
Ur gerig diwar-benn Huw 

Aet eo Huw BEVAN JONES da Anaon d'an 2 a viz C'hwevrer 2014. 80 vloaz e oa. Lidet eo 
bet e obidoù d'an 12 a viz C 'hwevrer e Aberystwyth.

Betek  an  oad  da  vont  war  e  leve  e  oa  pennrener  Servij  ar  Vredvezegiezh  en  ospital  
Caerfyrddyn. Gant  ur spered digor-tre en-doa sevenet ar garg-mañ, hag ivez gant kalz a 
zoujañs d'ar glañvourien. Evel-se en-doa boulc'het oberennoù a bep seurt hag, en o zouez, 
krouet  "Arts Care – Gofal Celf", ur gevredigezh ma vez kuret ar c'houzañverien enni dre 
obererezhioù-arz.

Anavezet gant ur bern Plogoniz e oa, ken boas ma veze-eñ da zont d'hor c'humun, meur a  
wech ar bloaz, da dremen un nebeud devezhioù.

Abaoe ar bloavezhioù 80 e teue ingal gant e familh da vakañsiñ e Bro Douarnenez. Meur a  
wech e oa deuet da chom, e-pad ur sizhunvezh pe ziv, e Kerlaz, e kêriadenn Lanevri. E-pad  
ar  chomadennoù-se  eo  en-doa  meizadet  ar  mennozh  d'ober  ur  gevellañ  etre  e  gumun, 
Llandysul, hag ur gumun a Vro C'hlazik. A-benn seveniñ ar raktres-mañ ez eas e darempred 
gant Pêr DENEZ, aet d'an Anaon daou vloaz hanter 'zo dija hiziv, a oa Rener Kevrenn ar 
Studioù war ar  Yezhoù Keltiek e  Skol  Veur Breizh Uhel  Roazhon,  hag a  oa  o chom e 
Douarnenez d'ar mare-se. Hemañ e heñchas war-du kumun Plogoneg. Gwell a-se ! Tro en-
doa bet Huw BEVAN JONES da baseal meur a wech dre Blogoneg hag e oa plijet-tre gant 
ar gumun-mañ.

Hag evel-se, e 1985, e krogas da doullañ kaoz gant ur familh eus Plogoneg. Mont a reas  
war-lerc'h an traoù diouzh o zalm : poellek ha kadarn. Ur skipailh a Blogoniz a stagas gant 
al labour hag e 1987 e oa sevenet an eskemmoù kentañ : tud Plogoneg e Llandysul e dibenn 
an nevez-amzer, tud Llandysul e Plogoneg e derou an diskar-amzer.

E-pad tout ar prantad labour-se e oa Huw BEVAN JONES, hag eñ skoazellet efedus gant e 
wreg Wenna, ahel al labourioù hag ur pont etre ar skipailhoù tud a oberie da zont da vezañ, 
amañ  hag  ahont,  ar  C'huzulioù  Gevellañ  a-vremañ.  Dalc'het  en-doa  da  c'hoari  ar  roll  
pennañ-mañ  a-hed  ar  bloavezhioù,  a  zo  deuet  bremañ  da  vezañ  niverus,  a  eskemmoù 
frouezhus etre an div gumun. Ha dalc'het en-deus d'hen ober betek ar mizioù diwezhañ-mañ, 
daoust dezhañ bezañ lezet e garg a Brezidant Kuzul Llandysul.

Dre garantez evit Breizh dre vras ha peurgetket evit Plogoneg e oa aet da berc'henn war un 
annez er gumun. Piv n'en-deus ket  klevet komz eus Ti Feurm Lopeo a vez lakaet ingal  
gantañ ar savadurioù e kerz ar C'huzul Gevellañ evit boniañ dafar hag aozañ pep bloaz e 
"Fest-Noz-Krampouzh" mil anavezet. Kement a emroadur a zo bet garedonet gant Kumun 
Blogoneg he-deus e enoret oc'h ober anezhañ Keodedad a Enor e 2009, pa oa bet lidet 20vet 
deiz-ha-bloaz sinadur Karta ar Gevellañ.
An holl o-deus bet tro da gejañ gantañ a zalc'ho soñj eus un den hegarat, karadek hag atav 
un tamm mat a fent gant e gomzoù.

Setu amañ ur marv hag a raio un toull bras e rouedad al liammoù bet gweet etre plogoneg ha 
Llandysul. Met bloavezhioù hir ha fonnus a chom c'hoazh d'al liammoù-mañ, ken digemm 
ha kreñv eo bet oberiantiz Huw BEVAN JONES d'o seveniñ ha d'o derc'hel bev.


