
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVRIG GWELADENNIÑ E BREZHONEG 
 

 
E 1980 e krog istor ar mirdi gant krouidigezh ar gevredigezh anvet 
« Mignoned glad Plougastell » 

 
Krouet eo bet ar gevredigezh gant un nebeud tud tomm o c'halon ouzh 
istor ar barrez hag a zo bet barrek de gevreañ meur a b/Plougastelliz. 
E 1992 e teuent a-benn da zigeriñ ar mirdi, goude kalz a bazennoù. E 
1995 e teuas da vezañ « Mirdi ar sivi hag ar glad ». 
 
Istor ar sivi eus an XVIIIvet  kantved betek an amzer a-vremañ a vez 
kinniget deoc'h gant pinvidigezh  lec'hel ar barrez, dre nav sal ingalet 
war zaou live. 
 
Disoc'h labour tud sot gant istor Plougastell eo ar mirdi. Abaoe Tregont 
vloaz ne baouezont ket da zastum dafar, binvigi, dilhadoù pe 
oberennoù arzel evit pinvidikaat an dastumadoù ha treuskas an holl 
gouizigezhioù dibar-se en ur mod aes evit pep hini. 
  
 
 
 

 



 

« Evel un dorn war ar mor eo Plougastell, 

un dorn gant linennoù ar berzh-mat met ivez linennoù ar galon » 

Bernard de Parades 

 

 

Anv Plougastell a zeu eus ar brezhoneg kozh « plou » a zalv « parrez » 
ha « kastell » 
Marteze e teu an anv-se eus an tarasennadur : gwelet a reer war ar 
vaketenn ar reier uhel linennet evel ur voger e norzh ar barrez. Ha 
gwezhall-gozh e save ur voger-dro eus mare ar gelted hag a oa bet 
cheñchet e opidom da vare ar c'halianromanek. 

 GOURENEZ  PLOUGASTELL 
 



Doue ar frouezhusted en henamzer  

 
Elfenn veur ar mirdi eo an delwenn-se 
 
Ret eo gwelet anezhi evel testenni azeuladur ar frouezhusted bev 

c'hoazh er mare galianromanek. 

 

En e sav eo kizellet an doue. Dam zistok e zivesker, hag an dorn kleiz 

stardet ouzh tu diavez ar vorzhad p'edo an dorn dehou o terc'hel ar 

c'hastr araok ma vije bet brevet. 

A-us ar bruched e vez merzet daou vos , el lec'h m'en defe gellet kaout 

un torc'h. Un arouez doueel e oa an torc'h evit ar c'halianed. 

Gant an evezhiadennoù-se e c'hallomp lâret e oa henvroat ar c'hizeller, 

stummet dre ar skol gresian-roman met tomm ouzh ar genedelezh 

geltiek. 

Ral e oa ar skeudenniñ e bro C'halia. Pell eus ar redennoù arzhel eo 

chomet gourenez an Arvorig. Da lâret eo, pelloc'h eget e lec'hioù all eo 

chomet bev an henstummoù amañ. 

 



 

 

Maen Kersanton 
 

 

Abaoe penn kentañ ar XVvet  kantved e vez korvoet maen Kersanton. 

Test eo ar savadurioù koshañ lakaet war -wel en-dro. 

N'eus pell eus bord ar mor emañ Kersanton : eizh kilometrad nemetken. 

Un dalvoudegezh eo evit degas ar mein dre ar bed a-bezh. 

 Evit kizellañ e vez implijet maen Kersanton : tener eo p'emañ o 

paouez bezañ eztennet, ur greun moan 

gantañ. Neuze eo aes da gizellañ met 

dont a ra da vezañ kalet tre ur wech 

sec'het da vat. 

 Implijet eo bet kalz evit telwennoù 

kalvarioù, hini Plougastell ha kalz re all. 

Kavet e vez ivez war ilizoù ha lod eus an 

tourioù-tan tro-dro Kersanton. Diazez 

Telwenn ar Frankiz e New-York a zo bet 

graet gant mein eus Kersanton ivez ! 
  

 

 AR C'HALVAR MEUR 

 

E 1602 eo bet rivenet ar rannvro : brezelioù, dienezh, bosenn... 

