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ISTOR AR GROUFALO

E deun ar c’hoadoù zo bet darbet d’ur vamm gazh-koad bezañ debret gant ul loen all. Pa’z a 
war he c’hiz d’ar gêr o deus ezhomm he re vihan da glevet un istor a frealzo anezhe. Kontañ a ra 
dezhe, neuze, istor ul logodennig deut a-benn da dalañ ouzh he spont. Ha krogiñ a ra an istor…

O klask lakaat ur graonenn-gelvez da gouezhañ deus ur wezenn emañ al logodennig. Tostaet eo ul 
louarn, a ginnig dezhi dont da gaout he merenn ’ba e zouarenn. Goût mat a ra al logodennig e faot 
dezhañ debriñ anezhi, en gwirionez ! Ha lâret a ra dezhañ he deus emgav gant ur « Groufalo », 
spontusañ euzhvil zo, dent ha skilfoù lemm dezhañ, hag a zo sot-pitilh gant ar c’hig-louarn rostet. 
Pennfollet eo al louarn, a dec’h kuit d’ar pevarlamm. 

Brav e vefe d’ar Groufalo-se debriñ anezhi ivez. Sevel a 
ra al logodennig un istor nevez neuze : lâret a ra eo-hi 
spontusañ loen zo er c’hoadoù hag e tec’h kuit an holl 
dirazi. Start eo d’ar Groufalo krediñ anezhi, ha goulenn 
a ra ganti prouiñ an istor-se dezhañ. Delc’hen a reont da 
vale o-daou asambles. Hag en em gavet a reont gant al 
louarn, an toud hag ar sarpant. Pa welont an euzhvil e 
tec’h an tri loen kuit d’an daoulamm-ruz. Bamet eo ar 
Groufalo. Ha lâret a ra al logodennig dichek n’eus tra a 
blij muioc’h dezhi evit debriñ… pastez Groufalo. Deut eo 
ganti ! Tec’hel kuit a ra ar Groufalo.

Goude-se en em gav al logodennig 
gant un toud hag ur sarpant. C’hoant 
zo gante debriñ anezhi ivez, ha pediñ 
a reont anezhi da vont d’o zi. 
Ha lakaet int da dec’hel kuit gant ar 
memes istor emgav.
Kontant-bras eo al logodennig o ve-
zañ ken fin ! Delc’hen a ra da vale, 
pa’n em gav, a-greiz-tout, gant ur… 
Groufalo  !

Bremañ n’he deus al logodennig aon rak netra. Ha debriñ 
a ra he c’hraonenn-gelvez trankil ha brav.
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AN TUDENNOÙ
Ar vamm gazh-koad
Konterez an istor eo. Ur vamm aketus eo, a anvez mat ar 
c’hoadoù. Pa’z a da gerc’hat kraoñ-kelvez e oar diwall mat 
deus al loened all. Plijet eo ken-ken o kontañ istorioù d’he 
re vihan. Hag ur bed burzhudus a sav diwar he ijin.

Al logodennig
Nevez zo eo-hi erruet ’barzh ar c’hoadoù. Fin eo, ha de-
skiñ a ra buan pezh zo da c’hoût. Ha gwelet a ra tuioù mat 
an traoù. Da zigentañ e ya da heul he anien. Met pa’n em 
gav gant al louarn e tiskouez kaout ijin en ur sevel istor ar 
Groufalo. Hag a-benn ar fin ez eo souzhet o welet penaos 
eo kap d’en em dennañ deus an degouezhioù diaes.

Al louarn
Hemañ a soñj dezhañ ez eo sachet an holl gantañ. N’eo 
ket ur chaseour ampart, met goût a ra penaos dedenn ur 
breizh. Pa’z eo paket lous gant al logodennig e tiskouez 
pegen digalon eo en ur zec’hel kuit. O strewial e vez ingal 
pa n’eo ket evit gouzañv ar bleud-bleuñv.

Ar sarpant
Hemañ n’eus ket a galon. Ur mekanik da lonkañ n’eo ken : 
pa vez o tebriñ e soñj dija ’barzh ar c’hentañ preizh a gavo. 
Pediñ al logodennig n’eo ken ’met un dro-gamm, pa’z eo-hi 
paket lous dija.

An toud
N’eo ket yaouank-flamm ken, met n’anzav ket an dra-se. 
Ne soñj kazi nemet ennañ e-unan. Bepred ez eo kreñvoc’h 
ha muioc’h a skiant en deus evit al louarn war ar chaseal. Ha 
pa seblantfe bezañ gwan ez eo hemañ ul lazher. Feukidik eo 
ivez hag evitañ e tiskouez al logodennig dismegañs outañ 
pa nac’h mont d’e di gantañ.

