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Skos

LAÑSET EO AR VOUEZHIADEG ÀR AR YEZHOÙ !

Mec’hiko

MEC'HIKANED A-DU EVIT MA VEHE KELENNET AR YEZHOÙ INDIAN

Pevar sujed a zo àr ar billig 
gant ar vouezhiadeg àr 
yezhoù Skos aozet gant ar 
gouarnamant skosat. Betek 
ar 17 a viz Du e c’hello tud 
ar vro reiñ o ali àr dazont ar 
skoteg hag ar gouezeleg. 
E-touesk ar sujedoù a vo 
komzet diàr o fenn, hini 
ar gàidhealtachd hag ar 
c'helenn e gouezeleg a vo 
dedennus-kenañ, anez 
komz a blas ar skoteg er 
gevredigezh...

D'ar 24 a viz Eost eo bet 
lañset mouezhiadeg àr 
yezhoù e Skos gant ar 
gouarnamant skosat. Faotañ 
a ra da St-Andrew's House 
(sez ar gouarnamant) 
rastellat ali Skosiz diàr-benn 
ar skoteg hag ar gouezeleg. 
Pleustriñ àr pevar sujed 
eo pal ar vouezhiadeg-se  : 
penaos gwellaat skeudenn 
ar skoteg ? Cheñch an doare 
da gelenn ar gouezeleg er 
skolioù kentañ derez dre 
soubidigezh ha sevel ur 
gàidhealtachd en inizi Gall 
peotramant en Highlands 
(met kentoc'h en inizi Gall) 
anez komz a statud ha kefridi 
Bòrd Na Gàidhlig (an "Ofis") 
hag a zo en balañs ivez kar 

kavet zo bet abeg ennañ 
gant an emsaverion evit ar 
gouezeleg. Betek ar 17 a viz 
Du e c'hello Skosiz lavaret o 
soñj. 

Kasoni a-enep 
ar skoteg
Ar wech kentañ eo e vez 
kemeret ar skoteg e kont en 
ur programm ofisiel bennak. 
Se zo kaoz zo bet embannet 
komzoù flemmus a-enep ar 
skoteg gant eneberion zo, 

lealerion dreist-holl, nevez 
zo. Trouz a zo bet diàr-benn 
un destenn embannet div 
sizhun zo gant Alex Gallagher, 
ur penn bras ag ar Labour 
e Skos, da skouer. N'eo ket 
ur souezh e vefe tud ag ar 
Labour a-enep ar skoteg 
hag ar gouezeleg e Skos. E 
1946, pa oa ar gouarnamant 
Attlee (Labour) e penn ar vro, 
e voe embannet gant rann 

ar c'helenn skosat (meret 
àr-eeun gant Westminster 
d'ar mare-se) e oa ar skoteg 
yezh "ar re zizesk", tra ken, 
ha, forzh penaos, "n'halle 
ket bout implijet evit kelenn 
d'ar vugale, e mod ebet". 
Ha diàr-se e voe roet lañs 
d'ur c'houlzad ofisiel evit 
peurzistrujañ ar yezh, dreist-
holl e bed ar labourerion 
baour a oa niverus-niverus e 
Skos d'ar mare-se. Bremañ 
eh eus muioc'h-mui a 
skolioù ma vez roet kentelioù 

skoteg ha dreist-holl eh eus 
muioc'h-mui a re yaouank o 
teskiñ ar yezh, anez komz ag 
ar re a zesk ar skoteg hag ar 
gouezeleg zoken.

Digeriñ kreizennoù 
sevenadurel
Tamm-ha-tamm e vez 
digoret klasoù divyezhek 
nevez e Skos a-bezh met 

dreist-holl er gouezelegva. 
Ar memes tra a vez graet evit 
ar c'hreizennoù sevenadurel, 
seurt "tier ar vro" digoret 
amañ hag ahont. Unan 
a zo bet lañset nevez zo 
e Dalabrog ("Daliburgh" 
e saozneg), en Inizi Gall, 
dirak ar bes-kentañ-ministr 
a Skos, Iain Swinney. E 
Inverness eh eus ur raktres 
(emañ emsaverion ar vro o 
rastellat argant evit e sevel). 
E Stornoway, àr enez Harris 
(Inizi Gall) zo ur greizenn o 
paouez bout digoret. Enni 
e vo un davarn hag ur stal-
levrioù e gouezeleg da 
skouer !

Muioc'h-mui a 
skolioù e gouezeleg
Ar memes tra a vez evit 
ar skolioù e gouezeleg. E 
Glasgow int leun-chouk. 140 
plas a zo ha 178 bugel a zo 
enskrivet. Poan en deus an 
Ti-kêr o kavout skolaerion a 
ouia ar yezh. Ur skol nevez zo 
àr ar billig e gwalarn Glasgow 
a-benn 2027 ouzhpenn-se. 
E Refrewshire, e mervent ar 
vro, eh eus bet digoret "Bun-
Sgoil an lar", ur skol kentañ 
derez dre soubidigezh, e miz 
Gwengolo, enni seizh bugel. 

Ar skol gentañ e gouezeleg 
er c'hontre-se !

Hervez niveradeg 2011 zo 
57  375 den a lavar gouzout 
gouezeleg ha 87 100 a lavar 
bout gouest da zrailhañ ur 
ger bennak e gouezeleg. Hag, 
àr un dro, 1,5 milion a dud o 
deus lavaret e ouient skoteg 
(ar "Mither Tongue").

F. Lécuyer

Lec'hienn ar vouezhiadeg (embannet 
e teir yezh)  : https://consult.gov.scot/
education-reform/gaelic-and-scots-
scottish-languages-bill/

Ur vro indian eo Mec'hiko 
kar an holl Vec'hikaned o 
deus orinoù indian, bras pe 
bihan. Padal emañ en arvar 
ar yezhoù indian, memes 
er su e lec’h ma vezont int 
komzet c'hoazh. Hervez ur 
studiadenn embannet nevez 
zo e soutenahe Mec'hikaned 
kelenn ar yezhoù indian er 
skolioù. Met, daoust ma ya 
an traoù àr-raok, e kendalc'h 
ar gouarnamant da glask 
spagnolekaat ar vro penn-
da-benn.

En Amerika Latin hag en 
Antilhez eo dishañval ken-
ha-ken ar broioù, a-fed 
gouennoù an annezidi (mod-
se e vez lavaret e brezhoneg). 
E Mec'hiko, eo niverus an 
Indianed ha ken niverus all 
ar re o deus gwad indian 
en o gwazhied. E 2015 e oa 
21,5 % a Veksikaniz Indianed 
a-orin ha 70 % a Vec'hikaned 
a oa hironed diàr Indianed 
(90  % hervez enklaskerion 
zo). En Arc'hantina, n'eo ket 
ar memes kont, da skouer 
(86 % a dud wenn, Spagnoled 
hag Italianed ar lodenn 
vrasañ anezhe) anez komz 

ag an Uruguay mah eus 88 % 
ag Europiz a-orin !

68 yezh vroadel
Se zo kaoz n'eus ket pikol 
komzerion a yezhoù indian 
en div vro-mañ tra mah eus 
68 yezh henvroat rannet e 
364 rannyezh e Mec'hiko. An 
holl anezhe a zo anavezet 
ent-ofisiel ha kontet da yezh 
vroadel. An holl anezhe a 
zo en arvar, àr-bouez an 
nahuatleg marteze. E 2015 
e oa 1  725  630 komzour a 
nahuatleg (meur a barlant 
a ya d'en ober e gwirionez. 
Diàr an anv Nahuatleg e vez 
kaoz ag ur "makro-yezh" 
ha n'eo ket ur yezh unvan) 
ha 774  000 mayaeger. 
Diaesoc'h ar jeu evit yezhoù 
all, avat. Kement ha kemer ur 
skouer  : n'eus mui komzour 
anavezet ebet a gCochimieg, 
met kontet eo atav ar yezh-
mañ da "yezh vroadel" !

70,8 % evit ar yezhoù 
indian
Ne vir ket ouzh ar 
gouarnamant mec'hikan 
hag ouzh ar gouarnamantoù 
proviñs (ur republik kevreadel 

eo Mec'hiko) da glask 
spagnolekaat ar vro da vat, 
mui-pe-vui. Hiriv an deiz e 
ouia 99  % a Vec'hikaned ar 
spagnoleg ha diaes eo d'an 
Indianed kenderc'hel d'ober 
gant o yezh, ken pounner 
eo pouez ar yezh ofisiel* er 
vuhez pemdeziek. Padal, 
hervez ur studiadenn bet 
graet nevez zo gant skol-

veur ar C'hentucky hag 
embannet àr ar Mexico 
Daily News, e sav a-du ar 
Vec'hikaned gant souten 
ar yezhoù indian. Dreist-
holl e proviñsoù zo m'eo ar 
lodenn vrasañ ag an dud 
Indianed a-orin (ar Chiapas 
da skouer ha tud su pellañ 
Mec'hiko). Goulennet eh eus 
bet gante o ali diàr-benn 

kelenn ar saozneg hag ar 
yezhoù indian er skol. 88,4 % 
anezhe o deus respontet e 
oant a-du gant muioc'h a 
saozneg er skolioù ha 70,8 % 
evit ar yezhoù henvroat. 
Komprenus eo e vez ken 
soutenet kelenn ar saozneg 
kar er Stadoù-Unanet eh 
eus tost da 32 vilion a dud 
a orin a vro-Vec'hiko hag ur 
milion er C'hanada. Evit fed 
ar yezhoù indian eo ur gwir 
souezh avat !

Graet eh eus bet strivoù 
gant ar gouarnamant 
mec'hikan evit studial ha 
kelenn ar yezhoù henvroat 
ar bloavezhioù diwezhañ, 
memes tra. Un institud a 
zo bet savet, da skouer, 
evit o studial hag e-pad 
pandemiezh ar C'hovid 19 eh 
eus bet lakaet forzh dielloù 
enlinenn evit ar re a faote 
dezhe gouestlañ o amzer 
o teskiñ yezh o hendadoù. 
Bremañ poent eo kregiñ gant 
kelenn en holl skolioù !

F. Lécuyer

*gerioù euskareg a glever er spagnoleg a 
Vec'hiko (dreist-holl en norzh) kar forzh 
Euskariz o deus graet annez er vro.

Ar wech kentañ eo e vez kemeret 
ar skoteg e kont en ur programm 

ofisiel bennak.

ETREBROADELETREBROADEL

Ur vaouez Nahua e Cuetzalan © Russ Bowling

Nicola NicThòmais, ezel eus ar Bòrd na 
Gàidhlig © Bòrd na Gàidhlig
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An Oriant

Abaoe miz Eost eo deuet 
Morwenn Le Normand 
da vezañ "speakeuse"  
—  e galleg flour  — stad 
ar Vouster. Hi a raio 
war-dro buheziñ ar 
c'hrogadoù : kinnig a raio 
ar skipailhoù evel-just 
met dreist-holl e vo dezhi 
da reiñ startijenn d'an 
arvesterien. Kustum eo. 
Hi eo a gan ar Bro Gozh 
Ma Zadoù a-raok pep 
krogad abaoe 3 bloaz.

Kemper

D'ar 27 a viz Eost e voe 
dalc'het eilvet abadenn 
ar gouel "Breiz'afreeka". 
E-kerzh ar gouel-mañ 
e vez roet ar prizioù 
"Gwen Ha Du Awards". 
Ar bloaz-mañ eo bet 
roet da Yuna Le Braz 
— "DJ Wonderbraz" he 
lesanv, un arzourez a 
vesk sonerezh ar bed 
gant tonioù hengounel 
Breizh  — ha da Rachid 
Benrahal —  un arzour 
Hip-Hop. An trofeoù a zo 
bet roet gant ar gitarour 
milvrudet Dan ar Braz.

Landunvez

Ur vanifestadeg a voe 
aozet d'ar 27 a viz Eost 
a-enep da graou-moc’h 
divent Philippe Bizien, 
"Avel Vor". 500 den a voe, 
hervez Kristen Falc'hon, 
kazetenner a-vicher. Un 
enklask en doa savet 
asambles gant Inès 
Léraud. Embannet e 
oa bet gant ar media 
dizalc'h Splann! d'ar 26 
a viz Gouere. Un enklask 
diwar-benn ar c'hraou-
moc’h o tont da vezañ an 
hini brasañ e Frañs.

Karaez

D'an 29 ha d'an 30 a viz 
Here e vo dalc'het 33vet 
abadenn Gouel al levrioù 
e Breizh. Ar skrivagner 
Hervé Hamon an hini eo 
a vo prezidant a-enor 
ar saloñs ar bloaz-mañ. 
Goude div abadenn 
un tamm disheñvel 
abalamour d'ar c'hCovid 
o deus spi an aozerien e 
vo adkavet e lusk gant ar 
saloñs.

