
Ar bloaz paseet hor boa bet tro d’ober gwelloc’h anaoudegezh gant Yann Kermeur, ar c’hourser brudet graet ar Sparfell 
anezhañ. Da gentañ-penn hor boa bet ar blijadur da zegemer Patrice Pellerin. Kontet en doa deomp penaos en doa 
ijinet e haroz ha penaos e labour a zeiz da zeiz. Goude-se hor boa sellet a-dostoc’h ouzh unan eus e levrioù. Deomp-ni 
da ginnig un dudenn ; ul lec’h pe un tem liammet gant an istor ; petra a c’hoarveze gant ar Sparfell e levr-mañ-levr. Un 
digarez e oa bet da sellet ouzh tammoù eus an heuliad filmoù-skinwel bet savet diwarno e 2010. Dedennus e oa keñveriañ 
an istor kontet er vannenn-dreset gant ar filmoù savet diwarni. Bremañ, deoc’h-c’hwi d’ober gwelloc’h anaoudegezh 
gant ar Sparfell ha gant ar mare m’en deus bevet. Digarez ho po ivez da gompren penaos e vez savet bannoù-treset.
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PIV EO PATRICE PELLERIN ?

E Brest e oa bet ganet d’an 2 a viz Du 1955. 
Gant micher e dad (prefed e oa) en doa 
bet tro da veajiñ kalz : e 22 gêr en deus 
bevet, ha betek tri bloaz e Madagaskar. E 
Lambaol-Gwimilio emañ o chom bremañ, 
pas re bell diouzh ar mor hag en deus 
awenet anezhañ evit e vannoù-treset.
En em stummet en deus e-unan, ha 
kroget gant ar vicher treser e 1977, evit 
embannadurioù Ouest-France da gentañ 
hag ar rummad « Signe de piste », hag 
evit Hachette, goude-se, en deus graet 
tresadennoù dudi pe istor.
Gant ar bannoù-treset e oa kroget e 1982, 
ha treset unan eus levrioù Barbe-Rouge. 
Un eil levr en deus graet e 1987-1988.  
E 1985 en deus savet an heuliad eus ar 
Grennamzer Les Aigles décapités, asambles 
gant Jean-Charles Kraehn. E 1994 en deus 
embannet levr kentañ an heuliad L'Épervier 
( Ar Sparfell ), er gazetenn Spirou.

Penaos e labour ?
Da gentañ e sav framm an istor, a-raok mont d’ober 
enklaskoù. Hemañ eo al labour hirañ : mont war al 
lec’h (Versailles, kastell an Tarv, Gwiana, Kanada), 
klask ha furchal en dielloù kozh. Kuit dezhañ da 
vezañ enoeet, ne ra ket ar memes labour daou zevezh 
diouzh renk. Skrivañ, tresañ... Pa gav brav ul lec’h 
bennak, e-kerzh e vakañsoù, e klask un digarez da 
gas ar Sparfell di. Ha p’en em gav gant tud a gav 
dedennus o fennoù, e lak tammoù munudoù anezho 
en e vannoù-treset. A-wechoù en deus bet goulennet 
gant e vugale zoken bezañ skouerioù evitañ. Evit 
ar pezh a sell ouzh an tammoù gerioù brezhoneg 
en deus goulennet sikour gant e vamm-gozh. Da 
gentañ e tres Patrice Pellerin plankennoù gwenn ha 
du gant liv Sina, ment A3, a-raok kas anezho d’an 
embanner. Kaset e vez ar plankennoù dezhañ en-
dro, e liv gell ha gwenn, ment A4, asambles gant 
skouerennoù anezho, war follennoù treuzwelus. 
Labourat a ra Patrice Pellerin en un doare hengounel : 
gant gouach ha dourlivioù e ra atav e-lec’h ober 
gant un dabletezenn. 
Ul labour a basianted, ul labour a resisted, met 
pegen brav an disoc’h !

 ◗ Ur wech savet an istor ha displeget dre skrid pe-
tra a vo war bep pajenn e krog Patrice Pellerin da 
sevel rak-tresadennoù evit dibab penaos e vo kin-
niget pep tresadenn. Ha goude-se, tresañ anezhi 
da vat gant ur c’hreion koad da gentañ. War-lerc’h 
gant ur bluenn ha liv du Sina. Livet e vo goude.
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 ◗ Pazennoù labour Patrice Pellerin war ar bajenn 41eus L'Épervier, 
niverenn 3. 

