
Diolch yn fawr iawn i Catrin Raymond, cyn ddisgybl o Ysgol Bro 
Gwaun am rannu ei dyddiadur o’i thaith i Batagonia nôl yn 2012. 
Mae’r pecyn hwn yn cynnwys gweithgareddau Rhifedd a 
Llythrennedd yn seiliedig ar ei phrofiadau hi ym Mhatagonia.



Mae’r Urdd yn gwneud y trip yma yn flynyddol 
gan fynd â phlant o Ogledd a De Cymru am yn 
ail allan i Batagonia. Nôd y daith yw i ehangu y 
cysylltiadau cryf sydd rhwng Cymru a 
Phatagonia ac i hybu’r iaith Gymraeg. 

Dechreuodd y broses o baratoi ar gyfer fy 
nhaith yn 2011. Bu’n rhaid i mi lenwi ffurflen 
gan ateb 5 cwestiwn penodol a chefais fy 
nerbyn i fynd ar y daith. Rhaid oedd cynllunio 
ffurf i godi arian -llawer o arian! 

Cwrddais  â gweddill y criw mewn cyfarfod  
yng Nghaerdydd a chawsom benwythnos o 
ddod i adnabod ein gilydd yn Nhresaith fis 
cyn mynd allan i Batagonia.
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Dal y bws ym Mhenblewin am 7.00 y.b.

Pigo gweddill y criw lan ar ein ffordd i Gaerdydd

Cyrraedd Heathrow am 1.00 y.p, hedfan am 4:25 y.p

Cyrraedd Rhufain am 8.00 y.h, aros am hediad i Buenos Aires

Dydd Mercher – Hydref 24ain
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Cyrraedd Rhufain am 8.00 y.h, aros am hediad i Buenos Aires

Hedfan am 10.00 y.h

Yr hyn yr oedd yn fy mhoeni fwyaf am y daith oedd y ‘teithio ei 
hunan’ gan nad wyf yn un sy’n hoffi teithio rhyw lawer gan fy mod yn 
mynd yn sâl. Hefyd roedd y daith yn hir iawn - o Heathrow i Rhufain 
(2 awr a hanner), o Rhufain i Buenos Aires (13 awr), ac o Fuenos 
Aires i Drelew ym Mhatagonia (2 awr) – 3 awyren!! 

Petasai’r Urdd wedi gwneud i ni deithio yno ar gwch yna baswn wedi 
meddwl ddwywaith cyn mentro yno!  Ond, doedd dim dewis gyda’r 
Cymry cyntaf sut i deithio yno nôl yn 1865. Roedd yn rhaid iddyn 
nhw fynd ar gwch. Ych a fi!







Dydd Iau – Hydref 25ain

Cyrraedd Buenos Aires am 6:45 y.b ar ôl hedfan am 13 awr

Cychwyn ar daith ar fws i faes awyr mewnol i Drelew (tref ym
Mhatagonia).

Hedfan i Drelew am 11:40 y.b. (hediad 2 awr). Wedi cyrraedd Patagoina!
Rydym wedi bod yn teithio bron hyd at 32 awr!

Cyrraedd Trelew a neidio ar hen fws ysgol melyn i’r Gaiman (prif-ddinas
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Cyrraedd Trelew a neidio ar hen fws ysgol melyn i’r Gaiman (prif-ddinas
Patagonia)

Cyrraedd ein gwesty sef y Gymnasio Muncipal lle mae pawb yn cysgu yn
yr un ystafell - ar ‘bunks’!

Cwrdd ag Iwan a Lois, sef swyddogion Cymraeg o Gymru sy’n gweithio ym
Mhatagonia a fydd yn arwain a threfnu ein gweithgareddau am
bythefnos.

Ar ôl dad-bacio, mynd i gyngerdd yn Ysgol Gerdd y Gaiman a gwrando ar
driawd offerynnol sef piano, soddgrwth a ffidl. Yna, mynd i ymarfer ar
gyfer cystadleuaeth côr yr Eisteddfod.

Cerdded yn ôl i’r gwesty i gael swper – take-away pitsa, empanadas (sef
math o basti gyda chig eidion, ŵy a chaws ynddo) a sglodion. Mae’n rhaid i
mi gyfaddef doeddwn i ddim yn rhy hoff o’r empanadas. Roedden nhw’n
rhy drwm ar y bola.

