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Côr Godre’r Garth
yn Ugain Mlwydd Oed

Côr Godre'r Garth yn ugain oed.
Swyn y gân sy'n ugeinoed;
Gwenu Wil sy'n ugain oed!
Ugain oed ein geni'n un,
Ugain oed gwin ein nodyn;
Ugain haf o gân a hwyl,
O rannu ein côr annwyl;
Ugain haf o greu afiaith,
Ugain haf egnïo'n hiaith.
Llywio wna Wil yn llawen
Yr holl gôr â llaw a gwên;
Rhin a swyn y darnau sy’
Yn ei wyneb yn canu;
Arweinydd sy'n rhoi’i hunan
Y doniau i gyd yn y gân;
Rhoi ei oll i’r côr o raid,
Yn arweinydd o’r enaid.
Un o fil yw’n cyfeilydd;
Yn nawnsio hon, awen sydd;
Bysedd melfed yn rhedeg
Yn esmwyth fel tylwyth teg
Hyd y nodau yn hudol,
Hefo rhyw wefr ar eu hôl;
Mae’n rhoi â llam heini’r llaw
Ei hathrylith i’r alaw.
Ninnau’n un, canwn i Wil
Â’n canu grymus, cynnil;
Canwn nes bod acenion
Nwyf yr iaith hyd y fro hon;
Noddi’r iaith â’n hafiaith ím,
Cenhadu drwy’n cân ydym;
Y gân hoff ers ugain ha’, 
Canwn, seiniwn Hosanna!
Rhys Dafis.

Cyngerdd yn Lleida, Catalunya, Ebrill 1994.

"Ffurfiwyd Côr Godre'r Garth
ym 1974 . . . . "; dyma'r pader a
adroddwyd dros y blynyddoedd
gan ddwsinau o gyflwynwyr,
(rhai'n mwy hyderus na'i gilydd),
mewn cyngherddau gan y côr
ledled Cymru a thu hwnt i
Glawdd Offa.
Anrhydeddau Eisteddfodol,
teithiau tramor, troeon trwstan
sydd ar adegau wedi ymylu ar y
ffars orau a we lw yd
erioed  maent i gyd yn rhan
anhepgor o hanes y côr unigryw,
arbennig hwn sy'n dathlu ei
benblwydd yn ugain oed eleni.

Y DECHRAU

I ddechrau yn y dechrau, mae'n
rhaid mynd nôl at ddiwedd y
chwedegau pan ddaeth nifer o
Gymry ifanc i'r ardal, gan
gynnwys ymhlith eraill, un Wil
Morus Jones o bentre' glan môr
Trefor. Ar y pryd yr unig
gyrchfan i Gymry'r ardal oedd
Cymdeit has G ymraeg
Pontypridd, sefydliad eitha
ffurfiol oedd yn cyfarfod ar Nos
Fercher. Ond cafwyd hwb
sylweddol i weithgareddau
Cymreig a Chymraeg ardal
Pontypridd gyda'r penderfyniad
yn 1971 i wahodd Prifwyl yr
Urdd i'r dref ym 1973. Tua'r un
pryd sefydlwyd Aelwyd yr Urdd
a fu'n cyfarfod yn Ysgol Graig y
Wion,
ac
ymhlith
gweithgareddau'r Aelwyd roedd
yna gôr cymysg dan arweiniad
Wil.
Rhywbeth arall dyfodd allan o
fwrlwm Cymraeg yr ardal ar
ddechrau'r saithdegau oedd
Eisteddfod Gadeiriol Cylch
Godre'r Garth  nid ryw dipyn o
Eisteddfod leol, cofiwch, ond
eisteddfod go iawn, gyda
Gorsedd a'r holl seremoniau a
defodau â berthyn iddi. Roedd
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Y llun swyddogol cyntaf o*r côr.
Medi 1974.

ysbryd yr hen William Price
wrth ei fodd mae'n siwr wrth
weld neuadd pentre Efail Isaf
dan ei sang, a chystadlu brwd ar
bob math o gystadlaethau, gan
gynnwys cystadleuaeth y corau
cymysg 
20. Côr (heb fod dan 15 mewn
nifer): Huddersfield, Rhif 354
 Caniedydd.
Bu Côr Aelwyd Pontypridd,
dan arweiniad Wil yn cystadlu

yn erbyn corau eraill megis Côr
Tonteg a Chôr Efail Isaf, a
gymaint y brwdfrydedd ar y
pryd nes i Wil a Penri Jones gael
y syniad o ffurfio un côr o'r tri i
gystadlu yn Eisteddfod Bro
Myrddin ar ddechrau Awst
1974.
Daeth 38 o aelodau i'r ymarfer
cyntaf yng Nghapel y Tabernacl,
Efail Isaf; ac o fewn tair
wythnos roedd dros 70 o
gantorion yn brysur ymarfer yr
anthem (syml!) Hosanna gan
T.Hopkin Evans. Wrth i'r
Eisteddfod agosau roedd yna
rywfaint o bryder ymhlith rhai
aelodau gan feddwl nad oeddynt
wedi ymddangos ar unrhyw fath
o lwyfan cyn llwyfan y
Brifwyl  ond roedd hi'n rhy
hwyr i boeni! Yn wir, nid oedd
angen poeni; o'r naw côr a fu'n
cystadlu ar Gystadleuaeth y
Corau Capeli a Gwledig, y côr
newydd  Côr Godre'r Garth  a
orfu, gyda 94 o farciau allan o
100 a'r dyfarniad disglair gan y
beirniaid mai ’gwefreiddiol’
oedd safon eu perfformiad.

