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Portmeirion - breuddwyd un dyn yn cynnig pleser i filoedd 

Ymweliad i Bortmeirion, un o bentrefi mwyaf enwog a lliwgar Cymru sy’n rhoi dechrau arbennig iawn i’r 
gyfres newydd o Cynefin ar S4C, nos Sul, 18 Ebrill. 
 

Unwaith eto, bydd y gyfres boblogaidd hon yn ymweld â threfi a chymunedau ledled Cymru gan roi cipolwg 
manylach ar wahanol ardaloedd a chynnig gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n eu gwneud yn gymunedau 
unigryw. 

 

Bydd y cyflwynydd Heledd Cynwal yn mwynhau cwmni cymeriadau lleol a fydd yn ei harwain trwy 
guddfannau cyfrin yr ardal tra bydd yr archeolegydd Iestyn Jones yn tyrchu drwy'r hanes sydd wedi helpu i 
ddiffinio hunaniaeth yr ardal dan sylw. 

 

Cawn glywed gan Siôn Tomos Owen am rai o’r chwedlau gwerin lleol sydd wedi dod yn rhan annatod o 
fywydau cymunedau Cymru. 
 

Meddai Heledd: “Mae Portmeirion yn atynfa unigryw - does 'na’r un pentre’ tebyg yng Nghymru nid yn unig 
o ran pensaernïaeth ond o ran lliw ac awyrgylch hefyd. 
 
“Ers 1925, mae’r darn o dir yma wedi dod yn un o bentrefi hynotaf Cymru ac wedi datblygu i fod yn un o’n 
hatyniadau eiconig a mwyaf gwerthfawr.” 
 
Bydd Heledd yn dysgu mwy am hanes Portmeirion a gweledigaeth y pensaer talentog Syr Clough Williams 
Ellis a’i gynlluniau i drawsnewid yr hen stad Aber Iâ a’i throi mewn i’r pentref lliwgar a hudolus sy’n denu 
220,000 o ymwelwyr pob blwyddyn.  
 
Cwrddwn â’r bobl sydd nawr yn gyfrifol am gadw gweledigaeth Syr Clough yn fyw gan gynnwys ei ŵyr Robin 
Llywelyn a rhai o’r 200 o bobl sy’n gweithio ym Mhortmeirion yn ei amser prysuraf gyda’r rhan fwyaf wedi 
cael eu geni a’u magu yn y trefi a’r pentrefi gerllaw. 
 
Mae gwaith cynnal a chadw Portmeirion yn gamp anferth ac mae Iestyn Jones yn dysgu mwy am y lliwiau 
unigryw sy’n addurno’r pentref ac yn cynnig help llaw wrth gymysgu’r paent a pheintio un o’r adeiladau. 
 
Fel y byddech yn disgwyl, mae hanes hir a lliwgar yn perthyn i’r gornel fechan yma o Sir Feirionnydd a chlywn 
mwy am yr hanesion yma gan Siôn Tomos Owen. 
 
Yn gyntaf clywn am gyn-berchennog stad Aber Iâ sef Adeleide Emma-Jane Hague. “Roedd lot gwell ganddi 
gwmni cŵn na phobl a dyna pam bod mynwent y cŵn yma ar y tir - roedd hi moyn rhoi teyrnged i’w 
chyfeillion pennaf,” esboniodd Siôn. 
 



 

Mae Siôn yn mynd ymlaen i adrodd hanes stori frawychus a gwaedlyd ‘Yr Hwntw Mawr’ - y dyn olaf i gael ei 
grogi’n gyhoeddus yn Nolgellau a’r stori tu ôl i’r llong concrit enwog. 
 
Dysga Heledd am driciau pensaernïol Syr Clough wrth iddo ddefnyddio ffenestri ffug a dulliau eraill i wneud 
yr adeiladau ym Mhortmeirion i edrych yn fwy mawreddog. Clywn hefyd am ymdrechion Clough Williams 
Ellis i achub ac ail-ddefnyddio nodweddion o hen dai crand oedd mewn perygl o gael eu difrodi. 
 
Meddai Heledd: “Roedd Portmeirion yn nefoedd i ddyn creadigol fel Clough, a nawr mae o’n cael ei ystyried 
yn un o arbrofion pensaernïol mwyaf llwyddiannus yr 20fed ganrif. 
 
“Heddiw, mae’r gymuned sy’n gweithio ‘ma yn gwarchod y gorffennol ond yn adeiladu tua’r dyfodol hefyd 
gan gadw ysbryd a dymuniadau Clough Williams Ellis yn fyw. Mae Portmeirion yn bictiwr ond mae dyfnder i’r 
darlun i’r rhai hynny sy’n ddigon craff i’w weld.” 
 
Dewch i ddysgu mwy am y pentref hynod a’i bobl yn Cynefin ar nos Sul, 18 Ebrill am 8.00 ar S4C. 
 

Cynefin 

Nos Sul 18 Ebrill 8.00, S4C  

Isdeitlau Saesneg     

Ar alw: S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill 

Cynhyrchiad Rondo ar gyfer S4C 