Ar Groufalo
Ar c’hontrefed d’al logodennig eo hemañ. Bras ha kreñv 
eo, met n’eo ket gwall fin. Ne glask ket mont dre dro gant 
ar re all, n’eo na melezer na drouk. Pezh zo, bras ha tev eo, 
ha naon-bras en dez ! Ha plijet a ra dezhañ debriñ logoden-
noùigoù…
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DEUS AL LEVR D’AR FILM
AL LEVR

AR FILM

E 1999, e Breizh-Veur, e oa bet embannet ar wech kentañ al levr gant Julia Donaldson, skeuden-
naouet gant Axel Scheffler. En tu all da 10 milion skouerenn a oa bet gwerzhet er bed a-bezh, ha 
meur a briz a zo aet gantañ. 
Diazezet eo levr Ar Groufalo war framm ar gontadenn vale, ur framm liezek hag ur fin serr hag 
evurus dezhi. A-hed an istor en em gav ul logodennig gant loened all : ul louarn, un toud, ur sar-
pant. Evit ma ne lonkfent ket anezhi e ro dezhe da grediñ en un dudenn spontus : ar Groufalo. 
Ha pa’n em gav al logodenn asambles gant an dudenn ijinet-se, a fell dezhañ debriñ anezhi ivez, 
e tiskouez bezañ finoc’h evit biskoazh. En em gavet a reont o-daou asambles gant ar sarpant, an 
toud hag al louarn, da heul ar memes framm kontañ ha komz. 

           
             

Diwar ur meskaj bevaat dre urzhiataerez ha bevaat teirment eo bet savet ar film, evit chom feal 
da spered al levr ha boueta al lagad e doareoù nevez. Dre munudoù ar maketennoù savet pizh eo 
deut ar c’hoadoù da vezañ bev ha skrijus. Graet zo bet gant an urzhiataerez evit bevaat an tuden-
noù, hag e mod-se zo bet tu da lakaat anezhe da fiñval ha da cheñch penn en un doare resis-kaer.
Ur glaoustre e oa sevel ar film-se : dañjer e oa e vefe dipitet ar re a oa sot gant al levr, hag arvarus 
e oa troiñ ul levr 23 pajennad en ur film un hanter-eurvezh. Hag un daou-ugent den bennak eo 
o deus bet labouret e-pad daou vloaz war an afer-se.
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DIELFENNAÑ AL LEVR/AR FILM 

Lies ha niverus eo kinkladurioù al lec’hioù. E-barzh koadoù teñvaloc’h-teñval ha skrijusoc’h-skr-
ijus e ya al logodennig, dreist-holl pa zo ur barrad-amzer o lakaat an oabl da grozal a-us dezhi. 
Pa’n em gav gant ar Groufalo eo aet ar c’hoadoù, leun a livioù anezhe e penn-kentañ, da goadoù 
gwallhunvre : gwez marv ha diwriziennet, loen na plant ebet ken.
Kalzig a varzhoniezh zo bet lakaet e skeudennoù ar c’hoadoù, a-hed baleadenn al logodennig. 
Diskouezet c’hwek eo buhez al loened : al labous o laerezh ar graonenn-gelvez hag oc’h ober goap 
ouzh al logodenn ; ar renkennad merien o vezañ lonket unan-hag-unan gant ar gazeg-koad ; al 
louarn o strewial pa zeu dezhañ c’hwezh an turc’h ; ar raned er poull-dour ; ar pesk debret gant ar 
gerc’heiz, na weler nemet he favioù anezhi.
Liesseurt eo ar c’homzoù, lusket primoc’h evit el levr, ha disheñvel ivez alies-mat : danvez labourat 
er c’hlas !
Ur pezh mell diforc’h zo etre al levr hag ar film : ur gonterez zo er film, unan he deus ur vuhez 
dezhi. Ar vamm gazh-koad eo a gont an istor d’he re vihan, a-benn frealziñ anezhe pa’z int o 
paouez bezañ spontet-bras : darbet eo dezhe bezañ tapet gant ul labous preizhour, ha soñjal a rae 
gante o doa kollet o mamm. Kontañ a ra-hi dezhe neuze istor ul logodennig munut-munut a zeu 
a-benn eus kement loen a fell dezhañ lonkañ anezhi, hag eus an euzhvil ijinet ganti memes. Evit 
sevel an istor-se e ra evel n’eus forzh peseurt konter : tennañ a ra he mad eus kement tra a oar war 
ar c’hoadoù hag an dañjerioù zo e-barzh (gw. fichenn 8). Aes eo d’ar vugale (evel d’ar c’hazhigoù-
koad) en em santout par d’al logodennig, a zo heñvel oute ha kreñvoc’h evit an dañjer, a-benn ar 
fin. 
Tenerus-kaer eo al logodennig ouzhpenn-se. Bale a ra evel ur bugelig (teuk eo, he c’hof  en a-raok), 
fentus eo he mod da fiñval, ha dous ivez : pa’n em gav tal-ouzh-tal gant al louarn, o kilañ betek ar 
roc’hell ; he mod da droiñ evel un hoskeller etre daouarn ar Groufalo ; he doare farsus da gerzhet 
dirak ar Groufalo ; he mod da fougeal pa ro da grediñ d’ar Groufalo eo spontet an holl ganti ; he 
jestroù bugel evit kontañ ur sekred, evit klask tapet, gant ur vazh koad, ur graonenn-gelvez uhel-
uhel er wezenn…
Hag evit echuiñ, e talv ar muzik da zistanañ da vat ar re vihan o sellet un istor euzhvil. 