© Éditions Dupuis / Patrice Pellerin. 3. Tempête sur Brest.
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Penaos e saver ur vannenn-dreset ?
Sevel ur vannenn-dreset zo ul labour hir, etre 6 miz hag ur bloaz evit un albom... ha labour zo ! Skrivañ, klask, frammañ, 
tresañ, kempenn, lizherennañ, livañ. Setu perak e vez rannet al labour etre meur a zen a-wechoù. 

GOUDE-SE EO RET BERRDRESAÑ AN ISTOR, E STUMM UR 
VANNENN-DRESET GANT SKEUDENNOù HA LAGADENNOù.

Evit Sikour AL LENNER DA GOMPREN AR PEZH NA C’HALLER KET TRESAÑ ez eus Ur bern kodoù. setu amaÑ un nebeud anezho :

Ur wech brastreset an istor e vez treset ar vannenn-dreset ha livet e du. Moullet e du war paper kalk, hag e glas pe e gell 

war paper tev. Livet e vez war ar paper tev, ha gwiriekaet o lakaat ar paper kalk war gorre al liv.

Moian zo d’ober an holl draoù-se war an urzhiataer ivez, a-drugarez da greionoù ispisial ha da skrammoù ispisial.

Evit skeudenniÑ eo Ret choaz ur framm (hir, ledan, moan...) ha soÑjal evel paotr ar c’hamera,  peseurt sell kaout : tostoc’h, 
pelloc’h, a-us, dindan, dirak., a-gleiz, a-zehoù ?... Peseurt sell eo an hini mat evit an istor ?

evit sachaÑ evezh al lennerien eo ret REIÑ LUSK ha 
LAKAAT un darvoud nevez pe diechu e fin Pep pajenn. 

A-RAOK KREGIÑ GANT AN TRESAÑ EO RET SKRIVAÑ UN ISTOR. 
SKRIVET E VEZ AN ISTOR EVEL EVIT UR FILM  PE UR PEZH-C’HOARI.
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1. ar Boan

2. an tizh

3. lagadenn ar soÑjoù

4. kunujennoù

5. daoulagad du

6. lagadenn ar c'homzoù

7. seul vrasoc'h al 
lizherennoù, seul 
greÑvoc'h an trouz.

8. an aket pe ar souezh

9. ar c'hwezadur

10. krenadennoù

11. ar fiÑval

12. poultrenn

na fiÑv ket, Fridu !

NA fiÑv ket, 

Fridu !

na fiÑv ket,
Fridu !

na fiÑv ket, 
Fridu !

arabat ’oa fiÑval FRi i i idu !
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Yann Kermeur eo pennañ tudenn ar bannoù-treset-mañ. Hemañ eo ar « Sparfell », kabiten La Méduse. Er Faou hag 
e Landerne en deus magazennoù hag ur guzhiadell e Roc’h an Ankoù, nepell diouzh Kraozon. En un duel e oa 
marvet e dad, pa ne oa nemet pemp bloaz. Doaniet-bras e oa e vamm neuze, ha klasket he doa en em zistrujañ 
gant poezon. E-unan e oa en em gavet Yann, setu e oa bet degemeret gant an aotrou Kermelleg, hag en doa 
desavet anezhañ evel e vab. Desket en doa dezhañ marc’hegañ hag ober gant an armoù. Tri bloaz war-lerc’h e 

oa aet Yann da wGwiana, asambles gant e vamm, addimezet 
gant un den pinvidik. Siwazh dezhañ e varvas e vamm un 
nebeud mizioù war-lerc’h ha dilezet e oa bet gant e leztad. 
Beleien (jezuisted Loyola) a reas war e dro. Evel-se e pakas 
ur vrav a zeskadurezh. Plijout a rae dezhañ ivez mont da 
c’haloupat er c’hoadoù gant e vignon indian Cha-Ka. Kaset 
e oa bet da genderc’hel gant e studioù er Frañs. Taget gant 
morlaeron e oa bet al lestr e lec’h m’edo ha rediet e oa bet 
da vont d’o heul. Ne blij ket da Yann kaozeal diwar-benn ar 
bloavezhioù-se. Gwashañ tra e oa bet tapet gant soudarded 
ar roue ha kaset d’ar galeoù. Goude bet dieubet e tistroas 
da wGwiana e-pad ur pennad a-raok dont en-dro da Vreizh 
ha da vezañ kourser en anv ar roue.

