik e venegan fin an arrou
denn : « ... il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits
écrits. »
N’ouzon ket hag-eñ e talv’ ar boan respont d’an holl draoù faos,
gwariet, a feiz fall pe o skeiñ e-biou a gaver el lizher. An darn
vrasañ zo etre « C’est pas moi, Ms’ieur, c’est lui » ha « C’est çui
qui dit qu’y est » pe pell diouzh danvez ma fennad ken ne weler ket
mat al liamm. Hep kontañ an dislavaroù.
Ar « munudoù ». Un doare klasel da chom hep respont eo lâret
ne ran evezhiadennoù nemet war disterachoù. Evel ma skriven « pa
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ginniger ul levr a live uhel [pour] e c’heller teurel pled [triñchin] ».
A-hend-all e tegaser douetañs war al levr en e bezh. Ne blijfe ket
din kaout evel kelenner istor un den a vesk « Les Trois Glorieuses »
gant « Les Trente Glorieuses »...
Pemp linenn evit lâret on bet faziet diwar-benn an ENA hag e
gaou, evel-just ! Reizhañ a ra an traoù o lâret en doa Huguenin
lakaet e anv evit tremen ar genstrivadeg ha c’hwitet warni. N’eo ket
ar pezh en doa skrivet e galleg. Pilpouzerezh bepred : menegiñ a ra
en e lizher Sciences-Po na gaver ket en e levr (p.299) Reiñ a ra, dre
fazi, an anv a « Institut de hautes études politiques » (p.299) d’an
Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po). Ar gwashañ eo pa lâr
« Dav eo mont da gentañ e Sciences Po araok klask tapout maout
an ENA. » Diwir. Daoust ma oa gwelloc’h bezañ tremenet dre
Sciences Po ne oa ket “ret”. Hentoù all a oa. Ur munud, ya, met un
arouez eus pegen apeuprê e c’hell bezañ doareoù an aozer. Marteze
ne ouie ket em boa studiet en div skol-se a-raok kontañ e vidennoù...
Lâret a ra em eus ankouaet un “s” er ger doujañ (verb) p.81. Ne
seblant ket gouzout ez eus un diforc’h etre an anv-kadarn (doujañs)
hag ar verb implijet em frazenn. Apeuprê bepred.
Unan eus perzhioù pennañ e lizher eo an doare dichek ha
difazius da lâret traoù a zlefe bezañ kinniget gant muioc’h a
uvelded hag a evezhiegezh. Un tech klañvidik ’vefe ? Ar skouer
gwellañ eo afer “pri” ha “fank”. Ur rannbennad pounner evit
displegañ un dra anavezet gant an holl : gellout ’ra ar ger “pri”
talvezout kement a “boue” e lec’hioù zo. Pezh na vir ket e vez lâret
“fank” e lec’hioù all (niverusoc’h zoken hervez ar geriadurioù
“milliget”). N’emaon ket o chom nag er Poc’hêr nag e Bro-Leon,
just e Bro-Lannuon hag amañ ez eo “fank”, “boue” ha “pri”,
“argile”. Petra a c’houlenner en un degouezh evel-se ? Chom hep
skrivañ « des bretonnants non francisés qui appelaient leur camp
Kerfank : village de la fange (et non de la boue, qui se dit pri ) »
hag a zo faos abalamour d’an hollekadur direizh. Ne vije bet
kudenn ebet gant un dra evel « qui peut se traduire par village de
la fange ou village de la boue suivant les régions de BasseBretagne ».
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Un dislavar c’hoazh. Skrivañ a ra « Me zo laouen da zeskiñ
pozhioù ne ouien ket a-raok ». Mat eo evit ar galleg, yezh “nobl”.
Pa vez e brezhoneg, ez eo “chimik”... Da lâret eo bez’ ez eus
yezhoù a c’hell azasaat o geriaoueg ouzh ar bed a-vremañ ha re all,
a eil renk, n’hellont ket.
Fentus. Lenn a ran « Med a-du on gant pezh a skrive Hemon e
1951 : red eo komz gant “pobl ar vrezhonegerien” en he liested »...
N’eo ket Roparz Hemon en deus skrivet « en he liested » met me...
Ne oa ket kistion eus Leon, Kerne pe Gwened (sell ’ta, n’eus ket
eus Treger...) met eus goveliañ gerioù o kemer kement er yezh
“c’hlan” hag er “parlantoù” evit bezañ komprenet gant an holl.
