
Ur pezh-c’hoari aozet gant Goulc’han Kervella ha Nikol ar Vourc’h
diwar ar gontadenn Ar soner hag ar razhed

Tresadennoù diwar re Pascale Guilmoto-Martin

Ar soner �eüt

Da implijout a-gevret gant :
Ar soner hag ar razhed
embannet gant TES
skrivet gant Mich Beyer diwar ur gontadenn alaman
skeudennet gant Pascale Guilmoto-Martin



Evezhiadennoù pedagogel
Al labour kinniget amañ a ya da heul lennadenn albom Ar soner hag ar razhed skrivet gant Mich Beyer diwar 
ur gontadenn alaman.

Gwelloc’h eo labourat gant ar pezh-c’hoari goude bezañ lennet al levr. Gant an destenn e stumm ur pezh-
c’hoari e vo graet an diforc’h etre un diviz hag ur gontadenn (style direct-style indirect).

Dispartiet e vo ar c’homzoù en ur zasparzhañ ar perzhioù e-touez ar vugale.

Gwelloc’h eo deskiñ ar c’homzoù dre ’n eñvor hep lenn an destenn. 

Eñvorennet e vo ar c’homzoù en ur c’hoari gant ar c’horf, en ur ober ar jestroù, en ur fiñval eus un tu d’al leu-
renn d’egile. Ret eo tresañ ul leurenn er c’hlas en ur ober plas kuit da implijout ur sal vras pe ur sal c’hoariva.

Savet eo bet ar pezh-c’hoari-mañ evit labourat war ar yezh dre gomz (lodenn langue orale e-barzh ar programm) :

Kelc’hiad 2 :

Les élèves s’exercent à dire de mémoire, sans erreur, sur un rythme ou avec une intonation appropriés des comp-
tines, des textes en prose et des poèmes.

Kelc’hiad 3 :

Un travail régulier de récitation (mémorisation et diction) est conduit sur des textes en prose et des poèmes.

Lenn ar gontadenn a glot ivez gant ar programmoù war al lennegezh e kelc’hiad 3 :

Le programme de littérature vise à donner à chaque élève un répertoire de références appropriées à son âge et 
puisées dans le patrimoine […] ; il participe ainsi à la constitution d’une culture littéraire commune.
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Da zigeriñ
Displeger. — Gwezhall-gozh e oa ur gêriadenn 

a vro Alamagn anvet Hamelin. Bevañ a rae 
an dud laouen ha dibreder. Douar mat o doa 
da labourat hag arc’hant bras en o yalc’h.

Un dañs : mare Nedeleg eo ; bez’ e c’heller klevet  
ar vugale o lavaret : « Nedeleg laouen ! »

Ur pezh-c’hoari pinvidik eo e meur a geñver.

Mat eo ar pezh-mañ evit bugale azalek « CP ». 
Ouzhpenn-se e c’heller lakaat bugale skol-vamm 
da gemer perzh ennañ (goude bezañ labouret 
ganto) evit c’hoari perzh ar razhed hag ar vugale 
o vont war-lerc’h ar soner fleüt.

Ar c’hinkladur a c’hell diskouez ur gêriadenn eus 
ar Grennamzer, tiez livet war gasedoù kartoñs.
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Diviz 1
Yen-ki eo an amzer. Soudarded oc’h ober ged war 
vogerioù ar gêr gloz.

souDarD. — Hanternoz eo ! Poent eo kousket !
souDarD. — Hanternoz eo ! Poent eo kousket !
souDarD. — Pegen yen an amzer.
souDarD. — Yen-ki eo zoken ! Skornet on. 
souDarD. — Kalon deomp. Tostaat a ra 

Nedeleg.
souDarD. — Kig rost ha kistin hor bo 

da zebriñ.
souDarD. — Ha gwin ruz a Vourdel da evañ 

forzh pegement !

Trouz a vez klevet.

souDarD. — Ne glevez ket trouz ?
souDarD. — Eo ! Trouz a glevan.
souDarD. — Den ebet ’neus gellet dont 

er c’hastell.
souDarD. — Prennet eo an dorioù.
souDarD. — Un dra bennak a welez ?
souDarD. — Ne welan tra ebet.
souDarD. — Ata ! Piv zo aze ?

Gervel.

souDarD. — Ata ! Piv zo aze ?
souDarD. — Sell ’ta ! Razhed… razhed du… 

razhed vil ! Razhed a bep tu !

Ur vandennad vras a razhed o tont e kêr dreist ar  
mogerioù hag o krapañ ouzh divesker ar soudarded.

souDarD. — Razhed du, razhed a bep tu.
souDarD. — Sikour ! Sikour !

