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Rhagarweiniad 
 
Roedd brîff y comisiwn hwn yn eglur. Chwilio’r berthynas rhwng Menywod a Gwaith yng 

Nghwm Aber.   

 
Roedd fy nghyrchddull yn syml. Mynd i lawr gwlad, i ganol y gymuned a thynnu cynifer o 

sgyrsiau ag oedd modd. Gobeithio, drwy osmosis, y byddai siâp y darn yn dechrau dod i’r fei.  

 

Roedd hi’n amlwg o’r cychwyn cyntaf bod gan y grŵp comisiynu gynigion cryfion o ran mannau 

cychwyn. Roedd hyn yn pwyso’n drwm ar hanes cwiltio yn y cwm, yn arbennig grŵp y Rural 

Industries Bureau (RIB) a sefydlwyd ddechrau’r ugeinfed ganrif.  

 

Yn y fan roedd hi’n amlwg bod brîff y prosiect a’m harfer innau’n gorgyffwrdd o ran sawl 

diddordeb ar y cyd: 

 

- Trosgaenu’r gorffennol a’r presennol. Sut y gall dau fan mewn amser fodoli’r naill ar ben 

y llall ac ochr yn ochr â’i gilydd, yn anweledig i’w gilydd ond bob amser yn sgwrsio. 

- Y ffordd y mae ‘galwedigaeth’ a ‘gwaith’ yn rhoi siâp ac ystyr i’n bywydau.  

 

Gan gymryd y pwynt cynta’n gyntaf, gwyddwn fod gofyn i unrhyw ffordd o symud ymlaen 

gychwyn drwy symud tuag at yn ôl: y gorffennol. 

 

 

i. Sain Ffagan 
 

Bûm yn lwcus i ddod i gysylltiad ag Elen Philips yn Sain Ffagan tua dechrau’r gwaith. Dros 

ebost a zoom roedd mewn lle i rannu ei chanfyddiadau ei hun o hanes cwiltio yng Nghwm 

Aber, yn ogystal â’r darnau oedd gan yr amgueddfa yn ei chasgliad. Yn gyntaf rhoes fraslun o’r 

cynllun i mi: 

 

“Fel y gwyddoch, efallai, yn ystod dirwasgiad economaidd diwedd y 1920au/30au, 

sefydlodd y Rural Industries Bureau (RIB) ddosbarth cwiltio yn y pentre a chanddo’n 

amcan hyfforddi merched ifainc i wneud cwiltiau moethus wedi’u gwnïo â llaw yn 

ffordd o ennill eu tamaid. Roedd ar y RIB hefyd eisiau hyrwyddo sgiliau crefftau 

traddodiadol.” 
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Dangosodd i mi hefyd ddau ddarn oedd ganddynt yn eu casgliad, o law menywod o grŵp y 

RIB yng Nghwm Aber, oedd yn dangos dau fotiff cwiltio 'arwyddnod’ oedd yn benodol i grŵp 

Abertridwr: 

 

 

a. ‘Rhosyn’ Abertridwr   

 
Drwy garedigrwydd Sain Ffagan 

Rhosyn: Cwilt Crud – Casgliadau Ar Lein |  Amgueddfa Cymru 
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b. ‘Seren’ Abertridwr 

 
Drwy garedigrwydd Sain Ffagan 

Seren: Clustog Gwiltiog – Casgliadau Ar Lein |  Amgueddfa Cymru. 

 

 

Cwilt crud ydi Enghraifft A (Rhosyn) a wnaed gan Katy Lewis (née John) a hyfforddodd dan 

gynllun y RIB. Roedd hi’n rhan o’r garfan gyntaf un ac yn ddiweddarach daeth yn athrawes 

