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Ffyrdd newydd o gyfansoddi yn yr 21ain ganrif 

Mae cyfansoddi yn yr 21ain ganrif yn cynnig byd newydd o gyfleoedd 

helaeth lle mae unrhyw beth yn bosibl. Mae cerddoriaeth yn newid ar hyn 

o bryd; mae fel petaem yn byw yn 1600 pan unodd arddull gwrthbwyntiol 

Palestrina yn raddol â byd beiddgar newydd Monteverdi. Mae pob 

math o wahanol fathau o gerddoriaeth ac arddulliau wedi dylanwadu ar 

gyfansoddwyr yr oes sydd ohoni - gan amrywio o bolyrhythm Affricanaidd, 

cyfresiaeth, sbectraliaeth, Handel, hip-hop - mae’r rhestr yn ddiddiwedd.  

  
Mae’r adnodd hwn yn awgrymu rhai technegau o gyfansoddi cerddoriaeth 
gan ddefnyddio syniadau sy’n gwbl seiliedig ar yr hyn a ddefnyddir gan 
y rhan fwyaf o gyfansoddwyr cyfoes. Mae rhai syniadau yn newydd 
iawn, ond ceir hefyd lawer o dechnegau o’r ganrif ddiwethaf a gaiff eu 
defnyddio’n feunyddiol. Gellir dod o hyd i lawer ohonynt yn y gweithiau 
gosod cyfoes gan Thomas Adès, Sally Beamish, Lynne Plowman, Rhian 

Samuel ac Andrew Wilson-Dickson.

Beth sydd angen i chi ei wneud ar gyfer y fanyleb hon 

Mae’r technegau yn yr adnodd hwn yn berthnasol i Opsiwn B o Uned 5 U2, sy’n cyfrif am 22% 

o’r marc cyffredinol. Mae angen tri chyfansoddiad: 

Un cyfansoddiad yn adlewyrchu confensiynau Traddodiad Clasurol y Gorllewin O leiaf 1 funud o hyd 

Un cyfansoddiad yn adlewyrchu un maes astudio O leiaf 2 funud o hyd 

Un cyfansoddiad rhydd O leiaf 2 funud o hyd
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Pan gaiff y tri chyfansoddiad eu cyfuno, dylent redeg rhwng 5 munud a 9 munud o 
hyd. 

Bydd yr adnodd hwn yn eich helpu i gyfansoddi’r ail o blith yr opsiynau hyn ac mae’n bosibl y byddwch 

hefyd yn awyddus i ddefnyddio rhai o’r technegau a drafodir yma ar gyfer y trydydd opsiwn.  

Yn ogystal â hyn, mae Maes Astudio F (Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif a’r Unfed Ganrif ar Hugain) yn 
cynnwys pum darn o waith gosod i chi ddewis o’u plith: 

• Thomas Adès: Asyla, Symudiad 3, Ecstasio (cerddorfa)
• Sally Beamish: Pedwarawd Llinynnol Rhif 2 (Opus California) Symudiadau 1 (Boardwalk) a 4 

(Natural Bridges)
• Lynne Plowman: Night Dances (ffliwt a phiano) 
• Rhian Samuel: Ariel (ffliwt a phiano)

• Andrew Wilson-Dickson: tango passacaglia (ffliwt a phiano)

Adnoddau

Bydd yn ddefnyddiol i chi wrando ar recordiadau ac edrych ar sgorau o’r pum darn hyn ar y cyd â’r ad-
nodd hwn. Gellir dod o hyd i fanylion ar wefan CBAC.
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Dulliau cyfansoddi yn yr 21ain ganrif 

Mae’r 21ain ganrif eisoes wedi esgor ar lawer o wahanol ffyrdd ac agweddau ar gyfansoddi cerddoriaeth 

yn seiliedig ar lawer o ddarganfyddiadau a thechnegau’r ganrif ddiwethaf. Mae’n rhy gynnar i ffurfio 

cyfres o ganllawiau o’r technegau hyn, ond pe rhoddem gynnig ar geisio crynhoi prif nodweddion 

cerddoriaeth y cyfnod presennol, mae’n bosibl y byddai rhai o’r agweddau isod yng ngwaith y rhan fwyaf 

o gyfansoddwyr: 

• Arddull: Ceir amrywiaeth eang o arddulliau cyfansoddi cerddorol gwahanol ac nid oes un arddull yn 
fwy amlwg nag arddulliau eraill. Gelwir hyn fel arfer yn ‘Lluosedd’. 

• Alaw: Peidiwch â gwrando ar unrhyw un sy’n datgan nad yw cyfansoddwyr cyfoes yn defnyddio 
alaw, ond maent yn ei defnyddio mewn ffyrdd gwahanol i’r gorffennol gan amrywio o alawon cyfresol 
a moddol i alawon â chyweirnodau.

• Cyweiredd: Mae cyfansoddwyr yn defnyddio amrywiaeth eang o wahanol arddulliau tonyddol a 
harmonig, o’r cyfresol a digywair i idiomau moddol syml iawn.  

• Harmoni:  Mae pob cyfansoddwr yn ymdrin â harmoni mewn ffordd wahanol, a allai amrywio o 
gordiau deuddeg nodyn anghyseiniol neu feicrotonau i harmoni driawdaidd syml. 

• Gwead a Seinlawnder: Mae’r defnydd o wead a seinlawnder yn bwysig iawn, weithiau cyn bwysiced 
â’r alaw, yr harmoni a’r rhythm.  

• Ffurfiau:  Er bod ffurfiau traddodiadol yn cael eu defnyddio o hyd, mae cyfansoddwyr wedi dyfeisio 
sawl math newydd o ffurf megis ffurf gadwyn, ffurf foment, ffurfiau naratif ac ati. 

• Mesur a Rhythm: Mae llawer o gerddoriaeth ers 1980 yn ystyried amsernodau cyfnewidiol, mesurau 
anarferol, polyrhythm, rhythm adiol, rhythm rhydd ac aleatorig a rhythm anghonfensiynol wedi’i 
nodiannu. 

• Cyfansoddi ar gyfer Offerynnau: Mae llawer o sgorau newydd yn cynnwys technegau cyfansoddi 
newydd ar gyfer offerynnau, gan amrywio o glissandi, amlffoneg, meicrotonau, cliciau allweddol, 
tonau aer a llawer o ddyfeisiau eraill.  

• Nodiant: Mae llawer o gyfansoddwyr yn defnyddio nodiant traddodiadol confensiynol, ond mae rhai 
wedi rhoi’r gorau i hyn neu wedi’i addasu er mwyn cynnwys nodiant graffig, nodiant aleatorig, nodiant 
yn seiliedig ar amser a systemau newydd eraill.

• Dylanwadau: Mae llawer o gyfansoddwyr yn defnyddio math arall o gerddoriaeth fel sail ar gyfer eu 
cyfansoddiadau hwy - nodwedd ar ddau o’r gweithiau gosod. Gallai’r rhain amrywio o gerddoriaeth 
ganoloesol i gerddoriaeth heddiw yn ogystal â cherddoriaeth boblogaidd, jazz a cherddoriaeth y byd.
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Bydd y canllaw hwn yn rhoi rhai 
awgrymiadau i chi ar bob un o’r materion 
a restrir uchod.

Arddull - Ble y dylwn ddechrau arni? 

Mae’n syniad da dechrau gyda’r mathau o seiniau 
sydd eisoes yn eich ysbrydoli. Gallwch ddefnyddio 
unrhyw gerddoriaeth rydych yn ei hoffi a gallwch 
gymysgu’r dylanwadau mwyaf annhebygol. 
Edrychwch ar rai o’r cyfuniadau annhebygol o fewn 
rhai o’r gweithiau gosod:

• Techno a Wagner yn Asyla gan Thomas Adès;
• Beethoven a jazz yn Opus California gan Sally 

Beamish;
• Bach, Bax a thango yn tango passacaglia gan 

Andrew Wilson-Dickinson;
• dawns Lladin-Americanaidd a Dwyrain Ewrop, 

Bartók, Ligeti a Bach yn Night Dances gan 
Lynne Plowman.

Rhestr termau:   

 

Lluosedd:   yn awgrymu nifer o wahanol 

ddulliau neu arddulliau, o ran cerddoria-

eth ei hun neu mewn darn cerddorol, yn 

hytrach na dim ond un math o arddull. 

Bu’n nodwedd benodol ar y byd 

Gwrandewch: Mae llawer iawn o gerd-

doriaeth gyfoes ar gael ar y rhyngrwyd 

(ar Spotify ac YouTube), ond gall fod yn 

anodd gwybod ble i ddechrau. Ceisiwch 

edrych ar gyfres ardderchog o broffiliau 

ar gyfer 50 o gyfansoddwyr (gyda dolenni 

i’w cerddoriaeth) a ysgrifennwyd gan Tom 

Service ac a gyflwynwyd ar wefan papur 

newydd y Guardian:  www.theguardian.

com/music/series/a-guide-to-contempo-

rary-classical-music
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A allaf ddefnyddio cerddoriaeth y gorffennol? 

Gallwch, mae pob un o’r cyfansoddwyr uchod (a llawer o gyfansoddwyr eraill) wedi defnyddio 
cerddoriaeth y gorffennol, gan ei chymysgu â’r presennol. Mae hyn yn wahanol i gyfansoddi darn yn 
arddull Glasurol y Gorllewin (fel y byddwch yn ei wneud mewn rhan wahanol o’r maes llafur). Pan 
fyddwch yn cyfansoddi darn yn arddull Glasurol y Gorllewin, mae angen i chi gymhwyso rheolau’r cyfnod 
yn gaeth ato, ond gallai cyfansoddwr cyfoes ddefnyddio syniad, thema neu gyfres o harmonïau clasurol 
a’u defnyddio’n rhydd iawn (er enghraifft, edrychwch ar y ffordd y mae Sally Beamish yn ychwanegu pob 
math o nodau a rhythmau at gerddoriaeth Beethoven, na fyddai wedi cael ei ganiatáu ddau gan mlynedd 
yn ôl). Ond, cofiwch, os ydych yn seilio eich darn ar gerddoriaeth cyfansoddwr arall (neu ddarnau sawl 

cyfansoddwr), dim ond man cychwyn ar gyfer eich cyfansoddiad chi eich hun yw hyn. 