Setu ur mare nevez evit ar 
gazetenn embannet gant 
Keit Vimp Bev abaoe 2005. 
An niverenn 900 an hini eo 
ho peus etre ho taouarn, ur 
gont ront evit kregiñ gant ur 
skipailh nevez, ur vaketenn 
nevez ha c'hoantoù nevez. 
Gant ar spi e plijo d'an holl 
lennerezed ha d'an holl 
lennerien evit mont war-zu 
an niverenn 1000 !

Nikolaz Gourvenec eo va anv 
ha labourat a ran gant Yann-
Fañch Jacq abaoe daou vloaz. 
Maketenner ar gazetenn on 
ha tamm-ha-tamm em eus 
kroget d'ober war-dro kefridioù 
all. Adalek an niverenn-mañ 
hon eus divizet, asambles gant 
skipailh Keit Vimp Bev, e teufen 
da vezañ pennskridaozer ar 
gazetenn. Trugarekaat a ran ar 
skipailh en deus fiziañs ennon 
ha trugarekaat a ran Yann-
Fañch Jacq ivez, evel-just, 
en deus laosket ac'hanon da 
gemer va flas tamm-ha-tamm 
hag a sikouro ac'hanon e-pad 
ar mizioù kentañ.

Muioc'h a verc'hed
Ar bloaz-mañ o deus kroget 
skrivagnerezed nevez da 
genlabourat gant Ya!  : Marilou 
Andro, Anna Cotty, Maguy 
Kerisit ha Sterenn Guerrier. 
Laouen on o tegemer ivez Metig 
Jakez-Vargas, kazetennerez 
a-vicher, a zo bet tutaet gant 
ar gevredigezh evit labourat 
ganin adalek an niverenn-mañ. 
Ganti, neuze, ez a skipailh ar 
gazetenn war-zu un ingalded 
merc'hed/paotred. Met n'eo ket 
abalamour da gotaioù a vefemp 

rediet da heuliañ  : ret-holl eo 
kaout sell ar merc'hed war 
ar bed, war cheñchamantoù 
ar gevredigezh. Abaoe re bell 
ez eus e bed ar c'hazetenniñ 
— evel e pep lec'h — un damani 
miret gant ar baotred ha pa 
vefe merzet araokadennoù.

Muioc'h a c'hallaoueg
Digoret en doa Yann-Fañch 
Jacq an nor en ur zegemer ur 
pennad gallaouek bep sizhun. 
Gant ur c'hoant digeriñ un tamm 
muioc'h anezhi em eus divizet 
gouestlañ ur bajenn a-bezh 
da yezh all ar vro. Setu mersi 
bras da vMickaël Genevée, da 
Vassili Moreau-Miossec ha da 
dTouène Aghesse a skrivo bep 
sizhun neuze.

Linenn stur
Evel ma vez lavaret "ne vez ket 
skrivet ul linenn stur, e penn 
ar pennskridaozer emañ". 
Da lavaret eo n'eo ket skrivet 

linenn stur Ya! en un teuliad 
resis. Koulskoude ez eus un 
nebeud harzoù fetis hag anat 
din. Biken ne vo embannet 
lavaredoù droukziforc'hus 
(gourmesk relijion/orin, da 
skouer, pe c'hoazh lavaredoù/
farsadennoù seksist, homofob, 
gouennelour, pe e-keñver an 
dud nammet). An dra-se a zo 
sklaer evidon, en ur mare ma 
c'hounez mennozhioù an tu-
dehoù pellañ kalz re a blas, 
siwazh.

Maketenn nevez
Merzet ho peus, sur a-walc'h, 
ez eo bet cheñchet un tammig 
"gwiskamant" ar gazetenn. 
Reiñ muioc'h a aer a oa ar pal, 
evit ul lennusted plijusoc'h ha 
pajennoù skañvoc'h evit an 
daoulagad. Ur stumm nevez 
eo hepken gant un nebeud 
kemmoù —  urzh ar pajennoù, 
da skouer  — evit ma vefe 
sklaeroc'h.

Mersi bras
Ne c'hellfen ket echuiñ ar 
gerig-mañ hep trugarekaat 
an holl re o deus skrivet hag 
an holl re a skriv betek-henn 
er gazetenn met ivez an holl 
re a sikour (reizhañ, enrollañ, 
etc). Ul labour a-youl vat a vez 
kaset da benn ganto, diehan, 
burzhudus ! Soñjal a ran ivez er 
re a respont d'an atersadennoù 
a vez embannet bep sizhun war 
ar bajenn ziwezhañ. Gouzout a 
ran ne vez ket aes atav kavout 
amzer evit en ober.

Ur chañs eo kaout ur gazetenn 
sizhuniek e brezhoneg. Lorc'h 
zo ennon o kemer ar plas a 
gemeran ha prometiñ a ran e rin 
va seizh gwellañ. Bec'h dezhi !

N. Gourvenec

Evit ar re o dije c'hoant mont e 
darempred ganin, na chomit ket etre 
daou : nikolaz.kvb@gmail.com

GER PENNSKRIDAOZER NEVEZ YA!

PIGNAT TOUR-TAN ECKMÜLH
Bep bloaz e New-York e klask 
rederien zo pignat gant diri 
skraber-oabl ar World Trade 
Center. Er Vro Vigoudenn n’eus 
ket a skraberien-oabl, dre 
c’hras Doue. Met un tour-tan 
a zo.

Lorc’h a zo e tud Penmarc’h 
gant o zour-tan, ha n’eo ket hep 
abeg. Niverus e teu an douristed 
da weladenniñ anezhañ. Kaer 
eo, hag uhel ivez. Setu perak e 
vez ur bignadeg bep hañv. 307 
derez a zo a-hed ar 65 metr.
A c’hwec’hvet gwezh e oa ar 
bloaz-mañ. Muzuliet e vez 
aketus an amzer a vez lakaet da 
bignat. Betek-henn e oa 46,54" 
rekord ar baotred hag 1,02" hini 
ar merc’hed. Ha kement ha 
fougeal un tammig e c’heller 
menegiñ e o oa deuet rederien 
eus pell evit kemer perzh : Bro-
Alamagn, Bro-Italia, Bro-Velgia, 
Bro C’hall…

Ar Vretoned mistri 
war o zachenn
Gourc’hemennoù a zo da reiñ da 
Agathe Guillemot rak gounezet 
he deus evit ar seizhvet gwezh. 
Hi an hini eo he deus rekord ar 
merc’hed met n’eo ket deuet 
a-benn d’ober gwelloc’h er 
bloaz-mañ gant 1,04". E-touesk 
ar baotred eo deuet a-benn 
Aurélien Le Com d’ober 55". 
Eus ar 154 faotr ha plac’h o 
deus konkouret e oa oadet a 
81 bloaz an hini koshañ. "Ne 
vern an amzer lakaet, ar pezh 
a gont a zo erruout en nec’h" 
emezañ. Gwir eo ez eo kaer-tre 
ar gweledva p’en em gaver e 
beg an tour-tan.

Ur vaouez yaouank hag a oa 
chomet nammet goude ur 
gwallzarvoud a zo pignet gant 
sikour daou bomper a oa o 
tougen anezhi. Met an hini a zo 
bet ar souezhusañ a oa ur plac’h 

a 23 bloaz, Manon Quilleré. 
P’eo en em gavet en nec’h, 
amzer dezhi da dennañ he anal 
memestra, he deus goulennet 
digant hec'h amourouz, Maël 
Berroù, dimeziñ ganti. A-hervez 
ne ouie ket hemañ. Laouen e 

oa-eñ p’he deus profet dezhañ 
ur walenn-eured. N’o deus mui 
nemet un dra d’ober, dont en-
dro evit al luc’hskeudennoù e 
beg an tour-tan da zeiz o eured.

J.-Y. Le Goff

Metig Jakez-Vargas, ar gazetennerez nevez, Nikolaz Gourvenec, ar pennskridaozer nevez ha Yann-Fañch Jacq, krouer ar gazetenn.

Skalieroù an tour-tan milvrudet savet e 1897 © Bernard M.

A-NEVEZA-NEVEZ
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AN TAKAD TENN : UN OSTILH NEVEZ EVIT AR GWIR D'AL LOJEIZ
Diaesoc'h-diaesañ eo kavout 
ul lojeiz e Breizh. Gervel a ra 
ar strolladoù lec'hel a stourm 
evit ar gwir d'al lojeiz evit an 
holl da vanifestiñ d'an 10 a viz 
Gwengolo. Gant un azgoulenn 
nevez : krouiñ takadoù tenn.

Ronan a grogo gant un 
doktorelezh e Brest en distro-
skol. "Bemdez e sellan ouzh 
ar c'hemennoù evit kavout ur 
ranndi. N'eus ket un diouer a 
gemennoù met ar ranndioù az 
a kuit buan-kenañ, dindan 24 
eurvezh ! Kalz re a c'houlenn a 
zo evit feurmiñ. Abaoe ur miz 
emaon o klask. O chom e ti 
mamm emaon evit an hañv, e 
Douarnenez. N'ouzon ket hag-
eñ e teuin a-benn da gavout 
unan a-raok miz Here."

Stegnet eo marc'had al lojeiz e 
Breizh. Kresket eo ar prizioù e 
2021, ha pa vefe evit feurmiñ 
ur mad pe prenañ tiez. E-korf 
ar pemp bloavezh diwezhañ 
eo kresket prizioù gwerzh an 
tiez deus tost 20 % e Brest, da 
skouer.

Trawalc'h
Hag ouzhpenn da skoilh ar 
prizioù e sav ivez kudenn al 
lojeizoù goullo, an douristelezh, 
hag ar feurioù uhel pe uheloc'h 

a eil-tiez (war an arvor dreist-
holl). Kresket eo ar feur a eil-tiez 
er rannvro deus 32 % etre 1990 
ha 2015. Betek 60  % dioute a 
gaver e diazad-bevañ Kiberen 
ha Karnag, hag ouzhpenn 
70 % e hini Sarzhav, hervez an 
Insee. Bloaz 'zo e oa bet lakaet 
ar gaoz war enkadenn al lojeiz 
gant an UDB e-pad koulzad 
kabaliñ an dilennadegoù 
rannvro. Ar mennozh degaset 
gante a oa krouiñ statud 
annezad e Breizh. Ar pezh a 
oa bet nac'het raktal gant ul 
lodenn vat deus an dilennidi ha 
gant prezidant nevez ar rannvo, 
Loïg Chesnais-Girard (PS). 
Unan deus an abegoù o vezañ 
eo diaes da lakaat e plas, rak 
n'emañ ket er vonnreizh. 

E keit-se eo diwanet muioc'h-
mui a strolladoù lec'hel  : e 
Sant-Maloù, e bro an Oriant 
pe c'hoazh e Douarnenez. An 
hini diwezhañ a zo bet krouet e 
Montroulez ar sizhun diwezhañ. 
"An diskoulmoù a zeuio deus an 
dud a zo o chom war an takad", 
a soñj Fabris Cadou, ezel deus 
ar strollad. "Deuet omp a-benn 
da vodañ muioc'h a dud tro-
dro d'ar stourm evit al lojeiz 
an taol-mañ : ar PC, ar PS, LFI, 
kevredigezhioù a stourm evit 
ar gwir d'al lojeiz ha dilennidi 
lec'hel evel maer Pleiber-
Krist, un dornad kuzulierien-

kêr Montroulez pe c'hoazh 
kuzulierien departamant ha 
rannvro." Bodet int tro-dro 
d'un azgoulenn nevez  : krouiñ 
takadoù tenn e Breizh evit 
reoliañ marc'had al lojeiz. 

Lezenniñ buan 
Evit poent n'eus kumun ebet e 
rannvro Breizh renket e Takad 
Tenn. "Ezhomm hon eus da 
gavout diskoulmoù  prim. Un 
ostilh lezennel a c'hellfe bezañ 
lakaet e pleustr diouzhtu eo an 
takad tenn", eme Jean Brichet, 
deus Lannuon, ezel deus ar 
strollad Treger Argoat Goelo 
Takad Tenn. "A-drugarez d'an 
ostilh-se e vefe tu reoliañ ar 
c'hementad a feurmoù berrbad 
e-giz Airbnb gant pep kumun, 
a gendalc'h an den yaouank. 
Taosoù war an tiez goullo a 
c'hallfemp ivez lakaat e pleustr 
a-benn broudañ ar berc'henned 
da lakaat o madoù war ar 
marc'had en-dro. Kreskiñ an 
taosoù anneziñ deus 5 % betek 
60  % evit an eil-tiez a vefe tu 
ober ivez". "Sterniañ ar feurmoù 

a c'heller ober ivez en takadoù 
tenn", a gloka Fabris Cadou. 
En distro-skol e voter budjed 
an arc'hant 2023 er breujoù. 
D'ar mare-se e c'hallfe bezañ 
astennet an takadoù-tenn da 
gummunioù Breizh.