 

N'eo ket dre al lennegezh e vez kelennet ar relijion. N'eus 

na gantikoù, na diazezoù ur c'hatekiz a c'hellfe bezañ 

implijet gant ar veleien evit desevel ar barrezianiz. 

Neuze e veze kelennet ar sevenadur dre gomz ha dre 

glevet en ur implijet ar c'hoariva, ar sarmonioù ha 

taolennoù e-lec'h ma veze skeudennet ar c'hatekiz. 

Skorioù dre welet a veze kavet e pep lec'h ha kinklaet e 

veze ar santualioù war ar memes-tro. 

 

 



 

Buhez Jezus eus e c'hanedigezh betek e varv a zo kizellet war ar c'halvar. 

 
 
 
 
 
Eus ar XVvet  betek an XVIIIvet kantved eo bet pinvidikaet Bro Normandi 
ha Bro Breizh dre c'hounidigezh al lin. 

Ur gounid eus an nevez-amzer eo : hadet ar 
greun e dibenn miz meurzh ha tennet ar 
c'horz e kreiz miz gouere. Douaroù don, 
labouret mat ha treñk un tammig a zo dereat 
evit al lin. 
Adalek an XVIIIvet kantved ne vez ket 
gounezet kalz a lin ken : gwerzh al liennoù a ya 
war zigresk hag ar sivi a zeu war ar gourennez. 
Met kendalc'het e vez da wiadiñ ar wienn 
brizius evit an dilhad : kamizolennoù lin a veze 
gwisket gant galeourien Brest, da skouer. 

Pezhioù dilhad Plougastell gwiadet gant al lin : 

• an hiviz-noz 
• ar c'hoeff gwenn ampezet ar maouezed 
• ar vroz 
• ar bragoù 
• kab aod ar baotred 

 

Tu 'oa meskañ lin ha kanab gant gloan evit kaout un dañvez tevoc'h, 
tommoc'h ha gwenoc'h anvet ar berliñj. Ur wech echu e veze lakaet ar 
wiadenn da verviñ ha lakaet e-barzh eoul-lin evit antreusaat anezhi da 
c'houde. Sec'het e veze e-barzh ar forn-gomm evit echuiñ. 
Gwiadet e veze un dañvez all gant ar steuñvenn1 e neudenn lin hag an 
anneuenn2 e neudenn c'hloan distammet. Pilpous a veze anvet an 
dañvez-se. Implijet e veze evit ober an tavañjerioù. 
 

  
1
Steuñvenn : hollad an neudennoù kenstur stignet war stern-gwiader hag a zigemero neudennoù a-groaz ganto 

2
 Anneuenn : hollad an neud bet lakaet da dremen a-dreuz ar steuñvenn d'en em groaziañ gant re ar steuñvenn 

 AL LIN 

 



DEGOUEZH SIVI GWENN BRO CHILI ER BARREZ. 

 E-Krein lennvor Brest e vez klouar an hin meurvorel. Douar 
Plougastell a zo unan eus ar re wellañ evit ar sivi gwenn eus 
bro Chili digaset gant an aotrou Frezier e 1714. An hin e 
Plougastell a zo damheñvel ouzh hini Conception e bro Chili: 
e-foñs ul lennvor emañ an div gêriadenn, gant nebeut a riv 
diwezhat. 

 
Kemmesket eo bet ar Sivi Gwenn gant ur seurt eus ar 
vro : ar sivi gouez gant frouezhioù tev. Lieskemet e vo 
ar plantoù ha tamm-ha-tamm int bet strewet war ar 
gourenez ;  Ar gouennou nevez-se a ro frouezhioù tev 
ha damruz, anvet « Sivi Anas », Prinsez ar Roue hag all... 
 