Mynd i’r gwely, pawb wedi blino’n lan!





Dydd Gwener – Hydref 26ain

Cael brecwast yn neuadd y Gymnasio.

Mynd i Ysgol o’r enw Coleg Camwy am 10.00 y.b - chwarae gemau gyda
phlant yr ardal (oedran bl. 10 ac 11) a thynnu lluniau.

Rhai ohonym sydd am gystadlu yn unigol yn yr Eisteddfod yn mynd i dŷ
Hector MacDonald, cyfeilydd yr Eisteddfod - am ymarfer. Dyn caredig a
thalentog iawn.
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Gwneud ein ffordd yn ôl i’r coleg i gael cinio o empanadas a salad
ffrwythau i bwdin. Roedd yr empanadas heddiw yn fwy blasus na’r rhai
neithiwr. Cyw iâr oedd heddiw ac yn bersonol mae’r empanadas cyw iâr yn
llawer gwell na chig eidion.

Cwrdd â gweddill ein grŵp i gael taith o gwmpas y Gaiman gan ddysgwr
Cymraeg o’r enw Gonzalo.

Ymweld â gwahanol lefydd gan gynnwys adeilad yr amgueddfa, safle’r hen
orsaf drenau, bryn oedd mwy fel mynydd a phethau eraill.

Dal bws cyhoeddus i Drelew (sef y dref nesaf i’r Gaiman) ar gyfer
Eisteddfod del Chubut i ddechrau am 6.00 y.h (ni ddechreuodd am 6.00
y.h – mae pobl Patagonia yn hamddenol dros ben. Tebyg iawn i bobl Sir
Benfro a bod yn onest!).

Cyrraedd yr Eisteddfod ac roedd hi fel bod mewn un yng Nghymru,
heblaw am y cyfieithiadau Sbaeneg. Roedd hi fel bod yn yr Eisteddfod
Genedlaethol, ond roedd y naws yn llawer mwy ymlaciol, er roedd y safon
cystal!



Canu yng nghystadleuath yr Unawd Agored – Sul y Blodau oedd enw’r
darn a chael yr ail safle.

Ennill y gystadleuaeth Alaw werin yn canu ‘O! Santiana’. Y beirniad oedd
Leah Owen sef cantores ac athrawes enwog o Ogledd Cymru. Derbyniais
ddraig haearn fel gwobr gyntaf a chylch allweddi (keyring) yr
Eisteddfod am ddod yn ail yn ogystal â thystysgrifau a medalau.
Roeddwn mor browd ac yn hapus hefyd.

Roedd canu ‘Mae hen wlad fy nhadau’ yn deimlad anhygoel wrth ystyried
ein bod ar ochr arall y byd ond yn dal i ddathlu yr un diwylliant,
traddodiadau, ac yn bennaf ein hiaith.

Cyrraedd yn ôl yn y gwesty tua 12.00 y.b – diwrnod hir iawn - ond
bythgofiadwy!





Dydd Sadwrn – Hydref 27ain

Dal y bws i Drelew am daith o gwmpas y dref ac fe’m  harweiniwyd gan rai 
o ferched lleol. Daeth un ohonynt i Gaerdydd i fynychu cwrs Cymraeg yn 
y Brifysgol ychydig flynyddoedd yn ôl. 

Ymwelon ni â cherflun Lewis Jones (sefydlwr Trelew), y ‘touring club’ lle 
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Ymwelon ni â cherflun Lewis Jones (sefydlwr Trelew), y ‘touring club’ lle 
mae’r Cymry yn mynd i wylio gemau rygbi Cymru a gwelsom llawer mwy.

Yn y prynhawn, gwneud ein ffordd i’r Eisteddfod.  Cystadlu yng 
nghystadleuaeth yr Emyn ac enillais dlws a thystysgrif.  Bues hefyd yn 
cystadlu yng Nghân Actol Ysgol yr Hendre, sef yr ysgol leol, a chystadlu 
yng nghystadleuaeth y côr.

Ar ddiwedd yr Eisteddfod cefais fy enwi fel Prif Unawdydd yr 
Eisteddfod ac enillais 500 peso. 