GWEFREIDDIOL

Cwpanau yr Eisteddfod
Genedlaethol ac Eisteddfod
Aberteifi yn 1975.

Yn naturiol, bu cryn
ddathliad
y
noson
honno  roedd côr newydd
wedi dod i'r brig mewn cryn
'steil'. Ond mae Wil yn cofio
dod yn ôl i ardal Pontypridd ar
ddiwedd mis Awst 1974 gan
ofyn i'w hunan, "be ddiawl
wnawn ni rwan?!" Bwrw
mlaen oedd y penderfyniad, ac
ym mis Medi 1974, yn
nhraddodiad gorau cenedl y
Cymry, ffurfiwyd pwyllgor
cynta'r côr gyda Penri Jones yn
gadeirydd a Carey Williams yn
g y fe i l yd d . Y n sg i l y
llwyddiant Eisteddfodol daeth
y gwahoddiad cynta i gynnal
cyngerdd gan Gymdeithas
Gymraeg Casnewydd ym mis
Hydref, a chafwyd cyngerdd
yn Efail Isaf tua'r un cyfnod.
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Roedd Neuadd Efail Isaf dan ei sang er ei bod rywle o gwmpas dau o'r gloch y bore a'r
Eisteddfod leol yn tynnu at ei huchafbwynt gyda chystadleuaeth y corau. Pedwar côr i ganu 
oll o ymddangosiad glân a thaclus yn eu gwisgoedd hardd. Wel efallai fod aelodau dau o'r
corau, hytrach yn llai unffurf eu gwisg na'r ddau arall, ond chwarae teg iddyn nhw am
grynhoi ynghyd ryw wythnos ynghynt er mwyn cefnogi'r Eisteddfod newydd. Ond yn oriau
mân y bore Sul hwnnw ddechrau Mawrth 1974 gwelodd amryw ohonom eni Côr Godre'r
Garth.
Ail gafodd un o'r corau newydd sbon,  ‘Côr y Tabernacl', ond ail gythgam o glos, a
rhoddwyd ysgytwad enbyd i un o gorau mwyaf adnabyddus yr ardal. Daeth y côr ‘newydd'
arall, Côr y Llan', yn drydydd parchus iawn. Roedd yn amlwg fod yma gnewyllyn addawol.
Y canlyniad fu i'r ddau gôr newydd uno i greu un côr cymysg sylweddol  gyda phobl o'r
Rhondda, Ynysybwl a Phontypridd yn uno â phobol o Donteg, Efail Isaf, Llanilltud Faerdref
a Phentre'r Eglwys. Ymysg aelodau'r côr a fedyddiwyd wedyn yn Gôr Godre'r Garth, yr oedd
gwr o natur a thueddiadau anarferol o unbenaethol. Heb ymghynghori â neb, llenwodd y
ffurflen gais ar gyfer Cystadleuaeth y Corau Gweldig a Chapel yn Eisteddfod Bro
Myrddin.Hen hanes yw'r ffaith mai Côr Godre'r Garth enillodd y gystadleuaeth honno.
GWYN GRIFFITHS (o glawr record y côr).

EISTEDDFODAU

Fe ddaeth cystadlu yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn rhan
hanfodol o weithgareddau'r côr
bob blwyddyn ar ôl y llwyddiant
cyntaf . Enillwyd y wobr gyntaf
yng Nghystadleuaeth y Corau
Gwledig yn eisteddfodau Bro
Myrddin, Cricieth ag Aberteifi.
Yna ym 1977, penderfynwyd
r ho i c y n n ig ar y br i f
g yst ad leu aet h gor awl yn
eisteddfod Wrecsam. Yr ail
wobr ddaeth i ran Côr Godre'r
Garth y flwyddyn honno, ond
yng Nghaerdydd ym 1978
enillwyd prif wobr gorawl yr
eisteddfod. Yna, gydag eithriad
Eisteddfod Abertawe yn 1982,
cipiodd y côr y wobr gyntaf bob
blwyddyn hyd at 1985. Bu*r côr
yn cefno gi cyfansoddwyr
Cymreig drwy go misiynu
g w e it h ia u ne w yd d i* w
perfformio yn y gystadleuaeth.
Fe alltudwyd y côr i Ynysybwl
ar amryw Sul braf ym Mehefin a
Gorffe nna f i ymar fer
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Y Côr yn 1977

Cipio’r Cwpan
unwaith eto yn
Eisteddfod
Llangefni 1983.

campweithiau Brian Hughes,
‘Parrot* a ‘Deilen*. Yn sicr
roedd rhaid cael ymroddiad i
ddysgu effeithiau arbennig
cerddoriaeth modern wrth ganu
am “Aderyn a hwnnw wedi bod
yn baglu trwy botiau o baent”!
Y m ys g u c ha fbw ynt ia u 'r
cyfnod hynod lewyrchus hwn
oedd sylwadau bythgofiadwy