War kartenn Plougastell e weler an tachennoù e-lec'h ma veze gounezet 
ar sivi hag an araokadennoù bet graet a-hed an amzer. E norzh ar barrez 
e-kichen Keraliv eo bet lakaet Sivi ar Chili da gentañ. War douaroù e 
kreizteiz ar barrez, war bord ar mor e vo lakaet da c'houde. Silitek ha 
priek eo an douaroù du-se ha kalz a houarn a zo er c'hondon. « Douaroù 
tomm » e vezont lesanvet abalamour d'ar skilt a vez kavet enno hag a 
zalc'h tommder an heol. Abred e teu ar frouezioù da vezañ azv neuze. 
« Liorzh kêr Brest eo Plougastell »  hervez Cambry e 1795. 

 

E penn an araokadennoù emañ ar werzherien sivi e dibenn an XIXvet 
kanved en ur sevel kevredigezhioù kenwerzh (« Shipper Union e 1894) 
ha sindikadoù da c'houde (Sindikat FF e 1905). E kêrioù bras evel Pariz e 
vez gwerzhet sivi Plougastell met ivez e bro Saoz, e Loñdrez pe 
Manchester hag all... 
 

Ne vez ket gounezet kalz a Sivi Gwenn eus ar Chili ken er mare-se. 
Gouennoù nevez ruzoc'h hag abretoc'h a veze dija : Docteur Morère, 
Royal Sovereign, Madame Mouto (50% eus ar gounid e 1960), Fertilité, 
Général de  Gaulle, Surprises des Halles da skouer, hag all... 

 

 
 



Araokadennoù an tachennoù gouestlet d'ar sivi : 

– 1875 : 100 devez-arat 

– 1882 : 600 devezh-arat 

– 1930 : 2000 devezh-arat, 1/5 eus gorread Plougatell  

– E 1928 : Kerbenn ar sivi e teu Plougastell da vezañ. Etre 5000 ha 
6000 tonenn dastumet, 

– ¼ eus  kenderc'h bro Frañs ha 2656 tonenn a dreuz mor Breizh . 

 

• Taolenn Mathurin Meheut : Dastum sivi e Plougastell 
An tiegezh a-bezh a labour er 
parkeier, an dud a zo gwisket gant 
dilhadoù hengounel pemdeziek. 
Goude bezañ bet dastumet e 
paneroù bras e vez kaset ar sivi betek 
al lapig e-lec'h ma vezont renket er 
c'harchedoù3. 

 

•Al lapig sivi 
Savet e vez e korn ar park  hag implijet e vez evit dastum 
ar paneradoù sivi en disheol hag en disglav, derc'hel 
sec'h an dilhadoù labour ha pakañ ar paneradouigoù sivi 
a-raok kas anezho da werzhañ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
3Karched : boest koad dizolotrantelloù dezhi, a dalvez da dreuzdougen frouezh , legumaj... 



Didroadur kalvezerezhioù gounit hag ar 
seurtadoù nevez. 

 

Er bloavezhioù 1960 e teue war-wel ur mod nevez da labourat evit paraat 
ouzh diaesamantoù ar gounid hag askoridekaat. 
Gouennoù nevez a vo kinniget ivez met ar c'hleñvezhioù a gresko 
divrall er parkeier. 
 
 
 
 
 
 
 
1960 : Ar gounid war goc'henn bolietilennek zu4 ha dindan tuelennoù 
plastik lesanvet « biskoulenn bro Naoned » 
E-lec'h lakaat plouz war an douar raklabouret, evel ma veze graet a-raok 
evit gwareziñ ar plantoù diouzh an douar, e vez diruilhet  ur goc'henn 
blastik zu. 
Niverus eo ar spletoù : abretoc'h an dastum (e deroù miz mae), 
nebeutoc'h à c'hwennat, douar tommoc'h , glebori dalc'het ha frouezioù 
propr. 
 