Mynd i barti tan 3.00 y.b. Felly ar y cyfan, diwrnod llwyddiannus iawn!





Dydd Sul – Hydref 28ain

Codi am 7:45 y.b ar ôl cael pedair awr o gwsg! Blinder llethol heddiw!

Helpu i drefnu neuadd y Gymnasio ar gyfer yr Asado, sef traddodiad ym 
Mhatagonia yn debyg i Farbeciw enfawr!. Maent yn coginio darnau enfawr 
o gig ar bolynau o amgylch tân mawr ac yn eu coginio am oriau.  Mae’n 
rhaid i mi ddweud - roedd yn flasus iawn.
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rhaid i mi ddweud - roedd yn flasus iawn.

Mynd i Gymanfa Ganu yng Nghapel Bethel. Roedd y profiad yma yn debyg 
i fod adre gan fod  y Capel yn  debyg iawn  i’r capel yn y pentref. Canais 
‘Tydi a Roddaist’  oherwydd enillais cystadleuaeth yr emyn yn yr 
Eisteddfod y diwrnod cynt. Canu emynau Cymraeg traddodiadol.

Dychwelyd yn ôl i’r Gymnasio a bwyta’r Asado gyda salad a hufen iâ  i 
bwdin. Cawsom dwmpath ar ôl y pryd bwyd. Roedd yn anodd iawn i 
ddawnsio gan fy mod wedi bwyta gormod. Ond roedd yn hwyl a ches i 
amser gwych.

Mynd yn ôl i neuadd festri Capel Bethel am gyngerdd am 5.00 y.p yng 
nghwmni eitemau o’r Ysgol Gerdd a chôr Taith i’r Paith, sef côr o Ogledd 
Cymru a ddaeth allan i Batagonia yr un amser â ni.





Dydd Llun – Hydref 29ain

Paentio murlun yng Nghylch Meithrin y Gaiman a phaentio cymeriadau yn 
llyfrau’r plant sef Sali Mali, Jac y Jwc.

Cerdded o gwmpas y Gaiman yn dyfeisio ffilm ‘Taith y Gaiman’.  Cyfweld â 
dyn o’r enw Gwilym Roberts oedd yn gyn-athro Cymraeg yng Ngholeg 
Camwy yn yr 1990au – mae’n dod yn ôl i Batagoina pob tair blynedd.
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Camwy yn yr 1990au – mae’n dod yn ôl i Batagoina pob tair blynedd.

Yn dilyn hyn, dal y bws i fynd i Ddolavon, pentref bychain. Nid y Cymry  
sefydlodd y pentref a phan symudodd y Cymry i’r ardal hon aeth y post i 
dŷ’r fferm . Dyma sut sefydlwyd y system bost cyntaf yn yr ardal. 

Mynd ar daith o gwmpas y pentref a gweld ffatri a sefydlwyd gan y 
Cymry oedd yn incwm cyntaf iddynt yn yr ardal.

Ymweld ag Ysgol William C  Morris a thrafod gyda grŵp tebyg i Ferched y 
Wawr. Cael tê yno a sgwrsio a chynnal cyngerdd fer iddynt. Bues i hefyd 
yn chwarae gemau gyda’r plant oedd yno gyda’u mamau.

Dychwelyd i’r Gymnasio a phacio  gan mai ein noson olaf ni yn y Gaiman
ydy hi. 





Dydd Mawrth – Hydref 30ain

Gadael y Gaiman am 8:30 y.b er mwyn dal y bws i fynd i Ysgol Gymraeg yr 
Hendre yn Nhrelew. Cyrraedd yr Ysgol a chyfarfod â’r plant Iau. Mae 
dwy safle i’r Ysgol ac maent wedi bod yn brysur yn codi ymwybyddiaeth 
ac arian ar gyfer estyniad - er mwyn cael y plant ar yr un safle. Cwrdd 
â’r plant, minnau yn gwneud ffrind newydd sef Bianca ym mlwyddyn 3.