Skrivet en doa Roparz Hemon ur pennad war penaos degemer ar
gerioù etrebroadel e brezhoneg ivez.
Souezhet on bet gant an evezhiadenn diwar-benn ar ger “for
c’hellek”. Piv en deus skrivet (p.13 al levr) : « A mon avis, c’est un
concept assez ambigu » ?
Ouzhpenn an techoù meneget ez eus un toullad re all. Unan eus
ar re zisplijusañ eo bezañ divarrek da choukañ an traoù kavet en ul
levr renet, sañset, gantañ.
« Plas ar merc’hed : n’eo ket dre ma faotr ! ». Lapsus calami
eus ar c’hentañ ! Dre faot piv : Tony Sabiani ma komprenan mat.
Ma n’eus plac’h ebet war ar golo, dre faot Yoran...
Sevel a ra Pascal Rannou a-du gant un arroudenn gozh gant
Erwan Vallerie a rae un diforc’h etre ur brezhoneg « populaire et
dialectal » hag unan « élitiste et chimique » (« De tels propos
peuvent encore aujourd’hui nourrir la réflexion » p.336). Ne welan
ket perak ober goulennoù diwar-benn ur soñj a zeu da vezañ hini
Pascal Rannou a vefe en em lakaet « uhelloc’h eget ar yezhonour
brudet ». Sur on en dije Erwan Vallerie klasket respont ha displeget
e breder war ar pezh zo tremenet e Breizh abaoe 1972.
N’eo ket P. Rannou met Fañch Morvannou « goude marv
Roparzh Hemon » a zroukprezeg eus yezh komzet ar yezhoniour ha
skrivagner meur. Just un evezhiadenn a-zivout ar fed ne oa ket
« madelezus Morvannou » evit reiñ un arliv bihan. An holl re o
deus gwelet film mat-kaer Soazig Danielou gouestlet da Roparz
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Hemon o deus klevet e komze hemañ evel ur beleg eus penn-kentañ
an XXvet kantved, na gwelloc’h na falloc’h.
Ma chom fazioù brezhoneg e pennad Yannick Pelletier ez eo dre
faot Gwendal Denez...
Diwar-benn ar merc’hed. Petra eo ar geñveriadenn droch gant
Al Liamm ? N’eo ket Al Liamm ur gelaouenn e galleg, bete-goût.
Ne zibaber ket ar skriverien-ezed pe skrivagnerien-ezed ; int an hini
eo a gas deomp o skridoù. Goude ec’h eskemmer gant an aozer-ez
a-raok embann. Netra da welet eta.
Evel-just ne oa ket tu da vezañ awenet gant Femmes de lettres
en Bretagne rak re fall eo...
Ne ’m eus morse skrivet ne oa ar merc’hed « menneget nemed
en ur baseal » met meneget ur fed : n’eus nemet ur plac’h gwelet
evel dellezek da gaout ur pennad gouestlet dezhi. Ma veneger
Michel Debré en ur pennad gouestlet da De Gaulle zoken en ur reiñ
ur plas bras dezhañ, n’eo ket memes tra ha gouestlañ ur pennad da
vMichel Debré...
Lâret ne dalv’ ket ar boan komz eus « merc’hed dianav » a zo
diaes da zegemer. Da betra servij un oberenn war al lennegezh ma
n’eo ket, dres, da lakaat da zizoleiñ tud dianav. Ne dalv’ ket evit ar
baotred. Piv e-touez al liseidi a-vremañ a anavez Auguste Villiers
de l’Isle-Adam ?
Ma komprenan mat en deus skarzhet ar skrivagnerien ne blijent
ket dezhañ, dre ziouer a zonezon hervezañ. Mat ’vefe bet cheñch
titl al levr ha lakaat Choix d’écrivains bretons de langue française
ha n’eo ket La Littérature bretonne de langue française eta.
Klasket ’m eus diskouez merkoù an diouer a enklask, an nebeud
a siriusted, ar binim direizh a gaver el lizher. Ret eo anzav ez eus
koulskoude ur wech an amzer arlivioù na gaver ket el levr diwarbenn ar vrezhonegerien a-vremañ. Spi ’m eus n’eo ket gant blaz
« Je ne suis pas raciste, d’ailleurs j’ai un ami arabe ».
Un dra c’hoazh a ziskouez ur spered tort « Aes eo kaozeal
brezhoneg gant amezeienn pa emaint er ghetto ar vrezhonegerien
“nevez” ». Ha kaozeet en deus bet alies gant tud ar vro evit faziañ
evel-se war ar ger “amezeg” ? Ne zibaber ket e amezeien. Pelec’h