1970 : Tunelioù bras 
Goudoret e veze ar plantoù dindan ur goc'henn blastik, gant 
gwarezerezh gwrezel uhel. Muioc'h a aer, nebeutoc'h a neuennadurioù 
gwrezel a zo dindan an tunelioù bras. Tu'zo chom war-sav evit labourat 
tro-dro d'ar plantennoù ha dastum ar sivi er goudor. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
4Ar goc'henn bolietilennek zu : lesanvet  « paper plastig du » 



1970-1980 : Ganedigezh kevredigezhioù meur ha gouennoù nevez 
 1970 - Krouidigezh ar c'houenn « La Gariguette » gant an INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) 
 1978 – Ar CIREF (Centre Interrégional de Recherche et d'Etude sur 
la Fraise) a zo krouet e Bergerac. Meur a seurtadoù a zo krouet : 
Cireine, Ciraphine, Igoline, Charlotte... 
 1980 – Evit unanaat ar Chounezerien eo krouet ar « Société 
Maraîchère de l'Ouest» (SMO). 
 1981 – Krouet eo ar mark « Saveol » gant « Strollad Legumaj eus 
Brest » hag ar gevelouri « Ar gourenez » 

1990 : Gounig dre liorzhoù a-skourr dindan tunelioù bras pe tiez-gwer 

Gant a hentenn-se ez eus tu adimplijout tiez-gwer 'zo deuet da vezañ 
disimplijus. Ar plantoù sivi emgavet e modennoù a vez plantet e seier  
taouarc'h pe douar-teil. Rediet eo magañ ar plantoù, gwareziñ anezho 
ouzh ar negezioù, diwall ouzh ar gwrez hag ar glebor. 
 
Ar gounid bevaniel. 
Diazezet eo war reolennoù e liam gant an douar. War al leur eo rediet 
produiñ ar sivi biologiel. Doujet e vez ouzh kaier reolennoù gounezevezh 
biologel gant al labourerien douar biologel. 
 
Hiziv : gwareziñ biologel enframmet 
Taolet e vez evezh muioc'h-mui d'ar stourm biologel ouzh ar c'hwibez e 
plas al louzeier kimiek.Ur bazenn nevez evit istor ar sivi eo implij 
skoazellerien produiñ : ar sadon evit pollenañ pe encarsia, macrophulus 
hag all evit gwareziñ ar plantoù da skouer. 
 

 

 

 

 

L’HABITAT TRADITIONNEL  



Ur sal nemetken a oa e-barzh an ti hag ar mod renkañ an arrebeurri a oa 
heñvel e pep ti. 
 
Amañ eo kinniget deo'ch un hollad pezhioù arrebeurri e-giz ma oant 
staliet da vat e-barzh un ti. Diabarzh an tiez-furm a veze staliet er mod-
se e Plougastell e penn kentañ an XXvet kantved betek ar bloavezhioù 
1960. 
ti. Diabarzh an tiez-furm a veze staliet er mod-se e Plougastell e penn 
kentañ an XXvet kantved betek ar bloavezhioù 1960. 
 

An arrebeurri hag ar c'hlinkadur 

E koad-derv pe koad-kistin e veze savet ar perzhioù arrebeurri 
peurliesañ. E koad-babu eo an arrebeurri diskouezet deoc'h amañ. 
Kichen-ha-kichen e vezent lakaet a-hed ar mogerioù, setu perak e veze 
kizellet an dremmoù nemetken. Ar c'hostezioù all a oa diaoz. 

Kouskat a-blaen ne veze ket graet e-barzh ur gwele-kloz. Kousket e veze 
damazezet pe rodellet evel ur c'hi, hervez ar vrizhkredenn : «  nemet ar 
re varv a chom gourvezet ». Gant pell kerc'h e veze leuniet golc'hedoù 
kouetiz 

 

Gant e dud e kouske ar babig, e-barzh ur 
vrañskell a-istribilh e-barzh ar gwele kloz. Aes 
e oa evit luskellañ anezhañ ha reiñ bronn 
dezhañ. 
Ouzh treid pep gwele ez eus ur bañk-tosel, un 
arc'h e-lec'h ma veze renket lienaj, dilhadoù 
pe reizhoù ar vuhez pemdeziek. Evel ur 
skabell e veze implijet evit pignat e-barzh ar 
gwele kloz. 
Lakaet e veze  danvez boued dreist diraez al logod  war stalennoù 
staget en-stribilh ouzh ar solier  pe er c'houfr dindan an daol. 
5Hengoun : hollad ar c'helenadurezhioù a vez kaset gant ur bobl, gant ur rummad tud, a rumm da rumm a denn da istor ar bobl-se 

An annez hengounel5 

 



 

 