A allaf geisio cyfansoddi cerddoriaeth nad yw’n defnyddio’r gorffennol? 

Dim ond un opsiwn yw defnyddio cerddoriaeth y gorffennol; mae llawer o syniadau eraill bob amser 
i’w darganfod. Os oes gennych syniad newydd ardderchog eich hun ar gyfer darn nad oes unrhyw un 
wedi rhoi cynnig arno o’r blaen, yna ewch amdani. Er enghraifft, efallai yr hoffech gymhwyso syniadau 
y byddech fel arfer yn eu defnyddio mewn pecynnau meddalwedd fel Logic, Cubase neu Ableton at 

gerddoriaeth a gaiff ei hysgrifennu ar gyfer perfformwyr. 

A oes gwahanol systemau i’m helpu i drefnu’r nodau y byddaf yn eu hysgrifennu? 

Bydd angen i chi drefnu eich cerddoriaeth, rhoi ffurf iddi a dod o hyd i’ch systemau eich hun ar gyfer 

trefnu’r nodau y byddwch yn eu rhoi ar bapur. Ceir awgrymiadau yn yr adnodd hwn.
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Alawon, moddau a graddfeydd 

Mae sawl ffordd o gyfansoddi alawon. Yn yr 21ain ganrif, fwy na thebyg na fyddant yn cynnwys cymalau 2 
a 4 bar traddodiadol â diweddebau, ond mae sawl agwedd ar gyfansoddi alawol sy’n hanfodol o hyd, hyd 
yn oed yn y gerddoriaeth gyfoes fwyaf datblygedig.  Bydd gan unrhyw alaw amlin: gall fod ar sawl ffurf, 

ond dylech bob amser ei hystyried wrth gyfansoddi. 

Graddfeydd mwyaf a lleiaf: a oes lle iddynt yng ngherddoriaeth yr 21ain ganrif? 

Mae graddfeydd mwyaf a lleiaf yn iawn, ond mae eu defnyddio gyda harmoni swyddogaethol a 
thrawsgyweiriadau ffurfiol yn fwy addas wrth gyfansoddi yn Arddull Glasurol y Gorllewin. Fodd bynnag, 
mae llawer o gyfansoddwyr yr oes sydd ohoni yn defnyddio cyweiriau mwyaf a lleiaf ac nid oes unrhyw 
reswm pam na ddylech ddod o hyd i’ch ffordd chi eich hun o’u defnyddio ar gyfer llinellau eich alaw. 

Fodd bynnag, mae mathau eraill o foddau neu raddfeydd y gallech fod yn awyddus i roi cynnig arnynt. 

Mathau eraill o raddfeydd a moddau

Dyma rai o’r moddau mwyaf cyffredin. Fel y gwelwch, mae gan bob un ohonynt nodweddion gwahanol 
(h.y. 7fed meddal, 2il meddal, 4ydd llon ac ati); fe’u dewiswyd gan gyfansoddwyr y gorffennol er mwyn 
ysgogi mathau penodol o emosiwn. Maent yn ddefnyddiol o hyd i gyfansoddwyr yr oes sydd ohoni. 

Rhestr termau: Mae Modd yn 

gasgliad o nodau (a gyflwynir 

ar ffurf graddfa) a ddefnyddir i 

ffurfio llinellau alaw (wrth gwrs, 

mae graddfeydd mwyaf a lleiaf 

yn foddau hefyd). 
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Moddau Trawsnodiad Cyfyngedig

Gellir trawsnodi’r moddau uchod i unrhyw radd o’r raddfa, ond ceir hefyd saith modd a ddisgrifiwyd gan 
y cyfansoddwr Ffrengig Olivier Messiaen (1908-92) fel “Moddau Trawsnodiad Cyfyngedig” (Modes of 
Limited Transposition). Yn y moddau hyn, nid oes tonydd ac nid oes gan unrhyw nodyn flaenoriaeth dros 

nodyn arall. Fe’u nodir isod. 

Modd tôn-gyfan

Mae’r modd chwe nodyn hwn yn swnio’n wych i ddechrau, ond ni ddylid ei ddefnyddio ormod; buan y 
daw’r effaith yn undonog a gall fod yn anodd iawn symud oddi wrtho’n effeithiol. Dim ond un trawsnodiad 
a geir (gan ddechrau ar D meddalnod) ac nid oes ganddo ganolbwynt cywair, felly nid oes ots pa nodyn 

y byddech yn dechrau arno. 

Modd octatonig

Caiff y modd Octatonig ei strwythuro gan ddefnyddio tonau a hanner-tonau am yn ail. Nid oes ganddo 

ganolbwynt cywair ychwaith ac mae’n bodoli ar dair ffurf (gan ddechrau ar C, D meddalnod a D). 



© WJEC CBAC Ltd 2016 Adnodd Cyfansoddi CBAC: I mewn i’r 21ain Ganrif Tudalen 8

U2 Uned 5: Cyfansoddi / Opsiwn B: Maes Astudio F (MA F): 
I mewn i’r 21ain Ganrif (1980 - presennol)

Adnodd Cyfansoddi CBAC:  
I mewn i’r 21ain Ganrif

Mae’r pum modd sy’n weddill yn cynnwys celloedd pedwar, pump a chwe nodyn cysylltiol ac mae gan 

bob un ohonynt, ac eithrio’r cyntaf (sy’n cynnwys pedwar trawsnodiad), chwe thrawsnodiad: 
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Moddau jazz 

Mewn jazz, caiff gwahanol fathau o raddfeydd (neu foddau) eu defnyddio’n rheolaidd i addurno ac i 
gyfansoddi alawon. Fe’u defnyddir yn aml gan gyfansoddwyr sy’n gweithio y tu allan i faes jazz. Dyma un 

a ddefnyddiwyd yn 2il symudiad Night Dances gan Lynne Plowman:

Beth y gallaf ei wneud â moddau? 

Gallwch ddefnyddio unrhyw rai o’r moddau uchod fel sail ar gyfer cyfansoddi llinellau alawol a gallwch 
hefyd ffurfio harmonïau o’r moddau hyn. Drwy ddefnyddio dim ond y nodau yn y moddau wrth gyfansoddi 
eich harmonïau, byddwch yn creu harmonïau a dilyniadau na fyddech fel arall o bosibl wedi meddwl 
amdanynt. Er enghraifft, os byddwch yn defnyddio’r raddfa octatonig gan ddechrau ar C, dim ond y 

triadau canlynol a gewch: 

Hefyd, nid oes unrhyw reswm pam na ddylech gyfuno harmonïau o un modd â harmonïau o fodd arall. 

Arbrofwch er mwyn gweld pa seiniau y gallwch eu creu. 
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Cyfresiaeth

Defnyddiwyd cyfresiaeth ar ryw ffurf neu’i gilydd gan y rhan fwyaf o gyfansoddwyr o’r 1940au hyd at y 
1970au. Mae ei dylanwad yn cael effaith sylweddol o hyd ar y ffordd y mae cyfansoddwyr yn ystyried 
trin nodau a llinellau alawol. Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar ei defnyddio, efallai y byddwch 
yn mwynhau arbrofi a chanfod sut mae’n gweithio. Mae sawl un o’r gweithiau gosod yn defnyddio 
agweddau ar gyfresiaeth, er nad yn yr ystyr caeth y byddai Schoenberg wedi’i roi iddi (gweler isod). 

Dyma hanfodion y dechneg. 

Cyfresiaeth: hanfodion 

Cyflwynwyd cyfresiaeth fel dull cyfansoddi am y tro cyntaf gan y cyfansoddwr o Awstria, Arnold 
Schoenberg (1874-1951) yn yr 1920au. Roedd Schoenberg yn cyfansoddi math o gerddoriaeth a oedd 
mor gromatig fel na ellid ei chynnwys bellach o fewn yr hen system o gyweiriau mwyaf a lleiaf (cyfeirir 
ati’n aml fel cerddoriaeth ddigywair): darparodd cyfresiaeth ffordd newydd o gyfansoddi. Cyfeirir ati 

weithiau fel cerddoriaeth 12-nodyn. Dyma’r rheolau sylfaenol sy’n llywodraethu’r system. 

• Mae cyfresiaeth ar ei ffurf buraf yn defnyddio pob un o 12 nodyn y raddfa gromatig (er enghraifft, C, 
C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B). Heb ddyblygu nac ailadrodd unrhyw rai o’r nodau hyn, gellir eu 
trefnu yn gyfres o 12 nodyn, mewn unrhyw drefn a ddymunir gennych. Dyma res gan y cyfansoddwr 
Anton Webern (1883-1945):

• Yr alaw 12-nodyn hon yw’r sail ar gyfer y cyfansoddiad cyfan. Dyma’r sail ar gyfer yr holl alawon, 
y cordiau, y lleisiau mewnol a’r cyfeiliant; gallwch ddefnyddio’r nodau mewn unrhyw wythfed a 
ddymunwch (gelwir hyn weithiau’n ddadleoli wythfed).
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• Dyma enghraifft o’r rhes wedi’i threfnu’n alaw a chyfeiliant (mae nodau 1-6 yn ffurfio’r llaw chwith a 
7-12 yw’r alaw). 

• Un o’r prif reolau yw bod yn rhaid cynnal y drefn y bydd y 12 nodyn yn ymddangos ynddi yn y rhes 
bob amser; ni ellir ailadrodd unrhyw nodyn yn y gyfres nes bod pob un o’r 12 nodyn wedi’u clywed. 
Mae’r enghraifft uchod yn dangos sut y gellir “ymestyn” y rheolau hyn. Mae nodau 1-6 yn y llaw 
chwith a chlywir 7-12 ar yr un pryd yn y llaw dde. 