Perzhioù mat 
ha perzhioù fall
Un araokadenn e vefe an 
takad tenn evit Maxime, ezel 
deus ar strollad Droit à la 
ville DZ, ur strollad "enklask 
hag ober" war al lojeiz a venn 
reiñ da c’houzout d’an holl 
an titouroù war an tem-se. 
Siwazh, ne vefe ket an ostilh 
nevez se un diskoulm efedus 
a-walc'h hervezañ evit reoliañ 
ar marc'had  : "Kumunioù an 
takadoù tenn ne vefent ket 
rediet da lakaat e plas ar 
muzulioù se. Rankout a rafent 
bezañ votet gant ar c'huzulioù-
kêr evit bezañ lakaet e plas. Dav 
e vefe kenderc'hel da lakaat 
gwask war an dilennidi lec'hel 
evit ma vefent doujet neuze". 

Degas a ra Maxime da soñj 
ez eus kudennoù lojañ all da 
ziskoulmañ er vro  : "N'eo ket 
trawalc'h ar sikourioù evit 
renevesaat al lojeiz roet gant 
ar gouarnamant evit herzel al 
lojeiz mezhus da skouer. Ha 
n'omp ket holl war ar memes 
renk hervez hor renk sokial, 
jener pe gouenn pa vez anv 
da gavout ul lojeiz. Brav e vefe 
da skouer neuze ma servijfe 
an arc'hant gounezet gant ar 
c'humunioù a-drugarez d'an 
takad tenn da arc'hantaouiñ 
renevezadur al lojeiz ha stourm 
a-enep al lojeiz mezhus da 
skouer".  

Manifestadegoù a vo e Breizh 
evit ar gwir d'en em lojañ ha 
krouidigezh takadoù tenn d'ar 
Sadorn 10 a viz Gwengolo, 
e Douarnenez da 10e war 
marc'had ar c'hoc'hu, e 
Lannuon da 11e war kae an 
Aiguillon hag e Gwened da 2e 
g.m war ar porzh.  

M. Jakez-Vargas

245 000 eil-ti a oa e rannvro Breizh e 2015 hervez an Insee © Alberto Uganelli

Izili ar strollad nevez-krouet e Montroulez © Fabris Cadou

C'HOARIOÙ-VIDEO

CUPHEAD
Ur c'hoari deuet er gouloù e 2017 eo Cuphead. 
Brudet eo bet kalzik a-drugarez d'e neuz, tost 
ouzh tresadennoù bev amerikan ar bloavezhioù 
1920, dreist-holl evel Silly Symphonies Walt 
Disney. Ar sonerezh, ar bevaat hag an istor a zo 
ivez e mod an tresadennoù-bev-se ; dav eo da 
gCuphead ha da vMugman mont da adtapout 
eneoù tud o deus dle gant an diaoul, goude bezañ 
bet kollet o hini en ur c'hazino.

Dav eo d'ar c'hoarier mont da gantreal, asambles 
gant ur c'hamalad pe e-unan, evit mont da vezañ 
trec'h war enebourien un tamm pep lec'h war 
ar gartenn. An emgannoù a zo kinniget e doare 
ur c'hoari Run & Gun, da lâret eo un c'hoari tenn 
gwelet war ar c'hostez. Meur a lodenn a zo evit 
pep emgann ha ret eo deskiñ mont-en-dro pep 
enebour a-raok dont a-benn da vezañ trec'h. Ur 
c'hoari diaes a-walc'h eo met n'eo ket amjust, 
daoust ma c'haller lakaat kalzik a amzer evit dont 

a-benn da vont e-biou an tagadennoù liesseurt. 
Liveoù en ur c'harr-nij a zo ivez, e lec'h ma c'haller 
fiñval e pep lec'h war ar skramm.

Liveoù all a zo, tostoc'h ouzh ur Run & Gun klasel, 
lec'h m'eo ret mont e penn al live, gant lodennoù 
savenn hag enebourien war an hent. Al liveoù-
se a servij da c'hounit arc'hant hepken, ar pezh 
a servijo da brenañ dafar evit en em gannañ 
a-enep an enebourien vras. Ar pezh a c'haller 
prenañ a zo armoù (daou a c'haller implijout er 
memes koulz), ur galloud ispisial, hag ur wellaenn 
a chomo bepred.

31 enebour bras a zo, ha gallout a raer adkregiñ 
an emgannoù evit klask kaout un notenn 
uheloc'h. Un DLC gant 12 enebour nevez a zo bet 
embannet e miz Mezheven 2022 hag ur stirad 
Netflix a zo bet savet ivez.

GM
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AL LIORZH E MIZ GWENGOLO

Kerkent deuet en-dro ar glav e dibenn miz Eost e c'heller hadañ dousez, pinochez goañv, 
piketañ ar c'haol divezhañ, letuzennoù, chikore ha plantañ sivi. Met ivez kaol Sina (Pe tsai) 
da skouer dindan an tunel mar kavit plas.
Evit an dousez da gutuilh a-rez an douar e vo ret munudañ gorre an douar ha plaenaat 
mat, goude bezañ hadet e roudennoù 1sm donder ha 15sm etrezo. Ar gudenn a vo gant 
al louzeier o kreskiñ fonnusoc'h eget an dousez. Mat e vo ober un hadañ faos a-raok 
hadañ an dousez kement ha lakaat diwan al louzeier ha distruj anezho gant ul lavnenn. 
Dek devezh a-raok hadañ, prientiñ an douar evel evit hadañ ha c'hwennat al louzeier en 
ur gignat 1 sm douar, dindan an amzer gaer.
Dont a ra brav ar pinochez goañv goude ar gounid fav glas o tilaosker azot en douar. 
Goude bezañ tennet kuit ar plant eostet hag ar plouzaj, terriñ gorre an douar gant ar 
c'hrog hag hadañ.
M'ho peus dibabet plantañ pour gant esaouennoù ledan etre ar roudennoù ( >50sm) 
evit douarañ ha gwennañ ar garennoù e c'hellit implij an ant evit plantañ letuzennoù, irvin 
ruz, beler-douar...

Geriennoù : dousez, dousetez  : maches, doucettes  ; pinochez  : épinards  ; munudañ  : émietter  ; plaenaat  : 
aplanir ; hadañ faos : faux semis ; lavnenn, alumenn : lame ; kignat : couper en surface, écorcher ; esaouennoù : 
intervalles ; gwennañ : blanchir (les tiges) ; ant : sillon (creux) ; beler-douar : cresson de terre, aliénois.

AL LIORZH MARZHUSgant Ildut

Morse ne oa bet ken izel 
live dour ar mirlec’hioù. 
Lakaet eo bet Breizh dindan 
evezh rak aon na c’hellfed 
mankout a zour.

Abaoe eizh miz eo bet rouez 
ar glaveier e Breizh. Etre 
miz Here ha miz Meurzh an 
hini eo e teu ar gweleadoù 
freatek da vezañ leun. Met 
n’eo ket bet gwir er bloaz-
mañ. Nebeut-tre a c’hlav a zo 
bet, nemet e miz Here ha miz 
Even. "Abalamour da se pa ‘z 
eo erruet an nevezamzer e oa 
izel live an dour er gweleadoù 
freatek" eme Bruno Mougin, 
hidrografour eus Burev an 
Enklaskoù Geologek ha 
Mengleuziek (BRGM).

E 52 lec’h e vez muzuliet 
live an dour gant ar BRGM 
e rannvro Breizh. 9 diwar 10 
a zo izeloc’h eget keitad ar 
bloavezhioù a-raok. Ret e 
vefe kaout dour bemdez met 
evel-just n’eo ket posupl e 
miz Eost hag e miz Gwengolo. 
Nec’het e vezer ivez evit ar 
bloaz 2023 rak ma ne vefe 
ket trawalc’h a c’hlaveier er 
goañv a zeu e c’hellfe bezañ 
gwashoc’h. N’eus netra 
sur, avat. Daoust da se e 
ouezer e vo ret espern dour 
er sizhunioù a zeu. Goulenn 
a raer digant ar familhoù 
ober gant nebeutoc’h a zour, 
ha kuzulioù a vez roet, evel 
chom nebeutoc’h a amzer 
dindan ar strinker, da skouer.

Kavout diskoulmoù
Evit ar mare e weler 
mennozhioù o tiwanañ evit 
kaout dour. E Boneur, da 
skouer, ez eus bet dalc’het 

un emvod e miz Eost evit 
kemenn d’an annezidi e vefe 
ret ober gant nebeutoc’h a 
zour betek dibenn an hañv. 
Ur c’hendiviz a zo bet etre 
an dilennidi hag an dud, 
rak siwazh eo lakaet diaes 

kumun Menez Are, ur gumun 
e-lec’h ma vez a-walc’h a 
c’hlav peurvuiañ koulskoude. 
55 den a oa deuet e sal an 
ti-kêr. "Laouen on o welet
ez eus deuet tud" eme ar 
maer, Eric Prigent. "C’hoant 
o deus da espern dour 
rak komprenet o deus e 
ranker teurel evezh" a lavare 
ouzhpenn.

E Berrien, nepell diouzh 
Boneur ez eus un toull 

bras chomet war-lerc’h ur 
vengleuz pri-gwenn. Divizet 
en deus ar maer, Hubert Le 
Lann, tennañ dour eus ar 
vengleuz. N’eo ket bet ken 
splann-se avat, rak re uhel 
e oa feur an arsenik en dour. 

Daoust da se e vo mat met 
n’heller ket evañ anezhañ. Un 
diskoulm e c’hellfe bezañ an 
toull bras-se er bloavezhioù 
a zeu avat. Ur milion a 
vetradoù-diñs dour a zo 
ennañ.

War Enez C’hroe ez eus bet 
staliet mekanikoù da gaout 
dour dous diouzh dour sal 
ar mor. Re izel e oa an dour 
e mirlec’h Porzh-Melen. Ne 
oa ket posupl degas dour 

eus an douar bras kennebeut 
peogwir ez esperner ivez. 
E-kerzh an hañv e kresk ar 
goulenn evit an dour eus 
500  m3 da 1500  m3 war 
an enezenn, en abeg d’an 
douristed.

E meurgêr Roazhon ez eus 
bet divizet mont da gerc’hat 
dour e lenn Bougrières, 
ar pezh na vez ket graet 
peurvuiañ. Nec’het e vezer 
en Il-ha-Gwilen, ‘kostez 
Sant Maloù, Gentieg, ha 
Gwitreg. "Ma ne raio ket glav 
er sizhunioù hag er mizioù a 
zeu e vo goullo ar stankelloù" 
eme Antoine Deconchy, rener 
ar sindikad evit merañ an 
dour en departamant.

En amzer-da-zont e vo ret 
espern dour muioc’h-mui ha 
kavout diskoulmoù all evit 
stokañ muioc’h ivez.

J.-Y. Le Goff

IZEL LIVE AN DOUR ER MIRLEC’HIOÙ

Mekanikoù staliet e Porzh Melin war Enez C'hroe © Tolpad-kêrioù an Oriant

Landerne

"An niver a vugale 
skoliataet en deus 
kresket un tammig ar 
bloaz-mañ : 4060 bugel 
evit an distrol-skol-
mañ, da lavaret eo 29 
muioc'h eget ar bloaz 
tremenet". Setu ar pezh 
en deus diskleriet Yann 
Uguen, prezidant ar 
rouedad Diwan d'an 
Télégramme a-raok 
ouzhpennañ : "Evit talañ 
ouzh kresk ar goulenn 
gant ar gevredigezh eo 
ret deomp kreñvaat ar 
rouedad ha kenderc'hel 
da ziorren anezhañ e 
tiriadoù zo".

Naoned

Kaout div wech muioc'h 
a vugale skoliataet en 
hentennoù divyezhek 
brezhoneg/galleg a-benn 
2026 eo pal an ti-kêr. Evit 
ar poent ez eus tro 500 
bugel a zesk brezhoneg, 
hag e brezhoneg evit 
ar re er skolioù Diwan. 
Evit gellout respont d'ar 
goulenn a gresk e vez 
klasket kelennerezed 
ha kelennerien gant ar 
rektordi hag Ofis Publik 
ar Brezhoneg. Adalek 
an distro-skol-mañ 
da skouer, er skolioù 
ar Marsauderies pe ar 
Batignoles, pe c'hoazh er 
skolaj Rutigliano.