Gareth Glyn a oedd wedi
gwirioni ar berfformiad y côr o'i
ddarn Cymru yn Eisteddfod
Llangefni "Roedd bob marc yn
ei le a dim bai o gwbwl ar y
perfformiad", a dyfarnu Medal
Aur y Clogau i Wil wedi i'r côr
ennill yn Eisteddfod y Rhyl ym
1985. Yr ail wobr ddaeth i ran
C ô r G o d r e 'r G a r t h y n
E ist edd fo d au Aber g waun,

CWPANAU

Pedwar o gwpanau yn 1984

Yn 1989 ymunodd y côr gyda
nifer o gorau lleol eraill i ffurfio
Côr Eisteddfod Genedlaethol
Cwm Rhymni 1990. Wil oedd y
Côrfeistr ac roedd ganddo*r
dasg o ddysgu gweithiau
newydd gan Alun Hoddinott a
Dalwyn Henshall a gweithiau
cyfarwydd gan Rossini a
Beethoven i gôr o 280. Cafwyd
hwyl eithriadol yn ystod y ddwy
flynedd y buom yn ymarfer yn
Ystrad Mynach, ac mae nifer o
bethau'n sefyll yn y cof:  y
baswyr bron yn cynnig eu
hunain ar gyfer yr "snip" er
mwyn canu'r F uchel yn
Symffoni Gorawl Beethoven; y
merched yn fodlon gwneud
unrhywbeth i*r arweinydd
hudolus, Grant Llywelyn,
a
sylwadau pwrpasol Wil wrth
arwain y gymanfa ar y noson
olaf, dim ond oriau ar ôl yr
ymosodiad ar Kuwait.
Bu Côr Godre'r Garth hefyd yn
cefnogi Eisteddfodau lleol o bob
math trwy dde Cymru. Cafwyd
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Ennill y Brif Gorawl am y tro cyntaf yng Nghaerdydd yn 1978

cryn lwyddiant mewn gwahanol
Eisteddfodau Pantyfedwen yn
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan
a Phontrydfendigaid dros y
blynyddoedd, a bu gwobrau hael
yr eisteddfodau hyn yn gryn hwb
i gyfrif banc y côr! Mae rhai
aelodau o'r côr yn dioddef o hyd
ar ôl y nosweithiau hwyr yn
dilyn eisteddfodau Aberteifi!

Bu'r cor hefyd yn cefnogi
Eisteddfod Cwm Rhymni ac
Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl.
Mater o falchder i aelodau'r cor
yw ein bod ni wedi cefnogi
Eisteddfod y Glowyr ar sawl
achlysur er ei bod hi'n anodd
gwybod beth fydd dyfodol yr
Wyl hon wedi tranc y diwydiant
a roes fodolaeth iddi.

CYNGHERDDAU
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Fe ddaeth cyflwyno cyngherddau
h ef yd yn r h an h w yl i og o
weithgareddau'r côr. Oherwydd
cyfyngiadau teithio, bu'r rhan fwya o
gyngherddau unigol y côr ar hyd
corridor yr M4 yn Ne Cymru. Dros y
blynyddoedd cafwyd cyngherdau yn
Llangadog, Rhydaman, Pontarddulais,
San Cler, Aberporth a Thí Ddewi i
enwi dim ond rhai. Elwodd nifer o
elusennau o barodrwydd y côr i
gyflwyno cyngherddau heb godi tâl.
Un o gynulleidfaoedd mwyaf y côr
oedd yn Neuadd Albert, Llundain ar
achlysur dathlu Dydd Gwyl Dewi yn
1979. Rhoddwyd cymeradwyaeth
fyddarol gan y 7000 oedd yn bresennol
i ddatganiad y côr o Dyn a Aned o
Wraig ac fe ailganwyd rhan o'r gytgan
gyda Band Pres Northop, Côr Meibion
Pontardulais a Merched Uwchllyn i
gyd o dan arweiniad Wil.
Eithr ni anghofiwyd y Gogledd na'r
Canolbarth, a bu teithiau'r Pasg i
Wynedd a Chlwyd a Cheredigion yn
achlysuron cofiadwy ar lawer ystyr.
Ym 1977 oedd y cyntaf o'r teithiau hyn,
ag un nodwedd oedd cymharu y tê
festri a gafwyd yma ac acw! Rydym oll
yn arbenigwyr ar frechdanau ëy a bara
brith bellach! Ar y cychwyn aros mewn
hosteli m yfyr wyr ym Mangor,
Wrecsam, Aberystwyth a Harlech oedd
y dewis ond erbyn wrth barchuso mae'r
côr wedi dewis aros mewn gwestai
moethus.

Dros y blynyddoedd hefyd cafwyd
cyngherddau pryd y bu'r côr yn
perfformio rhai o glasuron lleisiol y
cyfansoddwyr enwocaf. Ymhlith y
gweithiau hyn mae'r Gloria, Vivaldi yn
Efail Isaf, y perfformiad o Requiem
Moz a rt yn Egl wys Ga dei ri ol
Anghydffurfiaeth Cymru, sef Tabernacl
Treforus, gweithiau haydn yn Eglwys
Gadeiriol Llandaf a'n cyflwyniad o'r
Meseia yn Nhabernacl, Tonypandy, pryd
y bu i'r hen gapel ddiasbedain unwaith
eto i Gôr o leisiau Cymraeg.