Tec’hel kuit a reont, spontet-mik.

souDarD. — Razhed du, razhed a bep tu.

Ar soudarded war mogerioù-difenn ar gêr.

Bale a reont e-giz ma vefent war un hent strizh 
ha karrezek.

Pa glevont trouz emaint en a-raok ; sellet a-bell.

Tec’hel a reont dirak ar razhed (bugale vihan pe 
den ebet) ; kenderc’hel da heuliañ an hent kar-
rezek (hep kouezhañ diwar ar voger).

Ar razhed a zeu eus ar sal pe eus ur 
c’horn a-raok eus al leurenn (a zis-
kouez diavaez kêr).
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Diviz 2
War al leurgêr, merc’hed o tont er-maez eus an tiez.

MaMM. — Petra zo c’hoarvezet ?
MaMM. — Petra eo an trouz-se ?
MaMM. — Ma Doue benniget ! Razhed du, 

razhed a bep tu.
MaMM. — Deus Bisig, deus da zebriñ ar razhed !

MaMM. — Debret ar greun ganto !
MaMM. — Debret ar gwinizh ganto !
MaMM. — Debret ar bleud ganto !
MaMM. — Debret ar bara ganto !
MaMM. — Debret ar c’hig ganto !
MaMM. — Debret ar fourmaj ganto !

MaMM. — Evet al laezh !
MaMM. — Evet an dour !
MaMM. — Evet ar chistr !

MaMM. — Em gwele emaint ! Ne c’hellan ket 
kousket ken.

MaMM. — Spontus eo ! Skrijus eo !
MaMM. — Heugus eo !
MaMM. — Un doñjer eo !

MaMM. — Petra ’vo graet ?
MaMM. — Mont da gaout 

an Aotrou Maer.
MaMM. — Ya ! Deomp da 

gaout an Aotrou Maer.

MaMMoù. — Ya ! Deomp da 
gaout an Aotrou Maer.

Mont a reont en ur vandenn da di 
an Aotrou Maer.

MaMMoù. — Aotrou Maer, kasit 
ar razhed kuit !

Ar merc’hed spontet, oc’h en em skrabañ (e-giz 
ma vefe razhed – amañ n’eus ket ezhomm lakaat 
ar razhed ; ober neuz).

Manifestadeg kêriz.
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Diviz 3
E ti maer Hamelin.

Maer. — Petra zo o c’hoari ganeoc’h, 
merc’hed ?

MaMMoù. — Ret eo deoc’h kas ar razhed kuit !
Maer. — Chomit sioul ! Laoskit ac’hanon 

d’ober va soñj ! (Prederiañ ’ra.) Ret eo din kas 
ar razhed kuit evit chom maer.
Mont a ran d’ober ar pezh zo dleet.

MaMMoù. — Trugarez vras, Aotrou Maer.

Skrivañ a ra war un tamm parch.

Maer. — Soudarded !
souDarDeD. — Ya, Aotrou Maer.
Maer. — Dalit ! (Reiñ a ra dezho an tamm parch.) 

Lennit an dra-mañ e kêr ha war ar maez.

Diviz 4
E kêr Hamelin, emañ ar soudarded oc’h inkantiñ ar 
c’heloù.

souDarDeD. — Selaouit ha selaouit, tudoù !
An neb a gaso ar razhed kuit a vo roet mil 
pezh aour dezhañ !
Selaouit ha selaouit !

Taol an Aotrou Maer.

Ar Maer  
oc’h en em soñjal.

Ar soudarded oc’h inkantiñ (2 pe 3 gwezh).
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Diviz 5
Erru ar soner fleüt, pourmen dre gêr a ra a-raok dont 
e ti an Aotrou Maer.

soner. — Deiz mat deoc’h, Aotrou Maer.
Maer. — Piv out-te ?
soner. — Soner fleüt on-me, Aotrou !
Maer. — Petra out deuet d’ober amañ ?
soner. — Kinnig deoc’h kas ar razhed kuit 

diouzh ho kêriadenn !
Maer. — Penaos e ri ?
soner. — Penaos e rin ? Gant ma fleüt !
Maer. — Gant da fleüt ?
soner. — Ya, laouen, ha ne vin ket pell 

o c’hounit ar mil pezh aour !
Maer. — Gra da vicher, soner ! 

En em lakaat a ra ar soner da seniñ. Dont a ra ar 
razhed er-maez eus an tiez ha mont war e lerc’h.  
Tud Hamelin savet war voger ar gêr gloz a sell outo  
o pellaat diouzh kêr.