Cael taith o gwmpas yr ysgol fechan, yna chwarae gemau tu allan yn y 
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Cael taith o gwmpas yr ysgol fechan, yna chwarae gemau tu allan yn y 
tywydd arbennig gan fod yr haf ar ei ffordd. Canodd y plant i ni a chanon 
ni iddyn nhw.  Gwnaeth Bianca ddarlunio llun ohoni ei hunan ac un o minnau 
ar fy nghyfer. Merch hyfryd iawn.

Gadael yr Ysgol a dal y bws i fynd i Borth Madryn, lle glaniodd y Mimosa
yn 1865 gyda’r Cymry cyntaf ddaeth i Batagonia. Ymweld ag Amgueddfa y 
Glaniad a gwelais rhestr o’r bobl oedd ar y Mimosa, y rhai bu farw arno, 
cafodd eu geni arno a rhai briododd. Roedd yn drist iawn a bod yn onest.

Gwelsom yr ogofeydd bu’r Cymry yn byw ynddynt am ddwy flynedd cyn 
dod o hyd i dir digon ffrwythlon i fyw ac adeiladu arno.  Yn bersonol, 
baswn i’n casáu byw mewn ogof.  

Yn dilyn y daith, cyfarfod â Chymdeithas Cymraeg Porth Madryn am dê a 
sgwrsio.  Roedd pobl diddorol iawn yno a dysgais llawer am yr hanes.

Dal bws ym Mhorth Madryn ar gyfer taith 9 awr trwy’r nos dros y Paith –
yr anialwch - er mwyn cyrraedd ochr arall Chubut, sef Esquel. 





Dydd Mercher – Hydref 31ain

Cyrraedd Esquel am 6:30 y.b.  a mynd i Drevelin i’n hostel sef Casa
Verde. Roeddwn wedi blino’n lân a chysgais  am dair awr.

Mynd ar daith o gwmpas yr ardal ar ôl cinio. Mae’n ardal sy’n debyg 
iawn i Gymru. Mae’n ardal werdd iawn ac mae’r golygfeydd o  
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iawn i Gymru. Mae’n ardal werdd iawn ac mae’r golygfeydd o  
fynyddoedd yr Andes yn y pellter yn ysblennydd. Teimlo’n hiraethus a 
gweld eisiau Sir Benfro ond medraf ddeall pam roedd y Cymry cyntaf 
yn gartrefol yn ymsefydlu yma

Mynd i weld ‘hen oed’ yr ardal mewn grwpiau bach. Ninnau yn ymweld â 
dyn o’r enw Ellis. Siaradodd am ei farn am yr iaith Gymraeg. Nid oedd 
yn credu dylai defnydd pobl o’r Gymraeg fod yn berffaith, eu 
hymdrechion ydy’r peth pwysig. Tybed beth fyddai barn pobl adref ar 
hyn?

Cyrraedd yn ôl yng Nghasa Verde a mynd mewn tacsi i fferm teulu y 
Greens ar gyfer Asado. Canu a chloncian am oriau ac yna dychwelyd i’r 
hostel.  Wedi blino’n lân.





Dydd Iau – Tachwedd 1af

Mynd i Ysgol Trevelin i chwarae pêl-droed a gemau eraill gyda’r plant 
oed uwchradd y bore ‘ma yna paentio yn Ysgol Gymraeg yr Andes.  Mae 
hon yn ysgol nôs i oedolion a phlant sydd eisiau dysgu neu gwella eu
Cymraeg.
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Dychwelyd i Gasa Verde i siarad ar Radio Cymru am y daith hyd yn hyn. 
Profiad gwych o gael cyfweliad ar y radio! Hoffwn gael y cyfle o wneud
rhywbeth fel ‘na eto!

Mynd i gael tê yn Nhŷ Tê Nain Maggi. Cawsom dê traddodiadol Cymreig
yn cynnwys bara brith, cacennau planc, bara menyn ayyb. Hefyd cafon
ni flasu cacen draddodiadol i’r ardal sef y gacen ddu: hanner bara brith
a hanner cacen ‘dolig.

Yn dilyn hyn, aethon ni i ysgol 57 i chwarae gemau a chael twmpath
gyda phlant yr ardal yna cynnal Cyngerdd i ganu i’r bobl lleol cyn mynd
yn ôl i’r hostel am swper.





