
Ar Soner hag ar bleiz
  Skeudennoù ar gontadenn evit kas 

ul labour komz da benn.

Matilin an Dall, soner bombard, ha Yann ar Chapel, soner binioù

An daou soner o treuziñ ar c’hoad

Panelloù-hent ha kartenn Breizh

Ar chaseourien

Matilin an Dall o seniñ

Ar bleiz drouk

Bourc’h Sant-Riwal

Ar bazhvalan

Tud ar friko

Toull ar bleiz

Soig ar rener o kanañ

An dud nevez en iliz

An div ostaleri

Ar person

Soubenn al laezh

Matilin an Dall war hent an distro

Matilin e toull ar bleiz

Matilin o seniñ e toull ar bleiz

Matilin tennet eus toull ar bleiz

Paket ar bleiz
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Goulc’han Kervella           Anna Duval GuennocUr gontadenn skrivet gant Goulc’han Kervella diwar Ur galedenn a zen bet skrivet gant 
Yeun ar Gow. Matilin an Dall, talabarder, ha Yann ar Chapel, biniaouer, a zo bet pedet er 
friko e kreiz Menez Are. Spont a zo o ren er vro : ur bugelig a zo bet laeret gant ur bleiz 
ha kaset gantañ en ur c’hoad bras. Daoust da se ez a an eured hag ar friko en-dro…

El levr-mañ e vo kavet testenn ar pezh-c’hoari ha pennadoù studi diwar-benn ar frikoioù 
gwechall, ar c’hanaouennoù, an dañsoù hag ar bleizi.
Div lodenn zo en DVD : film ar pezh-c’hoari ha kanaouennoù an abadenn.

Conte musical écrit par Goulc’han Kervella à partir du conte collecté par Yeun ar Gow.
Matilin an Dall, sonneur de bombarde, et Yann ar Chapel, joueur de biniou, sont invités 
à animer un mariage dans les Monts d’Arrée. Mais l’angoisse vient ternir la fête car un 
jeune enfant a été emporté par un loup…

Le livre propose d’une part le texte illustré de la pièce de théâtre et d’autre part un 
 documentaire sur la civilisation bretonne : sonneurs, chansons, mariage, danses, loups.
Le DVD présente la pièce de théâtre jouée par Nicole Le Vourc’h et Goulc’han Kervella, 
 accompagnés de sonneurs et de danseurs. Une partie audio permet également d’écouter les 
chansons du spectacle.
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13
4 ► An eured 

War hent ar vourc’h avat eo laouen ha drant an dud, 
daoust ma teu da soñj dezho, bep an amzer, eus ar 
baotrez vihan aet gant ar bleiz. Soig, ar rener, a laka 
an dud da c’hoarzhin gant e farsadennoù.

Me ’m eus ha te ’peus ket
Ur Vigoudenn, ur Vigoudenn,

Me ’m eus ha te ’peus ket,
Ur Vigoudenn da gousket.

Bremañ e klever fraezh kloc’h an iliz o tintal, lakaet 
da vrallañ a-dreuzoù gant ar c’hloc’her. Parrezianiz 
a zo bodet er vered, tud paour ivez, tud vac’hagnet, 
tud dall, kamm, mogn, tort. Hirio e vezo roet an 
aluzen dezho gant tud an eured ; hag un tamm eus 
ar friko ivezra ’ta ! 

Deus poupoulig, 
Deus poupoulig, deus !

Ha deus da zebriñ youd,
A-raok ma’z aio tout !

Deus poupoulig, 
Deus poupoulig, deus !

Ha deus da zebriñ youd,
Rak prest emañ da vont tout !
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« O ! Echu gant an dour benniget bremañ, am eus 
aon ! Gwelloc’h eo din mont da brennañ mat dorioù 
an iliz, ’ken kaz. »

17

Bremañ edo an holl o koroll war leur ar gêriadenn, 
tud ar friko hag ar re a oa deuet da sellet. Den ebet 
ne c’helle miret ! Met penaos ivez enebiñ ouzh ar 
sonerien a oa o kas ar gavotenn en-dro ? Diaouled ar 
Menez… Are ! 
Kemend-all a virvilh a oa ganto, ma ne glevjont ket 
tri zenn fuzuilh o strakal e Koad-ar-Bleiz. Damwe-
let o doa ar chaseourien al loen ferv hag e oa kroget 
spont vras en enno.

« Matilin an Dall a vije 
gouest da lakaat ar re 

varv da sevel eus o bezioù 
ha da lakaat anezho da 

zañsal er vered ! » 
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Tresadennoù : Anna Duval Guennoc
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