Gouzout a reer e vo ret espern dour 
er sizhunioù a zeu.

A-NEVEZA-NEVEZ
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AN HANTER EUS 
AN AMZER E VEZ
O REIÑ BRONN 
D’E BAL

(Da lâret eo  : n’eo ket sod 
gant al labour palat, n’eo ket 
ruz war al labour, troet eo da 
feneantiñ.)

Notenn : ar pezh a deu war-
lerc’h ar steredenn (*) zo 
direizh.

 Komz a rin amañ 
eus ur fazi a gaver stank  : 
war zigarez n’eus nemet ur
framm e galleg evit lâret 
les légumes de la soupe 
ha le reste de la soupe, eo 

tuet deskarded zo da lâret 
"legumaj ar soubenn" ha 
"*peurrest ar soubenn", 
hag an droienn ziwezhañ-
mañ zo un euzhadenn evit 
divskouarn ur brezhoneger.

 Pesort reolenn 
n’eo ket bet heuliet pa lârer 
*peurrest ar soubenn ?

 Amañ e kaver, e 
galleg koulz hag e brezhoneg, 
ar framm anv + renadenn an 
anv (=complément du nom). 
E brezhoneg, peurliesañ e vez 
staget an daou anv (resis) 
goude bezañ tennet ar ger-
mell resis kentañ : toenn an ti, 
mamm ma amezeg, legumaj 
ar soubenn, blev he fenn, 
etc. Nemet (ha pelec’h e vije 
ar blijadur ma ne vije ket un 
nemedenn un tu bennak  ?), 
pa verk an anv kentañ ul 
lodenn/ur gevrenn eus an eil 
anv (an hanter, ar c’hard, an 
tri-c’hard, ar rest, ar peurrest, 
an nemorant, an darn vrasañ, 
etc.) e vez implijet ar framm : 
ger-mell resis + anv kentañ + 
eus + eil anv.
Da skouer :
— an hanter eus an amzer 
(evel en titr)
— ar peurrest eus al labour
— an nemorant eus an had.

Ur fazi eo lâret, pa glasker 
heuliañ betek re reolennoù ar 
yezhadurioù :
* Hanter an amzer
* Peurrest al labour
* Demorant an had,
war batrom toenn an ti, tok 
ma zintin, botoù ma c’hoar, 
etc.

Notennoù :
Ar pezh am eus skrivet 
uheloc’h zo gwir evit ar 
brezhoneg evel m’eo bet 
skrivet abaoe penn kentañ an 
ugentved kantved, dre vras.

 1) E brezhoneg 
Gwened, e vez klevet, 
kazimant e pep lec’h, a/ag 
e-lec’h eus : ar peurrest ag al 
labour, etc.

 2) Alies-kenañ e 
KLT (= Kerne, Leon, Treger), 
ne vez ket klevet eus, mes 
dac’h/dioc’h/deus/dimeus : 
ar c’hard dac’h ar gwenneien, 
al lodenn vrasañ deus ar 
barrezianiz, pehini dimeus an 
daou ‘po ?

 3) Ma ne gredit ket 
ac’hanon, klaskit war Devri 
ar skouerioù a zo bet roet 
evit rest, peurrest pe hanter, 
lakaomp.

Muioc'h-mui a vrezhoneg a 
vez lennet war ar rouedadoù 
sokial evel Instagram. 
Kontoù a bep seurt a vez 
krouet gant brezhonegerien 
ha brezhonegerezed, en o 
zouez unan bet krouet e 
miz Mae 2022 gant Ismael 
Morvan : "Gerioù a vank dit".

Graet en deus ar paotr 
yaouank e skoliata a-bezh 
e Diwan. 4 bloaz zo, pa 'z 
en deus echuet al lise, en 
deus kendalc'het da studiañ 
brezhoneg e skol-veur 
Roazhon. D'ar mare-se en 
deus merzet buan a-walc'h 
e vanke geriaoueg dezhañ. 
"Gwir eo ne oa ket aes atav 
implijout ar ger resis. C'hoant 
'moa deskiñ gerioù nevez 
ivez, evit chom hep implijout 
ar memes re" emezañ. 

"Bep tro ma tesken ur ger 
e notennen anezhañ en ur 
c'harned. Da c'houde 'm 
eus kroget ivez da implijout 
un arload gant kartennoù 
envoriñ" a resisa-eñ.

Rannañ
Goude daou vloaz eo deuet 
ar soñj dezhañ rannañ e 
labour gant an dud. Evit 
poent e vez embannet war 
e gont Instagram hepken 
—  @geriou_avankdit  — met 
raktreset en deus ivez krouiñ 
ul lizher kelaouiñ evit ar re na 
implijont ket ar rouedad.

Ar bloaz-mañ e vo embannet 
gantañ eus ur vro estren rak 
tremen a ra Ismael Morvan 
e eil bloavezh Master e 
Iwerzhon gant Erasmus.

N. Gourvenec

KENTEL YANN GERVEN GERIOÙ A VANK DEOMP

Body-yaus (Body-positive)

Setu echu an hañv ! E-pad tri miz ne veze komzet nemet eus traezhennoù, 
dilhad kouronkañ ha… reolioù-boued an hañv. E pep lec’h e kelaouennoù 
ar merc’hed e veze komzet eus “summer body” (korf an hañv) ha pa ne 
gomze ket ar magazin eus an dra-se, ne veze diskouezet nemet korfoù 
peurvat. 

En takad foran ne vez diskouezet nemet korfoù yaouank, moan, pe treut 
alies, hep kleizhenn, hep merk, hep namm. Setu ar c’horf nemetañ a c’hell 
bezañ diskouezet. Diaes eo, pa ne vez ket ur c’horf evel-se, degemer unan 
disheñvel ha kaout kalon da vont er-maez gwisket gant ar pezh a vez 
c’hoant da wiskañ. Dirak seurt reolennoù n’eo ket aes bezañ disheñvel. 
Abalamour d’an dra-se ez eus kalz a dud oc’h heuliañ reolioù-boued, o 
kaout kemplezhioù diwar-benn o c’horf. Kalz a dud ivez a ra surjianerezh 
heneuziañ peogwir ne blij ket o c'horf dezho. Ha dont a ra da vezañ ur 
gudenn strik-tre pa zeu an displij da vezañ ur c'hleñved evel an anorexia 
pe ar boulimia.

Abalamour da betra ez eo ur gudenn evit ar feministed ? Abalamour d’ar 
sifroù : gwashoc’h eo ar gudenn evit ar merc’hed. 55 % deus ar merc’hed 
o deus heuliet reolioù-boued ur wezh dija d’an nebeutañ, met 32 % deus 
ar baotred hepken. Gant ar merc’hed ivez zo graet 85 % an oberatadennoù 
surjianezh heneuziañ. Ha merc’hed eo 90 % eus an disnaoneien. Evit komz 
eus traoù skañvoc’h : disvleviañ ha livañ he dremm zo traoù ar merc’hed 
c’hoazh. 

Gwelout korfoù digudenn hepken, kaout kemplezhioù war hor c’horf a 
c’hell bezañ fall-tre evit ar yalc’h ha, n’eus forzh penaos, e vez dispignet 
bep bloaz kalz arc’hant gant ar merc’hed evit dont da vezañ bravoc’h evit 
daoulagad ar gevredigezh. 

Cheñch penn d’ar vazh eo pal al lusk body-positive. Diskouez korfoù a 
bep seurt : tev, tanav ; gwisket, diwisket ; ampechet pe get ; dougerez pe 

get ; gant pep liv ; gant kleizhennoù, brizhennoù a bep seurt… Diskouez 
ar c’horfoù-se e pep lec’h eo ar pal ivez : magazinoù, bruderezh, filmoù, 
rouedadoù sokial… Mod-se e vezer boazet gant traoù disheñvel, hag 
emichañs e vo aesoc’h degemer hor c’horfoù gant o diforc’hioù. 

Ur skouer mat eo videoioù Lea Bordier, anvet “Cher Corps”. En he labour e 
tiskouez Lea Bordier merc'hed a bep seurt o komz eus o c’horf, ha penaos 
o deus kroget da asantiñ d’o disheñvelderioù. Ur sell hegarat he deus, 
ha laoskel a ra amzer d’an dud degemeret evit displegañ ar santimantoù 
luziet o deus diwar-benn o c’horf. Gallout a ra pep hini anavezout e soñjoù-
dezhañ er gerioù-mañ.

>> Evit mont pelloc’h : sellout ouzh dibunadegoù Savage X Fenty, savet gant Rihanna ha tud 
a bep korf.

— GERIADUR BENELOUR GANT ANNA COTTY —

Skrivagner eo Yann Gerven. Meur a levr 
en deus skrivet, "Traoù nevez" en o zouez.

Setu ar pezh a vez embannet 3 gwech ar sizhun war Instagram © Ismael Morvan
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Ur wech nevez-tapet e 
vachelouriezh gantañ en doa 
graet Yann, 19 vloaz anezhañ, 
e soñj mont war ar vicher 
enseller-polis ! Levezon an tele 
hag e-se, 'mit-hu, gwesternioù, 
"Dirty Harry" hag all... Marteze 
a-walc'h... Mont da Bariz da 
roul’ e yaouankiz, petra 'virfe ? 
Ha skeud an dilabour o plavañ 
war ar vro ivez, penn-kentañ 
ar bloavezhioù 90 anezhi. Ma ! 
Lakaet e anv, neuze... Ne oa ket 
un den da glask pemp troad 
d'ar maout  ! Bet e Kemper 
evit an arnodenn dre-skrid ha 
kostezioù ar gêr-gapital goude 
evit an amprouadennnoù dre-
gomz hag an embregerezh-
korf  ! Eno en doa kousket e 
kambr ur c'hamalad dezhañ 
hag a oa war al lec'h dija, ur 
Breizhad eus a Landerne, 
bet el lise asambles gantañ 
un nebeud bloavezhioù kent. 
Paseet mat an traoù  ! Ha 
resevet ar paotr Yann, sell 'ta ! 
Nag a lorc'h er gêr gant ar mab 
karet  ! Hag un disamm evit e 
dad hag e vamm dre m'en doa 
kavet o faotrig ur plas mat... 
ha "dindan ar c'houarnamant" 
c'hoazh ouzhpenn, 'welez ket !

Ranket kuitaat Breizh avat ha 
mont da skol an ensellerien-
Bolis e Cannes... Écluse1 ! Anv 
ebet diwar-benn heol tomm 
ar C'hreisteiz na deus ribloù 
dudius ar mor Kreizdouarel, 
siwazh... Ha dao etrezek 
departamant ar Seine-et-
Marne gant e barkadoù 
beterabez divent ha digor-
frank d'ar seizh avel warn-
ugent, ur c'hant kilometr 
bennak deus a Bariz ! Ur vuhez 
lean pe dost... Hag "ichoù" etre 
an nevezidi ha temptadurioù 
touellus ar bed fallakr ! Eno en 
doa pleustret Yann da zeskiñ 
ar vicher bolis e-pad tost ur 
bloavezh  : sport, prosedurezh, 
ober gant an armoù hag all, 
ar pezh a blije kalz dezhañ  ! 
Pase-beuz an traoù  ! Hag 
anvet ar paotr e Pariz, 16vet 

arondisamant  ! Digochet 
buan-ha-buan peadra da 
lojañ en ur c'hozh ranndi 
bihan diraparik e-kichen an 
"Ark a Drioñf", disteñget  ! Ha 
dao  ! Difluket Yann e ti-polis 
La Muette, 02 ru Bois-le-Vent, 
ha degemeret kaer gant ar 
c'homiser Pompinell, anezhañ 
un enseller kozh bet o labourat 
e karterioù hanternoz kêr, La 
Goutte d'Or hag e-se, e-lec'h 
m'en doa prenet skiant deus 
an druilh hag alies diwar 
e goust  ! "Gwellañ poliser 
zo  ? An hini 'ne'o graet ar 
gwashañ konirioù hep den 

da c'houzout... Panevetañ  !", 
setu pehini 'oa ar ger-stur g'ar 
"Bapaig2", biskoazh-james ! Ha 
da ouzhpennañ  : "C'hwi 've'o 
bremañ en ho karg skarzhañ 
podoù-lastez ar gevredigezh !". 
Sebezusat keloù, alato  ! Bez' 
e oa bet Yann war an trevell 
"paotr ar restachoù" ivez er 
SIVOM e Landerne, a soñjas 
etre e voned hag e benn... "Setu 
ne zleje ket bezañ re ziaes din, 
douetus !".