cwiltio, pan ddysgodd Doris James gwneuthurwr Enghraifft B (Seren). 
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Isod cynhwysir llith goffa Katy yn y cylchgrawn The Quilter er cyfeirio ati:  
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Roedd Katy Lewis yn fy nghyfareddu. Does dim dau nad oedd yn un o ‘fenywod’ y cwm – 
wedi’i geni a’i magu yno – a chanddi berthynas â chwiltio oedd yn nodweddiadol o’r math 
roedd brîff y prosiect yn ei alw i gof. At hynny trosglwyddodd beth ddysgodd i eraill drwy 
addysgu, byrdwn ddeuai’n gyfarwydd drwy’r sgyrsiau gefais â menywod drwy hyd a lled y 
cwm. Hwyrach oherwydd fy mhrofiad fy hun gyda phobl ac arnynt Glefyd Alzheimer a 
Dementia (diagnosiwyd fy modryb flwyddyn yn ôl ar ôl i rywun dorri i mewn i’w thŷ), teimlwn 
atyniad at ei blynyddoedd olaf a’r ffordd y soniodd Clare Claridge (awdur y llith goffa yn The 
Quilter) mai’r atgofion am cwiltio oedd un o’r pethau olaf i fynd. Un peth a’m trawai’n 
bersonol oedd y ffordd mae’r cof ynghlwm â gweithredoedd a chyhyrau’n aros yn hir yn y 
corff ac yn cynnig rhyw fath o gof wedi’i gorffori. Nid yn unig hyn, ond mae ymroi i weithred ar 
y cyd o bwys am ei fod yn ddiymwad yn gallu cyfnerthu profiad ac ymorol ei fod yn byw yn hir 
yn y cof.  
 
Bachais ar y cyfle yn sgil ailagor Sain Ffagan i weld yr enghreifftiau â’m llygaid fy hun. 
Roedden nhw’r un mor drawiadol yn agos atynt ag yr oeddent yn y lluniau ac roedd eu gweld 
yn y modd yma’n amlygu’r ffordd roedd y cwiltiau wedi’u cyfansoddi o ddwy elfen wedi’u 
gwasgu a’u gweu at ei gilydd. O ran cyfansoddi, roedd hyn y gyfareddol ac yn arwydd cynnar 
bod gan y ffordd roeddwn i wedi dychmygu haenu’r gorffennol a’r presennol ei chynsail yn 
saernïaeth y cwiltiau eu hunain.  
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Katy Lewis yn cwltio yn Sain Ffagan Drwy garedigrwydd Sain Ffagan 

 

 
Y prif bethau’r es â nhw i’m canlyn o’r cyfnod yma o fyfyrio ar grwpiau’r RIB a Chwiltio oedd y 
canlynol: 
 

- Roedd y menywod yn cydweithio ar Gwiltiau; cynnyrch dwylo lawer oedden nhw 
- Cynfyfyrwyr y grŵp oedd ei hyfforddwyr; gyda ‘throsglwyddo’ 

gwybodaeth/deheurwydd oddi mewn i gymuned  
- Rhoddai’r gweithgaredd ryw fath o waith i’r menywod oedd ynghlwm; câi cwiltiau eu 

gwerthu yn Llundain ac mewn mannau eraill yn nwyddau moethus 
- Rhoddai ymdeimlad o bwrpas a chymuned  

 
Tarodd fy mhen fod llawer o’r themâu hyn yn hollgyffredinol yn ein bywydau gweithio (boed 
hynny’n waith tâl neu’n waith ar yr aelwyd); pwysigrwydd yr ymdeimlad o ‘wneud’ a gweld yn 
amlwg ganlyniadau eich gwaith.  
 
Fy ngham nesaf oedd mynd â’r ymdeimlad yma o hanes i’m canlyn i’r gwaith paratoadol yng 
Nghwm Aber. I’m tyb i, lle gwell i ddechrau nag amgueddfa Senghennydd – wrth lwc, y lle 
roedd Islifau wedi trefnu i mi weithio ohono. 
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ii. Amgueddfa Senghennydd   
 

Un o’r pethau cyntaf y dowch ar eu traws pan fyddwch chi’n ymchwilio i Gwm Aber, o bell neu 

yn y cnawd yn yr amgueddfa, ydi’r Drychineb, neu’r trychinebau, o gofio bod yna ddwy. 

 

Mae’n anodd dychmygu’r effaith gafodd y ddau ddigwyddiad yma ar y gymuned leol. 

Amgueddfa fechan ydi hi, ond mae ganddi gasgliad aruthrol yn taro golau ar y digwyddiadau 

ofnadwy hynny. Yr hyn sy’n fy nharo i ydi eu bod bron yn rhy enbyd i’w dirnad. Does dim dau 

na fu i faint yr ail drychineb – 439 o fywydau – rwygo drwy’r gymuned. Doedd yna’r un enaid 

byw yn y cwm na chyffyrddwyd gan y drasiedi ac mae ei chynhysgaeth yn dal i fwrw cysgod hir 

dros y gymuned hyd heddiw.  