Bev e chom hengoun ar mor e Plougastell. Un nebeut bagoù kregina a 
zo c'hoazh e Porzh Tindu, porzh diwezhañ al lennvor e-lec'h ma gaver 
bagoù a-seurt-se atav. Un dek porzh bennak evel-se a oa war bord al 
lenn-vor. 
Bagouigoù e-leizh a veze implijet war lenvor Brest betek dibenn an 
XIXvet kantved. Kemmet eo bet stumm ar c'houc'h hag al liennoù hervez 
ezhommoù ar vartoloded. Er mareoù diwezhañ eo bet azasaet ar bagoù 
ouzh ravanelliñ krogen Sant Jakez ha pesketa en donvor. 
Evit ranavelliñ e vez rastellet strad ar mor gant ur roued staget ouzh ur 
stern houarn. Kregin Sant Jakez, pistronked6  ha kraoñ-mor a vez tapet 
e-giz-se. 

Betek 2000 tonenn kregin Sant Jakez a veze 
dastumet e bloavezhioù 1950-60, da vare deroù al 
labour mekanek, ha 30 tonenn e dibenn ar 
bloavezhioù 1970 nemetken. 
 An diskrog-se a zo displeget dre an dreist-pesketa, 
an amzerioù fall (yen-ki e-pad ar goañv evel hini 
1962-63) ha kresk niver ar stered-mor. 

 

Evit adsevel biniad ar c'hregin Sant-Jakez eo bet krouet un diglorerezh, 
staliet war an tevenn etre Porzh Tindu ha Penn-al-Lann. Krouet eo bet 
gant ar besketaerien skoazellet gant skiantourien IFREMER ha 
strollegezhioù ar vro. 
 Pemzek bloaz enklaskoù a zo bet rediet a-raok ma vefe mestroniet pep 
stad kresk ar c'hregin : eus digloradur ar re yanouank betek strewiñ 
anezho er mor, ur wech tapet ur ment a zaou pe dri santimetrad  ganto 
evit ma gendadlchfent da greskiñ. 
An obererezh penn-araok-se a vez diskouezet evel ur skouer evit  
merañ an dañvez, e bro C'hall hag er bed a-bezh ivez. 
 
6Segal a veze lesanvet ar pistronked du , ha gwinnizh ar pistronked gwenn, gant tud 'zo. 

GLAD AN ARVOR 



 

  
 

 

 

« Kant iliz kant giz » 

Setu gizioù lid Ar b/Plougastelliz, gant livioù ha broderezh. Eus ar 
ganedigezh betek ar varv emaint kinniget deoc’h en urzh an amzer. 
 Betek an XIXvet kantved e vezont gwriet gant danvezioù eus ar 
vro : al lin hag ar gloan. Er familhoù pinvidik e veze implijet seiz evit un 
euredoù . Er mareoù diwezhañ e oa bet erleic’het tamm-ha-tamm al lin 
hag ar gloan gant ar c’hotoñs, ar  voulous hag ar mezher gloan. 

•Ar vadeziant 

Ker e vez dilhadoù ar vadeziant , ar pezh a ziskouez ar plas bras 
kemeret gant ar bugel er familh. Gant liennoù kotoñs peurc’holoet gant 
dantelezh ha seizhennoù e veze mailhuret ar babig. Stumm un «M» a 
veze treset gant ar seizhennoù : M, evel penn lizherenn Marie, ar 
Werc’hez Santel, gouestlet ma veze ar babig dezhi. 

•Ar vugale 

Pa krogent da vale e veze gwisket ar baotred hag ar merc’hed gant ur 
sae. Ur babouzer e seizh, un davañjer hag ur boned perlezennet a veze 
lakaet dezho ouzhpenn. Evit ar bemdeiz e veze  ar pezhioù dilhad-se e 
kotoñs. 
Adalek an oad a pevar bloaz e veze laosket ar sae. An drogod a veze 
douget gant ar merc’hed betek tro-dro o fevarzek bloaz. Ur bragou hag 
ur vareuzenn martolod, pe ur jiletenn c’hlas evit ar gouelioù, a yae gant 
ar baotred, evel o zad , betek o unnek bloaz. 

