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At olygyddion Y STAMP 

Byncer cyfrinachol yng 

nghyffiniau 

 LLANRHYSTUD. 

  Cymru. 

   Ewrop. 

Yn y byd a’r bydysawd.  

 

Annwyl Stampinos, 

Gair o Gyngor: os ‘da chi’n tynnu gwallt o’ch pen am eich bod chi’n boddi dan eich gwaith 

academaidd (neu jyst yn gyffredinol), bwciwch yr awyren nesa i Farselona am ryw dridiau, yfwch 

lot o goctels a bwytwch lond eich boliau dapas. 

’Dw i’m yn meddwl ’mod i erioed wedi cerdded gymaint dros wicend. Ma’ gen i ddwy flistar sy’n 

llythrennol crio lawr fy ffêr ar ôl rhedeg ar hyd y traethau ddydd Sadwrn yn y gwres tanbaid. Er 

gwaetha’ hynny, ’sw ni’n cerdded y ddinas anhygoel ddwywaith eto er mwyn cael treulio diwrnod 

arall yno. 

Ma’ ’na GYMAINT i’w weld. Uchafbwynt y wicend oedd y Gadeirlan yn y Gothic Quarter fora Sul a 

chael gweld y fath gyfoeth sy ynddi. Mi oedd hon lot, lot neisiach na’r Segrada Familia. A deud y 

gwir, mi o’n i’n ofnadwy o siomedig pan welais i honna. Dim byd ond twrists brwydro’u ffordd 

drwy’r dorf efo selfie sticks (finna a mam mor euog â nhw!) cyn miglo am y dafarn agosaf.  

Mi aethon ni i mewn i amgueddfa gelf Catalonia, ac mi oedd yr olygfa o’r tu allan cystal â’r tu 

mewn. Mi ’steddon ni efo peint oer yn cwcio dan yr haul cynnas am dipyn cyn mynd yn ein blaena i 

weld mwy o’r lle - y brifysgol, y llyfrgelloedd, yr amgueddfa erotig (o’r tu allan, nid y tu mewn - ‘dw 

i’m yn meddwl mai dyna’r lle delfrydol i dreulio pnawn efo dy fam), y siopa, y farchnad, y bwytai 

tapas, y pybs (wrth gwrs) ac adeiladau lliwgar Gaudi. 

Os ‘da chi ’di dilyn fy nghyngor i ac wedi gwagio’ch cadw-mi-gei yn barod, un tip olaf sy gen 

 i i chi fynd - gwnewch yn siŵr eich bod chi’n bwcio bwrdd yn 4Gats. Dyna brofiad a hanner!  

Bwyty wedi ei ysbrydoli gan gaffis Paris, lle ma’ ‘na bianydd yn chwarae yng nghanol y llawr.  

Mi ffilmiwyd dipyn o Vicky Cristina Barcelona yno ’dw i’n siwr. 

A rwan, ‘dw i ar yr awyren o Sbaen i lyfrgell Bangor ar fy mhen.. ☹ 

 

         Adios, 

             Caryl Angharad xxx 

 

 

Adios, 

Caryl Angharad xxx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caryl Angharad 
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