Dydd Gwener – Tachwedd 2ail

•Cyrraedd yr afon a pharatoi ar gyfer rafftio.

•Rafftio yn arbennig! Neidio i mewn ar y diwedd, y dŵr yn rhewi!

•Cael facturas (sef pastries traddodiadol) a thê ar ol newid a gwisgo.

•Nol i Gasa Verde a chanu yr holl ffordd nol.

•Paratoi ar gyfer y parti Calan Gaeaf a gwisgo lan – mynd i’r gwely yn hwyr iawn!

Aethon ni i rafftio dŵr gwyn heddiw.  Cyrraedd yr afon a pharatoi 
ar gyfer rafftio. Rhaid cyfaddef, roedd y rafftio yn arbennig! 
Roeddwn braidd yn bryderus pan welais y rhaeadrau ond pan aethom 
ar hyd yr afon yn y cwch, roedd yr adrenalin yn wych a chawsom 
amser bythgofiadwy – a gwlyb!  Cawsom neidio i mewn ar y diwedd ac 
roedd y dŵr yn rhewi!
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roedd y dŵr yn rhewi!

I ginio, ces i Facturas sef cacennau traddodiadol a thê. Roeddwn 
bron â llwgi! Ar y daith yn ôl i Gasa Verde roeddwn mor hapus â’r gôg
a chanais yr holl ffordd nôl. 

Yn yr hostel bûm yn paratoi ar gyfer y parti Calan Gaeaf a gwisgo 
lan mewn gwisg ffansi. Noson ardderchog ac es i’r gwely yn hwyr 
iawn!





Dydd Sadwrn – Tachwedd 3ydd

Mynd lawr am dro i Dŷ Tê Nain Maggi i brynu anrhegion i’r teulu yn y 
bore yna  aethom am dro o gwmpas Trevelin cyn disgwyl am fws i 
Esquel. Ar ôl cyrraedd Esquel a chael taith o amgylch yr ardal 
cawsom ymweld ag Ysgol Gymraeg yr Andes yn Esquel.  Ysgol nos ydy 
hon hefyd.

Cael cinio blasus dros beb mewn bwyty yn Esquel cyn gwneud ein 
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Cael cinio blasus dros beb mewn bwyty yn Esquel cyn gwneud ein 
ffordd i ganolfan yr Ysgol a chael gwers Matte gyda dynes lleol.

Amser i siopa yng nghanolbarth Esquel. Rwy’ wrth fy modd yn siopa 
ac roedd digon o ddewis yno hefyd yna dychwelyd i’r ganolfan am 
8:15 y.h i chwarae gemau a chynnal cyngerdd anffurfiol gyda phobl 
Esquel sydd yn dysgu Cymraeg. Canais Tydi a Roddaist yn y gyngerdd 
hon.

Gadael Esquel am 11.00 y.h a mynd yn ôl i Gasa Verde er mwyn pacio 
ar gyfer y daith yn ôl i Buenos Aires.



Dydd Sul – Tachwedd 4ydd

Codi am 8.00 y.b. a pharatoi ar gyfer gadael Casa Verde. Teimlo’n 
drist iawn bod y daith bron â dod i ben.

Gwneud ein ffordd i Gapel ger yr Ysgol Gymraeg am wasanaeth fer a 
chanu ‘Fe’th addolaf’ a ‘ Moliannwn’ y caneuon rydym wedi bod yn 
perfformio i bobl dros y daith am y tro olaf. Gwasanaeth yn gorffen 
am 11.00 y.b. ac yna dychwelyd i Gasa Verde. Cyfle i ddweud ffarwel 
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am 11.00 y.b. ac yna dychwelyd i Gasa Verde. Cyfle i ddweud ffarwel 
i Lois ac Iwan a diolch iddynt am drefnu popeth mor dda.

Gadael Casa Verde am 12.00 y.p a theithio i faes awyr Esquel. 
Hediad am 2:30 y.p a chyrraedd Buenos Aires am 4:30 y.p. Dal bws 
i’r gwesty – amser i ymlacio a pharatoi ar gyfer mynd allan am bryd o 
fwyd.

Mynd i fwyty  Eidalaidd a chael clonc a chân yna. Cawson ni noson 
wobrwyo a chefais fy enwi fel ‘Performing Monkey’ y daith am ganu 
bron ym ymhobman aethon ni.