Ha diouzhtu ar memes 
dervezh e oa bet lakaet Yann 
da resev an dud a zeue da 

zougen klemm  ! Arabat koll 
amzer na chom da yariñ na da 
lugudenniñ  ! Lavaret dezhañ 
en em staliañ en ur c'horn 
teñval-lous eus ar c'homiserdi, 
a-dreñv ul lastez taol-labour, 
warni ur c'hozh mekanik da 
vizskrivañ Olympia, dezhañ 
un 30 vloaz bennak moarvat  ! 
Nag un disouezhadenn da 
Yann, pa oa bet desket dezhañ 
ober gant an urzhiataer er 
skol-bolis  ! Ne ouie ket zoken 
penaos silañ ur baperenn er 
"bitrak" daonet, na da betra 
ar jibed e servije ar "paper-
karbon" m'en argas-se a oa 
bet kinniget brokus dezhañ 
gant e genseurted  ! Tribledie  ! 
Arabat digalonekaat avat ha 
bec'h dezhi, pe me ‘welo  ! Ha 
deuet Yann a-benn, well-wazh 
hag a-nebeudoù, kea  ! Ne oa 
ket sotoc'h den eget unan all 
ivez, kredapl ! War e zevezhioù 
kentañ e oa chomet evel-
se war an degemer deus an 
dud, ha plediñ gant un ugent 
pe un tregont a glemmerien 

da bemdez. Tud a bep "sort, 
reoù kamm ha reoù tort", 
kac'herien diaes en o zouez 
ingal a-walc'h ! Bourc'hizien ar 
16vet, lod anezho, c'hwi 'oar... 
En o mesk e oa bet erbedet 
da Yann teuler evezh deus 
ar re a zougene ur manier 
rozetenn ruz deus kolier o 
faltokoù... Ofisourien al lejion a 
enor anezho  ! Ar re-se a veze 
resevet a-raok ar re all, hag ar 
"Marc'heien" ivez  ! Souezhet 
e oa bet Yann gant an doare, 
ha feuket un tamm ivez  ! 
"Ingalded republikan", mit-hu ? 
Dav eo anzav avat ne oa ket 

ar re-hont ar re dorr-pennañ 
a-douez e "bratikoù", tud a 
galite hag a goñsekañs ar braz 
anezho hag ur wir blijadur-
spered marvailhat ganto, er 
peurliesañ !

Ur wech en doa bet afer Yann 
deus ur c'horonal war e retred, 
hag hennezh ken medalennet 
evel ur jeneral deus amzer 
Stalin ha Joukov, Lejion a enor 
da boursu ivez, 'welez ket  ! 
Kement a enorioù avat n'o 
doa ket miret deus al laer da 
derriñ dor ranndi ar soudard 
kozh... Ha skrapet traoù a 
dalvoudegezh digantañ, 
taolennoù a dalvoudegezh, 
pezhioù aour hag all ! 

Ma  ! Graet war e dro evel ma 
oa dleet  ! Bet Yann o welet ar 
freuz hag ar reuz er ranndi ha 
galvet poliserien an I.J. war 
e sikour, ar polis "teknikel ha 
skiantel" na petra 'ta... An dro 
gentañ dezhañ  ! Diskoachet 
ganto louc'hoù-biz a-feson 

hag anavezet unan eus 
an dorfedourien diwarno  ! 
Nebeud amzer goude e oa bet 
harzet al lampon gant paotred 
ar "36 Kae an Orfebrourien", 
hag adkavet un tamm mat 
deus teñzorig ar c'horonal war 
ar memes tro ! Ha skrivet gant 
hennezh da gomiser Yann, ha 
pour ha kaol, treujoù hag all 
d'an enseller yaouank ! Hag ur 
pennad-skrid war ar gazetenn 
memes, biskoazh kement-all... 
Goude ma n'en doa sevenet 
Yann nemet ul lodennig vihan 
tout deus al labour, ret anzav 
ivez  ! Ar "stadadurioù3", kea... 

ha diouzh an aktoù kentañ-se 
avat ar berzh peotramant ar 
c'hwitadenn en darn vrasañ 
deus an aferioù, sell  ! Ha 
rankout kouchañ tout war 
baper, kea... Ha pizh-ha-pizh, 
mar plij  ! Depegn pervezh 
al lec’hioù, penaos resis 'oa 
antreet "Feñch al Laer", e 
peseurt pezhioù deus an ti 'oa 
bet o sevel e fri hag o krabanata, 
petra tout a oa aet gantañ 
hag e-se, merk ha niverenn-
steudad kement tra, fakturenn 
da buchur4... Ha fotoioù  ! 
Reizhoù deus ar pouezusañ 
holl ha ne vezont ket kanet 
maread o meuleudioù war 
skramm ar skinweler nag er 
fiñvskeudenndioù  ! Ul labour 
manac'h-kopist, hini Jañ-
Maï Fiskoflek5... Ha ret-groñs 
dezhañ "gouzout diouzh ar 
bluenn" ha maneañ fin anezhi, 
m'en asur !

Ma  ! Laouen ar c'horonal, 
neuze... Hag un den sichant 
anezhañ, c'hoazh ouzhpenn  ! 

Eya, tudoù  : estreget tud uhel 
ar c'haoc'h ganto en o revr a 
anneze ar c'harterioù cheuc'h ! 
Un drovezh e oa em gavet ar 
verdeadez Florence Arthaud 
en ti-polis, anezhi merc'h an 
embanner Jacques Arthaud, 
ganet ha maget ar plac'h e 
Boulogne-Billancourt (92). 
Resevet gant Yann, ur pezh 
lorc'h en ennañ, kea  ! Ha 
rannañ kaoz un tammig ganti ! 
"Ha c'hwi zo deus a Vreizh, 
neuze  ?", emezi dezhañ... 
"Anaout a rit an tad Jaouen, 
kredapl  ?"  ! Alato, n'eo ket 
mank e anaveze Yann an 
tad Michel Jaouen, "Aotrou 
person ar morioù", evel ma oa 
bet lakaet abaoe ma rae war-
dro tud yaouank gwall baket 
gant ar vuhez, lod gant an 
drammoù hag e-se, e bourzh 
ar c'houeletenn Le Bel Espoir, 
kea ! Ha lec'hiet ar gevredigezh 
ma rae war he zro e Landeda6, 
ar barrez ma oa ginidik e dad 
da Yann diouti ! Ha Florence o 
kontañ da Yann penaos ez eo 
an tad Jaouen an hini eo en doa 
soursiet outi pa oa bet gwall 
dizhet diwar ur gwallzarvoud 
gant un oto, troidelloù 1974, 
hag hi 17 vloaz d'an ampoent ! 
Ur baotrez chik, Florence... 
Marvet re yaouank siwazh, 
bloaz a-raok an tad Jaouen... 
a zo interet e bered Passy 
asambles gant Jezuisted 
all... Er 16vet arondisamant, 
e karter La Muette  ! N'eo ket 
bras ar bed  ! Nann sur, na ne 
'd eo  ! La Muette  ! Un nebeud 
bloavezhioù war-lerc'h en doa 
klevet Yann e oa bet marvet ur 
vamm-gozh d'ar yezhoniour 
Jules Gros dres er c'homiserdi 
m'en doa loc'het gant e vicher... 
La Muette, c'hoazh hag 
adarre ! Iskisat degouezhioù !

Tud vrudet a oa chom er 
c'hontre kendaze7, sur ha n'eo 
ket marteze  ! "Selebriteoù", 
na petra 'ta  ! Un soñj c'hwek 
en doa dalc'het Yann deus 
ar ganerez Anggun, ur plac'h 
seven hag uvel, minc'hoarzh 
tout, bihan a vent, bras avat he 
hegarated  ! Doc Gyneco ivez, 
ur paotr sichant un eston... 
gwall droet avat gant ar "butun 
nij" !

1Cannes-Écluse, kumun e departamant 
ar Seine-et-Marne (77).
2Papaig (benel)  : Pompinell vihan 
(Leon).
3"Koñstatasionoù".
4Hag all/da boursu.
5Beg-e-dog (F. Favereau).
6Bremañ e Lanniliz (29).
7Kent a-se.

TROIOÙ UR POLISER YAOUANK WAR E VIZIOÙ KENTAÑ (1/5)  gant Jañ Bigouilh

DANEVELLDANEVELL

"Difluket Yann e ti-polis La Muette, 02 ru Bois-le-Vent, er 16vet arondisamant." © Frédéric Bisson
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EN GALOEN GALO

Le 27 de juillet fût eune 
eriverie especiale den la 
prinzon de Fresnes (Île de 
France).

La souéte Kohlantess a 
ça pour yelle d’amarer dés 
jouries d’esport o lés jieunes 
de la trève1 bétout parai côme 
den l’evâillerie Koh Lanta, ela 
ressembele a Interville de 
méme. Antane2, eune tropée 
de jendarmes benvoulants 
tenirent lou bout cante yeûs. 
En 2022, Kohlantess fit core 
pus en alant diq’en prinzon 
eyou qe fûrent a se gaijâ 
touéz eqhipes : lés jieunes 
de la trève, lés gardous e 
pis qheuqes prinzoniers 
etout. Côme de just, i fûrent 
chouézi en-mêle és petites 
condanézons.

Karting den la cour
L’eriverie-la fût amarée den 
eune encadrure d’ouvraije 
socia, o dés souétes e 

censément la fezanderie 
de penitance3. En pus qe 
de perpozer un petit brin de 
laizi ao monde, le but taet 
d’arjienter lés souétes de 
charitë Unitess, Arc en ciel e 
Relais Enfant Parent. 

De cai q’ét le pus ebobissant 
st’anée ét ventiés la courerie 
de karting den la cour du centr 
de penitance. Un mouéz de 
temps aprés, le ministr de la 
Justice Eric Dupont-Moretti 
aprit la nouviaotë. Dehaitë4, 
i decllarit su Twitter : “Aprés 
les imaijes emayantes 
de la prinzon de Fresnes, 
j’ordonit tout fin sieute eune 
encerche pour terouer de 
cai qi se passit. Paisser 
contr la refezerie se fét o le 
renchevissement5 meins d’o 
le karting terjous pâs !”

V. Moreau-Miossec
1karter, 2warlene, 3melestradurezh ar 
bac’hoù, 4displijet, 5adlakaat u.b. en e 
douezk

"Den le fond 
du goulier", 
‘ét de 
memme qe je 
tourne le titr 
ameriqhaen 
" D e e p 
Throat", un 

cinema de biraoderiy1 q’a zeù 
la voge n’y a 50 ans de ça. Si 
je n’en caoze, ét ren q’a caoze 
q’ét un cinema qe la fome 
ét rabaessey deden ao rang 
d’escllave du qelot2. Vaici 
l’istoêre :

Linda Lovelace, le nom de 
l’actouresse, taet q’ûne 
signoriy pour le cignema. Son 
vrai nom, c’ét Linda Boreman. 
A 19 ans d’âje, ol treue son 
prominz, Chuck Traynor, sus 
lez côtes de Flloride. Sti-ci 
tenaet un debit, ça q’étaet un 
bon détourn pour li a faere 
le houlier3. Lez peines de 
concience, il saet pas ghere 
qhi qe c’ét e il ét pas jeïnae 
herme de mettr sa fome 

a vendr sa piao. Il laz faet 
memme pozer pour dez fotos 
de qelot e va assaeyer, maez 
a peine de ren, de laz faere 
rentrer den ûne hoqeley4 ben 
en veùre de call-girls.

Den le coup, marri, il va se 
mettr ao cinema de biraoderiy. 
‘ét aloure q’il va avair l’idey de 
"Deep Throat". Pour ella, il va 
cojer5 sa coêffe a bucher du 
boêz6 pour q’ol seije acoursey 
a ercevair ûne brage7 den 
le fond de sa goule san q’ol 
s’engoye. Ol sieut aloure le 
coup de maen dez envalouz 
de sabr q’en vayaet dez fais 
den dez faires e astoure a la 
televizion pus fort.

Ao desort du filme, Linda 
Lovelace, ol en dit ren. Maez 
qheuq’aneys aprés, ol va se 
lâcher a dire qhi q’il n’en taet. 
Lez beroueys tourneys pour 
le film, il sont q’ûne sieute de 
forçaijes8. Son adouae9, il laz 
coêmaet10 e n’n abuzaet si 

tellement de yelle q’ol avaet 
dez pllays den le fondement11 
e dez burgnes12 sus sez 
qhettes. D’aprés qe den le 
filme, nen vait a cller sez 
toceys sus sez qheisses. Lez 
aotrs du filme, il ont déniae 
lez decllereys a cete-cid. 
Pâmeins, aprés démariment, 
son démariae va conter q’il 
terouaet de raezon de caloter 
sa coêffe aprés q’ol avaet mal 
caozae.