 

Bu cyfarfod Jill, trefnydd preswyl yr amgueddfa a ffynhonnell gwybodaeth drwodd a thro, yn 

gyfrwng rhoi rhagor o wybodaeth drylwyr i mi am brofiadau menywod a adawyd yn weddwon 

gan drychineb 1913. Disgrifiodd yr amodau dan y rhai roedd yn orfodol ar weddwon weithredu 

er mwyn dal i gael taliadau ar ran eu cymheiriaid ymadawedig. Roedd cyfyngiadau o’r fath yn 

cynnwys gwaharddiad rhag priodi neu gymryd unrhyw gymar gan gynnwys cariadon, a cholli’r 

pensiwn cyfan petaen nhw’n mudo i ardal arall neu o’r wlad yn gyfangwbl. Roedd cryn bryder 

yn y pentre o weld cymheiriaid - fuasai’n rhan o gyplau ddewisodd beidio â phriodi ond yn 

amlwg yn byw tali - yn cael cam gan y drefn gyda dweud wrthynt na allen nhw na’u plant gael 

taliadau os nad oedd rhwymau priodas swyddogol. Unionwyd y cam yma o’r diwedd ond 

gadawodd beth wmbredd o ddirgelwch a drwgdybiaeth ynghlwm â rheoli cronfa teuluoedd yr 

ymadawedig, gan gynnwys tybiaeth bod miloedd lawer o bunnoedd yn dal i fod mewn cyfrif yn 

rhywle na ŵyr neb amdano ac sydd wedi mynd dros gof gan y naill genhedlaeth ar ôl y llall o 

ymddiriedolwyr. Amser a ddengys... 

 

Rhoes y cyfnod yma o ymchwil astud yn yr amgueddfa le i mi ddilyn trywydd ddeilliodd o’r 

sgwrs yn Sain Ffagan.  O wybod beth oedd maint y cwm a’r dolennau cyswllt bythol rhwng 

teuluoedd lleol, roeddwn yn siwr bod rhywun yn y cyffiniau yn cofio Katy Lewis neu hyd yn oed 

yn perthyn iddi. Roeddwn yn llygad fy lle a chyflwynodd Islifau fi i’r Cynghorydd John Taylor, 

nai Katy Lewis.  

 

Bachais ar y cyfle i gyfarfod John a thrafod pob mathau o bethau ynghlwm â Katy, cwiltio a’r 

cwm yn gyffredinol. Doedd ganddo fawr o gof am Katy, heblaw nosweithiau ar ei haelwyd 

gyda’i fam a’r ddwy’n sgwrsio’n braf, ond cofiai menyw fywiog, dra chyfarwydd a hoff gan 

bawb. Roedd yn un o bersonoliaethau mawr y pentre, meddai, yn rêl ‘carden’. Roedd hi’n 
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amlwg bod ganddo atgofion hoff amdani ac, er bod gen i sawl cam eto i fynd, fe allwn deimlo 

llun y fenyw yma’n dod yn gliriach ac yn gliriach yn fy nghof.  

 

 
iii. Sefydliad y Merched 
 
Ar eu cyffes eu hunain, mae Sefydliad y Merched Cwm Aber yn grŵp anghyffredin. Fe’i 

sefydlwyd rai blynyddoedd yn ôl gan grŵp o fenywod iau a dydyn nhw ddim yn gwneud Jam 

nac yn canu Jerusalem. Fodd bynnag, maen nhw’n gasgliad o fenywod lleol ymroddedig sydd 

wedi ffurfio un o’r grwpiau wedi’u ffurfioli mwyaf durol yn y cyffiniau.   

 

Cefais wybod am y grŵp yma’n bur fuan oherwydd y dolennau ar y cyd rhwng tîm Islifau a’u 

pwyllgor trefnu. Yn aml iawn mae cysylltiadau fel hyn yn gallu bod yn gleddyf deufin gan fod 

eu cynnwys yn ddrych o ryw fath o duedd o blaid amcanion y comisiynwyr yn hytrach na’r 

gymuned. Wedi dweud hynny, mae Sefydliad y Merched Cwm Aber yn eithriad yn hyn o beth 

gan fod eu hamlygrwydd yn lleol yn peri eu bod yn destun diddorol waeth be fo eu perthynas 

ag Islifau.  