Capel Gosen, Trefor
Taith y Pasg 1985

Tê rhwng ymarfer â
chyngerdd

FFEFRYNNAU
FFEFRYNNAU
Cennin Aur. Mansel Thomas.
Cytgan yr Haleliwia. Beethoven.
Hosanna. T. Hopkin Evans.
Teyrnasoedd y Ddaear. J. Ambrose Lloyd.
Dyn a Aned o Wraig. Chirstmas Williams.
Cwm Rhondda. John Hughes.
Ym Mhontypridd Mae 'Nghariad.
In Memoriam. Cardog Roberts.
Mae Gwlad Tu Hwnt I'r Sêr. C.H.H. Parry.
Cydfloeddiwn, Cydganwn. Joseph Parry.
Ymadawiad Arthur. Shaun Davey.
Cytgan Mawreddog (Aida) Verdi.
Tragwyddol Foliant Iddo Ef. Rossini.
Gloria. Vivaldi.
In Excelsis Gloria. T. Gwynn Jones.
Wrth Afonydd Babylon. Gounod.
O Cenwch Newydd Gân. William Mathias.
Cymru. Gareth Glyn.
Y Gymraeg. Gareth Glyn.
Hobed o Hilion. William Mathias.
Llawenhwch yn yr Ior. Gerwyn L. Thomas.
Y March Glas. Brian Hughes.
Cân y Galon. Brahms.
Nawr Lanciau Rhoddwn Glod.
Y Gelynnen. William Mathias.
Deffrown, Deffrown. Gustav Holst.
Lisa Lân a Dadl Dau. Alun Hoddinott.
Mae 'Nghariad i'n Fenws. Gustav Holst.
O Ysbryd Dwyfol. Edward Chapman.
Lisa Lân. Jayne Davies.
Ar ben mae'r Gogoneddus Waith. Haydn.
Mor Hawddgar yw dy Bebyll Di. Brahms.
Moliant Fo i Dduw Anfeidrol. Bach.
Requiem. Mozart.
Pantyfedwen. M Eddie Evans.
Meseia. Handel.
Aberdaron. Graham Thomas.
Cân Bro Taf Elái. Euros Rhys.
Y Fwyalchen Ddu Bigfelen. Charles Clements.
Rhosyn Duw. Grace Williams. (a llawer mwy).

UNAWDWYR
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Mae doniau unigol nifer o aelodau’r côr wedi
cyfrannu yn helaeth at lwyddiant y cyngherddau
ac yn gyfle i*r côr gael seibiant. Mae’n siwr y
bydd rhywun yn cael ei adael allan ond dyma rai 
Dafydd Idris, Huw T. Williams, Alwena Roberts,
Beti Treharne, Eluned Charles, Keith Davies, Ann
Williams, Catrin Rowlands, Helen Davies, Gareth
Wyn a Gwerfyl, Rhian Williams, Menna Thomas,
Buddug Selway, Gwenno Dafydd, Delyth
Roberts.
Hefyd bu nifer yn cynorthwyo yn yr ymarferion
ac yn cyfeilio i’r côr  Huw T., y dirprwy
arweinydd presennol, Bethan Roberts, Catrin
Rowlands, Patrick Stevens, Gareth Blainey, Ann
Dilys a Jean Morgan.

Y CERDDOR

Wil Morus Jones
Yn frodor o Drefor, Llyn, aeth
Wil Morus Jones i Ysgol
Ramadeg Pwllheli ac yna yn
fyfyriwr i’r Coleg Normal,
Bangor. Daeth i lawr i'r de i
ddysgu yn Ysgol Gynradd
Trerobart, Ynysybwl. Yn ôl pob
sô n d ewiso d d Ynys yb w l
oherwydd agosatrwydd Band
Pres y Lady Windsor ac yntau
wedi ei fagu yn swn Band Arian
Trefor. Sefydlodd fand yn yr
ysgol yn Ynysybwl, ar y pryd yr
unig fand pres o’i fath mewn
ysgol gynradd. Un o
uchafbwyntiau'r cyfnod hwnnw
oedd ymddangosiad y grwp pop,
Ffaro gyda Wil yn cyfeilio.
Wedi cyfnod yn dysgu drwy'r
Saesneg fe aeth i ddysgu
Cymraeg i athrawon ac oedolion
yn y Ganolfan Iaith yn
Nhrefforest. Bu hwn yn gyfnod
defnyddiol i Gôr Godre'r Garth
am iddo, nid yn unig ddysgu
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Wil yn derbyn Cwpan y Brif Gystadleuaeth Gorawl
a Medal Aur Clogau
yn Eisteddfod Genedlaethol y Rhyl 1985 oddi wrth Rhys Jones

Cymraeg gloyw i nifer o
at hrawon, ond hefyd fe
berswadiodd nifer ohonynt i
ymuno â'r côr er mwyn ymarfer
eu hiaith. Yn ystod ei gyfnod yn
uwchathro yn Ysgol Heol y
Celyn fe baratodd nifer o
raglenni teledu i ysgolion
cynradd ar gyfer HTV. Bu hefyd
yn un o sêr y cwis deledu
"Cythraul Canu". Fe urddwyd
"Wil o'r Garth" i'r Orsedd yn sgil
llwyddiant y côr.
Yn 1988 fe'i apwyntiwyd yn
Brifathro Ysgol Gymraeg Santes
Tudful ac yna yn dilyn cyfnod
byr fel Ymgynghorydd i'r
Awdurdod addysg eleni fe'i
apwyntiwyd yn brifathro Ysgol
G ymr aeg E van James,
Pontypridd.