Tant q’ao filme, si q’il a zeù 
la voge, il va amontrer core 
un coup q’ét pas lez chevaos 
qi gaegnent l’aveine qi laz 
manjent. Pour aboutoner13, 
l’amarrouz avaet empreytae 
aoprès de consorteriys 
qi taent sour la mafia. De 
l’afaere, caziment toute 
l’élijey14 va passer den dez 
pognes de falhis melles15. 
Linda Lovelace, tant q’a yelle, 
ol devaet étr paeyey 1,200 $. 
Maez son gaegnaije fut 
ramassae od son mari, si ben 

q’ol n’en a ren veù de yeùz.

Lez aneys d’aprés, lez 
marchands de cinema araent 
core ben voulu laz faere 
tourner qhu nu, maez il n’en 
taet pus qhession pour yelle. 
Ol avaet donae asset  ! De 
ça, ol va se terouer ûne aotr 
oume, maez qi bûvaet li etou 
e ol va se démarier core. 
Pour finir, ol avaet pus qe dez 
petites bezeignes pour veqhir 
e rabouter a la fin du mais. 
Ella avant qe de defunter den 
ûne tocey de chârtes en 2002. 
Ol taet ren qe den sez 53 ans.

Tout ella nouz amene a runjer 
sus l’idey qe qheuq’uns ont 
de la fome den notr monde 
d’astoure. ‘ét ben cller qe 
c’ét pas den dez détourns de 
memme q’ol va s’en terouer a 
mieuz. Y en a qi treuent a dire 
q’ol s’ét dessaley e q’ol ét libr 
pus fort od son corp maezei. 
Ventiers, maez pas den dez 
coups come sti-ci tourjous.

Le cinema de biraoderiy, a 
la contrere de dénâcher la 
fome de la pogne dez mâles, 
laz met a durer ben vrai 
un nouviao escllavaije en 
dessour de yeùz. Si q’avant, 
ol devaet durer l’escllavaije 
du balae e l’escllavaije du 
fournèo, ol a a durer od ceùz–
cid l’escllavaije du qelot en 
pus. De cai q’ét peinu core 
pus fort caoze qe du coup-
ci, ça porte sus son propr-a-
yelle16.

N’y a un petit pus de cent ans, 
la Venus Hottentote se fezaet 
abuzer de memme. J’om-
ti pas ici un prolonje de son 
abuzion17, cant memme qe 
je som pas den lez memme 
détourns ?

P. Deriano
1pornografiezh, 2rev, 3houlier, 4implijidi 
eus un ajañs, 5rediañ, 6gourdonañ 
(poblek), 7kalc’h, 8palforsioù - 9pried, 
10flac’hata, 11fraezh, 12bronduennoù, 
13paeañ, 14gounid, 15fallakred, 16endon, 
17korvoerezh

RUNJE
DEN LE FOND DU GOULIER

TEUQE AO PIË
6ÈME PÂSSÉE DE LIGUE YÛNE 2022-2023

FRESNES
DU KARTING DEN LA PRINZON

Mérqerdi ao sair, le SRFC 
poqhaet le SB29 3 contr 1 ao 
Roazhon Park e den le bout 
de semaine, les Rouje e Nair 
s’emouvaent a Troyes pour 
jouer l’ESTAC pour la 6ème 
pâssée de ligue yûne 2022-
2023. L’ESTAC ét ene eqhipe 
q’a tous l’z ans ben du deü 
pour ne pouint chaer en ligue 
deûz, ded’la le SRFC avaet 
de gangner meins dame…

Estade de l’Aube — Métr-
departou : Mathieu Vernice.

A l’entame de la permiere 
boutée de jeu, le SRFC met la 
patte su la balotte pasmeins 
ben vite ét ben l’ESTAC qi va 
n’en passer yun d’o Iké Ugbo 
(0-1, 14’). Les Rouje e Nair 
vont tâcher meyen de reveni 
meins dame les Troyens 
vont restës chomer devant 
lou portalier e ne pouint ren 
douner és Bertons. Meins 
de jouer de méme ét tenant 
gandilleûs, ‘la fét qe su la 27ème 

de minute, Yoann Salmier ét 
dehalë o un rouje de carton 
raport a ene greûsse bedaine 
su Lovro Majer. Mézë Rene 
ét yun de pus pasmeins la ne 
joue pas meilllou e la va de 
méme diq’a la derompe. 

De retour su la carée de jeü, 
les Bertons jouent pus haot 
e pus fôt, ét de méme qe 
le Santamaria, après ene 
belle pâssée de jeü, atrompe 
Gauthier Gallon, le portalier 
de l’ESTAC (1-1, 48’). Vaici les 
deûz aoqlées ajeü, les Rouje 
e Nair vont pouair jouer core 
de méme pour passer devant 
meins dame nena ren en 
tout. Passë qheuqs assais 

e qheuqes chanjeries de 
jouous pour le SRFC, l’ESTAC 
ne fadit pâs un brin e le mach 
s’aboute de méme.

Qheu penelle  ! Depés qheuq 
temp la ne joue pâs de faïçon 
pour les Rouje e Nair. A vû 
les deûz eqhipes, le SRFC 
taet yelle q’avaet d’avair la 
pouche meins dame l’ESTAC 
jouyit d’ene brave sorte pour 
ne pouint douner la vitouère 
és Bertons. Mézë, le SRFC 
a de sonjer den son permier 
mach d’Uropa Ligue, jeüdi ao 
sair, contr l’AEK Larnaca, ene 
eqhipe chyperiote. Aléz Rene !

M. GenevéeCourerie de karting den la cour du centr de penitance © Kohlantess Baptiste Santamaria © SRFC
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Tostaat a ra an
diskar-amzer, 
goustadik, ha d'ar 
c'houlz-mañ ar 
bloaz e kaver an 
avaloù kentañ o 
kouezhañ eus ar 
gwez-avaloù.

Peurvuiañ ne vez ket an avaloù-
se eus ar re wellañ da zebriñ 
kriz rak ur blaz trenk o devez. 
Se zo kaoz eo gwelloc'h klask 
poazhañ anezhe ha fardañ 
gwastilli, kouignoù pe bignez. 
E Bro-Dreger e vez fardet 
bignez gant an avaloù trenk-
se, met gant avaloù ordinal pe 
zous e c'heller ober kement-
all ivez. Estreget Tregeriz a ra 
bignez gant avaloù moarvat.
Kement bro zo tout e Breizh 
a ra meuzioù lipous gant 
avaloù. Met ar sekred-kegin-
mañ a blij 'bominapl d'an 
dud e Bro-Dreger, tro-dro da 
Bleuveur1 e-lec'h m'on bet 
savet. Nebeutoc'h-nebeutañ 
a dud a oar fardañ anezhe 
evel ma veze fardet gwezhall. 
Dic'hiz eo marteze. An dud 
eo gwelloc'h dezhe fardañ 
krampouezh gwinizh.

Sed aze 'ta sekred-kegin ar 
bignez avaloù diskuliet evit 
reiñ plijadur d'ar re vihan 
kenkoulz ha d'ar re vras. Bec'h 
d'ar bignez avaloù !

Aozennoù evit 6 den :

* Un hanter-litrad laezh-saout, 
met gant chug-avaloù e vo 
mat ivez evit ar re ne fell ket 
dezhe implijout laezh-saout
* Ul lur (500 g) bleud gwinizh 

T80 pe yell-bihan 
* Un hanter-lur (250 g) a 
sukr, ha ma implijit chug-
avaloù e-plas al laezh, n'eus 
ket ezhomm lakaat sukr 
ouzhpenn. Dous a-walc'h eo 
ar chug-avaloù
* Pevar u/vi
* Tri pe pevar aval trenk
* Ur meudad holen 

Pazennoù :

1 – Fardet e vez an doazenn 
vignez evel un doazenn 
grampouezh, tamm-pe-
damm, met un tamm tevoc'h 
e vez an doazenn vignez eget 
hini ar c'hrampouezh. Neuze 
muzuliit ar bleud hag ar sukr 
ha lakait anezhe e-barzh an 
hevelep bolenn, meskit gant 
ul loa-goad. Torrit an uioù en 
ur volenn all ha basit2 anezhe 
gant ur baser3 a-raok o lakaat 
gant ar bleud mesket gant 
sukr. Meskit pep tra asambles 
gant ar baser. E penn-
diwezhañ, ouzhpennit al laezh 
pe ar chug-avaloù goustadik, 
takenn-ha-takenn kazi, kuit 
d'ober pouloud. Meskañ gant 
ar baser eo gwellañ tra d'ober 
a-benn kaout un doazenn 
vignez kaer ha dibouloud.

2 – Peilhit an avaloù, tennit 
o splusoù4 eus o c'hreiz 
ha drailhit anezhe bihan 
gant ur rasklerez pe gant 
ur vandolinenn. Arabat eo 
draihañ tammoù avaloù re 
vras. A-hend-all a e vo divalav 
ar bignez. N'eo ket strikt ma 
'z eo preñvedet5 an avaloù un 
tamm, n'eus ken nemet lemel 
al lodenn a zo bet debret gant 
ar preñved ha mat pell 'zo. 

3 – Lakait an avaloù drailhet 
e-barzh ar volenn gant an 
doazenn ha meskit gant ul 
loa-goad. An doazenn a rank 
bezañ homogenek.

4 – Lakait un meudad holen ha 
vanilh, met n'eo ket ret lakaat 
vanilh, nemet m'ho peus outi 
en ho kegin. 

5 – Poazhit ar bignez war 
ar gleurc'h6 pe war ur bilig-
lostek evel krampouezh, met 
ne dalvez ket ar boan ledañ ar 
bignez gant ar rozell e-barzh 
ar billig-lostek. Poazhit anezhe 
deus un tu e-pad ugent eilenn 
ha deus an tu all e-pad 
kement-all a amzer.

6 – Lardit ar gleurc'h gant 
amann pe gant eoul olivez 
hervez ar pezh a gavit ar 
gwellañ.

7 – Debret e vez ar bignez-
se plaen7, hep mann ebet 
peotramant gant ur saladenn 
frouezh, pechez pa frouezh all 
a glot gant ar c'houlz-bloaz. 
Gwezhall e veze techet an dud 
da lakaat sukr poultr war-benn 
o bignez. Din-me ne dalvez ket 
ar boan dre ma 'z eo bet lakaet 
sukr en doazenn dija a-raok. 
Pep hini zo libr da zebriñ e 
vignezenn evel ma kar !

8 – Ur bannac'h chug-avaloù 
a zo mat da evañ e-kichen ar 
bignez avaloù...

1Pleuveur : Pleumeur-Bodou (22)
2basit (anv verb basañ) : battre (pour les 
oeufs)
3ur baser : un fouet
4splusoù : pépins
5preñvedet : verreuses
6kleurc'h, ar gleurc'h : la crêpière
7plaen : nature, sans rien ajouter

An diskar-amzer : ur c'houlz a-feson evit ar re a blij dezho an avaloù © Pixabay

© Timothée Messager

BIGNEZ AVALOÙ GIZ TREGER

REKIPE           Timothée Messager SINEMA    Jean-Claude Le Ruyet

Mechal ma ne oa ket pal 
Jean Becker roiñ da Gérard 
Depardieu an tu da roiñ ha da 
ziskoueziñ, ur wezh c'hoazh, 
ar pezh a c'hell, ar pezh a oui 
ober, goude ur vuhez a-bezh 
gouestlet d'e vicher aktor. Ur 
mailh eo an den, sur a-walc'h, 
war e dachenn. Anavoud a ra 
ar vuhez, gwell eged lod arall 
marse, daoust da vuhez peb 
unan boud difer ha talvezoud 
kement ha heni ne vern piw 
bennag. Mez Depardieu, 
gant e bersonelezh ha gant 
e vicher, ha gant ar vuhez 
en deus gellet kas war-raog 
a-drugarez d'e vicher ha d'an 
darempredoù stank en deus 
bet tro da gavoud, a c'hellehe 
lâred, a-dra-sur, evel Pablo 
Neruda en e levr On peut dire 
que j'ai vécu.