 

 

 

Felly roeddwn i’n disgwyl pethau mawr pan drefnais i gyfarfod Sefydliad y Merched Cwm Aber 

yn yr Oasis Cafe gan ddisgwyl sgwrs fer, rhyw awran, am eu profiad o Rywedd a Gwaith. 

Deirawr a hanner yn ddiweddarach gadewais y caffi a gennyf doreth o ddeunydd a gwell 

dirnadaeth o lawer o fywyd yn y cwm a’r ffyrdd lawer y mae modd ei fyw.  

 

Hunanddewis ydi trefn grŵp Sefydliad y Merched a chanddo amrywiaeth eang o aelodau o 

wahanol gefndiroedd.  Mae’n gorff agored, yn croesawu dieithriaid ac yn frwd dros aelodau 

newydd. Gwnaed i mi deimlo’n gartrefol iawn er gwaetha’r rhwystr amlwg mai dyn oeddwn i. 

Mae’n nhw’n amrywio o ran oed a dydi anghytuno â’i gilydd yn mennu dim arnyn nhw. 

Roedden nhw’n llawn hwyliau da a doedd hi’n ddim ganddyn nhw wneud sbort am bennau’i 

gilydd ac am eu pennau’u hunain. Tan gamp hyd yn hyn.  

 

Mae’n amlwg bod yna llinell derfyn rhwng y rheini a aned ac a fagwyd yn y cwm a’r rheini 

gyrhaeddodd yn ddiweddarach ar eu hoes. Y garfan gyntaf ydi’r lleiafrif, ond ychydig o sylw 

maen nhw’n ei gynnig ar y llinell derfyn.  Yn hytrach, y newydd-ddyfodiaid, hyd yn oed y rheini 

sydd yno ers dros ugain mlynedd, sy’n cyfeirio at y bwlch yma. Mae’n amlwg, pan fyddwch yn 



MENYWOD A GWAITH yng NGHWM ABER        Jesse Briton 

 

 10 

mudo i gymuned fechan run fath â’r rheini yng Nghwm Aber, neu rywle arall yng Nghymoedd 

De Cymru, eich bod yn camu i gymuned a chanddi glymau clòs ac atgofion maith.   

 

Fodd bynnag, beth mae’r ddau grŵp yn tynnu sylw ato ydi’r tonnau diweddarach o newydd-

ddyfodiaid sydd wedi ymgartrefu yn y cwm am ei fod yn agos at ganolfannau mawr fel Caerffili 

a Chaerdydd a digonedd o dai gweddol rad. Does yna neb yn negyddol ynghylch y grŵp 

yma’n allanol, ond mae’n amlwg bod ganddyn nhw enw torfol: Cymudwyr. Ar yr wyneb dydi’r 

Cymudwyr ddim yn annhebyg i’r tonnau eraill o newydd-ddyfodiaid i’r Cwm sydd mae’n rhaid, 

os awn ni’n ôl yn ddigon pell, yn cynnwys pawb a gyrhaeddodd yn sgil diwydiannu a heb fod 

gynt yn ffermwr mynydd. Fodd bynnag, yn ôl pob golwg – naill ai drwy newidiadau diwylliannol 

dwfn neu dwf cymunedau wedi’u rhwydweithio’n ddigidol – mae’r Cymudwyr yma heb 

ymdoddi i’r cenedlaethau cynt gymaint â’r disgwyl. Pwnc dadleuol ydi i ba raddau mae hyn yn 

ganfyddiad teg, neu’n gytûn o’r ddau du, ac mae gofyn ymchwilio ymhellach iddo, ond mae’r 

ffaith ei fod yn bod, hyd yn oed yn ganfyddiad, yn ddiddorol ac yn ddrych o newid 

gwirioneddol/canfyddedig eto yn adeiledd y gymuned.    

 

At restr drawiadol eu gorchestion ar y cyd, mae menywod Sefydliad y Merched Cwm Aber yn 

ychwanegu cymysgedd eang ac anarferol o alwedigaethau personol.  Fel y gellid disgwyl – ac 

mae sôn am hyn mewn man arall – mae yma’r cwmpas arferol o athrawon, addysgwyr a 

chynorthwywyr dysgu. Cefais flas ar ddifyrru’r grŵp â straeon y prifathro o Gymro yn fy ysgol 

uwchradd yng Ngwlad yr Haf, fyddai’n cynnal cymanfaoedd bob wythnos ar ystyr ‘cymuned’. 