Mae ei arweiniad cerddorol a
c h y md e it h a so l d r o s y
blynyddoedd wedi bod yn
allweddol i lwyddiant y côr. Gall
droi yr ymarfer mwyaf anodd a
sych yn hwyl a does na ddim
ymarfer yn mynd heibio heb i
rhyw berl ddod o'i enau.
Anodd yw gwybod sut i
gydnabod cyfraniad Wil i'r côr;
digon efallai yw dweud fod
pawb sydd wedi bod yn aelod o
Gôr Godre'r Garth ers 1974 yn
hynod ddyledus iddo am
gyflwyno i ni y fath amrywiaeth
o gerddoriaeth (o Parrot i'r
Meseia) mewn awyrgylch sydd
ar unwaith yn ddisgybledig ag
eto'n hwyliog.

Y GERDDORIAETH

Barn Y Cyfansoddwr  Gareth Glyn
“Mae na rhywbeth gan Wil Morus Jones. Mae o*n
medru darllen fy meddwl i. Pan fydda i*n gwrando
arnyn nhw mae o fel petawn i wedi hyfforddi’r côr bron
iawn heblaw faswn i*n methu hyfforddi côr cystal a fo.
Ond mae*r dehongliad yn union beth sydd yn fy mhen i
bob tro. Mae o wedi digwydd mwy nag unwaith ac
roeddwn i wrth fy modd ac o*n i*n teimlo*n freintiedig
iawn fod nhw wedi gofyn i mi ‘sgwennu darn (Y
Gymraeg) ar gyfer côr mor fedrus a mor fawr sydd yn
cynhyrchu swn cystal.”

Y Côr Buddugol yn
Eisteddfod Rhyl 1985.

Cyfansoddiadau a Ysgrifennwyd
ar gyfer y Côr
Parrot. Brian Hughes.1980
Deilen. Brian Hughes .1981
Ymadawiad Arthur. Shaun Davey 1983
Y Gymraeg. Gareth Glyn. geiriau Alan Llwyd. 1985
Hen Benillion. Dalwyn Henshall. 1986
Henffych Datws. Gareth Glyn. Geiriau Gwyn Thomas 1987
Llawenhewch! Gorfoleddwch! Gareth Blainey.1988
Missa Brevis. Dalwyn Henshall. 1990

Recordiau
Côr Godre*r Garth. Sain 1069D
Ym Mhontypridd Mae Nghariad. CGG1.
Y Pilgrim. Tara 3011.
Y CYFEILYDDION
Carey Williams
Roedd Carey yn rhan o'r bwrlwm diwylliannol yn
ardal Efail Isaf ac yng Nghapel Tabernacl yn
ystod cyfnod ffurfio'r côr. Roedd ei ddawn fel
cyfeilydd yn hanfodol i lwyddiant y côr. Ef fu'n
cyfeilio ar y record gyntaf.
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Margaret Roberts
Mae Margaret wedi cyfeilio i'r côr ers 1978, ac
wedi rhoi cyfeiliant gadarn a medrus ar pob math o
offerynnau yn amrywio o 'Joanna' Neuadd Efail Isaf
i'r Steinway ardderchog yn y Conservatoire Cerdd
ym Marcelona.

