
Buhez ar gouerien 
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Diell 1: Miniadurenn tennet a “ deiziataer Pietro Crescenzi, XV vet kantved, Mirdi Condé, Chantilly. 

1. Labourioù ar c’houer 

Petra a vez desket get arz an deiziataer àt vuhez bemdeziek ar gouerien? 

Arz an deiziataer a grogas da vare roma hag a yeas da get. Kantvedoù àr-lerc’h e 
teuas en-dro, er XIvet kantved. Orniñ a ra levrioù pedadennoù, c’hoarioù pe 
dorioù-talbenn pe mogerioù an ilizoù. Resisaat a ra buhez bemdeziek ar gouerien 
àr ar maez. 
An amzer é tremen: ur preder relijiel: en Grennamzer e oa an amzer koñsideret 
èl un dra vat a oa nemet da Zoue. Pep blezad tremenet a doste ar re vev doc’h an 
Ankoù pe ar Varn diwezhañ a gaso an dud fidel d’en Ifern pe d’ar Baradoz.  
Lusket eo ar blezad get gouelioù ar sent. 



Un amzer relijiel 
1. Perak e veze dedennet an dud en Grennamzer get an amzer é tremen? 
Titouroù àr vuhez ar gouerien 
2. Ar beseurt dielloù e veze kavet deiziataerioù? 
3. Leuniit an daolenn àr buhez a rgouerien hervez ar c’houlzioù-amzer 

(oberiantizoù, jestroù, binvioù...)  

Gerioù da implij: 

Binvioù: dorn, troed,ar vazh, falc’h kountell, falz strop, gwigned,pal ha trañch, trañch 

sizailhoù, frailh, 

Labour: pilat, lazhiñ ar moc’h, gwaskiñ ar rezin, hadiñ a fuilh, meziñ, chaseal an 

aotrou, skarzhiñ ar fozioù, sec’hiñ, eostiñ, touziñ an deñved, skuilhadeg an teil, 

krenniñ ar gwini. 

Danvez produet: ed,gwin,moc’h,deñved,gwini. 



2. Stuzoù-beviñ ar gouerien 

Diell 2: diàr R Delort, ar vuhez da vare ar 
Grennamzer, Le Seuil, 1982. 
Renet e veze buhez pempeziek ar c’houer get an 
heol hag ar c’houlzioù-amzer. Kregiñ a rae an deiz 
labour da sav-heol ha padout a rae betek kuzh-
heol. Kalz berroc’h e veze neuze diouzh ar goañv 
ha ne veze filajoù nemet d’ar mare-se. A-bouez 
bras e oa an ed e bevañs ar gouerien. Get ar 
bleud e veze graet yod, kaletez, bara. Evet e veze 
kalz bier ha gwin àr ar maez. 

Diell 3: hervez ur manac’h Raoul 
Glaber, Istorioù, XIvet kantved 
Ar barradoù-glav a oa bet o doa 
kement kouezhet àr al leur ne oa ket 
posupl kleuziñ 
Silhonoù a-benn hadiñ e-pad tri blez. 
Goude e krogas an naonegezh.er 
boblañs a-bezh. Pa voe bet debret al 
loened gouez hag an evned, an dud 
bountet get an naon bras a krogas da 
glask laou etreze evit ar 
c’harvan(loened marv breinet) hag 
ivez traoù n’oufe  bout anv ebet 
dezhe(stronk). Ul lodenn anezhe a-
benn stourmiñ enep d’ar marv a 
glaskas un diskoulm e-barzh gwrizioù 
gwez hag ivez plantennoù-dour. 
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Diell 4: Pred ar gouerien, miniadurenn, Xvvet 
kantved, Magnard 2010 

Diazez boutin: 
Roiñ labourioù pennañ ur c’houer hag implij 
anvioù binvioù. 
Resisaat ar stuzoù-beviñ. 
Deskriviñ da betra a servij al labourioù-douar(ar 
bevañs) hag an diasterioù  