 
• Gellir trawsnodi’r alaw 12-nodyn, sy’n golygu y gellir creu 11 trawsnodiad. 

• Gellir hefyd ei chwarae am yn ôl (ôl-redol), ar ffurf gwrthdro a gellir chwarae’r gwrthdro am yn ôl 
hefyd (gwrthdro ôl-redol). Gellir hefyd trawsnodi’r tair fersiwn arall hyn o’r alaw 12-nodyn, gan roi 11 
trawsnodiad posibl arall yr un. Mae hyn yn rhoi dewis o 48 fersiwn o’r alaw 12-nodyn i ni ddewis o’u 
plith a symud rhyngddynt.  

• Mae’r math o alaw 12-nodyn y byddwch yn ei ysgrifennu yn bwysig iawn, oherwydd bydd yn diffinio 
cymeriad a byd emosiynol y gerddoriaeth a gyfansoddir. Er enghraifft, mae’r alaw 12-nodyn a nodir 
uchod wedi’i nodweddu gan 3yddau a hanner tonau a bydd y rhain yn awgrymu math penodol o 
awyrgylch.   

• Mae’r alaw 12-nodyn ganlynol (sy’n sail i Concerto Alban Berg i’r Feiolin yn 1935) wedi rhyng-gysylltu 
cordiau mwyaf a lleiaf (G leiaf, D fwyaf, A leiaf, E fwyaf) ynghyd â graddfa tôn lawn ar y diwedd. Nid 
yw hyn yn cynhyrchu cerddoriaeth fwyaf/leiaf traddodiadol, ond mae’n awgrymu’r byd hwnnw. 
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• Gellir mynegi cyfyngau mewn rhes mewn sawl ffordd; gall 2il leiaf hefyd fod yn 7fed fwyaf, gall 
trydydd mwyaf fod yn 6ed leiaf ac ati. 

Defnyddio cyfresiaeth 

Newidiodd cyfresiaeth y ffordd yr oedd cyfansoddwyr yn meddwl gan eu tywys i drefnu cerddoriaeth 
mewn ffordd systematig iawn. Ond mae cyfansoddwyr wedi newid ac wedi addasu sawl agwedd ar gy-
fresiaeth draddodiadol er mwyn diwallu eu hanghenion eu hunain. 

Mae cyfresiaeth sy’n defnyddio pob un o ddeuddeg nodyn y raddfa gromatig yn naturiol yn gromatig, 
ond gallai rhes gynnwys unrhyw nifer o nodau. Er enghraifft, dim ond 5 a ddefnyddir gan Stravinsky yn ei 

waith In Memoriam Dylan Thomas (1954):

Mae rhai cyfansoddwyr yn ailadrodd nodau sawl gwaith mewn rhes. Dyma Peter Maxwell 

Davies yn defnyddio rhes 19-nodyn yn ei waith Second Taverner Fantasia:
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• nid oes o reidrwydd angen cyflwyno’r rhesi ar ffurf gwrthdro, eu defnyddio’n ôl-redol na chyflwyno 
gwrthdro ôl-redol;  

• gellir ychwanegu nodau addurniadol at res (fel yn tango passacaglia gan Andrew Wilson-Dickson - y 
nodau sydd wedi’u huwcholeuo yw’r brif res neu, yn yr achos hwn, grwndfas gan Bach): 

 

• gellir defnyddio’r syniad o ddefnyddio rhes 12-nodyn yn gymharol rydd - yn Ariel gan Rhian Samuel, 
mae’r deg bar agoriadol yn ailadrodd a chyflwyno nodau’n rhydd nes bod pob nodyn ond un o’r 12 
wedi’u cyflwyno - dim ond ar ddiwedd yr adran agoriadol y clywir y nodyn coll (D). 

• nid oes angen cadw trefn wreiddiol y nodau o reidrwydd - gellir eu had-drefnu’n reddfol neu eu had-
drefnu’n systematig. (Gweler ‘Cylchdroeon’ isod); 

• gellir hefyd cyfresu agweddau eraill ar y gerddoriaeth: rhythm, dynameg, offeryniaeth neu hyd yn oed 

y strwythur cyfan (gweler ‘Cyfresiaeth Lwyr’).

Technegau cyfresol
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Mae sawl ffordd y gellir defnyddio cyfresiaeth; awgrymir rhai technegau sylfaenol isod. Gallwch addasu’r 

syniadau hyn ar gyfer agweddau eraill ar eich cyfansoddiadau os dymunwch. 

Cylchdroeon

Mae rhai cyfansoddwyr yn awyddus i osgoi undonedd defnyddio nodau yn yr un drefn. Gelwir un ffordd o 
osgoi hyn yn gylchdro. Edrychwch ar y rhesi o nodau yn yr enghraifft isod o Movements gan Stravinsky 
(1959). Mae’r rhes wedi’i rhannu’n ddwy adran (nodau 1-6 a 7-12). Fe welwch bob tro y caiff y rhes ei 
hailadrodd, y caiff y nodyn cyntaf a’r seithfed nodyn eu symud i ddiwedd y rhes er mwyn amrywio’r drefn 

yn barhaus. 

.
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Cyfresiaeth lwyr 

Nid oes yn rhaid i chi gyfyngu eich defnydd o gyfresiaeth i drawiau, ond gallwch ei chymhwyso 

hefyd at rythmau, dynameg a hyd yn oed strwythur cyffredinol eich darn (defnyddiwyd 

y dechneg hon am y tro cyntaf gan Olivier Messiaen).  Fe’i gelwir yn ‘Gyfresiaeth Lwyr’ 

(‘Cyfresiaeth Annatod’ weithiau hefyd). Dyma enghraifft o res 7-nodyn sy’n cynnwys dynameg a 

gwerthoedd nodau: ceir 7 gwerth gwahanol o nodau sy’n amrywio o 1 cwafer i 7 a 7 gwahanol 

fath o ddynameg. 

  

Gellir cymhwyso hyn hefyd at strwythur cyffredinol eich darn. Er enghraifft: 

• Gallai’r darn adlewyrchu’r rhes drwy gynnwys 7 adran; 
• Byddai pob nodyn yn y rhes yn gweithredu fel y prif ganolbwynt tonyddol ar gyfer pob un o’r 7 adran; 
• Gellid ehangu hyd y nodau i weithredu fel y cyfrannau cyffredinol ar gyfer pob un o’r adrannau; 
• Gallai’r ddynameg weithredu fel arwydd cyffredinol o gymeriad adran (tawel, cryf iawn ac ati). 
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Gweithgaredd

Mae sawl ffordd y gallwch ysgrifennu llinellau alawol. Beth am roi cynnig ar weithio gyda 

rhai o’r syniadau isod? 

Lluniwch syniad alawol a’i rannu ymhlith yr offerynnau rydych yn eu defnyddio. Edrychwch ar y 
ffordd y mae Rhian Samuel yn rhannu cyfres o grwpiau o 2 neu 3 nodyn yn chwareus rhwng y 
ffliwt a’r piano yn 10 bar agoriadol Ariel (ac yn ddiweddarach hefyd yn y gwaith). 

Rhowch gynnig ar y syniad o gyfansoddi llinell o gerddoriaeth heb unrhyw harmoni o gwbl - gel-
lid gwneud hynny drwy ddefnyddio technegau cyfresol neu gallech hyd yn oed gyfansoddi llinell 
ddeiatonig syml (neu linell gan ddefnyddio rhai o’r moddau a ddisgrifir yn yr adran “Alaw”). Gellid 
ei hategu gan bedalau neu drwy ychwanegu nodau eraill o bryd i’w gilydd - edrychwch ar yr hyn a 
wna Lynne Plowman yn symudiad olaf Night Dances.

Os oes gennych sawl offeryn i law, gallech ddyblu’r llinell, gan bob amser newid y gwead er mwyn 
sicrhau ei fod yn creu lliwiau newydd yn barhaus fel y gwna Adès yn Ecstasio (barrau 25-40).
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Harmoni a Chyweiredd

Yn yr 21ain ganrif, nid oes unrhyw ddau gyfansoddwr bellach yn defnyddio harmoni yn yr un ffordd. Yn 
y gweithiau gosod gan gyfansoddwyr cyfoes, fe welwch agweddau gwahanol iawn tuag at ddefnyddio 

harmoni.  

Ffyrdd eraill o ystyried harmoni

Er y bydd cyfansoddwyr cyfoes o bosibl yn defnyddio cordiau mwyaf / lleiaf traddodiadol, 7fedau a 
harmonïau eraill tebyg, anaml y byddant yn defnyddio rheolau harmoni clasurol. Er enghraifft, edrychwch 
ar farrau 116-23 o Ecstasio Adès (isod): ar yr wyneb, mae’r harmoni yn ymddangos yn gymharol syml a 
hyd yn oed yn draddodiadol, ond edrychwch yn agosach. 

  
• Yn aml ceir 5edau moel heb 3yddau; 
• Clywir cordiau cyffredin wrth ymyl cordiau’r 4ydd (cordiau sy’n cynnwys 4yddau arosod); 
• Mae’r cyweiredd yn symud o amgylch, heb y gwaith paratoi sydd ei angen fel arfer mewn  

cerddoriaeth draddodiadol. 

Mae Adès yn cymysgu cordiau cyffredin â chordiau’r 4ydd. Gallai hyn oll swnio’n ddryslyd iawn, ond caiff 
yr effaith ei barnu’n ofalus ac mae’n nodweddiadol o’r darn cyfan. Y peth pwysig am harmoni yw bod 
yn gyson wrth ei ddefnyddio. Isod ceir rhai syniadau am wahanol ffyrdd y gallwch lunio’r cordiau i’w 

defnyddio yn eich cyfansoddiadau. 
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Cordiau mwyaf a lleiaf mewn cyd-destun anhraddodiadol 

Mae’r gweithiau gosod cyfoes yn cynnwys digon o gordiau mwyaf a lleiaf (ac amrywiol fathau o 

7fed) ond wedi’u defnyddio’n aml mewn ffyrdd anghyfarwydd neu wedi’u cyfuno â nodau eraill. 