TEITHIAU TRAMOR

Cyngerdd
yn
Moosburg
Pasg 1982

Aeth y côr "draw dros y don" am y
tro cyntaf ym Mehefin 1976 pryd y
cafwyd taith fer ond prysur i Nantes yn
Llydaw. Yn ystod Pasg 1981 daeth y
daith tramor nesaf wedi i aelod o'r côr,
Jane Harris (oedd yn athrawes
Almaeneg),
ffurfio cysylltiad â
"Leidertafel Moosburg” yn Bafaria.
Daeth Côr Moosburg yn ôl i Gymru y
Pasg canlynol, a bu cyfnewid eto yn
ystod Pasg 1984 a Pasg 1986. Cafwyd
croeso tywysogaidd gan y Bafariaid a
phob aelod o'r côr yn dychwelyd i
Gymry ychydig pwysau yn drymach
wedi porthi'n helaeth ar bratwurst a
weisbier. Eleni mae Côr Moosburg yn
dathlu eu penblwydd yn 150 oed.
Yn ystod haf 1983 aeth y côr yn ol i
Lydaw i'r Wyl BanGeltaidd yn Lorient
i gymeryd rhan ym mherfformiad
cyntaf Symffoni Geltaidd Shaun
Davey. Noson fythgofiadwy oedd
honno yn sën y bombarde, y bagpipes
ac "Ymadawiad Arthur" wrth gwrs.
Bythgofiadwy hefyd oedd yr unig
ffordd i ddisgrifio ein llety  un dorm
ysgol anferth oedd yn diasbedain o swn
drwy'r nos! Doedd braidd dim llenni ar
y cawodydd, a'r tai bach mor anhygoel
o aflan nes i'r merched  bythol ddiolch
iddynt  mynnu mynd i brynu offer
glanhau a rhoi sgwriad go iawn i'r lle.
Hyd yn oed wedyn gwrthododd o leiaf
un aelod o'r côr ddefnyddio'r "hole in
one" drwy'r wythnos.
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Ar ein trydedd daith i Lydaw yn
ystod Haf 1989 bu bron i'r daith orffen
yn fuan wedi ychydig o rialtwch
diniwed ar y noson gynta ond wedi
hynny cafwyd taith ddymunol dros ben.
Roedd ein cyngerdd ola yn Locranan
yn gofiadwy oherwydd amynedd
Margaret â rhyw degan o biano electrig
a fenthycwyd gan grwp pop mewn bar
yn y dre, a chyfieithiadau hynod
gwreiddiol Steve Lloyd wrth gyflwyno
Cadwyn gan egluro mai gwir ystyr
Deryn y Bwn oedd rhywbeth fel
Moliant i'r Ior! Rydym yn dal i
ddisgwyl y follten nefol! Un o
ddyfeisiadau y byd modern ddaeth i
gofnodi’r teithiau yma oedd y

Camcorder bondigrybwyll.
Dychwelodd y côr i Ffrainc ac i'r
brifddinas, Paris, ym mis Hydref 1990.
Ymlaen wedyn i Wlad Belg gan geisio
darganfod bedd Hedd Wyn ymysg
mynwentydd anferth cyflafan 191418.
Cael cyngerdd bendigedig wedyn gyda
côr lleol Sain Nicholas.
Wedi hynny buom yn Iwerddon
(Hydref 1992), Yr Alban (Hydref
1993) a bu'r côr yn ninas Barcelona
yng Nghatalonia adeg y Pasg 1994 lle
cawsom gynulleidfaoedd niferus i bob
un o'r cyngherddau a chroeso
tywysogaidd gan wlad sy’n mynnu
cadw ei hiaith a’i hunanbarch.

CRWYDRO

Wil y Volkswagen yn Lorient

Moosburg yn 1982

Nantes yn 1976

Sain Nicholas, Gwlad Belg 1990
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TROEON TRWSTAN
Hel clecs yn
Hostel y myfyrwyr
Ar Daith y Gogledd

Dychwelyd ar fws o
Gyngerdd ym
mherfeddion nos
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Pan ddaw grwp o Gymry ifanc hwyliog
at ei gilydd, mae'n anochel fod yna hwyl
a miri i ddilyn. Mae nifer o garwriaethau
a phriodasau yn deillio o gymdeithas
gynnes a chlos y côr. Un enghraifft
oedd y daith i Wlad Belg a fu'n gryn
lwyddiant i un aelod o'r côr gan i
Gwenno ‘ail gynnau tân ar hen aelwyd’
gyda Pol; maent nawr yn briod! Dros y
blynyddoedd bu digwyddiadau diri o
bob math a dyma rai ohonynt.
...Y côr yn ymarfer yn Llandudoch
adeg Gwyl Aberteifi a thra'n cael tê ar
lan yr afon a siarad gyda'r pysgotwyr
lleol gawsom gynnig 'cruise' lan yr afon
i gei Aberteifi. Y llongau ar fin cychwyn
pan sylweddolwyd nad oedd Mered, yr
Ysgrifennydd gyda'r criw. Hwnnw'n
rhuthro lawr y jeti, ond wrth gyrraedd y
gwaelod sylweddolodd nad oedd
gobaith stopio mewn pryd oherwydd fod
y jetti yn llithrig. Doedd dim amdani
ond gafael yn y polyn ar y gwaelod a
throi o'i gwmpas gan adael i gopiau a
dogfennau'r cor hedfan o'i ddwylo i
ganol yr Afon Teifi.
...nôl piano ar gefn lori lo i'r oergell o
neuadd yn Rhoshirwaun ym Mhen Llyn
yn ystod taith y Pasg 1983.
...Bysiau'n torri i lawr mewn llefydd
cyfleus ac anghyfleus  Y cor ar fin
gadael tafarn yn Llangadog ar ôl
cyngerdd llwyddianus yno ond y bws
ddim yn cychwyn. Doedd dim amdani
ond mynd nôl i'r dafarn ac aros am fws
arall. Yn y dyddiau pan oedd bws 'pop a
chrisps yn ogystal a bws 'joio', torrodd
y bws pop a chrisps lawr ar y ffordd yn
ôl o Eisteddfod Pontrhydfendigaid, gan
gyrraedd yn ôl i Bontypridd oriau lawer
ar ôl y bws joio. Bws arall yn torri i lawr
ar Fwlch yr Oernant ar ddechrau Taith y