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e kaver getoioù (rannoù ispisial eus ar gêr) brezhonek e kêrioù
Breizh ? Fañtasmoù.
War an traoù pouezusañ siwazh ne welan nemet ur sell diga
lonekaus, trenk ha troet da hiraezhiñ d’un amzer gozh. Ne zalc’h
ket kont eus emdroadur ar gevredigezh. En diavaez eus ar fed n’eus
ket kalz a liamm etre e sorc’hennoù war ar brezhoneg ha danvez
diazez al levr.
Penaos e c’hell skrivañ « Ha petra ra amañ Françoise Morvan,
brasañ enebourezh an emgann evit hor yezh hag hor pro ? » hag
implijout ad nauseam hec’h arguzennoù a-zivout ar “pempvet
rannyezh” ? Dislavar mantrus. Klevet em eus he oa bet awenet
Françoise Morvan war an dachenn-se gant Christian J. Guyovarc’h,
bet kelenner e Kevrenn Geltiek Skol-veur Roazhon. Mard eo gwir
n’eo ket gwelloc’h an traoù evit-se.
Pa lâr ne dag ket ar vrezhonegerien a-vremañ (daoust ma ’m
eus-me diaezamant o kemer ar ger inutiles evel ur meuleudi) e
washa an traoù o krediñ dousaat anezho. Penaos e c’hell un deskard
a boania evit deskiñ brezhoneg degemer e vezer e kounnar o klevet
anezhañ, e vez truez outañ, e vezer trist o selaou e vrezhoneg ?
Peadra da lakaat anezhañ da zilezel. Evel-se e koller kalz danvez
brezhonegerien. Eus petra o deus ezhomm ? Sikour hag eskemm. O
komz gant an dud ez eer war-raok. Gant ma touj an eil re ar re all.
Mat vefe da bPascal Rannou lenn pennadoù Lukian Kergoat war ar
S. D. E. G. (Sindrom Dic’hallusted d’en Em Gompren) e niverennoù
382 ha 384 Al Liamm. Evit mont war-raok asambles e tleer bezañ
prest d’ober ur striv eus an daou du ha n’eo ket klozañ ar gaoz gant
« c’est pas le même breton ». Pa weler niver ar vrezhonegerien o
koazhañ ha cheñchamantoù ar gevredigezh ez eo un torfed skar
zhañ an devezhourien da vare an hadañ rak ne vo eostad ebet e-gizse. N’eo ket dispriz skrivañ ar ger “stummet” etre klochedigoù pa
gomzer eus an aozadurioù kelenn ? Hep kaout an disterañ doujañs
evit labour ar gelennerien. Arabat soñjal e kavan dreist brezhoneg
an holl met gwelloc’h eo din skoazellañ eget diskar. Pet den en deus
Pascal Rannou kaset war hent ar brezhoneg, eñ hag a anzav « ne
gomzan ket gant den ebet bremañ nemed ma zad » ?
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Piv a lâr ez eo disi brezhoneg ar vrezhonegerien a-vremañ ?
Den. Pa vez lâret din n’eus ket ganin brezhoneg ma mamm-gozh e
respontan alies : marteze, met kaozeet ’m eus brezhoneg gant ma
mamm-gozh ha kendelc’her a ran da gaozeal ma yezh, ha pa ne
vefe ket parfet, gant ar muiañ a dud posupl hag an aliesañ posupl.
Piv, hirie an deiz, a gaoze galleg evel ma rae Colette ? Piv zo bet
barrek da gaozeal gant ur Skosad goude seizh vloaz saozneg er
skol ? Gwelloc’h din gwelet brezhonegerien yaouank youlet daoust
d’o yezh un tamm dizampart eget gwelet ar yezh o vervel.
Ken gwazh all eo e respont a-zivout termenadur ar “gwir
vrezhoneg” hag ar “vrezhonegerien a ouenn”. « Ar “gwir
brezhoneg” ’zo (pe oa) an hini treuskaset deomp kantvejoù ’zo gant
hon hendadoù. Aet eo da goll, siwazh. » N’eus ket ezhomm da lâret
kalz tra ouzhpenn ; hiraezh d’un amzer gozh un tamm mojennel ha
faezegezh. Dreist eo resev un hêrezh prizius, ya. An dalc’h eo ar
pezh a reer ganti. He douarañ e foñs al liorzh evel Harpagon pe
postañ anezhi evit sikour bleunioù nevez da ziwan ha pa vefe gante
ul liv disheñvel diouzh hini ar re gozh ?
N’eus graet lizher Pascal Rannou nemet kadarnaat ar pezh em
boa santet en e skridoù. Trist on, kounnaret un tamm marteze ha
truez ’m eus, eveltañ.
Herve Latimier