Edrychwch ar yr enghreifftiau canlynol: 

• Yn Ariel (gweler barrau 10-12, rhan y piano), mae gan Rhian Samuel gyfres glir o gordiau mwyaf a 
lleiaf (B meddalnod fwyaf, G fwyaf, F fwyaf, E leiaf, A leiaf ac E leiaf) yr ychwanegir un nodyn 
ychwanegol atynt, hanner tôn ar wahân i un o’r nodau eraill yn y cord, gan gynhyrchu ansawdd tôn 
llym a chras.  
  

 

• Yn ail symudiad Night Dances (gweler barrau 11-19), mae Lynne Plowman yn defnyddio cordiau 
yn y piano sy’n cynnwys amrywiol fathau o 7fedau, cordiau cyffredin ac appoggiaturas diadfer gan 
gynhyrchu harmoni cudd meddal a dirgel.   

• Mae adran gyntaf gyfan (barrau 1-29) Boardwalk gan Sally Beamish (o Opus California) yn cynnwys 
cordiau cyffredin, 7fedau ac appoggiaturas diadfer y mae’n ychwanegu nodau pellach atynt yma ac 

acw.
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Cordiau deugywair

Rhywbeth a gaiff ei awgrymu ym mhob un o’r enghreifftiau uchod, fwy neu lai, yw’r defnydd o 
ddeugyweiredd. Mae hyn yn digwydd pan fydd cyfansoddwr yn cyfansoddi gan ddefnyddio cordiau 
o ddau wahanol gywair ar yr un pryd neu’n eu cyfuno. Un o’r enghreifftiau enwocaf o hyn yw’r cord 

deugywair o Petrouchka gan Stravinsky (1911) sy’n cyfuno cordiau C fwyaf ac F llonnod fwyaf:

Enghraifft arall yw’r cord enwog a gaiff ei ailadrodd o Ran 1 The Rite of Spring gan Stravinsky (1913), 

sy’n cyfuno cordiau 7fed E meddalnod fwyaf ac F meddalnod fwyaf:

Er bod yr enghreifftiau hyn yn deillio o dros ganrif yn ôl, caiff y math hwn o harmoni ei ddefnyddio’n aml o 
hyd yn llawer o’r gweithiau gosod. 
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Harmoni nodau gwyn 

Cyfeirir at “harmoni nodau gwyn” weithiau hefyd fel ‘pandiadonedd’. Mae’n digwydd pan gaiff holl nodau 
unrhyw raddfa fwyaf neu leiaf eu cyfuno’n rhydd heb yr adferiadau na’r dilyniadau cordiau confensiynol 
arferol (mewn ffordd led-wrthbwyntiol weithiau). Fodd bynnag, ceir ymdeimlad cryf o gyweiredd o hyd 
gan nad oes unrhyw nodau cromatig. Edrychwch ar yr ail symudiad o Night Dances (gweler barrau 11-
19) lle mae Lynne Plowman yn defnyddio’r math hwn o harmoni. 

• Mae’r gerddoriaeth yn seiliedig ar C fwyaf / A leiaf; 
• mae’r bas yn pwysleisio tonydd a llywydd y ddau gywair yn gryf sy’n helpu i roi ffocws i’r harmoni 

uwch ei ben; 
• mae’r nodau uwchben yn anos i’w henwi o ran yr harmoni traddodiadol ond maent oll yn seiliedig ar 

nodau ‘gwyn’ y ddau gywair hynny, gan gynhyrchu cyfres o anghyseineddau meddal nas paratowyd 
ac nas adferwyd.

Cordiau’r pedwerydd

Er bod harmoni traddodiadol yn tyfu allan o gordiau 3yddau arosod, gwelwyd symudiad tuag at lunio 
cordiau gan ddefnyddio 4yddau arosod am ran helaeth o’r ganrif ddiwethaf. Mae’r rhain yn cynhyrchu 
sain oerach a fwy llym. 

• Gellir llunio cordiau hefyd drwy arosod 5edau; 
• Gellir cyflwyno cyfyngau eraill (gan gynnwys 4yddau estynedig, neu hyd yn oed 3yddau ac 2iliau) yn 

y cordiau er mwyn meddalu eu heffaith lem; 
• Nid oes unrhyw gyfyngiad ar nifer y nodau y gellir eu cynnwys mewn cord o’r fath; 
• Gellir gwrth-droi cordiau’r pedwerydd a’u hail-leisio mewn sawl ffordd heblaw gosod 4yddau ar ben ei 

gilydd. Er enghraifft: 
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Cordiau clwstwr 

Mae cordiau clwstwr yn cynnwys tri nodyn cyfagos neu fwy wedi’u gwahanu gan hanner tôn. Mewn 
cerddoriaeth rythmig iawn (yn arbennig ar offerynnau fel y piano) neu mewn cerddoriaeth dawel lle mae’r 
pwyslais ar wead (er enghraifft, gan ddefnyddio offerynnau llinynnol), maent yn effeithiol iawn. Maent yn 
gordiau anghyseiniol heb adferiadau, nas ceir mewn harmoni swyddogaethol ac er mwyn eu defnyddio’n 

effeithiol, rhaid i’r cyfansoddwr eu defnyddio’n ofalus. Dyma enghraifft: 

 
O bryd i’w gilydd, mae cordiau clwstwr yn diystyru nodiant confensiynol, fel arfer pan fydd cyfansoddwr 

yn awyddus i bob nodyn o fewn amrediad penodol gael ei chwarae: 
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Harmoni statig

Mewn harmoni traddodiadol, mae ymdeimlad o symud ymlaen a dilyniad yn hanfodol, ond ers cyfnod 
Debussy, cafodd cyfansoddwyr eu denu i harmoni nad yw’n ymddangos fel petai’n symud ymlaen neu 
sydd wedi’i wreiddio yn y fan a’r lle. Mae hyn yn aml yn esgor ar ymdeimlad o lonyddwch neu ddiffyg 
amser, ond mae hefyd yn effeithiol iawn mewn cerddoriaeth sy’n symud yn gyflym. Yn ystod yr 21ain 
ganrif, mae’r defnydd ohono ymhlith cyfansoddwyr wedi cynyddu; rydym yn aml yn clywed cerddoriaeth 
sy’n statig o ran yr harmoni neu sydd ond yn symud yn araf iawn. Fe’i ceir yn aml mewn minimaliaeth 
(er enghraifft, Steve Reich a Philip Glass) ac mae’n nodwedd ar un o weithiau cerddorfaol mwyaf 
dylanwadol America yn ystod y blynyddoedd diwethaf, Becoming Ocean gan John Luther Adams (2013). 

• Ceir sawl enghraifft o harmoni statig yng ngherddoriaeth y cyfansoddwr Pwyleg Witold Lutosławski 
(1913-94) lle mae’n aml yn defnyddio cord sy’n cynnwys llawer o nodau wedi’u dosbarthu fel ostinati 
sy’n symud yn gyflym ymhlith yr offerynnau. Gall y canlyniad fod yn gyffrous iawn, ond heb unrhyw 
ymdeimlad o symud ymlaen, bron fel petaech wedi’ch gwreiddio yn y fan a’r lle yng nghanol traffordd 
gyda’r cerbydau yn symud o’ch amgylch yn gyflym iawn. Er mwyn cael enghreifftiau o gerddoriaeth 
statig sy’n symud yn gyflym ac yn araf, gwrandewch ar Chain 2  gan Lutoslawski (1984).  

• Ceir harmoni statig hefyd yn symudiad cyntaf Night Dances gan Lynne Plowman. Mae barrau 17-50 
a 104-39 yn symud yn gyflym, ond gwrandewch ar sut mae’r bas, yn rhan y piano, yn defnyddio’r un 
dau neu dri thraw ond mai dim ond ychydig o wahanol gordiau a ddefnyddir gan y llaw dde. Darperir 
yr ymdeimlad o symud ymlaen gan y rhythm a’r llinell alawol yn y ffliwt.  

• Mae Thomas Adès hefyd yn defnyddio elfennau statig yn Ecstasio drwy nodau pedal hir yr ailadroddir 
darnau byr uwch eu pen - gweler yn arbennig farrau 25-40 neu 149-172.  

Er bod y defnydd o harmoni neu draw statig i’w glywed yn aml mewn cerddoriaeth gyfoes, dylech 
sicrhau na chaiff eich darn cyfan ei seilio ar y syniadau hyn. Dylent fod yn un o blith llawer o dechnegau 
gwahanol y byddwch o bosibl yn eu defnyddio yn eich darnau. 
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Harmoni mewn cerddoriaeth gyfresol 

Mae cysylltiad rhwng harmoni cyfresol â’r hyn a drafodwyd eisoes, ond mae’n deillio o’r ffordd 

y caiff y rhesi sylfaenol eu llunio. Gan ddibynnu ar y ffordd y caiff rhes ei thrin, gall gynhyrchu 

harmoni mewn unrhyw arddull sydd ei hangen. Ystyriwch y rhes hon: 

 
Os caiff nodau 1-3, 4-6, 7-9 a 10-12 eu cyflwyno ar ffurf fertigol, cynhyrchir y pedwar cord cyffredin 
canlynol: 

 
Fodd bynnag, nid oes yn rhaid i’r rhesi o reidrwydd ddilyn trefn 1-12 a gellir eu rhannu mewn ffyrdd eraill. 
Os caiff nodau 1, 4, 7, 10 a 2, 5, 8, 11 a 3, 6, 9, 12 eu cyflwyno fel tri chord 4-nodyn, cynhyrchir y gyfres 
wahanol iawn hon o dri harmoni anghyseiniol cyfoethog:
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Harmoni sbectrol 

Gelwir math newydd o harmoni a ddaeth i’r amlwg ledled Ewrop yn ystod y deugain mlynedd 

diwethaf yn Sbectroliaeth. 