•Ar gomunion 

Evel ar baotred en oad, e veze gwisket ar baotred gant ur jiletenn vouk 
evit ar re binvidik hag unan c’hlas evit ar re all. 
Ar merc’hed a veze gwisket e gwenn penn-da-benn gant ar c’hoeff 
displeg. Laosket e oa an dilhadoù plac’hig pa veze tizet ur ment hag un 
neuz dereat gant hounnez. 

GIZIOU PLOUGASTELL 



• Plougastelliz goude ar brezel : dilhad teñval : Lieselfenn eo an dilhad. 
Ar merc'hed a veze gwisket gant 
- ul lostenn graet gant ur merzher brav 
- ur sae-noz (seurt korfenn) gwriet gant ul lienn e merinos pe e kotoñs 
- ur c’hrapoz, berroc’h eget ar sae-noz ha klinket en a-dreñv gant ur pezh 
kallet e stumm lost ur c’hilhog, lesanvet « ar c’hilhog ». War ar c’hilhog e 
veze brodet bleunioù mouk evit  ar re yaouank ha bleunioù glas evit ar 
re goshañ pe ar re e kañv. 
- war divskoaz e veze lakaet ur mouchouer karezennet evit ar re dimezet, 
ar mouchouer-se a veze graet e memez dañvez eget gouriz ar baotred. 
Ur mouchouer gant bleunioù a oa gant ar merc’hed yaouank. 
- un davañjer, e merinos du gant bleunioù a memes liv brodet warni 
- ur c’hoeff 
Eus ar bloavezhioù 1920 betek ar bloavezhioù 1950 e vo implijet  
danvezioù pinvidikoc’h-pinvidikañ, dantelezhioù ha tull brodet. 
 Goude 1943-44 e vo kinklet an davañjer gant bleunioù ha 
korzennoù perlezennet e mouk, glas gwer sklaer ha gwenn. 
 Ar baotred a veze gwisket gant 
- ur bragou 
- ur roched 
- ur jiletenn 
- ur vareuzenn pe ur chupenn. Ur vareuzenn war ur jiletenn zu a veze 
douget er vuhez pemdeziek. 
- ur gouriz hag a ra diou pe deir gwezh tro koff ar paotr evit gwareziñ 
anezhañ ouzh ar boan-gein. Savet e veze gant ur merzhzer karezennet 
gant livioù glas, gris, du ha gwenn, evel hini mouchouer ar maouezed 
dizimez. 
- Un tog e feltr pe e gozken, gant seizhennoù voulous hir. War ar bemdez 
e veze lakaet un boned pe ur gasketenn. 
 Evit ar gouelioù bras evel an eured e touge ar baotred binvidikañ ur 
jiletenn wer dindan ur chupenn vouk, hag ur jiletenn zu dindan ur 
chupenn c’hlas a oa evit ar re all. Brodet e vezent ha kinklet gant 
renkadoù nozezlloù, seizh war bep tu evit an dud deuet ha c’hwec’h evit 
ar vugale. 

  

 



Betek ar bloavezhioù 1850 e touge paotred an tiegezhioù pinvidikañ ar 
rokedenn ha diwezhatoc’h eo deuet ar porpant. Tamm-ha-tamm e teuas 
da giz ar jiletennoù gwer pe zu hag ar chupennoù mouk pe c’hlas. 
 

• Ar c’hañv 
Lakaet e veze dilhad kañv gant ar vugale evel gant an dud deuet. Memes 
dilhadoù a veze met a glote ouzh an digouezh, dreist-holl e-keñver al 
livioù. Ur gabell-gañv zu hag ur c’hoeff e kotoñs gant an eskell dibleget 
a veze gant ar maouzed e-pad al lid douarañ. 
 