 ◗ Yann gant an aotrou Kermelleg  ◗ Yann er galeoù

YANN KERMEUR

E BOURZH LA MƒDUSE

Lestr ar Sparfell, La Méduse, zo heñvel-mik ouzh ul lestr gwir eus an xviiivet kantved 
anvet La Renommée. Studiet a-dost e oa bet al lestr-se gant un istorour. Goude-se e 
oa bet savet ur vaketenn. Evel-se e c’hall Patrice Pellerin kemer harp war ar vaketenn-
se evit tresañ lestr ar Sparfell. 
Ha c’hoant ho peus d’ober tro ur lestr damheñvel ouzh hini ar Sparfell ?  
Kit war al liamm evit gwelet al lestr anvet La Dauphine (1703-1704) e 3D.
http://archeologie.culture.fr/epaves-corsaires/fr/mediatheque/reconstitution-3d-dauphine-1704

 
 

 ◗ ar rod-stur

 ◗ ar gwindask

1 korf al lestr

2 ar wern staon

3 ar wern vizan

4 ar wern vras

5 ar wern a-dreñv : bolosk

6 ar stur

7 ar c’hastell a-raok

8 ar c’hastell a-dreñv

9 ar staon

10 kein al lestr

11 skeul-gerdin

12 gouelioù (lienaj)
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87

44,16 m

4
5
,3

6
 m

babourzh

tribourzh

10,80 m

 ◗ an eor

Titouroù :

206 den a oa e bourzh al lestr : 
• 10 ofiser (ar skrivagner, an aluzener hag ar surjian a oa kontet en o zouez)

• 6 gward-mor, da lavaret eo danvez ofiserien

• 154 martolod (mistri, gwernerien ha martoloded all)

• 30 soudard
• 6 den all

©
 É

di
tio

ns
 D

up
ui

s 
/ P

at
ric

e 
Pe

lle
rin

. A
rc

hi
ve

s 
se

cr
èt

es
.

©
 É

di
tio

ns
 D

up
ui

s 
/ P

at
ric

e 
Pe

lle
rin

. A
rc

hi
ve

s 
se

cr
èt

es
.

©
 É

di
tio

ns
 S

ol
ei

l /
 P

at
ric

e 
Pe

lle
rin

. 8
. C

or
sa

ire
 d

u 
Ro

y.

10

5



An noblañsoù
An noblañsoù a oa niverus e Breizh, e-tro 
1% eus ar boblañs, e penn-kentañ an xviiivet 
kantved. Met gwall zisheñvel e oa o stad : bez’ 
e oa un nebeud familhoù uhel ha pinvidik, evel 
ar re a weled en-dro d’ar roue e Versailles ; 
« noblañsoù etre » gant kargoù a justis pe kargoù 
melestradurel ; « noblañsoù izel » hag a veve en 
o manerioù, lod anezho o vezañ paour-razh. 
Eus an noblañs izel-se e teu Yann Kermeur. 
E hendadoù a oa bet o stourm da vare 
ar c’hroaziadegoù pe c’hoazh en armeoù 
duged Breizh pe, goude-se, e re ar roue.  
Abalamour da se e c’haller lavaret e oant eus 
an noblañsoù-kleze, noblañsoù a-gozh. Tad 
Yann a oa bet ofiser en arme ar roue ivez, met 
gwall dreut e oa e beadra, daoust da se.

AL LEC’HIOù HAG AN TEMOù

 ◗ Yann gant e dud

Kastell ha porzh Brest
Ar c’hastell, evel m’emañ bremañ, a oa bet savet etre 
ar xvvet hag ar xviivet kantved. Emañ war diazezoù ur 
voger-difenn eus mare ar Romaned. Tro-ha-tro eo 
bet da veskonted Bro-Leon, duged Breizh, Saozon 
ha Frañsizien. War ribl ar stêr Penfell emañ. Gant 
Vauban e oa bet kempennet a-benn ar fin. Kalz 
riboulioù zo dindanañ.
E 1631 e oa bet dibabet Brest evel porzh evit an 
arme-vor diwar youl Richelieu, ministr ar roue 
Loeiz XIII. An Arsanailh avat a oa bet savet e 1669. 
Ennañ e veze savet hag armet listri, ha graet war 
o zro.