Pasg 1989, a'r côr yn cael seibiant difyr
yn nhafarn y Cross Foxes gan golli'r
cyngerdd yng Nghricieth! A trên fach
Ffestiniog yn torri i lawr gan adael y côr
heb fws na thrên yn canu ar blatfform
Ffestiniog, hwythau i fod yn Abersoch o
fewn yr awr.
...Bu tarfu ar berfformiadau'r côr
mewn dwy brifwyl yn olynol: yn
Aberteifi roedd rhywun yn pwnio tô yr
hen bafiliwn gan beri i'r côr dorri ar eu
perfformiad, tra yn Wrecsam aeth
diffoddwr tân i ffwrdd pan oedd y côr ar
gychwyn perfformio!
...Mellten yn tasgu ar y llwyfan o flaen
Wil wrth arwain cyngerdd yn yr awyr
agored yng Ngharnac.
...Mellt, taranau a chenllysg yn
byr l ym u o gwm pa s capel yn
Rhosllanerchrhugog pan oedd Huw T.
yn ei morio hi trwy ba gan?  Y Dymestl
wrth gwrs!
Roedd gan Wil gryn gystadleuaeth
yng nghôr Eisteddfod Cwm Rhymni ym
mherson y cadfridog llwyfannu,
"General Wyndham"; roedd natur

awdurdodol y brawd yma yn gwneud i'n
hannwyl Eric ymddangos fel athro swil
ar ei ymarfer dysgu cynta!!!
Gan gofio fod y côr ar y cyfan yn griw
digon hawddgar ac anffurfiol, mae'r
testun o wisg y côr wedi bod yn bwnc
llosg ar sawl achlysur. Wrth edrych ar
luniau o'r côr yn y dyddiau cynnar fe
welir rhywfath o fwclis anhygoel sy'n
amlygiad perffaith o eithafion mwyaf
'naff' y saithdegau; cyfrinach i Wil a rhai
o bwyllgor y côr hyd heddiw yw'r
gwybodaeth mai ryw 'joblot' oedd yn
cael eu taflu allan o gasgliad 'props' y
BBC oedd y cadachau brawychus hyn!
Ond nid y merched sydd wedi creu'r
helynt am wisgoedd; pwy tybed oedd y
baswr a aeth ymlaen hyd at syrffed wrth
gwyno ein bod yn troi'n gôr bourgeois
wrth fabwysiadu ein DJ's presennol.
Mae'r ateb yn y llythrennau!
...A'r gair olaf i Geraint Davies a fu
mor ddewr a gwneud Naid Parasiwt
Noddedig tuag at Gronfa Taith
Moosburg y Côr. Ei eiriau cyntaf ar ôl
cyrraedd y ddaear  “Bendigedig”.

LLOFFION

Cadair a gyflwynwyd yn rhodd i’r
CôrFeistr gan
Gôr Eisteddfod Genedlaethol
Cwm Rhymni
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GERBRON Y GENEDL

Yn ogystal â'r darllediadau teledu
blynyddol o lwyfan yr Eisteddfod
Genedlaethol bu'r côr yn ymddangos yn
gyson ar y teledu a rhoddwyd
datganiadau a chyfweliadau ar y radio.
Yn 1976 r oedd cri w t el edu
rhyngwladol yn cynhyrchu rhaglen
ddogfen ar Gymru ac ar ddydd Sadwrn
olaf Eisteddfod Aberteifi dilynodd y
criw y côr drwy'r Gystadleuaeth Corau
Gwledig ac yna dangos y poeni yn ystod
y feirniadaeth a'r gorfoledd wrth gael y
dyfarniad. Yna ffilmio'r dathlu draw yn
Poppitt y noson honno.
Am gyfnod yn y saithdegau roedd y
côr i'w glywed bron bob nos Sul ar
Radio Abertawe. Roedd trigolion Cwm
Tawe wedi gwirioni ar ddatganiad y côr
o Bantyfedwen ar y record gyntaf.
Yn 1980 gofynnwyd i'r côr gymeryd
rhan yng nghyfres deledu Rhaglen
Hywel Gwynfryn ac am chwe
phrynhawn Sul yn olynol teithiodd y côr
i lawr i Stacey Road, Caerdydd. Daeth
Hywel Gwynfryn i ardal Pontypridd yn
1986 i ymweld â'r côr a gweithgareddau
Cymraeg yr ardal.
Mae'r côr wedi ymddangos yn gyson
ar Dechrau Canu, Dechrau Canmol o
Gapel Tabernacl, Efail Isaf, Eglwys
Dewi Sant, Caerdydd o o Fargoed. Yn
wahanol i'r arfer aeth y rhaglen allan i'r
awyr agored yn yr Wyl Erddi yng Nglyn
Ebwy. Doedd yr achlysur ddim heb ei
broblemau gyda gwisgoedd y merched
yn cael eu chwythu i bob cyfeiriad!
A c h l ys u r N a d ol i g a i d d oe d d
ymddangosiad y côr ar Teulu Ffôn yn
1983 a Handel yn y tenoriaid yn dathlu
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ei benblwydd ar y rhaglen. Yn Hydref
1984 roedd y côr ar y teledu bron bob
wythnos gyda rowndiau gwahanol
Cystadleuaeth Sainsbury's ar BBC
Cymru a BBC 2. Uchafbwynt y
gystadleuaeth i lawer oedd teimlo'r
awyrgylch hwyliog yn Neuadd Dewi
Sant cyn dyfarniad y beirniaid a'r corau
i gyd yn ymuno i ganu Cwm Rhondda.
Ar ddechrau 1988 darlledwyd datganiad
y côr yng Ngëyl Gorawl Corwen.
Darlledwyd nifer o raglenni gan S4C
yn cynnwys Emynwyr, Ar Eich Cais
yn 1986, Teulu'r Tir yn 1991 a
Chyngerdd o Eisteddfod yr Urdd Taf
Elái yn 1991. Ond y fraint fwayf oedd
cael ymddangos ar Canwn Moliannwn
yn 1990 gyda Bryn Terfel. Fe ail
ddarlledwyd y rhaglen mwy nag
unwaith.