Pelec'h gwelet tud gwisket e mod-kozh ? 
Nebeutoc’h-nebeutañ a goeffoù a zo betet douget adalekek ar 
bloavezhioù 1960. Div vaouez a zoug ar c'hoeff c'hoazh e 2018 
nemetken. 
An dilhadoù hengounel a weler pa z'int douget gant izili ar c'helc'h 
« Bleunioù sivi » ha bagadoù Plougastell, hini « Mouez ar mor » pe hini 
« Adarre ». Tu a zo gwelet anezho gant hiniennoù e-pad gouelioù aozet 
war ar barrez evel ar pardonioù, gouel an anaon evit lid «  ar wezenn 
avaloù », pe fest Pont Kallek. Met peurliesañ eo paotred a zo gwisket e 
mod-kozh. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LID GWEZENN AN ANAON 
 

 

 

 

 

 

Ur pennadig istor : divroadeg ar vretoned 
Meuriadoù eus bro Gerne, bro Gembre hag ul lodenn eus bro Iwerzhon 
a zo tec'het kuit eus o douaroù da vro Amorik adalek ar Vvet hag ar VIvet 
kantved. 
Dindan aotrouniezh ezhec'h ar meuriadoù ha menec'h stummet hervez 
reolennoù Sant Padrig e oant. 
 
Ar meuriadoù 
Ar meuriad a zo an tiegezh veur, doare ar bobl da aozañ e vuhez evit 
talañ ouzh rekizoù dreist bevañ : ar chas, ar pesketa, labour ar maezioù 
hag all… 
Dre lidoù e veze sakramantet unvanded ar meuriad hag aotroniezh an 
ozhac’h. 
 
Eus ar meuriad d’ar vreuriezh 
Dre zeskadurezh kristen e oa desavet ar meuriadoù e bro an Arvorig. 
Gant ar menec’h stummet e bro Irwerzhon e oa avielet ar bobl. 
Ar c’henskoazell a oa ar pall pennañ kement evit al labour eget evit talañ 
ouzh an enebezhioù. Denn ebet na ranke bezañ laosket a-gostez. 
Ma ‘z eo bet ken aes kristelaat ar Vretoned eo abalamour ma oa kreñv al 
liammoù etre buhez ar menec’h er manatioù hag hini ar meuriadoù. 
Ar pardonioù, anvet bodadegoù gwechall, o deus dreispadet a-hed ar 
c’hantvedoù. Neb-lec’h er bed a-bezh ne vez gwelet an dra-se. Hag e 
Plougastell e dreistpad ar c’hustum dre lid gwezenn ar breuriezh da vare 
gouel an Hollsent. 
 
 
 
 



 
Lid an anaon 
Div lodenn a zo evit al lid-se : hini « bara an anaon » hag hini « gwezenn 
ar vreuriezh». 
Rediet e oa da bep tiegezh degas un ezel evit kemer perzh el lid a groge 
e penn-kentañ an abardaez peurlieusañ. 
Gant ur skourr kelen e vez aozet ar « wezenn » goude bezañ bet 
diskoultret ha dirusket e viñseller anezhañ. E pep toull eo enlakaet un 
dant koad ha war bep dant e fichier un aval. E penn-uhelañ ar « wezenn » 
emañ an aval bravañ. 
An den a zoug ar « wezenn » a ra tro ar vodadeg en ur salmenniñ an dud 
evit ma greskfe ar sav-taol. Met faos ar sav-taol abalamour ma vez 
anavezet ar prener en a-raok. Ar « wezenn » a vez degemeret gant pep 
tiegezh d’e dro hervez un urzh resis. E-giz-se e c’hell pep ozac’h prenañ 
ar « wezenn » ur wezh en e vuhez. 
An aval bravañ, eus beg uhelañ ar 
« wezenn » a vez roet d’an 
debarzher7 hag ar « wezenn » a vez 
kaset gant ar debarzhadour8 a 
zalc’ho anezhi en e di e-pad ur 
bloavezh. 
Grasoù an Anaon a vez kanet gant an 
engroez. Ur wezh echu al lid e kemer 
pep familh ur varaenn bet benniget e-
pad an oferenn. Pep hini a ro ur 
skodenn hervez e c’hoant. 
 
Roudoù un azeuladur kozh-Noe eo al lid-se, chomet bev e memor ar 
b/Plougastelliz. 
 
 

 

 

7Debarzher : an hini a ren gwerzh ar wezenn 
8Debarzhadour : an hini a bren ar wezenn 

 

 