Ganet eo e Châteauroux, e 
1948, ha goude ur bugaleaj 
diaez ha leun a droioù (kamm 
kentoc'h), eñv a yas da Bariz e 
1963, kroget en teatr. Labouret 
en doa kalz, rag leun a 
ziouveroù en doa da gomañs. 
E 1965 e oa bet kenniget ur 
rol dezhañ, ar c'hentañ dirag 
ur c'hamera evid ur berrfilm. 
N'eo ket bet gwall bell, goude, 
da doullañ e hent er sinema, 
dreist-oll goude Les valseuses 
(1974) gant Patrick Dewaere. 
Tro en deus bet da c'hoari 
tudennoù a beb sort, gwirion 
pe ged, evel Danton (1982), 
Jean de Florette (1986), etc.

Ema e vuhez brevez, er-maez 
ag ar sinema, ur romant ive, 
pe ur film arall (marse ema 
buhez peb unan ur biopik 
ha netra kén !). A-fed relijion 
ema bet muzulman, katolik 
pe protestant (pe dost) ha 
badezet ortodoks e 2020. 
Meur a bried en deus bet, 
evel Carole Bouquet, ha meur 
a brezidant ar Republik pe 
meur a strollad politikel zo bet 
soutenet gantañ (Mitterrand, 
ar strollad komunist, Sarkozy, 
ha zokén Fidel Castro ha 
Khadirov, prezidant an 
Tchetcheni). Anavoud a raomp 
ive e vignoniaj gant Poutin, 
mez e miz Meurzh diwezhañ 
en doa kondaonet ar brezel 
kaset gant hennañ d'an 
Ukrain : "Le peuple russe n’est 
pas responsable des folles 
dérives inacceptables de leurs 

dirigeants comme Vladimir 
Poutine !" Anw zo bet er Rusi 
a lemel e basport rus gantañ... 

Komzet 'm eus a Gérard 
Depardieu amañ, daoust 
m'ema ar film tennet ag 
ur romant bet skrivet gant 
Simenon, ha senario ar film 
gant Jean-Loup Dabadie. 
Komzet e vo neuze ag un 
aktor milbrudet, e Pariz d'an 
nebeutañ, mez pelloc'h ive. 
Ur chef eo er pezhioù-c'hoari, 
ur chef er sinema ive. Jules 
Mougin, anw an aktor-se, a 
vez en e aez war ar leurenn 
ha dirag ar c'hamera, evid 
berrfilmoù (bruderezh evid ur 
merk bier bennag, da skwer) 
pe filmoù hir.

Diskouezet e vez an den en 
e labour pemdezieg, etre e 
refeladennoù (graet buan, rag 
gouest eo da vemorekaad 
buan-buan e roloù), an 
arvestoù, ar filmañ, ar predoù 
en e breti karetañ, Le boeuf 
sur le toit, e liammoù ha 
darempredoù gant aktored 
arall, aktorezed ive, evel-just. 
Evid Le Parisien, e vez "fromuz 
ar film gant istoer an den-
se é klask dilezel e ved, lâred 
kenavo d'e vicher, kimiadiñ 
d'ar vaouez en doa karet ha 
bremañ marse edan kavoud ur 
garantez nevez."

Ya, sur, gwelet e vez Depardieu 
é c'hoari, Depardieu é 
tiskoueziñ dimp e arz, ar pezh a 
c'hell ober, hag un den ampart 
eo, heb tamm douetañs ebed. 
Ankouaet e vez Simenon buan, 
n'eus ket war ar leurenn nemed 
Depardieu ha Depardieu 
ataw. Fanny Ardant zokén ha 
Benoît Poelvoorde ive n'int ket 
aze nemed evid henn sevel 
uhelloc'h war e vas c'hoazh. 
Ar pezh zo bet notet gant ar 
journal La Croix, pa lâr n'eus 
ket interest ebed er film-se 
"nemed evid c'hoari peuznozel 
Depardieu."

N'eo ket an den yaouank kén, 
anad eo. Chomel a ray ar 
film evel ur portred anezhañ 
nad eo ket displijuz da weled, 
daoust ma n'eo ket ken fromuz 
evel ar film en doa sevenet 
Ronan Hirrien a-zivoud Yann-
Fañch Kemener, hennezh ur 
bennoberenn dispar...

LES VOLETS VERTS

Ur film gall sevenet gant Jean 
Becker (2022)

Gant : Gérard Depardieu, Fanny 
Ardant, Benoît Poelvoorde (1e37)

DUDIDUDI
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SKINWEL

RADIO

BALI BREIZH — D'ar Sul 11 a viz Gwengolo da 10e10

En Alre e vo ar skipailh. Goulwena a gejo gant Talwyn Baudu. Skoazeller produiñ eo e Brezhoweb. 
Skrivet en deus un dezenn doktorelezh e sokioyezhoniezh ivez. Thelo en em gavo gant Tangi Pensec, 
soner binioù bras Bro-Skos e meur ar strollad, er Gevrenn Alre, e Sonerien Du, hag en ur strollad deuet 
eus a bell vro, Jahiner. Un droiad war gwazh an Alre a raio Thelo ha Tangi.

AR BOBLAÑS E BREIZH — 4 munud e Breizh

4,7 milion a Vreizhiz a zo hervez an INSEE, ha derc’hel poblañs ar vro da greskiñ. Piv eo ar vreizhiz 
nevez, perak e terc'hel poblañs ar vro da greskiñ ha gant peseurt koñsekañsoù ?

FRANCE 3 BREIZH

C'HOARIOÙ

DUDIDUDI

BREZHOWEB

AN DIVSKOUARN O NIJAL — D'an 31 a viz Eost

"Le chant des sardinières", hengoun ar c'han e bro Vigoudenn en XXvet kantved. "N'eo ket bro Vigoudenn 
bro ar c'hanaouennoù", "N'eus ket bet dalc'het hengoun ar c'han e brezhoneg er broioù war bord ar mor". 
Setu ar pezh a vez soñjet a-wezhoù... Un abadenn savet gant Tunvezh Gwlagen-Grandjean.

Ur podkast da selaou war : www.radiokerne.bzh

HHAANNVVGGOOAANNVV
EELLOOUUAANNIIOO
NNAAEENNOONNEE
TTOOAALLEETTEENNNN
OOUUEETTOOOOTT
UURRLLAAOOUUEEGG
TTEEIIGGEENNAA
RRGGLLEESSKKEERR
OOAAAADDKKAARRGG
AALLEESSEEEENNOO
DDIIZZOORRDDRREENN

A-BLAEN :

— 1. Bloaz ar Gelted, bloaz tud ar meteo 
(daou c'her 4/5). — 2. D'an 28 a viz Eost 
war an deiziadur. Merc'h Inakos, aet da 
annoar. — 3. Sodiom ar c'himiour. Trede 
gour unan. Unan e Londrez pe eno eilpennet.
— 4. Gwiskamant. — 5. Stoub kotoñs. Laka un 
doenn a-gil (vd* hag eilpennet). — 6. Un den a 
zo urloù gantañ. — 7. D'ar 7 a viz Gouere war 
an deiziadur. Jod. — 8. Ur seurt ran, gell he 
c'hroc'hen. — 9. Eo, dec'h. Kargañ a ra adarre 
(vd). — 10. Etre alemañ hag alehont. Ul lec'h na 
weler ket. — 11. Evel unan, urzh ebet gantañ.

A-SONN :

— I. Hentoù-bale, d'ar re a zo o vont war droad 
(daou c'her 6/5). — II. Lakae liv an aour (vd). 
An dra-se ha holen a roer d'an hini a c'houlenn 
(krennlavar). — III. Lenn er Soudan. An hini Doue 
a vez graet ivez yarig Doue. En da.— IV. N'eo 
ket  tro Bro-C'hall nag ar Giro. Prennañ a raio e 
votoù (vd). — V. Lakaat a rae ur bugel da zont 
er bed. An hini a freuz an douar. — VI. Me 'zo. 
Ur bern traoù mesket. — VII. An 9 (1) a-blaen 
e Bro-Wened. N'eo ket larkaat a reer (vd).
— VIII. Etre Klotilda (Kevin ivez) ha Pereg. 
Stêr ha lenn etre Enniskillen ha Ballyshannon.
— IX. Bezañ, amzer-dremenet-strizh, trede 
gour lies (vd ha kemmet). Gaz, A e arouez 
kimiek.

*vd = verb displeget.

Loc'hit eus KRIN
Savit ur ger all da bep linenn,
o cheñch ul lizherenn hepken.

Hag echuit gant LEUE

I II III IV V VI VII VIII  IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KRIN
KEIN
LEIN
LEUN
LEUE

Diskoulmoù

K R I N

L E U E

A LINENN DA LINENN

GERIOÙ-KROAZ
gant J.-F. Peden — K681 (Aes)

DA SELAOU

Savet eo bet ar sonerezh gant Didier Squiban 
— sonaozer ha soner piano anavezet mat e Breizh, bet 
savet gantañ 25 pladenn evel Molenez, Porzhgwenn, 
Rozbras... o veskañ lusk ar jazz hag ar romantelezh 
gant gwrizioù breizhat. Amañ e kaver un oberenn 

diembann, sonet gant laz-seniñ broadel Breizh en e 
bezh dindan renerezh Ariane Matiakh. Tud all evel 
Baptiste Trotignon hag e biano, Airelle Besson hag 
he zrompilh, pe c’hoazh Geoffroy Tamisier hag e 
drompilh, Jérôme Kerihuel, Bernard le Dreau… zo 
deuet da reiñ dorn.
E fin ar gont zo bet produet 16 ton, troet war tem ar 
mor hag an inizi, dezho bep an anv brezhonek. Met 
n’eus ket a gomzoù warno, sonerezh tra ken. Evel ar 
mor eo ar bladenn. A-wechoù sioul, a-wechoù diroll. 
Un tamm sonerezh, liv ar simfonienn jazz warnañ, 
da reiñ un aergelc’h, da gas an dud da ijinañ bezañ 
e-tal ar mor…
Div abadenn a zo raktreset e opera Roazhon, d’ar 
24 ha d’ar 25 a viz Du, evit kavout holl berzhini an 
oberenn-veur-mañ.

Y.-F. Jacq

SYMPHONIE DU 
PONANT
Gant Didier Squiban

Embannet gant Coop 
Breizh, 17 €, 16 ton

GANT FRILOUZ

RADIO KERNE
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KENAVO ERWAN

SKOL DIWAN BRO ROAZHON ZO O KLASK

Aet eo hor c’hamalad Erwan 
Ar Gall da anaon trumm e 
miz Eost-mañ. Erwan, a oa 
lesanvet Cheun ar Pioka 
gant e gamaladed vras Per 
Pondaven ha Yann Riou, a 
oa ur spesialist war ar bezhin 
anezhañ, klasker ha kelenner 
e Skol-Veur Europat ar Mor e 
Brest. Bet e oa bet ivez o sevel 
e dezenn e Rosko dindan 
renerezh Bernez Kloareg 
(Univ. P. et M. Curie/CNRS). 
Mennet e oa dreist-holl da 
gas Breizh hag ar brezhoneg 
war-raok, diouzh e vod ha 
diwar e varregezhioù war ar 
skiantoù. 

Unan eus diazezerien 
Kreizenn Ar Geriaouiñ (KAG), 
asambles gant Lukian 
Kergoat, e oa hennezh, 
ouzhpenn 30 bloaz zo, gant 
ar pal sevel ur c'heriaoueg 
skiantel klok o klotañ gant 
ezhommoù kelenn an eil 
derez, e liamm gant Diwan. 
Hep ar geriadur resis-se 
ne vije ket bet posupl kas 
ar c'helenn e brezhoneg 
da bennvat betek ar 
vachelouriezh ha pelloc'h. O 
reiñ lañs da rann Skiantoù ar 

vuhez hag an douar asambles 
gant Gilbert Kerouanton, 
medisin, en doa gellet 
studial ha kinnig kantadoù 
a c'herioù nevez, ha mennet 
edo diehan da zerc'hel strizh 
gant hentenn ar geriaouiñ  : 
loc'hañ eus an ezhommoù 
geriaouiñ pleustrek, gwiriañ 
termenadur ar meizadoù da 
zegas er yezh, ober kinnigoù 
termenoù, kendivizout en ul 
labour a-stroll. 

Disheñvel-mat eo ar 
c'heriaoueg skiantel diouzh 
an hini pemdeziek pe 
diouzh geriaoueg ar vuhez 
kevredigezhel boutin  : ket 
a liesteregezh, un termen o 
klotañ gant ur meizad resis… 
Ur skouergorneg (rectangle) 
n'eo ket un "hirgarrezenn" (ur 
c'harrez na c'hell ket bezañ 
hir !) met ur c'harrez zo ur 
skouergorneg e gostezioù 
kevatal kenetrezo. Evel en 
holl yezhoù en em gaver 
berr, buan a-walc'h, gant 
barregezh ar yezh evel 
m'emañ ent-eeun. Dibaoe 
d'an nebeutañ c'hwec'h 
kantved eo diazezet bed ar 
skiantoù war an eskemmoù 

etre klaskerien, ijinerien 
ha kelennerien dreist d'an 
harzoù, o sevel evel-se ur 
genyezh a-fed gwrizioù 
gerioù, liammet peurvuiañ 
gant ar gregach hag al latin, 
ha gant ar yezh ar muiañ 
implijet en eskemmoù en 
danvez-mañ danvez (alies 
eo ar saozneg er mare-mañ). 