Kalz kilvizien a oa e Brest, da sevel an holl bezhioù 
e koad. Tonelloù ha barrikennoù a oa e pep lec’h, 
rak enno e veze lakaet an dafar hag ar bitailh a 
oa ezhomm e bourzh al listri (boued, dour dous,  
poultr evit ar fuzuilhoù hag ar c’hanolioù, ha betek 
dilhad !) Hep ankouaat govion ha marechaled 
evit sevel pezhioù kanolioù, armoù, eorioù…  
Adalek 1749 e oa bet kaset galeourien da Vrest 
evit labourat er porzh ivez. 
Pouezus-kenañ eo porzh Brest e bannoù-treset 
L'Épervier ( Ar Sparfell ), hag ur bern darvoudoù a 
c’hoarvez eno.

BREST

Kastell 

an tarv

Kastell 

Perzhell

© Éditions Soleil / Patrice Pellerin. Porzh Brest.

© Éditions Soleil / Patrice Pellerin. 8. Corsaire du Roy.
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Kastell an Tarv
E 1522 e oa bet taget Montroulez gant ar Saozon, setu ma oa bet savet ur c’hastell war enez an Tarv evit stankañ 
ar riñvier a gase di. Diwezhatoc’h, pa oa deuet ar c’hastell da vezañ ul lec’h strategel evit Loeiz XIV e oa bet kaset 

Vauban di da vodernaat anezhañ.  
45 bloaz e oa padet al labourioù, betek 
1745. E 1721 avat, pa ne oa ket echu 
al labourioù c’hoazh, en doa soñjet ar 
roue ne oa ket ken pouezus-se a-benn 
ar fin, ha laosket al labourioù a-gostez 
un tamm. Un toull-bac’h e teuas ar 
c’hastell da vezañ etre 1721 ha 1871. 
Er bloavezhioù 1960 e oa bet ur skol-
vageal eno. Mes re goustus e oa ober 
war-dro ar c’hastell, abalamour da  
se e oa bet serret e 1980. Goude 
bezañ bet dilezet e-pad un nebeud 
bloavezhioù e stagas kevredigezhioù 
zo da soursial outañ adalek 1988. Gant 
skoazell ar Stad eo bet kempennet 
hag abaoe 2006 e c’haller mont d’e 
weladenniñ. Arouez Montroulez eo 
abaoe.

Kastell Perzhell
Gant duged Breizh e vije bet savet, e penn-kentañ 
ar xivvet kantved. Met e 1689 en doa Vauban 
divizet staliañ pezhioù kanol er c’hastell. Evit 
difenn Brest e oa. 
Eno eo bet ar Sparfell hag e vartoloded o kuzhat 
e-pad un nebeud devezhioù, dre ma ne c’hallent 
ket mont pelloc’h abalamour d’ur gorventenn a 
oa en em gavet war ar vro.

Ul lec’h dudi eo deuet kastell Perzhell da vezañ hiziv an 
deiz. Krapat ha c’hoarioù a bep seurt a c’haller ober eno. 
Forzhik touristed a vez gwelet eno ivez, rak ul lec’h istorel 
kaer eo, ha brudet e Penn-ar-Bed. Div lodenn a ya d’ober 
anezhañ : an enezenn hag ar beg-douar.

KASTELL PERZHELLAr gourserien hag ar vorlaeron
Ar gourserien hag ar vorlaeron a dage hag a breizhe al 
listri, evit laerezh an aour, dilhadoù ha kement tra brizius 
a gavent en o bourzh. Met ar gourserien a laboure evit 
ur roue – hini Frañs da skouer : hennezh a roe dezho ul 
lizher-merk ma veze skrivet o doa ar gwir da laerezh. Ar 
vorlaeron a rae kemend-all evito o-unan. Ma vezent paket 
e vezent barnet ha krouget en ur plas bras a-wel d’an holl. 
Kalz kourserien a oa e Breizh, e Rosko hag e Sant-Maloù 
da skouer. Robert Surcouf (1773-1827) a oa unan eus ar 
re vrudetañ e Sant-Maloù.
Kalzik kourserien ha morlaeron zo er rummad bannoù-
treset L'Épervier ( Ar Sparfell ). Da skouer : Pisse-Roide, 
Louarn hag Abgrall a oa bet morlaeron a-raok dont da 
vezañ kourserien.