Rwy’n clywed hyd heddiw ei araflais y cymoedd a chrychu ei wefus uchaf wrth iddo yngan pob 

sill ‘co-mmun-ity’. Roedd yn air grymus yr adeg honno ac mae menywod y gangen yma o 

Sefydliad y Merched yn gwneud iddo atseinio o’r newydd.  Fel arfer hyd yma, fe allech feddwl. 

Hynny ydi, hyd nes i un o’r menywod ddatgelu mai Ailgreu Rhufeinwraig yn Amgueddfa 

Caerllion oedd ei swydd ddiwethaf. Heb flewyn ar dafod, mae’r gorffennol a’r presennol yn 

byw yn un.  

 

Does dim modd adrodd llawn hyd a lled ein cyfarfod yma, a dichon y byddai peth o’r cynnwys 

yn ddigon i ddychryn y saint... Fodd bynnag, byddai’n dda gen i dynnu sylw at ambell i bwynt 

arhosodd yn fy nghof pan adewais: 

 

- Pwysigrwydd gweithredu ar y cyd. ‘Gwneud’ rhywbeth gyda’i gilydd oedd hanfod llawer 

o ddigwyddiadau mwyaf llwyddiannus Sefydliad y Merched. Doedd fawr o ots be oedd 

y peth, dim ond bod yna esgus i gyfarfod.  

- Serch yr aelodaeth weddol ifanc yn ôl safonau Sefydliad y Merched, roedd y grŵp yn 

awyddus i ddwyn aelodau iau i mewn ac yn ei chael yn anodd eu denu.  
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- Maen nhw wedi cymryd rhan yn eu hymdrechion theatraidd eu hunain.  Roedd ‘Women 

of the Valley’, darn a gynhyrchwyd ac a berfformiwyd gan eu grŵp, yn olrhain profiadau 

menywod yr effeithiodd y drychineb arnynt. 

- Ychydig a wydden nhw am grwpiau cwiltiau’r RIB, ond fe wydden nhw beth wmbredd 

am bobl a mannau lleol. 

 

 
iv. Clwb Nos Iau 
 

Grŵp anghyffredin ydi Clwb Nos Iau. Hyd y gwelaf i, ac ar ôl holi yma a thraw, egwyddor y 

drefn y tu ôl i’r grŵp ydi eu bod yn cyfarfod ar nos Iau. Does dim gofynion mynediad eraill, 

heblaw blas ar Sgodyn a Sglodion, rhywbeth rheolaidd ar yr agenda yn ôl pob golwg, a gorfod 

gwisgo broetsh blodyn gweu sydd, o’i hanghofio, yn ennyn crocbris o ddirwy – tuag ugain 

ceiniog. Wrth reswm pawb, a minnau yno am y tro cyntaf, wyddwn i dim am yr amod yma. 

Fodd bynnag, rhoes un o’r aelodau rheolaidd fenthyg yr arian i mi a datganais yn llaes fy mod 

yn dwli ar sgodyn a sglodion. Er mawr siom i mi doedden nhw ddim ar y fwydlen ond roedd 

yna hylltod o deisennau cartref, bisgedi a phaneidiau o de neu goffi.  

 

Er fy mod wedi cysylltu â nhw ymlaen llaw, roedd hi’n amlwg nad oedd gan y grŵp fawr o 

syniad pam roeddwn i yno na beth roeddwn i’n ei wneud yn yr ardal. Byddaf yn aml yn cael hyn 

yn fantais pan fyddaf yn gweithio gyda grwpiau newydd gan ei fod yn nadu i’r grŵp ragdybio 

beth rydych yn ei wneud yno, ac yn rhoi lle i chi ailddiffinio diben a chanolbwynt y prosiect bob 

tro rydych yn ei ddisgrifio.  

 

Felly’r oedd hi yn y cyfarfod yma. Yn debyg iawn i grŵp Sefydliad y Merched, y rhan ddifyrraf 

o’r cyfarfod oedd troeon y daith i ddod at graidd y mater.  A phob un newydd yn cyrraedd, a 

phob rhan o’r sgwrs yn cael ei throsglwyddo i’r rheini a’i cawsai’n anodd ei chlywed, nofiai 

diben y cyfarfod yn bellach ac yn bellach i ffwrdd. Croesawais hyn a dal i fynnu mai yno ar 

berwyl darganfod ffeithiau’r oeddwn a bod unrhyw ffaith a gawn yn werth chweil.  