Disoc’h

kenstrivadeg danevelloù Ti ar Vro

Kemper______

E miz Meurzh hon eus roet lañs da genstrivadeg danevelloù
Kemper.
Tro-dro d’an dodenn « An dour » e oa bet ar pluennoù o tañsal,
ha trizek skrid disheñvel-mik a oa bet resevet. Pinvidigezh ar yezh
ha liesseurtegezh an ijin a zo en em gavet en istorioù. War red ar
stêr Aven, a Vreizh da Afrika ha betek planedenn Veurzh o deus
lakaet ar skrivagnerien hag ar skrivagnerezed an dud da veajiñ.
Gourc’hemennoù d’an holl o deus kemeret perzh !
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An trede priz a zo bet gounezet gant Gwenvred LatimierKervella, skrivet ganti « Ar poull-neuial ». Evit ar skrid anvet
« Feunteun ar burzhudoù » eo bet tapet an eil priz gant Jean Le
Clerc de la Herverie, hag aet eo ar maout gant Tangi Legâvre evit
« An eil elfenn ».
Laouen eo Ti ar Vro Kemper gant ar c’hemer perzh a zo bet
dindan ken berr amzer, dreist-holl pand eo bet kaset skridoù a bep
korn eus ar vro !
Skipailh Ti ar Vro Kemper

Kreizennoù

ha

Skolioù-hañv__________________________

Dalc’het e vo skol hañv KEAV e Kastellin (Lise labour-douar ha
liorzhouriezh) war daou brantad : 10-16 a viz Gouere ha 17-23 a
viz Gouere.
keav@keav.bzh
Skol-hañv Ar Falz a vo dalc’het e Kerampuilh Karaez etre ar 15
hag an 19 a viz Eost.
arfalz@yahoo.fr

Manifestadeg Naoned________________________________
War-dro 700 a dud a oa o vanifestiñ e Naoned d’ar Sadorn
21/05. “Brezhoneg e pep lec’h” a oa lugan ar vanifestadeg-se.
Nebeut goude ma vefe aet kuit ar Redadeg eus Gwitreg e c’houlenne
tud Bro-Naoned (hag an holl re deuet eus an departamantoù all ha
pelloc’h zoken) ma vefe unanet Breizh evit doujañ d’ar gelennerezh
dre soubidigezh er vro a-bezh. Diwan a oa e penn ar jeu.
Un taol-kaer e oa, dindan heol-puilh Naoned, ha nerzh a zo bet
kaset d’an azgoulennoù gant an tropellad reoù yaouank a oa o kas
an dibunadeg war-raok e straedoù kêr Naoned.
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Redadeg 2022_______________________________________

©Herve Huon

Berzh bras en deus graet ar Redadeg etre an 20 hag an 28 a viz
Mae. 2022 km a zo bet redet etre Gwitreg ha Gwened.
Breizh a bep reizh a oa dodenn ar bloaz-mañ.
Maina Audran ha Ninnog Louis o deus dispaket ar skrid dirak
ur mor a dud. 12 raktres a vo skoazellet gant an arc’hant bet
dastumet ha rouedad skolioù Diwan evel-just.