Kastell 

Perzhell

© Éditions Soleil / Patrice Pellerin. Coffret Épervier.

© Éditions Dupuis / Patrice Pellerin. 3. Tempête sur Brest
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Taboulin

Gwiana zo ur vro en Amerika ar Su, e-kichen Brazil. An Amerindianed Kalina a oa o chom eno.
Yann Kermeur en deus tremenet ul lodenn eus e vugaleaj e Gwiana. 
E Gwiana, evel en Amerika en he fezh, e oa bet degaset sklaved dre ar « c’henwerzh tric’hornek ». Troket e veze 
sklaved en Afrika en eskemm da draoù a bep seurt deuet eus Europa gant an drafikerien (armoù, alkool, gwiadoù…). 
Da c’houde e vezent kaset da Amerika evit labourat er plantadegoù sukr, kafe, pe er mengleuzioù metal prizius...  
Start-kenañ e oa buhez ar sklaved : e listri bihan-tre e treuzent ar mor da vont da Amerika. Tailhet e veze o boued, 
hag ur c’halz anezho a varve gant kleñvedoù-red a-raok erruout e Gwiana. 
Erru e Gwiana, ne veze ket kalz gwelloc’h o stad : gant ar « C’hod du », savet gant Loeiz XIV, e veze renet o 

buhez, evel pa vijent bet loened. Ar gwir o doa 
perc’henned ar sklaved da skeiñ ganto, betek 
lazhañ anezho zoken. Pa dec’hent kuit e veze 
troc’het ur skouarn dezho. Hag a-wechoù 
o deveze taolioù skourjez. Kalz sklaved zo 
marvet e-giz-se ivez. E unan eus al levrioù 
e vez gwelet Yann Kermeur o tifenn ur sklav 
gwallgaset gant e vestr.
Adalek 1793 o doa kroget tud zo da stourm  
ouzh ar sklaverezh, hag e 1794 e oa bet 
disklêriet fin ar sklaverezh. Met ne oa ket padet 
pell avat, ha ne oa ket bet doujet kalz. E 1802 
e oa bet adlakaet ar sklaverezh gant Napoleon 
kentañ. E 1848 e voe torret ar sklaverezh e 
trevadennoù Frañs, e Gwiana da skouer. 

AR SKLAVEREZH E GWIANA

Eus ar xvivet d’an xviiivet 
kantved e veze graet 
Frañs-Nevez  eus  a l 
lodenn eus Amerika an 
Norzh trevadennet gant 
ar C’hallaoued. Meur a 
drevadenn a oa enni :  
Akadia ha Kanada en 
hanternoz ; Louiziana er 
c’hreisteiz. An Europiz 
kentañ en em gavet er vro 
a veve diwar ar pesketae-
rezh ha kenwerzh ar 
c’hrec’hin loened gant 
an Indianed. Gwazed e 
oant dreist-holl. Loeiz XIV 

an hini eo a roas ul lañs nevez d’an trevadennoù-se dre gas di 
merc’hed yaouank ha familhoù paour evit kreskiñ poblañs ar 
vro hag ivez soudarded evit o difenn. E-kreiz an xviiivet kantved e 
oa 60 000 a dud o chom e Frañs-Nevez. Stok outi e oa forzhik 
trevadennoù saoz ha brezel a veze alies etrezo evit klask gounit 
tachenn an eil re diwar goust ar re all. Met perak eo bet kaset 
Yann Kermeur di gant ar roue Loeiz XV ? 

AR C ’HANADA EN XVIII VET  KANTVED

Gwiana

FraÑs-nevez
Akadia

Louiziana

© Éditions Dupuis / Patrice Pellerin. 5. Le Trésor de Mahury.
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Moullet gant Evoluprint, Fenouillet (31).  
Disklêriet hervez al lezenn war ar c’hazetenniñ. 
Priz : 1 €.
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