• Dechreuodd y dull cyfansoddi sbectrol yn Ffrainc ar ddechrau’r 1970au gyda chyfansoddwyr 
megis Gérard Grisey (1946-98) a Tristan Murail (ganed 1947) yn uno’r seiniau a ddefnyddir mewn 
cerddoriaeth electronig ac offerynnau traddodiadol. 

• Caiff cerddoriaeth sbectrol  ei chreu drwy ddadansoddi sbectra sain, wedi’u trosi’n nodiant 
traddodiadol gyda’r traw wedi’i dalgrynnu i’r chwarter tôn neu hyd yn oed yr wythfed tôn agosaf - gan 
rannu’r wythfed yn 24 neu 48 traw ar wahân, yn hytrach na’r deuddeg arferol ar gyfer cerddoriaeth y 
Gorllewin.  

• Mae’r term “cerddoriaeth sbectrol” bellach yn cwmpasu unrhyw gerddoriaeth sy’n defnyddio 
soniaredd (mewn bracedi ar ol y gair) fel elfen bwysig o strwythur neu iaith gerddorol. 

Gwrandewch

Gwaith cerddorfaol mewn dwy ran yw Du cristal …à fumée (O grisial i fwg) gan y cyfansoddwr o’r Ffindir 
Kaija Saariaho (ganed 1952). Gwrandewch ar y saith munud cyntaf er mwyn clywed sut mae’n defnyddio 
harmoni sbectrol. 

• Mewn cerddoriaeth sbectrol, mae’r harmoni yn newid yn araf iawn.  

• Daw’r rhan fwyaf o’r hyn a glywch yn Du cristal o’r cord cloch agoriadol: am y cyfnod cyntaf o tua 
saith munud, dim ond y cord hwn sy’n amlwg.  
 

• Mae’r offeryniaeth yn newid yn gyson gan dynnu sylw at rai rhannau penodol o’r cord, eu dadelfennu 
a’u rhoi o dan chwyddwydr: mae fel petaem y tu mewn i’r cord, yn symud o amgylch ac yn edrych ar 
ei holl fanylion. 
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Gwead a Seinlawnder
 
Ar gyfer llawer o gyfansoddwyr cyfoes, mae creu gweadau gan ddefnyddio lliw offerynnol yn agwedd 
bwysig ar gyfansoddi. Gellir defnyddio gwead mewn sawl gwahanol ffurf: 

• Gall gwead addurno syniad syml iawn. Yn symudiad Ecstasio Asyla gan Adès (barrau 116-48), caiff 
harmonïau bloc syml (un fesul bar) eu haddurno â gwead cerddorfaol amlhaenog cymhleth, gan 
symud y gerddoriaeth yn ei blaen a rhoi egni iddi.  

• Gellir defnyddio gwead er mwyn gwneud i gord syml a gaiff ei ailadrodd swnio’n rhyfedd ac yn 
etheraidd, fel ym marrau 32-39 o symudiad olaf Opus California gan Sally Beamish lle mae tri 
offeryn llinynnol yn chwarae mewn harmonigau yn erbyn pizzicato isel. (gweler ‘Cyfansoddi ar gyfer 
Offerynnau a Lleisiau yn yr 21ain Ganrif’ am ragor o fanylion am harmonigau). 

Gellir defnyddio gwead hefyd i greu cerddoriaeth y mae ei phŵer yn deillio’n llwyr o’r broses o ddatblygu 
gweadau. Mae sawl darn clasurol wedi cael dylanwad pwysig ar gyfansoddwyr cyfoes. Gwrandewch ar 
y Galarnad i Ddioddefwyr Hiroshima (1960) gan y cyfansoddwr Pwyleg, Krzysztof Penderecki (ganed 
1933). Yma caiff pŵer y gerddoriaeth ei gyfleu fwy neu lai’n llwyr drwy weadau anarferol ac effeithiau 
llinynnol (yn debyg mewn rhannau i’r gerddoriaeth “gawod” enwog gan Bernard Hermann yn ffilm 
Alfred Hitchcock, Psycho). I gael rhagor o fanylion am wahanol effeithiau, gweler ‘Cyfansoddi ar gyfer 
Offerynnau a Lleisiau yn yr 21ain Ganrif’. 

Ffurfiau 

Fframweithiau yw ffurfiau i gefnogi eich syniadau a’ch helpu i roi siâp a chydlyniad iddynt. Mae llawer o 
gyfansoddwyr cyfoes yn dyfeisio eu ffurfiau eu hunain er mwyn gweddu i’r gerddoriaeth y maent yn ei 
chyfansoddi, ond hyd yn oed wrth ddefnyddio’r technegau mwyaf cyfoes, mae’n werth cofio bod y ffurfiau 
mwyaf pwerus a chydlynol yn aml yn syml iawn. 
 
• Ar ei lefel fwyaf sylfaenol, bydd darn fel arfer wedi’i rannu’n adrannau; 
• Mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, mae’n bosibl y bydd rhai o’r adrannau yn ailadrodd cerddoriaeth a 

glywyd eisoes; 
• Ni waeth pa mor gymhleth yw eich cerddoriaeth, dylech bob amser geisio ei chynnwys o fewn siâp 

cyffredinol syml. 
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A ellir addasu ffurfiau traddodiadol i gerddoriaeth yn yr 21ain ganrif? 

Mae llawer o ddarnau cyfoes yn seiliedig ar ffurfiau a fu’n amlwg ers cannoedd o flynyddoedd: 

• syniadau syml fel ffurfiau ABA (fel yn symudiad cyntaf Opus California gan Sally Beamish);
• ffurf sonata (symudiad olaf Opus California);
• passacaglia (tango passacaglia gan Andrew Wilson-Dickson); 
• ffurfiau ABAB (symudiad cyntaf ac ail symudiad Night Dances gan Lynne Plowman). 

Ym mhob achos, mae’r cyfansoddwyr hyn wedi dod o hyd i ffyrdd newydd a diddorol o addasu hen 
ffurfiau, gan eu defnyddio mewn ffordd hyblyg iawn fel man cychwyn ar gyfer rhywbeth newydd. 
Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi gydymffurfio â’r rheolau gyda’r ffurfiau mwy traddodiadol, fel 
petaech yn ysgrifennu yn arddull Glasurol y Gorllewin. 

Isod ceir rhai awgrymiadau am sut mae cyfansoddwyr y gweithiau gosod wedi defnyddio ffurf: 

Ailadrodd fel ffurf: Thomas Adès

Yn Ecstasio (o Asyla), mae’r ffurf yn defnyddio techneg ailadrodd - nodwedd bwerus o fewn cerddoriaeth 
ddawns gyfoes. 

• Mae’r darn yn seiliedig ar ailadroddiadau 8-bar rheolaidd; 
• Nid yw’r ailadroddiadau byth yn union yr un peth; Mae Adès bob amser yn ychwanegu rhywbeth 

atynt neu’n eu newid;
• Yn yr adran gyntaf (hyd at far 115), mae Adès yn cynnal y diddordeb drwy ddatblygu llinell alawol 

unsain yn raddol, gan ychwanegu ychydig o nodau neu fanylion ychwanegol bob tro;
• Mae’n osgoi’r undonedd sy’n gysylltiedig ag ailadrodd drwy gynnwys trawsacennu ac afreoleidd-dra 

rhythmig o fewn y llinell unsain a daw’r ailadroddiad 8-bar i ben bob tro, fwy neu lai, drwy fyrhau’r bar 
olaf i rywbeth fel bar 7/8.  

• Noder sut mae Adès yn rheoli siâp mawr y gerddoriaeth drwy gynyddu’r egni yn raddol i greu tri 
uchafbwynt mawr. 
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Old wine in new bottles: Sally Beamish

Yn Opus California, mae Sally Beamish wedi cyfansoddi darn cwbl newydd gan ddefnyddio darnau o 
bedwarawd llinynnol gan Beethoven (symudiad cyntaf Op.18, Rhif 4). Er bod hyn o bosibl yn swnio fel 
opsiwn hawdd, mae ei symudiad cyntaf cyfan sy’n 68 o farrau yn seiliedig ar ddim ond pedwar bar o 
agoriad pedwarawd Beethoven (gweler yr enghraifft ar dudalen 28).  

• rhoddir gwerthoedd cwbl newydd i’r harmonïau o farrau 1-4 o’r pedwarawd gwreiddiol, yn seiliedig ar 
jazz;  

• mae ailadrodd amrywiol yn bwysig (fel yng ngwaith Adès) wrth ehangu’r rhan wreiddiol yn ddarn 
cyfan hirach;   

• daw’r gerddoriaeth i’r amlwg o’r cordiau a rhan o’r alaw uwch eu pennau. Caiff y cordiau a’r alaw eu 
gwahanu’n ddau syniad sy’n rhyngweithio ac yn “siarad” â’i gilydd. 

Creu stori – Rhian Samuel a Lynne Plowman

Mae llawer o gyfansoddwyr yn defnyddio cerddoriaeth i ddarlunio ac adrodd straeon. Yn Ariel, mae 
Rhian Samuel yn rhoi dwy hunaniaeth i’r ffliwt a’r piano: 

• Mae’r ffliwt yn ddigymell ac yn llawn mynegiant, nid yw’n ystyriol o deimladau eraill (fel y piano) ac 
mae’n rhuthro’n bendramwnwgl i mewn i sefyllfaoedd heb ystyried y canlyniadau. 

• Mae’r piano, sy’n fythol-amyneddgar, yn rhoi cynnig ar bopeth i geisio ymuno â’r ffliwt, ond mae’r 
sefyllfa yn mynd yn drech nag ef weithiau.

Yn Night Dances gan Lynne Plowman, nid oes cymaint o stori ond yn hytrach, ceir cyfres o atmosfferau 
yn seiliedig ar wahanol adegau o’r nos, o ddawns wyllt, feddwol gyda’r nos, drwy broses raddol o 
ryddhau’r egni, i gwsg ei hun. Daw siâp strwythurol mawr i’r amlwg wrth iddo symud o gerddoriaeth 
rythmig egnïol drwy awyrgylch arafach, chwerw-felys ar sail cerddoriaeth ‘blues’ i gwsg ei hun. 
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Mae hyn yn ffordd ardderchog o greu eich ffurf eich hun a bydd manylion y stori yn aml yn awgrymu 
themâu a syniadau cerddorol. 