Deut eo a-benn savourien ar film da chom feal da spered al levr ha da 
ginnig un istor binvidikoc’h c’hoazh.
Tudennoù al levr, amzer ar gontadenn ha plijadur al logodenn o vezañ trec’h war he freizhourien 
a vez adkavet holl er film.
Heñvel-mat eo skeudennoù ar film ouzh re al levr, gant un nebeud cheñchamantoù kinniget ouzh-
penn.

Evit mont pelloc’h ganti, kit da gargañ 
ar fichennoù pedagogel (e galleg) a gaver 
war hol lec’hienn : 
daoulagad-breizh.org 
pe war lesfilmsdupreau.com. 



Un tamm deus ar c’homzoù
Mamm/Konterez  Ul logodennig a oa o vale en ur c’hoad teñval, teñval-sac’h.    
    Gwelet e oa bet gant al louarn, a felle dezhañ kregiñ anezhi.

Louarn   Da belec’h emaout o vont evel-se, logodennig ? Deus ’ta ! Pedet   
    out da zebriñ merenn. Deus ganin betek ma zoull !

Logodennig   Jentil eo eus da berzh, louarn. Met... N’hallan ket ! 

Louarn   N’hallez ket ? 

Logodennig   Evit lâret ar wirionez ’m eus... un emgav am eus gant… c’heu…

Louarn   Grrr…

Logodennig   C’hem… gant…

Louarn   Grrr…

Logodennig   A ! Gant ur gruf… falo… ur Groufalo !

Louarn   Ur Groufalo ? Petra eo se, ur Groufalo ?

Logodennig   C’ha c’ha ! Ur Groufalo ! Ne ouezez ket petra eo ?

Louarn   Nann.

Logodennig   Stilhonoù spontus en deus ! Hag... c’hem… ha skilfoù… spon-  
    tus. Ha dent spontus, en e javedoù spontus.

Louarn   Hama ! Lâr din ! Pelec’h ’peus emgav gantañ ?

Logodennig   Amañ. Amañ ! Dirak ar roc’h-mañ. Hag e veuz muiañ-karet eo   
    al louarn louarn rostet.

Louarn   Al louarn rostet ! Ret eo din mont.

Mamm   A lavaras al louarn…

Louarn   Kenavo logodennig !

Mamm   Tec’hout a reas hep gortoz pelloc’h.

Logodennig   C’hou ! Paourkaezh louarn kozh ! Dleout a rafe gouzout n’eus   
    ket diouzh ar Groufaloed.
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Evit gouzout hiroc’h pe m’ho peus c’hoant kaout skeudennoù eus ar film :
Daoulagad Breizh

13 straed Michel Le Nobletz BP 206 29 100 DOUARNENEZ
02 98 92 97 23 

daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org

Film-bevaat / Breizh-Veur / 2009 / 27 mn
Diwar al levr Gruffalo gant Julia Donaldson hag Axel Scheffler
Seveniñ : Jakob Shuh ha Max Lang
Produiñ : Michael Rose ha Martin Pope
Azasaat : Julia Dnaldson, Jakob Shuh ha Max Lang
Sonerezh : Renée Aubry 
Frammañ : Robin Sale
Son : Adrian Rhodes
Produiñ ar muzik ha roiñ laz : Terry Davies
Kenbroduiñ : Carsten Bunte
Rener ar produiñ : Sabrina Schmid
Produiñ-keñveret : Daryl Schute
Storyboard : Max Lang, Christian Puille, Jakob Schuh
Skignañ : Les Films du préau - www.lesfilmsdupreau.com 
 
Advouezhiet e brezhoneg gant Dizale gant sikour Kuzul Rannvro Breizh
Treiñ-azasaat : Jil Penneg / Renet gant Laors Skavenneg / www.dizale.org
Mouezhioù : 
Groufalo : Yann-Herle Gourves
Logodenn : Klet Beyer
Mamm Razh-koad : Erell Beloni
Toud : Tangi Merrien
Skignañ e Breizh : Daoulagad Breizh - www.daoulagad-breizh.org
Troidigezh doser ar skolaer : Corinne ar Mero

Prizioù
Broadcast Awards 2011 (Bro-Saoz) : Gwellañ programm evit ar vugale
Cartoons on the Bay (Italia) : Gwellañ film-bevaat diwar ul levr evit ar vugale
Cartoons on the Bay (Italia) : Gwellañ programm europat ar bloaz
Festival ar filmoù-bevaat e Bratislava (Slovakia) : Priz CIFEJ
Priz Yaouankiz Etrebroadel (Alamagn) : Gwellañ film faltazi (7/11 vloaz), Priz juri ar vugale
Festival Ottawa (Canada) : Gwellañ film-bevaat evit ar vugale
Festival de films pour enfants de Chicago (USA) : Eil priz juri an dud deut
Festival Rhode Island (Stadoù-Unanet) : Priz meur (Kidseye)
Festival Annecy : Priz ispisial skinwel
Anima Mundi (Brazil) : Gwellañ film-berr evit ar vugale

FICHENN DEKNIK
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