Herve Huon hag e skipailh o redek evit Kilometr AL LIAMM : Eduin, Madalen, Jerom ha Gaspard skoachet a-dreñv e dad !

700vet

niverenn

Pobl Vreizh______________________________

Kavet e vez ingal war lec’hienn Al liamm (https://alliamm.bzh),
er rubrikenn Heklev sevenadurel, pennadoù diwar-benn niveren
noù Pobl Vreizh. Dleet e oa deomp reiñ ur plas ispisial da niverenn
miz Mae 2022 rak bez’ eo 700vet hini ur gelaouenn bet ganet e 1964
pa voe krouet Unvaniezh Demokratel Breizh. 58 bloavezh a ben
nadoù stourm evit « kleiz ha Breizh », a bennadoù preder ha studi
a bouez, a denn d’ar sevenadur... Un istor hag un avantur ivez a
gaver kontet e daou bennad : Le Peuple breton, l’envers du décor
gant Gael Briand ha Quelques « unes » marquantes du Peuple
breton gant ar skipailh skridaozañ.
Buhez hir d’ar gelaouenn !
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Alvan & Ahez_______________________________________
N’eo ket aet ar maout gant ar strollad Alvan hag Ahez a zo bet
betek Turino evit an Eurovision. Laouen bras eo ar strollad bezañ
bet dibabet e anv Frañs mar plij. Tro o deus bet da welet a bep seurt
strolladoù eus broioù all. Ne oa nemeto o kañañ en ur yezh
vinorelaet. Ha klevet an teir breizhadez o respont hag o komz e
brezhoneg a zo bet un dra vat evit hor yezh war ur skeul etrebroadel.
Gourc’hemennoù dezho gant o c’hanaouenn « Fulenn ».

Tezenn Tristan Loarer_______________________________
« Broadelouriezh en IIIde Emsav », emdroadur ar meizad a
vroadelouriezh el lennegezh vrezhonek etre 1954 ha 1970. Setu titl
an dezenn bet difennet gant Tristan Loarer dirak ur juri e skol-veur
Roazhon 2 d’ar 16 a viz Mae 2022. Kenrenet e oa bet e labour gant
Erwan Hupel, mestr prezeger ha Gwendal Denez, kelenner emeritus.
Jean Cazenave, kelenner e skol-veur Montaigne e Bourdel a oa
prezidant ar juri ma kaved ennañ Immaculada Fàbregas, kelennerez
e skol-veur Breizh-Su, Audrey Debibakas, mestrez-prezegerez e
skol-veur Gwiana ha Vannina Lari eus skol-veur Korsika Pasquale
Paoli.
Etre 1954 ha 1970 e c’hoarvez ur c’hemm er sell o deus ar
Vretoned o-unan war o identelezh. Goveliet e voe binvioù o devo
ul levezon war ar stourmoù politikel, sokial ha sevenadurel hag a
zegaso revival ar bloavezhioù 1970. Danvez an dezenn eo dielfennañ
emled selloù broadel eus un toullad a stourmerien vrezhonek betek
ul lodenn vras eus poblañs Vreizh ha studiañ kemmoù ar meizad a
vroad dre zielfennadur ur c’horpuz klok a destennoù e brezhoneg
bet skrivet e-kerzh ar prantad dibabet. Klask a ra an dezenn gwelet
pezh ne seblant bezañ nemet stagidigezh ouzh ar vro hag ar pezh a
ziskouez ur sell politikel dishualer levezonet gant an didre
vadennerezh a weler dre ar bed en eil hanterenn an XXvet kantved.
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Bet en deus Tristan Loarer gourc’hemennoù “nann-ofisiel” ar
juri rak ne vez ket roet ken menagoù e skol-veur Roazhon 2, abaoe
un dek vloaz bennak.
Dedennus-kenañ eo an danvez, ha pouezus e vefe bet diazezet
war skridoù lennegel brezhonek nemetken.
E-kerzh ar soutenañs eo bet klevet anv Al liamm meur a-wech.
Meneget ez eus bet alies e tlefe al labour-mañ bezañ kempennet ha
kinniget evit an embann. Gant ma roio tro da bep hini d’ober e vad
eus an dezenn.
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