 

Roedd oed y grŵp yma i’w weld yn hŷn ar gyfartaledd na Sefydliad y Merched, ac ynddo 

ganran fwy o’r rheini a aned ac a fagwyd yn y cwm.  Mae hyn yn cyd-fynd â’u hatgofion am yr 

ardal a chan hynny buan roeddem yn trafod pethau âi’r tu hwnt i’r saith degau a’r wyth degau, 

hyd at y pum degau a’r chwe degau. Mae’n amlwg bod yna oes aur ynghlwm â’r cwm sydd, 

does fawr syndod, yn cyd-fynd ag oes aur Glofa Universal.  Roedd y grŵp yn awyddus i roi 

gwybod i mi fod stryd fawr Abertridwr unwaith yn ganolfan brysur a chanddi ddewis helaeth o 
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siopau, yn cynnwys siopau dillad dynion a menywod ar wahân – a redid gan y gŵr a’r wraig yn 

y drefn honno – ac amrywiaeth o fusnesau teulu bychain eraill.  

 

Cwynai’r grŵp am ddirywio ffawd y cwm ers y 1960au, ac ar yr un pryd bwrw trem serchog yn 

ôl ar yr oes o’r blaen a morio mewn atgofion am y gorffennol hwnnw. Daeth un aelod o’r grŵp 

â llyfr lloffion, yn lluniau o bob math – du a gwyn gan mwyaf – roedd wedi’u casglu o 

ffynonellau dros y degawdau. Yr unig beth harddach na’r lluniau oedd dyfalwch y dyn yn gofalu 

am yr hanes yma i’r llygad. Enghraifft arall eto, petai ei hangen, o’r ffyrdd y mae’r gorffennol yn 

gallu trigo yn y presennol a’i gerdded. 

 

Yn rhyfedd iawn, rhoesant flaen esgid i’r myth mai tuedd newydd oedd pobl ifanc yn gadael y 

cwm. A dweud y gwir, ers mae pobl yn byw yn y cwm maen nhw’n gadael y cwm, yn chwilio am 

waith man draw, naill ai mewn dinasoedd mwy yng ngwledydd Prydain neu hyd yn oed dramor. 

Fel y gwelwn o’r dyfyniad sy’n dilyn o Life in the Aber Valley:   
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Fel sy’n amlwg o’r darn yma, yn aml menywod ifainc oedd yn gadael y cwm i chwilio am waith 

arall. Sy’n dangos, o’u habsenoldeb, bod cyfleoedd gwaith yn lleol yn gyfyngedig i’r Glofeydd, 

eu diwydiannau ategol neu atodol, neu lafur ar yr aelwyd.  

 

Profiad gwahanol oedd gadael y grŵp yma – yn un peth roedd yna raffl ac enillais ddau fag o 

lysiau cartref. Ond meddyliau tebyg oedd yn fy mhen: 

 

- Disgrifiodd y clwb y cystadleuthau drama amatur a gynhelid gynt yn stiwt y gweithwyr, 

ac mor boblogaidd oedden nhw.  

- Yr ymdeimlad o ryddid oedd ganddyn nhw’n blant yn dod i oed yn y cwm, a’r rhyddid 

yma gan mai ychydig o draffig oedd cynt. 

- Roedd llawer o’r grŵp yn Gristnogion neu a chanddyn nhw ddolennau â’r eglwysi a’r 

capeli lleol oedd unwaith yn llu a bellach yn brin.  

- Doedd neb yn peintio eu tai’n wyn am y byddai’r huddug o’r glofeydd yn ei droi’n ddu. 

Roedden nhw bob amser yn mynd i’r gwely â phennau’u gliniau’n fudr. Roedd y lle 

chwech allan yn fyw o bry coed.  