Ond mae angen i chi gynllunio’n ofalus neu gall y gerddoriaeth ddod yn anghydlynus ac yn ddi-siâp. 

Rhai awgrymiadau ar greu ffurf naratif 

• Dylech osgoi dilyn y stori yn rhy llythrennol; gan anelu yn lle hynny at gyfleu ei hawyrgylch, ei chym-
eriadau a dim ond un neu ddau ddigwyddiad allweddol.  

• Dewiswch rai o’r cymeriadau allweddol a rhowch themâu cyferbyniol iddynt. Os oes themâu eraill 
arbennig o amlwg yn y stori (er enghraifft, lleoliad neu emosiwn penodol), efallai yr hoffech roi eu 
themâu neu eu hadrannau eu hunain iddynt. 

• Gallech hefyd ystyried rhoi cyweiriau cyferbyniol, canolbwyntiau tonyddol neu weadau penodol i gy-
meriadau, lleoliadau neu emosiynau. 

Taith o amgylch mathau eraill o gerddoriaeth – Andrew Wilson-Dickson

Mae Andrew Wilson-Dickson yn creu ffurf gan symud drwy wahanol arddulliau cerddorol. Mae ei 
ddarn tango passacaglia yn symud yn raddol o fyd Bach yn y ddeunawfed ganrif drwy gyfansoddwyr 
rhamantaidd, megis Arnold Bax, i fyd y tango yng nghanolbwynt y darn. Mae’n sicrhau ffurf a chydlyniad 
i’r syniad gwyllt hwn drwy seilio’r gwaith cyfan ar thema gan Bach. Mae’r thema bob amser yn bresennol 
yn y gerddoriaeth - weithiau yn y bas, weithiau wedi’i chuddio mewn rhan ganol neu weithiau’n amlwg fel 
y brif alaw uwch ben y gwead.

Gwrandewch:  Dyma sawl clasur diweddar sy’n adrodd stori: Ophelia Dances gan Oliver 

Knussen, These Premises are Alarmed gan Thomas Adès, Orkney Wedding and Sunrise 

gan Peter Maxwell Davies.
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Gweithgaredd

Gan ddefnyddio syniad Andrew Wilson-Dickson fel man cychwyn, dyma rai awgrymiadau 

ar gyfer gwneud rhywbeth tebyg: 

Dewiswch sawl arddull gerddorol y byddech yn hoffi eu defnyddio fel sail ar gyfer eich  
cerddoriaeth eich hun; 

Meddyliwch am y ddrama y gallwch ei chreu o’r ffordd y mae’r arddulliau hyn neu’r mathau hyn o 
gerddoriaeth yn ategu ei gilydd; 

Sicrhewch eich bod wedi meddwl am syniad cerddorol unedig a all gysylltu’r holl wahanol arddul-
liau hyn at ei gilydd - gall fod yn thema sengl y gellir ei thrawsnewid ym mhob un o’r arddulliau 
gwahanol neu’n llinell bas sydd bob amser yn bresennol.  
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Creu eich ffurfiau eich hun 

Mae’r darnau uchod yn awgrymu syniadau y byddech o bosibl yn hoffi eu defnyddio ar gyfer eich darn 
eich hun, ond efallai yr hoffech greu eich ffurf eich hun. Dyma rai brasluniau eraill o syniadau ffurfiol a 
ddefnyddiwyd gan gyfansoddwyr cyfoes.  

Ffurf gadwyn. Cyfansoddodd Lutosławski dri darn o’r enw Cadwyn 1, 2 & 3. Mae’r syniad ffurfiol yn syml 
iawn a gellir ei gymhwyso mewn pob math o ffyrdd: mae un adran (neu syniad) yn dechrau cyn i’r un 
flaenorol ddod i ben. Felly, maent oll yn gorgyffwrdd, gan ffurfio math o gadwyn gerddorol. 

Ffurf moment.  Wedi’i defnyddio am y tro cyntaf gan Karlheinz Stockhausen yn y 1950au a’r 60au, mae 
darnau ar ffurf ‘Moment’ yn cynnwys momentau hunangynhwysol - darnau byr nad ydynt efallai yn para 
mwy na munud ar y mwyaf. Ysgrifennodd Stockhausen y “gall pob moment fod yn annibynnol ac ar yr un 
pryd, gall fod yn gysylltiedig â’r holl fomentau eraill”. 

Cynllunio ffurf eich darn 

Mae cyfansoddwyr wedi mapio siâp eu cerddoriaeth erioed, ond mae llawer o gyfansoddwyr cyfoes 
o’r farn bod tynnu llun neu ddiagram o’u ffurf yn helpu i bennu siâp y darn yn eu meddwl. Honnodd 
Stravinsky mai dyma oedd siâp ei gerddoriaeth: 
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Rhifau 

Bu bob amser gydberthynas rhwng cerddoriaeth a rhifau. Defnyddiodd cyfansoddwyr canoloesol rifau 
a oedd yn cynnwys symbolaeth grefyddol fel sail ar gyfer darnau ac fe’u defnyddiwyd gan Bach yn rhai 
o’i gyfansoddiadau ef. Mae llawer o gyfansoddwyr cyfoes yn defnyddio rhifau er mwyn helpu i gynllunio 
cyfrannau eu cerddoriaeth, cynhyrchu rhythmau neu sefydlu symbolaeth yn y gerddoriaeth. Dyma rai 
ffyrdd y gallwch ddefnyddio rhifau er mwyn eich helpu i gynllunio eich cerddoriaeth. 

Cyfrifo hyd cyfansoddiad 

Mae rhai cyfansoddwyr yn ei chael hi’n ddefnyddiol iawn cyfrifo’n fras hyd eu darn mewn barrau, 
ynghyd ag awgrymiadau o ran ble y bydd adrannau newydd yn dechrau neu y bydd digwyddiadau 
neu uchafbwyntiau penodol yn digwydd. Dyma enghraifft syml iawn o sut y gallech wneud hyn - mae’n 
gymharol hawdd: 

• Os bwriedir i’r darn bara tair munud, mewn amser 4/4 a marc y metronom yw crosiet = 100, yna 
gwyddom y bydd tua 75 o farrau o hyd. Sut? Rhannwch 100 (bpm) â 4 (h.y. barrau o 4/4): sy’n rhoi 
25 bar o 4/4 y funud i ni. 3 x 25 = 75 bar.

• Nawr penderfynwch ar hyd pob adran. Os yw eich darn ar ffurf ABA, yna mae’n bosibl y byddwch 
yn penderfynu pennu hyd o funud yr un i bob adran. Mae hyn yn golygu y bydd tua 25 bar ym mhob 
adran. 

• Eisoes, gallwn weld y bydd yr adran derfynol fwy na thebyg yn ailadroddiad amrywiol o’r adran 
gyntaf, felly bydd angen cyfansoddi 50 bar o gerddoriaeth. Bydd hyn yn eich helpu i gael ymdeimlad 
llawer gwell o gyfeiriad o ran yr hyn rydych yn ei wneud ac i weithio â throsolwg o’r darn cyfan. 
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Defnyddio Adran-Euraid

Gallech ystyried defnyddio cyfrannau ‘Adran Euraid’ i’ch helpu i gynllunio eich cyfansoddiad. Dyfeisiwyd 
yr Adran Euraid, sef cyfran geometregol sy’n rhannu llinell ag ochr hirach ac ochr fyrrach, gan y 
Groegiaid. Mae llawer o wrthrychau naturiol yn cydymffurfio â’r gyfran a ddefnyddiwyd ers canrifoedd 
mewn pensaernïaeth a phaentio. Ers cyfnod Debussy, fe’i cymhwyswyd gan lawer o gyfansoddwyr 
at strwythurau cerddorol. Ond beth yw ei budd ymarferol? Er nad oedd yn ymwybodol ei fod yn ei 
defnyddio, mae uchafbwynt canolog symudiad cyntaf Pumed Symffoni Beethoven yn digwydd fwy neu 
lai’n union ar yr Adran Euraid. Fwy na thebyg y byddech yn awtomatig yn cymhwyso’r un gyfran pe 
byddech yn tynnu llun, dyweder, o goeden. Yn hytrach na gosod y goeden yn union yng nghanol y llun, 
byddech fwy na thebyg yn creu eich llun gyda’r goeden ychydig yn fwy i’r chwith neu i’r dde (sef yr Adran 
Euraid). 

Mae sawl ffordd o ddod o hyd i’r Adran Euraid. Mae llawer o gyfansoddwyr (gan gynnwys Bartók) wedi ei 
chymhwyso gan ddefnyddio rhifau Fibonacci (lle y cyfrifir pob rhif drwy adio’r ddau rif blaenorol: 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55 ac ati) sydd hefyd yn cydymffurfio â’r Adran Euraid. Felly, os byddwch yn cyfansoddi 
darn 34 bar o hyd, bydd yr Adran Euraid naill ai ar ddiwedd bar 21 neu far 13. Edrychwch yn gyflym ar 
symudiad cyntaf Cerddoriaeth i Linynnau, Offerynnau Taro a Selesta (1937) gan Bartók ac fe welwch fod 
yr holl brif adrannau yn dechrau ar ddiwedd barrau 21 a 34 a bod y symudiad cyfan yn 55 bar. 