Ar y radio bu'r côr yn canu carolau ar
Caniadaeth y Cysegr gyda Alan
Pickard, aelod o'r côr yn cyflwyno a
Margaret Roberts yn dangos ei dawn fel
Organyddes yn ogystal â phianydd.
Daeth criw y Gwasanaeth Boreol i
recordio'r côr yn canu nifer o emynau i
gael lleisiau mwy ifanc ar y rhaglen.
Mae'n bosib fod y radio yn gallu
treiddio'n ddyfnach i galon pwnc ac
roedd ymweliad Gari Williams yn 1982
yn adlewyrchiad hyfryd o fywyd y côr.
Cafwyd cyfweliadau â Wil yn gyson ar
y radio. Mewn cyfweliad diweddar gyda
Hywel Gwynfryn cafwyd ateb di
ymhongar iawn gan Wil i'r cwestiwn 
“Ai chi sefydlodd Côr Godre'r Garth?” 
“Wel, rhyw griw bach ohonon ni”.

TEITHIAU TRAMOR

Tabernacl,
Efail Isaf
1991

Sefydlwyd y Côr er mwyn hybu
Cymreictod yn yr ardal. Cynhelir holl
weithgareddau'r côr drwy’r Gymraeg ac
fe ddenodd y côr llu o ddysgwyr i loywi
iaith. Un ffaith ddiddorol am adfywiad y
Gymraeg yn yr ardal  fe gyflwynwyd
Medal Aur Clogau ar dri achlysur yn yr
Eisteddfod Genedlaethol a'r tair gwaith
daeth y Fedal i Daf Elái. Yn gyntaf i Wil
yn 1985. Yna i Alwena Roberts a
Merched y Garth yn 1986 ac yna i Eirlys
Britton, hyfforddwraig Dawnswyr
Nantgarw yn 1987.
Ond pan aeth Côr Godre'r Garth
dr wodd i r own d cyn der fyn ol
Cystadleuaeth Sainsbury’s, un o brif
gystadlaethau corawl yr ynysoedd hyn,
siomwyd llawer ohonom i glywed
sylwadau dirmygus un o'r beirniaid,
Peter Skellern, ynglyn â'r ffaith ein bod
ni'n canu yn Gymraeg gan amlygu hen
ragfarn afiach, a ddylanwadodd, mae'n
siwr ar y canlyniad.
...Ac o gofio y datblygiadau calonogol
diweddar yn Ne Affrica pwy, a oedd
yno, gall anghofio ymweliadau James
Phillips, cyfaill mynwesol Nelson
Mandela, pan oedd cynlluniau ar y
gweill i gyfrannu at record i gefnogi’r
A.N.C.? Roedd ei frwdfrydedd ynglyn â
cherddoriaeth bywiog yn esiampl
unigryw i ni, etifeddion y traddodiad
corawl Cymreig, a thristwch o'r mwya
oedd clywed am ei farwolaeth
ddisymwyth rhai misoedd ar ôl ei
ymweliadau â Phontypridd.

Mae na hen ddywediad sy'n awgrymu
"os am gyflawni rhywbeth, gofynnwch i
ddyn prysur". Wedi i Gôr Godre'r Garth
fod mewn bodolaeth am ugain mlynedd
mae gennym le i ddiolch i'r pobl diwyd
hynny sydd wedi bod yn brysur yn
sicrhau fod popeth yn rhedeg yn hwylus
dros y blynyddoedd  yr holl
gadeiryddion, ac yn arbennig yr
ysgrifenyddion  Mered, Bobi (am 12
mlynedd), Elgan a Penri  ar eu
hysgwyddau y syrthiodd y baich o
drefnu gymaint ar ran y cor.

Ond cerddoriaeth yw hanfod y côr
wedi'r cyfan, a mawr yw ein dyled i'r
ddeuawd sydd wedi cynnal y côr ers
cyhyd. Mae Margaret wedi cyfeilio i'r
côr yn ddidor ers 1978,
Mae Wil wedi bod yn ysbrydoliaeth
ac yn arweinydd ar griw digon
anystywallt ar brydiau ond bu'n
benderfynol o gael y gorau o bob
aelod o'r côr. Iddo fo, “pan una'r holl
gantorion”  aelodau presennol a
chynaelodau Côr Godre’r Garth  ar
achlysur dathlu ugeinfed penblwydd
y côr, y mae'r pennaf ddiolch.

Margaret Roberts a Wil Morus Jones
Paratowyd y llyfryn hwn gan
Dr David Jenkins a Penri Williams
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