
Mae Côr Cwrdda’n dal i gwrdd 

Côr Cwrdda (the Cwrdda choir) was formed in the village of Llanwrda in 
November 2019. A concert had been arranged to raise money for St Cwrdaf’s 
Church, organised by our organist, Cheryl Davies, a music teacher who has 
inspired generations of young performers in the local area.    

Yn sgil trafodaeth gyda’r ficer, Viv Sayer, ymddangosodd hysbyseb yn siop y pentref yn 
gwahodd pobl y gymuned i ymuno â chôr sydyn, côr ‘pop-up’, i ganu yn y cyngerdd. 

Doedd dim llawer o ymateb i’r hysbyseb, mae’n rhaid 
cyfaddef. Grŵp bach iawn oedden ni yn y sesiwn 
cyntaf yn yr hen ysgol, pum oedolyn a dau ddisgybl 
ysgol uwchradd. I fod yn onest, byddai ‘Parti Cwrdda’ 
wedi bod yn fwy cywir fel enw na Chôr Cwrdda!  

Ond . . . wrth inni ymarfer ein repertoire – cân 
newydd sbon i ddathlu gwerthoedd cymunedol, a 
dwy gân werin, un Hebraeg ac un o Gymru – roedd 
sawl aelod yn awyddus i ddal i gwrdd hyd yn oed ar 

ôl y cyngerdd.   

Roedd y cyngerdd yn llwyddiannus iawn oherwydd talentau cerddorol y bobl ifainc, ond roedd 
gwerthfawrogiad y gynulleidfa yn sbardun inni i ddyfalbarhau gyda’n hymdrechion! 

Cynlluniwyd gwasanaeth arbennig ar gyfer Gwŷl Fair y Canhwyllau. Erbyn hynny roedd gwres 
yr eglwys wedi methu’n llwyr ac roedd yr eglwys yn cwrdd yn yr hen ysgol. Gan ein bod ni 
wedi bod yn ymarfer yno, roedd Côr Cwrdda’n teimlo’n eithaf cartrefol i arwain y canu yn y 
cwrdd. 

Roedden ni wedi dysgu ambell i eitem newydd, 
emynau’r Ystwyll, carolau Plygain, a hefyd sawl cân o 
gymuned Taizé. Roedden ni’n awyddus i barhau’r blas 
rhyngwladol er nad oedd yr iaith Ffrangeg yn un 
naturiol i rai o’n haelodau! Er gwaethaf hynny daeth 
‘Jésus le Christ, lumière intérieure’ yn ffefryn yn 
gyflym iawn. 

Dydd Gwŷl Dewi oedd y dyddiad nesaf yn ein calendr. 
Erbyn hyn roedd aelodau’r eglwys yn gyfarwydd iawn â’n patrwm ni – grŵp o bedwar neu 
bump ohonom yn sefyll ar ein traed i ganu, wrth i Cheryl ddarparu cyfeiliant ar yr allweddellau. 

Yn y gwanwyn roedd sawl aelod newydd ar fin ymuno â ni. Wedyn daeth yr hen goronafeirws 
a stopiodd popeth yn stond . . . ond, bob nos Iau, mae aelodau sy’n byw yn sgwâr y pentref 
wedi bod yn sefyll y tu allan i’w cartrefi i ddiolch i staff y gwasanaeth iechyd . . . gan ganu 
caneuon Côr Cwrdda! 

               Yr hen ysgol 