Tempo, Rhythm a Mesur

Ers perfformio Defod y Gwanwyn gan Stravinsky am y tro cyntaf yn 1913, bu rhythm wrth wraidd 
cerddoriaeth gyfoes. Yn ddiau, rhythm yw’r elfen bwysicaf mewn cerddoriaeth; hebddi, ni all symud 
ymlaen. Cyflwynwyd llawer o ddatblygiadau arloesol a thechnegau yn ystod y can mlynedd diwethaf y 
mae cyfansoddwyr yr oes sydd ohoni yn eu cymryd yn ganiataol. Mae’r adran hon yn cyflwyno rhai o’r 
technegau hynny gydag awgrymiadau am sut y gallwch ddefnyddio rhythm yn eich cerddoriaeth. 
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Cynnwys rhythm yng ngherddoriaeth yr 21ain ganrif

Mae sawl ffordd y gallwch symud oddi wrth y syniad confensiynol o drefnu eich syniadau cerddorol yn 
unol â phatrwm cyfyngedig 4/4, 3/4 neu 6/8. Dyma rai ohonynt: 

Rhannu’r curiad yn afreolaidd mewn amser dau

Mae’r holl weithiau gosod cyfoes, fwy neu lai, yn defnyddio amsernodau safonol, ond yn rhannu’r bar yn 
wahanol acennau ac yn cyflwyno pob math o gynilderau rhythmig.

• Un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin yw rhannu’r curiadau yn gwaferau 3 + 3 + 2 fel y gwelir yn y barrau 4/4 
yn symudiad cyntaf Night Dances gan Lynne Plowman (barrau 17-49). Gellir hefyd fynegi’r rhythm 
hwn ar ffurf 3+2+3 neu 2+3+3 mewn bar 4/4. 
 

 

• Mae Sally Beamish yn dadleoli’r curiad yn rheolaidd drwy gydol symudiad cyntaf Opus California 
(Boardwalk) gydag acennau rheolaidd yn cael eu symud yn gyson (gweler yr adran ar ‘Mesur’ yn yr 
adnodd dadansoddi ar gyfer y darn hwn i gael esboniad manwl). 

• Ceir math gwahanol o ddadleoli ym marrau 1-10 Ariel gan Rhian Samuel lle y collir unrhyw synnwyr 
o linell y bar. Mae’r gofod rhwng dechrau pob grŵp o 2 neu 3 nodyn yn y ddau offeryn yn ymestyn yn 
raddol fesul cwafer ac yna’n cau unwaith eto: 2:3:4:5:5:3:3 ac ati.
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Amsernodau anarferol 

Ceisiwch arbrofi gydag amsernodau mwy anarferol er mwyn gweld beth sy’n digwydd - 5/4, 7/4 neu 5/8 
neu 7/8 er enghraifft. Gelwir y rhain yn amsernodau afreolaidd; fel arfer, maent yn cynnwys cyfuniad o 2 
+ 3 churiad neu 3 + 4.
 

Amsernodau newidiol 

Nid oes yn rhaid i chi aros mewn un amsernod drwy gydol darn. Gall newid amsernod helpu i roi 
llithrigrwydd a rhyddid i’r gerddoriaeth. Dyma rai enghreifftiau:

• Yn y rhan fwyaf o Ecstasio, mae Thomas Adès yn cyfansoddi cyfres o adrannau 8 bar rheolaidd 
mewn 4/4 ond yn addasu pob un ohonynt drwy newid yr amsernod ar ddiwedd pob adran i far 7/8 
(wedi’i gyfansoddi ar ffurf 2/4 + 3/8) neu rywbeth fel 5/8+6/2.

• Mae barrau 1-50 o symudiad cyntaf Night Dances gan Lynne Plowman mewn 4/4 a 3/8 am yn ail, 
gan ychwanegu at yr ymdeimlad o wylltineb y gerddoriaeth. 
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Rhythm adiol

Mae rhythm ychwanegol yn dechneg adnabyddus a geir yng ngwaith Stravinsky. Dewisir cymal bach 
ac fe’i hailadroddir, ond gyda phob ailadroddiad, caiff nodau naill ai eu hychwanegu neu eu tynnu oddi 
wrtho. Ceir enghraifft dda iawn o hyn yn yr adran sy’n dechrau ym mar 84 yn Ecstasio gan Adès:

• Ceir dau gymal am yn ail: yn y chwythbrennau (barrau 84-85) a chymal disgynnol mewn tripledi yn yr 
offerynnau pres (barrau 86-87); 

• Caiff y ddau batrwm am yn ail hyn eu hailadrodd, ond gan newid y rhythmau bob tro drwy adio neu 
dynnu nodau.  

Polyrhythm

Ystyr polyrhythm yw pan gaiff ddau fesur (neu amsernod) gwahanol eu chwarae ar yr un pryd. Enghraifft 
syml iawn fyddai dau guriad yn erbyn tri neu bedwar yn erbyn pump. Defnyddir y ddyfais yn Ecstasio gan 
Adès ac yn Ariel gan Rhian Samuel. 

• Yn Ecstasio, mae Adès yn cyfansoddi sawl darn polyrhythmig cymhleth iawn. Ym mar 111, ceir 8 bar 
o 4/4 syml yn y drwm bas gyda chyfres wahanol o fesurau newidiol yn ei erbyn gan chwythbrennau, 
offerynnau pres a thraw sy’n pasio drwy 2/4, 3/8, 2/6, 4/4, 2/4, 2/6 ac yn y blaen. 
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• Yn Ariel gan Samuel, rhwng barrau 102-08, mae’r piano yn ailadrodd rhythm 5/8 (er ei fod wedi’i 
nodiannu mewn ¾) yn erbyn darn rhythmig sy’n newid yn gyson gan y ffliwt (o 102 mewn cwaferau: 
5+3+3+2+3+3+5+4+3+3+3+3+2 ac ati):

  

• Ceir math symlach o bolyrhythm ym marrau 19-22 o tango passacaglia gan Wilson-Dickson lle y 
clywir polyrhythm 3-rhan: cymal 3 churiad gan y ffliwt, cyfres o gordiau yn llaw dde’r piano 1½ curiad 
ar wahân (ac yn anghydamserol â’r ffliwt) a rhythm dyblyg yn y bas. 

Trawsgyweirio metrig 

Dyfeisiwyd trawsgyweirio metrig (a elwir weithiau’n ‘drawsgyweirio tempo’) gan y cyfansoddwr o 
America, Elliott Carter (1908-2012) yn y 1940au a’r 50au ac mae bellach yn ddull safonol ar gyfer newid 
curiad sylfaenol cerddoriaeth. Dyma enghraifft syml iawn: mae 3 churiad bar ¾ yn newid i 4 curiad bar 
12/16. Mae’r tempo sylfaenol yn aros yr un fath, ond mae’r curiad yn gyflymach, gan ei fod wedi colli 
hanner cwafer: 
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Dyma enghraifft arall o ddechrau Silbury Air (1977) gan Harrison Birtwistle lle mae hyd y barrau yn newid 
rhwng 3/16, 4/16 a 5/16, fel bod y curiad sylfaenol bob amser yn amrywio:

Rhythm yn seiliedig ar amser 

Mae rhythm yn seiliedig ar amser yn dileu llinell y bar, yr amsernod a hyd yn oed gwerthoedd 
traddodiadol nodau yn llwyr o gerddoriaeth ac, yn lle hynny, yn cyfrifo digwyddiadau mewn unedau o 
eiliadau. 

Cyfansoddi ar gyfer Offerynnau a Lleisiau yn yr 21ain Ganrif

Mae cyfansoddwyr wedi dod o hyd i lawer o wahanol ffyrdd o ymestyn ac ehangu yr hyn a ddisgwyliwn 
i offerynnau eu gwneud yn ystod y 50 mlynedd diwethaf. Mae’r cyfansoddwr Almaeneg, Helmut 
Lachenmann (ganed 1935) wedi cyfansoddi gweithiau lle y gwneir cyfres o grafiadau, sgriffiadau ac 
ochneidiau drwy chwarae offerynnau mewn ffyrdd anghonfensiynol, gan fwy neu lai ddisodli’r nodau eu 
hunain. Mae byd beiddgar newydd sbon yno i chi ei ddarganfod, ond, am y tro, beth am ganolbwyntio ar 
rai o’r technegau offerynnol mwyaf sefydledig sydd i’w cael yn sgorau’r rhan fwyaf o gyfansoddwyr yr oes 
sydd ohoni. 

Yn sicr, os ydych yn bwriadu defnyddio unrhyw beth anarferol o gwbl, mae angen ei ysgrifennu’n fanwl 
ac ni ddylid cynnwys unrhyw beth sy’n debygol o achosi difrod i offeryn cerddor. Dylid nodi hefyd nad 
yw technegau sy’n hawdd ar un offeryn (glissandi, er enghraifft) o reidrwydd yn trosglwyddo cystal i 
offerynnau eraill. 
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Seinio / Cyffyrddiant

Dyma rai enghreifftiau o seinio / cyffyrddiant neu effeithiau a geir yn aml mewn cerddoriaeth yn yr oes 
sydd ohoni. Mae rhai ohonynt (sul ponticello a ddefnyddir ar gyfer offerynnau llinynnol, er enghraifft) 
i’w gweld yng ngherddoriaeth Beethoven, ond mae cyfansoddwyr yr oes sydd ohoni yn defnyddio’r 
technegau seinio hyn yn rheolaidd fel mater o drefn. 