MaMMoù. — Sellit !
Emañ ar razhed o vont war-lerc’h ar soner !
Aet int er-maez eus kêr !
E-kichen ar stêr int en em gavet !
En em daolet int e-barzh an dour !
Beuzet int holl !
Trugarez soner fleüt !

Ar soner fleüt a zeu eus an diavaez ivez.

Ar razhed o tont er-maez eus an tiez da vont 
war-lerc’h ar soner.

An dud e penn a-raok o sellet ouzh ar razhed  
o vont kuit.
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Diviz 6
Gouel bras e Hamelin. Emañ an dud o tañsal. Deuet 
eo ar soner fleüt en-dro e kêr. Mont a ra da gaout an 
Aotrou Maer e-kreiz an dañs.

Maer. — D’ober petra out deuet amañ ?
soner. — Da c’houlenn ma mil pezh aour !
Maer. — Mil pezh aour ! Evit ul labour ken 

dister !
soner. — Prometet ho poa din !
Maer. — Dal ! Ur pezh aour ! Ha kae kuit !
soner. — Ur pezh aour nemetken ! Evel-se 

emañ an traoù ! Ma ! Keuz ho po, Aotrou 
Maer ! Ha c’hwi ivez bourc’hizien Hamelin. 
Keuz ho po ! Keuz ho po ! Keuz ho po !

Dañs laouen.

Erru ar soner en-dro.

Ehanet an dañs ; diviz etre ar maer hag ar soner.

An dañserien a ya kuit en ur zañsal.
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En em lakaat a ra da seniñ. Ar vugale hanter gousket 
a deu er-maez euz an tiez hag a ya war-lerc’h ar soner.

Bugale. — Na brav ar sonerezh !
Bugale. — Pegen kaer ar muzik !
Bugale. — Un dudi eo da glevet !
Bugale. — Sachet omp gant ar sonerezh !
Bugale. — Ne c’hellomp ket miret !
Bugale. — Ret deomp mont war e lerc’h !
Bugale. — Deomp da heul ar soner !
an holl. — Ya ! Deomp da heul ar soner !

Hag an holl vugale da vont da heul ar soner.  
O zud a glask derc’hel anezho ganto.

MaMMoù. — Petra zo en em gavet ?
Klevet ho peus ar sonerezh ?
Deuet ar soner en-dro !
Sellit ! Ar vugale zo o vont war e lerc’h.
O vont kuit emaint ! 
Chomit er gêr, ma bugale gaezh !
Arabat mont kuit diouzhomp !
Chomit gant ho tud.
Ma bugale, va bugale ! Chomit gant ho 
mamm !

Gouelañ a reont tra ma klever sonerezh dudius  
ha gwelet ar vugale o tañsal.

Ar soner o seniñ. Ar vugale o tont er-maez hag o 
vont da heul ar soner.

Tadoù ha mammoù o tont.

Hag o klask derc’hel o bugale ha leñvañ (dirak 
an dud).
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Da glozañ
Daneveller. — Ma tremenit dre Hamelin war-

dro Nedeleg, kit betek ar Menez Bras. Tro 
hanternoz e klevoc’h un ton dudius sonet 
gant ar fleüt ha mouezhioù bugale laouen  
o kanañ.

Bez’ e c’heller gwelet ar vugale o tañsal a-dreñv 
(evel un huñvre).

• Gant bugale vihan oc’h ober perzh ar razhed hag ar vugale eo mat lakaat er penn a-raok unan « divorfi-
loc’h » hag a oar mat peur ha pelec’h mont. Ar re all a ya da heul.

• Ar re vihan a c’hell komz asambles (diviz 6) pe unan brasoc’h a lavar ar frazenn hag ar re all a lavar en-dro 
war e lerc’h.

• Ar memes bugale a ra ar razhed hag ar vugaligoù. Ret eo kaout tud a-dreñv da sikour anezho da cheñch 
gwiskamantoù.

• Mat eo ober un tamm tok razh dezho hag ul lost hag un dilhad gris. Arabat kuzhat an dremm avat rak  
bravoc’h eo evit an holl gwelet dremm ar vugale.

• Sonerezh a zo da lakaat da heul (hini ar Grennamzer doare Carmina Burana evit an dañsoù, hini Jean-Michel 
Veillon pe se evit ar fleüt).

• Plijus eo labourat war « stadoù »  : laouenidigezh, spont, glac’har, droug, dismegañs… Hag ivez  : ar  
yenijenn, ar c’hoant kousket, an huñvre, ar vezventi (gouel), ar sonerezh…

Cheñch gwiskamant