 

Ochr yn ochr â’r meddyliau hyn roedd pytiau o sgwrs yn chwarae drosodd a throsodd yn fy 

mhen fel dialog o destun ar ddu a gwyn:  

 

 

“Petaech chi’n cico un, o’dd pawb yn neidio” 

 

“Doeddech chi ddim yn canlyn, chi’n priodi’ch gilydd” 

 

“On i’n nabod pawb ar fy stryd i. Allen i enwi pawb ar fy stryd i” 

 

“Mae John Taylor yn gneud Bara Brith ffein” 

 

“Smo ni’n siarad Cymra’g achos smo hwn a hwn yn gallu siarad Cymra’g”  

 

 

Ac yn olaf, y cwestiwn mwyaf brawychus roedd modd ei ofyn i chi... 

 

 

“Pwy yw’ch mam chi?” 
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V. Jailbird Johnnie 
 
Drama un act ydi Jailbird Johnnie (1960) a sgrifennwyd gan y dramodydd lleol Eynon E. Evans. 

Mae ei digwyddiadau’n dilyn grŵp cwltio’n gweithio yn festri un o gapeli niferus y cwm. Mae’n 

sôn am saith o fenywod, chwech ohonyn nhw’n fyfyrwyr ac un fatriarch sy’n arwain y grŵp. Yn ei 

thudalennau agoriadol mae’r ddrama’n myfyrio uwch rhai o’r tyndrâu sy’n dal i fod heddiw 

rhwng dieithriaid a chymeriadau sefydlog y pentre. Mae’n amlwg mai bachgen lleol oedd 

Eynon ac mae ei ddialog yn llifo â dilysrwydd rhywun sydd wedi byw ar hyd ei oes yn y 

gymuned yma a’i chyffiniau. Mae darganfod testun sydd eisoes yn bod mewn cyd-destun fel 

hyn yn beth pur brin ac roedd y ffaith ei fod yn cynnwys y grwpiau cwiltio’n gyfle rhy dda i’w 

golli. Roedd yn ddiddorol i’w ddarllen bid siwr, ond er mwyn iddo ganu go iawn roedd gofyn i 

mi glywed ei ddarllen yn uchel.       

 

Roedd arnaf eisiau dwyn y cyfnod yma o weithgaredd i ben mewn rhywbeth o sylwedd, a allai 

gau pen y mwdwl ar y cyfnod yma, ond ar yr un pryd agor y bennod nesaf. Gwyddwn fod arnaf 

eisiau iddo fod yn berfformiadol ond cynnwys hefyd rai o’r menywod roeddwn eisoes wedi’u 

cyfarfod. O gofio’u campau cynt ym myd theatr, i’m tyb i roedd Sefydliad y Merched Cwm 

Aber i’r dim. Ar wahân i ddim byd arall, roeddwn i chwith ar eu holau. Felly gofynnais i’w 

cadeirydd Debbie a allai gorlannu wyth cyfranogwr bodlon.  Roedd yr enwau a’r sgriptiau 

ganddi wedi’u hargraffu’n barod. Erbyn gweld, dyma’r cynhyrchiad mwyaf effeithlon y bûm i’n 

rhan ohono erioed.  

 

 
Darlleniad Jailbird Johnnie gyda Sefydliad y Merched Cwm Aber  
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Felly, yn y gwyll ar noson o fis Medi’n rhagargoeli’r hydref i ddod, dyma fi, Sefydliad y Merched 

Cwm Aber a chynrychiolwyr o Islifau ac Addo yn cyfarfod yn stafell gefn Capel Batus Beulah yn 

Abertridwr i ddarllen Jailbird Johnnie. Ar ôl cychwyn araf – oes modd gwneud fel arall? – 

dechreuodd y menywod ddarllen eu priod rannau a gan bwyll bach dechreuodd y testun 

fywiogi. Mae rhyw rin i glywed actorion heb eu hyfforddi’n darllen testunau sy’n llefaru o fro eu 

mebyd. Rywsut neu’i gilydd mae’r baglu, yr ymbalfalu a’r bylchau hyder anferthol yn foddion 

rhoi haenau newydd o ystyr i’r gwaith. A hwythau’n canolbwyntio ar draddodi eu llinellau a 

pheidio â cholli pen llinyn yn y testun, roeddwn innau’n dyst i rywbeth arall yn digwydd: cyrff 

menywod yn symud mewn man cysegredig gyda’i gilydd, serch eu bod yn symudiadau 

bychain, yn un mewn gweithred ar y cyd, yn cynhyrchu rhywbeth oedd yn fwy na chyfanswm ei 

rannau. Yn astud, yn amyneddgar, yn benderfynol, gyda’i gilydd.  

