
Portmagee gant Joël Le Callonnec 

 

 

Ha neuze joel, aet out da foetañ bro dija ? 

Ya daou vloaz zo on bet da veajiñ e bro Iwerzhon. 

 

Ha war a seblant 'peus gwelet traoù ispisial diwar-benn Naoned eno, lâr deomp 

petra eo ? 

Me oa o pourmen evel un tourist e porzh Portmagee e korn Kerry ha kouezhet on war 

pannelloù skrivet war mein, 'lec'h ma oa skrivet anv Naoned. 

 

Hopala ! Petra eo al liamm etre Portmagee ha naoned neuze ? 

E 1727 mil seizh kant seizh warn-ugent tri devezh goude Nedeleg ul lestr anvet « Kingsale 

brig », aet kuit eus Naoned a zegouezh e porzh pesketaerien Portmagee e bro Iwerzhon. 

Derc’hent ar bloavezh nevez eo. Emañ an annezidi en o zi evit an noz pa glevont un trouz 

spontus a ziwar-dro ar c'hae-lestrañ. Saouzanet e oa an annezidi . Met mont a reont er-maez 

ha sabatuet int. 

 

Perak emañ sabatuet an dud ? 

Bagad ul lestr gall zo o tougen flammennoù ha kerzhout a reont a-dreuz ar gêriadenn ... 

en ur ober un trouz bras gant a bep seurt traoù ha heuliet gant sonerien biniou. E-touez ar 

bagad ez eus un den kozh a zo gwisket fall ha trabidellañ a ra. An annezidi a glev un tenn a 

daol-trumm hag gwelet a reont ar paourkaezh paotr kozh gourvezet war al leur evel un den 

marv. Ur mare didrouz zo, neuze ez a an den kozh en e sav, gwisket gant dilhad gwenn 

bremañ, chik ha cheuc'h. Distreiñ a ra betek ar c'hae-lestrañ war-lerc’h ar sonerien biniou 

hag ar bagad o tougen ar flammennoù. 

 

Ha petra a ra ar paotr gwisket chik-ha-cheuc'h ? 

An den nevez a zispleg da dud ar vro e arouezie an den kozh ar bloavezh diraok. Goude 

hanternoz ne oa ket anezhi ken. Skeudenniñ a ra, an den nevez an bloavezh nevez... Lidet e 

vez an hengoun-mañ bep bloaz. Kontet e vez an istor-mañ c’hoarvezet e kêriadenn 

Portmagee e kalz kelaouennoù saoz. E 2008 eo bet digoret an arvest istorel gant un nebeud 

sonerien eus strollad New York Police departement Emerald Pipe and drums band. Bep bloaz 

e kas an dud rummad goude rummad an hengoun-mañ roet gant ur bagad Vretoned eus 

Naoned abaoe an noz-se e 1727 mil seizh seizh war-ugent. 

 

Bremañ eo brudet Portmagee abalamour m'eo ur porzh evit mont betek an inizi 

Skellig 

Anavezet-mat eo gant an dud sot gant filmoù Stars wars. Rak eno eo bet filmet ar 

rannbennadoù 7 hag 8. Brav-spontus eo an inizi Skellig. Ul lec’h eo 'lec'h ma veve drouized 



moarvat. Ha menec’h o deus bevet war an enez un dek kantved bennak. Setu e c'haller 

gwelet ez eus ul liamm etre Naoned, Portmagee, an inizi Skellig ha Stars Wars. Souezhus ha 

domaj eo e vez ret mont da Iwerzhon evit dizoloiñ an hengoun ankouaet agrenn e Naoned. 

Ur gwir abeg eo evit gevelliñ an div gêr.  

Bez ez eus ul liamm internet evit Portmagee : 

www.gokerry.ie/locations/portmagee/ 