Dydd Llun – Tachwedd 5ed

Codi am 6.00 y.b. a phacio. Cael brecwast yn y gwesty am 7.00 y.b. 
cyn cwrdd â Marta ein canllawr taith tra yn Buenos Aires am 
8:15y.b. Taith o amgylch Buenos Aires ar y bws ac ymweld â nifer o 
gerfluniau, tŷ pinc Eva Peron a mynwent crand y ddinas.

Cyrraedd y maes awyr am 11:30 y.b. yna hedfan am 2:15 y.p.  
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Hwyl Fawr Patagonia!

Dydd Mawrth – Tachwedd 6ed

Cyrraedd Rhufain am 6:20y.b.

Hedfan i Heathrow am 9.00 y.b.

Cyrraedd Heathrow am 11.00 y.b

Adre nôl! Wedi cael profiadau gwych a bythgofiadwy. 



Chubut – un o daleithiau Patagonia

Y Wladfa – ardaloedd Cymraeg Patagonia

Porth Madryn – yr ardal lle glaniodd y Cymry cyntaf yn 1865. Galwyd yn Borth Madryn er cof

am Love Jones-Parry gan mai enw ei stâd yng Ngogledd Cymru oedd Madryn.

Gaiman, Trelew – trefi Cymraeg Dwyrain Chubut

Esquel, Trevelin – trefi Cymraeg Gorllewin Chubut

Cwm Hyfryd – ardal Trevelin. Pan ddarganfuwyd yr ardal hon ar ôl blynyddoedd o archwilio

am dir ffrwythlon galwyd yn Gwm Hyfryd am iddo edrych fel Cymru.

Y Paith – canolbarth Chubut sydd yn anialwch. Cerddodd y Cymry trwyddo i edrych am dir 

ffwythlon i fyw.

Asado – math o BBQ. Mae carcas buwch neu oen yn cael ei goginio am oriau ar bolynau dros

dân mawr.

Matte – nid oes llawer o dê a choffi yn cael ei yfed allan ym Mhatagonia. Maent yn yfed diod

Geirfa

o’r enw Matte. Mae’r dail yn debyg i dê rhydd ac mae sawr cryf arno. Mae dŵr sydd bron

wedi berwi yn cael ei osod ar ei ben. Dim ond un cwpan o matte sydd rhwng sawl person ac 

mae’n cael ei yfed trwy bibell gyda phig aur (felly nid yw’r germau yn cael eu trosglwyddo o 

berson i berson). Mae’r cwpan yn symud rhwng y bobl a dim ond pan nad ydych eisiau mwy

rydych yn dweud diolch. Dywed rhai pobl bod matte yn dda i’ch calon. Er bod deiet pobl

Patagoina yn cynnwys llawer o gig coch mae eu hiechyd yn rhesymol o dda ac mae llawer o’r

bobl yn credu taw dylanwad y ‘matte’ sy’n gyfrifol am hyn. 

Empanadas – math o ‘basti’ gyda chig eidion, caws ac ŵy.

Gwyl y Glaniad – Gorffennaf 28ain mae gwyl i ddathlu y Cymry yn glanio ym Mhorth Madryn.

Dolavon, Trevelin (sylwch ar y defnydd o ‘v’ yn lle ‘f’) – Yn wreiddiol yn yr iaith Gymraeg

roedd ‘v’ yn cael ei ddefnyddio fel ‘f’. Wrth i’r iaithddatblygu yng Nghymru yn yr Ugeinfed

Ganrif newidwyd y defnydd o ‘v’ i ‘f’. Oherwydd symudodd y Cymry cyntaf i Batagonia cyn y 

newidiadau hyn maent yn dal i ddefnyddio ‘v’.

Michael D Jones - y dyn sefydlodd gwladfa Gymraeg ym Mhatagonia

Lewis Jones – Aeth allan i Batagonia cyn ddaeth y Cymry i ymsefydlu yno er mwyn eu

croesawu. Sefydlodd tref Trelew. 

Pesos – arian cyfred Patagonia. Mae doleri hefyd yn cael eu defnyddio, ond pesos sydd fwyaf

poblogaidd.