Brezhonekaat an termenoù 
etreyezhel-se pa vez ret, 
galloudusaat evel-se ar yezh, 
dre reiñ an tu da dreuzkas 
kement meizad skiantel, 
a dalvez ivez derc'hel d'ur 
yezh aes d'ober ganti, war 
ul live uhel zoken. Ha da 
warantiñ atav talvoudegezh 
ha pervezhded ar yezh 
poblek, hon teñzor priziusañ. 
Sur on e oa aze meno ha 
mennozh Erwan. Ur wech 
dre vare eo mat dougen bri 
d'ar vrezhonegerien a vez 
o sevel diazezoù solut en 
deñvalijenn, ha derc'hel koun 
anezho. 

Evit teurel ur sell  : 
brezhoneg21.com, geriadur 
klok.

P. Mingant

Emañ skol Diwan bro 
Roazhon o klask ur rener pe 
ur renerez Degemer Dudi 
Hep Herberc'herezh.

Kefridi : Dindan kiriegezh 
Prezidant ar gevredigezh 
Diwan bro Roazhon emañ e 
karg rener·ez Degemer Dudi 
Hep Herberc'herezh (DDHH) :
— Sevel ar raktres pedagogel, 
e lakaat e pleustr ha 
dielfenniñ anezhañ
— Buheziñ oberezhioù gant 
bugale d'eus 3 betek 12 vloaz
— Aozañ emvodoù ar skipailh
— Gwarantisañ doujañs ouzh 

reolennoù degemer stroll ar 
vinored
— Kenlabour gant ur rouedad 
kevelerien ha kemer intrudu
— Kehentiñ gant ar framm 
hag ar publik
— Merañ ar framm a-bezh 
hervez ezhommoù an 
oberezhioù

Doare den : Perzhegezh 
vicherel : BPJEPS LTP, DARE 
pe un diplom kevatal hervez 
an "Arrêté du 9 février 2007 
fixant les titres et diplômes 
permettant d'exercer les 
fonctions d'animation et 

de direction en séjours de 
vacances, en accueils sans 
hébergement et en accueils 
de scoutisme." Live yezh : 
Brezhoneg B2 da nebeutañ

Kevrat : Kevrat didermen. 
Gopr : 515 euro ar miz. 
Amzer labour : 12e ar sizhun 
bloaziekaet. Serret eo an 
DDHH e-pad ar vakañsoù 
skol.

Darempred : Sandrine Kim 
GUEGUEN :
Rh@diwanbroroazhon.bzh 
06 66 08 77 96

GANT DRIG

E miz Gwengolo eo poent moned da 
"gelennera"...

Evit selaou ar pennadoù e-lec'h
ma vez gwelet an arouez-mañ :

Skanniñ ar "QR code" pe mont war-eeun 
war : www.ya.bzh
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Avel, goude ho skoliata e 
Brest oc'h bet o heuliañ 
studioù e Pariz. N'ho poa 
ket kavet ar pezh ho poa 
c'hoant er vro ?
Er mare-se (1995) ne oa 
ket kement-se a vBTS 
kleweled e Bro-Frañs 
ha ne oa ket, kennebeut, 
d'am soñj, e Breizh. Me 
oa 19 vloaz ha c'hoant 
am ‘oa fiñval. Kemeret on 
bet en ur BTS kleweled 
e Boulogne-Billancourt, 
ar pezh na oa ket anat 
kennebeut. Ne oa ket kalz 
plasoù. Mat e oa evidon.

Da c'houde ho peus 
labouret war treiñ filmoù 
berr ha diwezhatoc'h 
filmoù hir. "Assistant 
opérateur" e oac'h. E-giz-
se ho peus dizoloet bed 
an treiñ, da vat ?
Pa ‘m eus echuet va 
studioù, e 1997, em eus 
kroget da labourat war 
filmoù berr e-giz "electro" 
ha skoazeller ar c'hamera. 
E-giz-se eo, dreist-holl, 
em eus desket tamm-
ha-tamm ar vicher e bed 
ar skeudenn er sinema. 
War an daou vloaz kentañ 
em eus labouret war ur 
80 film benak (a-wechoù 
un dervezh, a-wechoù ur 
sizhunvezh) hag e 1999 
em eus graet, evit ar wech 
kentañ, ur gwir film hir 
‘giz "electro" e-pad 11 
sizhunvezh. Hag adalek 
ar mare-se on deuet-
tre e-barzh skipailhoù 
skeudenn filmoù hir. 
Tremenet on buan 
a-walc'h er skipalhoù 
kamera kentoc'h eget 

er skipailhoù goulou. 
Tamm-ha-tamm em eus 
graet va hent ‘giz trede, eil 
hag, a-benn ar fin, kentañ 
skoazeller kamera (an 
hini a zo karget deus ar 
spisder war ur film).

Peseurt cheñchamant zo 
bet en ho puhez pa 'z oc'h 
distroet e Breizh e 2005 ?
Divizet hon eus, gant va 
mignonez, kuitaat Pariz e 
2005. 10 vloaz dija e oan 
eno ha poent e oa mont 
kuit. Plijet-kenañ on bet 
gant va buhez, o chom 
e Pariz, met c'hoant hon 
‘oa fiñval. Prenet hon 
eus un ti e Douarnenez 
e-lec'h m’he 'oa bevet 
va mignonez e-pad he 
yaouankiz. Er penn kentañ 
e raen kalz a veajoù war-
zu Pariz evit labourat 
met tamm-ha-tamm, 
nebeutoc'h-nebeutañ. 
Kemeret em eus un ehan-
labour pa ‘z eo ganet va 
merc'h e 2007 hag un 
neubeud mizioù ouzhpen 
evit kemer amzer da 
adsevel an ti. Pa 'm eus 
adkroget da adlabourat, 
e 2009, eo e Breizh em 
eus kavet muioc'h-mui a 
labour.

5 bloaz zo ho peus desket 
implij ar meziant Da Vinci 
Resolve. Petra eo ?
Da Vinci Resolve a zo 
ur meziant a servij da 
geitañ filmoù. Al lodenn 
diwezhañ eo ar c'heitañ, 
gant ar songemmeskañ, 
deus ar post-produiñ 
war ur film. Servij a ra da 
labourat war livioù ar film, 

da gempouezañ gouleier 
ur plan gant an hini zo 
da heul er frammañ. 
Lodenn diwezañ labour ar 
skeudenn war ur film eo, 
‘benn ar fin. 

Hoc'h eil film berr ho peus 
sevenet e 2021, "Termaji", 
e kreiz-Breizh gant tud 
ar vro. Pegen brav eo an 
disoc'h. Penaos e oa an 
treiñ ?
Filmet hon eus e miz 
C'hwevrer 2021 e-pad 
ar prantad erc'h a oa bet 
er mare-se e Penn-ar-
Bed. Chañs hon eus bet 
rak n'eo ket bep bloaz ez 
eus kement a erc'h hag a 
skorn. Met o choaz penn 
kentañ miz C'hwevrer 
hor boa lakaet hon chañs 
war hon tu. Abaoe penn 

kentañ ar raktres e ouien e 
tremene an istor e-pad ar 
goañv rak c'hoant em ‘oa 
e vefe santet ar yenijenn 
hag ar glebor war ar 
skeudenn ha war c'hoari 
an aktourien. Setu servijet 
omp bet met kudennoù 
hon eus bet, memestra. 
Un dervezh zo bet n'hon 
eus ket gellet filmañ rak 
tout an dud a oa stanket 
gant ar skorn er Menez 
Are. Ret eo bet cheñch 
programm ar filmañ.

Petra eo ho raktresoù da 
zont ? Un trede film berr ? 
Pe marteze unan hir ar 
wech-mañ ?
Raktesoù all am eus, 
filmoù berr pe hir met evit 
ar mare n'ouzon ket evit 
peur e vo. Lakaet em eus 6 
vloaz etre "An dianav a rog 
ac'hanon" ha "Termaji".

E-kichen va raktesoù 
personel e labouran 
evit filmoù ‘giz rener ar 
skeudenn (chef op) pe ‘giz 
sevener evit ar skinwel.

Petra eo an eñvorenn he 
deus merket ac’hanoc’h 
ar muiañ ?

Marv va zad ha gane-
digezh va bugale.

Peseurt lec’h ho pije 
c’hoant reiñ da anavezout 
d’ar re all ?
Ar Menez Are. Pell zo 
ez an da bourmen alies 
eno. Gant va zud pa oan 
yaouank ha bremañ gant 
va familh.

Ha peseurt arzour ?
Daou sevener filmoù : 
Andrei Tarkovski ha Wong 
Kar Wai.

Peseurt kalite a blij 
deoc’h ar muiañ en un 
den ? 
An eeunder hag ar 
barzhoniezh. Un tamm 
ar pezh ‘vez kavet e 
filosofiezh Bro-Japan pe 

e broioù Azia ar gevred. 
E-barzh filmoù Naomi 
Kawase e vez kavet se.

Peseurt levr a yafe 
ganeoc'h war un enezenn 
didud ? 
Mon nom est Rouge gant 
Orhan Pamuk.

Ha gant piv ho pije 
c'hoant da vezañ bac'het 
en ur saverez e-pad un 
eur ? 
Gant Mark Lee Ping Bing 
(rener ar skeudenn Hou 
Hsiao Hsien) evit eskemm 
gantañ.

Peseurt sonerezh a blij 
deoc’h lakaat p’emaoc’h 
ho-unan ?
Thom York, Dominique A 
pe Christophe Miossec.

En ur ribourzherez 
emaoc'h. Kinniget e vez 
deoc'h dibab ho kantved 
ha ho lec'h bevañ. Petra 
a zibabit ? 
Plijout a ra din kalz istor 
Gengis Khan. Ur mare 
kriz eo bet met kaset en 
‘eus un digoradur-spered 
ivez evit an europeaned. 
Digoret eo bet an hentoù 

etre Europa hag Azia 
e-pad kant vloaz d'an 
neubeutañ, evit Marco 
Polo da skouer.

Gant piv ho pije c'hoant 
da eskemm ho puhez 
e-korf ur sizhunvezh ?
Gant ur martolod o vageal 
war ar Vendée-Globe.

Dirak petra e vezit 
bamet ?
Bamet da vat on bet 
div wech : e mirdi An 
Hermitage e Sant 
Petersbourg hag en 
Alambra e Granada.

Peseurt donezon ho pije 
bet c’hoant da gaout ?
C'hoant 'm ije bet bezañ 
barrek war an tresañ hag 
al livañ.

C'hoant ho pije da gas 
ul lizher klemm d'un den 
resis. Da biv e kasfec'h 
anezhañ ha perak 'ta ?
D'ar bolitikerien, dre vras. 
Goulenn a rafen diganto 
perak n'eo ket bet posupl 
ober ur rannvro "Breizh 
administativel" a glotfe 
gant "Breizh istorel" ‘giz 
zo bet graet evit rannvro 
Normandie. Goulenn a 
rafen perak n'eo ket posupl 
kaout ar memes gwirioù 
evit ar brezhoneg hag ar 
galleg. Goulenn a rafen 
petra 'maint o c'hortoz 
evit mont buanoc'h war 
gwarez an endro. Goulenn 
a rafen kalz traoù c'hoazh. 

Hag ul lizher 
gourc'hemennoù ?
Da vMark Lee Ping Bing 
ha da Christopher Doyle 
da skouer, daou rener ar 
skeudenn. Plijout a ra din 
kalz o labour.

M'ho pefe da venegiñ ur 
ger, pehini 'vefe ?
Termaji. Plijout a ra din 
an 2 ster a zo gant ar ger-
se : an dud o veajiñ hag al 
lampennoù-hud ‘giz ma 
vez lavaret e galleg.

Da beseurt goulenn ho 
pije c’hoant da respont 
“Ya!” ?
An dianav a rog 
ac'hanout ?

12
AVEL CORRE
Sevenour eo Avel Corre. Daou film berr en deus 
troet e Breizh : "L'inconnu me dévore" e 2014 e 
Brest ha "Termaji" e 2021 er Menez Are.

“ Termaji. Plijout a ra din an daou 
ster a zo gant ar ger-se. ”
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