 

 
 
 
 
Pen y Mwdwl 
 

Mae’n amlwg bod y gorffennol a’r presennol yn sgwrsio’n barhaol yng Nghwm Aber, o fodd 

neu o anfodd.  

 

Dros y cyfnod hwnnw newidiodd bywydau menywod yn ddirfawr. Daeth diwydiannu â gwaith i 

ddynion, ac yn ei sgil mewnlifiad o fenywod, ond ar yr aelwyd o hyd roedd y rhan fwyaf o’r 

gwaith wnaen nhw.  Mae aelodau o Glwb Nos Iau’n dal i sôn yn fawr eu clod am y 

cystadleuthau rhwng gwahanol fenywod i weld gan ba aelwyd fyddai’r cynfasau gwynnaf ar 

ddiwrnod golch. Roedd gan rai menywod waith lleol, naill ai yn y siop dillad menywod neu 

swyddi eraill croeso/gwasanaeth cwsmeriaid, ond nid felly’r mwyafrif.  

 

Arweiniodd hyn at fenywod iau’n chwilio am gyfleoedd y tu allan i’r cwm cyn gynted â’u bod yn 

ddigon hen, a llawer yn mudo i ddinasoedd mawr, yn neilltuol Llundain, i ymgymryd â gwaith 

ysgrifenyddes, gofal plant neu unrhyw un o’r nifer o alwedigaethau oedd yn agored i fenywod 

ar y pryd.  Mae’n amlwg bod peth o hyn yn dal i ddigwydd, a dyddiau glynu’n glòs wrth y cwm 

yn ddiflanedig ynghyd â’r cyfleoedd a’u cadwai, ond threuliais i ddim digon o amser yng 

nghwmni menywod iau i holi beth ydi’r sefyllfa yn hyn o beth heddiw.  
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Wrth symud ymlaen i gam nesa’r datblygu, mae yna sawl thema y byddaf yn mynd â nhw i’m 

canlyn: 

 

- Ymdeimlad bod y gymuned yn ddau grŵp gwahanol ac ar wahân. Y rheini sy’n cymryd 

rhan yn llawn yn y gymuned leol a ‘Chymudwyr’. 

- Proses cyfuno dwy haen neu elfen ydi cwiltio.  

- Mae ymdrech ar y cyd wedi’i seilio ar dasgau neu grefftau clir yn cynnig ystyr, diben ac 

ymdeimlad o gymuned.  

- Mae agos i bawb yn athro. Yn ffurfiol neu’n anffurfiol.   

- Mae atgof a gweithred gorfforol ynghlwm.  

 

 

Rwy’n llawn sylweddoli, er loes i mi, bod lleisiau’r menywod iau’n eisiau o’r cyfnod yma a dylai 

unrhyw waith i ddod wneud iawn am hynny. Rwy’n sylweddoli hefyd i mi allu treulio llai o amser 

yng nghwmni dosbarth y ‘Cymudwyr’ a gwn, hyd yn oed drwy sgyrsiau anffurfiol, eu bod yn dal 

dig oherwydd y ffordd y’u nodweddir weithiau. Mynegodd Elen Philips yn Sain Ffagan 

ddiddordeb mewn cefnogi’r prosiect ymhellach a byddai’n dda gen i weld unrhyw waith yn y 

dyfodol yn dwyn y berthynas yma yn ei blaen, o bosib gydag ymweliad grŵp i archwilio gwaith 

Katy a Doris.  Mae hefyd yn teimlo’n anochel ac yn anhepgor bod rhaid i ni gwiltio.  

 

Byddai’n dda gen i hefyd weld unrhyw gamau nesaf yn cynnwys chwarae gyda pherfformio. A 

ninnau wedi cymryd ein camau cyntaf petrus i’r cyfeiriad hwnnw gyda darllen Jailbird Johnnie 

mae’n amlwg bod yna botensial yn y maes yma, ac os ydym am roi cynnig ar dynnu dau fan 

mewn amser at ei gilydd rhaid iddyn nhw gyfarfod mewn digwyddiad. Beth neu ba bryd y bydd 

y digwyddiad hwnnw, wyddom ni ddim, ond mae gen i ryw deimlad bach rhyfedd ei fod eisoes 

yn bod a’i bod yn yr arfaeth i ni ei gyfarfod.  

 

 