Seinio / Cyffyrddiant ar gyfer offerynnau llinynnol 

BETH SUT EFFAITH

Sul tasto Bwa dros y bysellfwrdd Sain ysgafn, gynnes, dyner

Sul ponticello Bwa yn agos iawn at y bont Sain wydraidd, fetelaidd

Col legno Defnyddio pren y bwa i 
dapio’r tant

Effaith drawol, gyda thraw 
uchel 

Mudydd Ymarfer Atodwch fudydd mwy o faint 
i’r bont 

Fersiwn eithafol o’r mudydd 
safonol. Tawel iawn

Vibrato eithafol Fersiwn ehangach, llai 
rheoledig o vibrato 

Plygu’r traw - sain afreolus
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Dim vibrato Chwarae’n fwriadol heb 
vibrato 

Lliw moel, tôn pur  

Pizz Bartok Plycio’n galed gan 
ganiatáu i’r tant daro pren y 
bysellfwrdd 

Snap sydyn, uchel 

Pizz llaw chwith 
 

Plycio gyda’r llaw chwith Newid cyflym rhwng arco 
a pizz (gyda’r pizz yn 
defnyddio tant agored). 
Weithiau, nid yw’n bosibl 
defnyddio’r bwa a phlycio ar 
yr un pryd 

Defnyddio’r bwa ar y cynffon 
(ysgrifennwch fel “Bwa ar y 
cynffon”) 

Defnyddir y nodiant hwn 
hefyd weithiau

Defnyddio’r bwa yn ysgafn 
ar y cynffon 

Sibrydiad iasol  
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Tapio (ysgrifennwch fel 
“tapio’r corff” neu “ysgwydd”) 

Defnyddio eich llaw i dapio 
ysgwydd neu gorff yr offeryn 

Sain tapio neu gnocio i 
ychwanegu rhythm neu 
effaith 

Tôn crafu (ysgrifennwch “tôn 
crafu” a defnyddiwch groes 
ar ddiwedd coes y nodyn fel 
uchod) 

Gwasgu’r bwa yn galed i 
mewn i’r tant

Sain gras ddi-draw aflafar 

Nodyn uchaf yr offeryn (dim 
traw pendant)  

Chwaraewch mor uchel â 
phosibl ar y tant uchaf 

Sain gras sgrechlyd 

 Bwa y tu ôl i’r bont 

Arpeggio ar y pedwar tant y 
tu ôl i’r bont 

Defnyddio’r bwa y tu ôl i’r 
bont lle mae’r tant yn fyr 
iawn 

Sain sgrechlyd  
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Seinio / Cyffyrddiant ar gyfer chwythbrennau

BETH SUT EFFAITH

 Cryndafodi Mae perfformwyr yn crynu 
eu tafod er mwyn cynhyrchu 
sain tremolo.  
Yn fwy effeithiol ar ffliwtiau, 
clarinetau a sacsoffonau nag 
offerynnau corsen ddwbl

Sain grynu 

Harmonigau.  Cânt eu 
nodiannu gan ddefnyddio 
cylch bach (o) uwchben y 
nodyn 

Ceir rhanseiniau yng 
nghyfres yr uwchdonau 
a gaiff eu byseddu yng 
nghywair isaf yr offeryn 

Sain dryloyw uchel a thila 

Tôn Aer. Ysgrifennwch 
dôn aer uwchben y nodau 
rydych am eu defnyddio 

Chwythu drwy’r offeryn, yn 
aml gan ddefnyddio ceg 
yr offeryn neu gan dynnu’r 
gorsen 

Sain wen wyntog 

Cleciau a Chliciau Allweddol Nodau a gynhyrchir drwy 
gau’r padiau ar y tyllau y 
maent yn eu gorchuddio yn 
gyflym. Yn fwyaf effeithiol ar 
ffliwtiau a sacsoffonau 

Sain glicio drawol gyda 
rhywfaint o awgrym o’r traw 
gwreiddiol 

Crychnodau Ansoddol (a 
elwir hefyd yn bisbigliando).
Ysgrifennwch bisbig a 
chrychnod uwchben y nodyn 

Crychnod rhwng dau nodyn 
o’r un traw

Newid yn gyflym rhwng yr 
un dau nodyn 
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Amlffoneg
Ymgynghorwch â’r 
cerddorion yn gyntaf a 
gwefannau neu lyfrau 
amlffoneg arbenigol 

Cynhyrchir gan ddefnyddio 
technegau byseddu newydd 
neu embouchure gwahanol 

Cynhyrchu sawl nodyn ar yr 
un pryd

Seinio / Cyffyrddiant ar gyfer offerynnau pres 

Mae’r offerynnau pres yn rhannu llawer o’r enghreifftiau o seinio â’r chwythbrennau.

BETH SUT EFFAITH

Cryndafodi. Gweler y 
chwythbrennau o ran 
nodiant 

Mewn sawl achos, mae hyn 
yn haws nag ar y rhan fwyaf 
o chwythbrennau

Sain grynu

Seiniau aer. Gweler y 

chwythbrennau o ran nodiant

Chwythu aer drwy’r offeryn, 

chwibanu, hymian neu ganu i 

mewn iddo neu wrth-droi ceg 

yr offeryn a chwythu drwy’r 

cefn. Dylech ddynodi’r union 

sain sydd ei hangen arnoch. 

Atseinedd gwag neu sain wen 

Seiniau Clecian a phop Ceg yr 

Offeryn. Ysgrifennwch “Sain 

Clecian” neu “Pop Ceg yr 

Offeryn” 

Clecian y gwefusau yn erbyn 

ceg yr offeryn a chlecio ceg 

yr offeryn â chledr llaw’r 

perfformiwr 

Gall clecian gynhyrchu llinell 

estynedig ond caiff popian 

effaith drawol 
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Mudyddion Caiff y rhain eu gosod yng 

nghloch yr offeryn.  Yn achos 

trwmpedau a thrombonau, mae 

amrywiaeth eang o wahanol 

fudyddion a seiniau ar gael. 

Mae’r seiniau yn amrywio’n 

sylweddol, gan dorri weithiau 

drwy’r ansawdd a chreu sain 

feddal a melys weithiau 

Crychnodau Ansoddol. Gweler 

y chwythbrennau o ran nodiant

Crychnod rhwng dau nodyn o’r 

un traw 

Newid yn gyflym rhwng yr un 

dau nodyn

Harmonigau

Harmonigau llinynnol: Seiniau etheraidd, ffliwtaidd, traw uchel, heb uwchdonau, a gynhyrchir drwy 
gyffwrdd yn ysgafn â’r tant.   Mae cyfansoddwyr yn eu defnyddio’n rheolaidd, yn enwedig pan fyddant 
yn awyddus i greu ansawdd llonydd arallfydol.  Mae harmonigau yn aml ar eu gorau mewn cerddoriaeth 
sy’n symud yn araf, er y gellir eu defnyddio mewn darnau cyflym (ond cofiwch ymgynghori â cherddor 
llinynnol os ydych yn bwriadu gwneud hyn). Maent hefyd ar eu gorau pan gânt eu chwarae’n dawel;  
gellir cyfansoddi harmonigau uchel wedi’u marcio mp neu f, ond mae’r sain yn debygol o chwalu 
oherwydd y pwysau ar y tant. 

Ceir dau fath o harmonig: real ac artiffisial.  Ceir rhagor o wybodaeth am hyn isod, ond os na fyddwch yn 
sicr, ysgrifennwch eich harmonigau fel rhai artiffisial. 

• Caiff harmonigau naturiol  eu cynhyrchu drwy gyffwrdd yn ysgafn â thant agored, sy’n dirgrynu  (y 
tant sylfaenol) ar un o’r nodau wedi’u lleoli yn 1/2, 1/3, 1/4 ac ati ar hyd y  tant. Dim ond rhai nodau 
penodol y gellir eu cynhyrchu yn y fath fodd - ceir tabl defnyddiol iawn yn dangos pa rai yn 

andrewhugill.com/manuals/violin/harmonics.html 

• Gellir cynhyrchu harmonigau artiffisial drwy gyffwrdd â’r tant 4ydd yn uwch na’r nodyn i’w gynhyrchu 
gan arwain at glywed y nodyn ddau wythfed yn uwch (gellir hefyd gynhyrchu harmonigau artiffisial 
drwy stopio’r tant ar 3yddau a 5edau mwyaf a lleiaf). 

http://andrewhugill.com/manuals/violin/harmonics.html 
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Awgrym Defnyddiol: Os nad ydych yn siŵr ynghylch defnyddio harmonigau naturiol, dylech bob 
amser ddefnyddio rhai artiffisial sy’n stopio ar y 4ydd.

Glissando 

Y duedd yng ngherddoriaeth y Gorllewin yw symud o un nodyn i un arall, gan gynhyrchu sain lân heb 
unrhyw fath o glissando (na phortamento). Gall rhai offerynnau penodol, megis offerynnau llinynnol, 
trombonau neu dimpani, lithro’n hawdd rhwng nodau ond er mwyn gwneud hynny ar offerynnau eraill 
(piano, telyn, seiloffon, marimba), bydd angen llithro’r bys yn gyflym dros y tannau neu’r bysellau rhwng 
y ddau nodyn. Wedyn mae llawer o offerynnau eraill megis chwythbrennau, a’r rhan fwyaf o offerynnau 
pres, ond yn gallu cyflawni glissando cyfyngedig, drwy newid pwysedd y gwefusau.  Mae hyn yn 
gweithio’n well i rai offerynnau nag eraill:  gellir rhoi cynnig ar y glissando enwog i’r clarinet yn agodiad 
Rhapsody in Blue gan Gershwin ar y sacsoffon hefyd, ond byddai’n amhosibl ar y ffliwt, yr obo neu’r 
baswn.  
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Caiff glissandi eu nodiannu drwy osod llinell rhwng y ddau nodyn dan sylw. 
 

Mae sawl enghraifft ohono yn Ecstasio gan Adès (gweler yr offerynnau llinynnol yn arbennig yn y barrau 
hir 112-113). 

Pizzicato glissandi: Mae’r rhain yn effeithiol iawn yng nghywair bas y sielo a’r bas dwbl.  Mae’r cerddor 
yn dilyn nodyn pizzicato drwy lithro’r bys i fyny neu i lawr y tant wrth iddo ddirgryn.  Dim ond ar y tannau 
isaf y mae’n effeithiol mewn gwirionedd ac nid yw’n gweithio o gwbl ar y fiola na’r feiolin.  Ceir enghraifft 
yn Boardwalk gan Sally Beamish (barrau 26-28 a 40-42).  

Chwarter tonau a microtonau 

Mae cyfansoddwyr cyfoes wedi defnyddio chwarter tonau a hyd yn oed ficrotonau (cyfyngau 
sy’n llai na chwarter tonau) yn gynyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Mae’r rhain yn haws i 
rai offerynnau nag eraill: 

• Gall offerynnau llinynnol chwarae chwarter tonau yn hawdd.  
• Gall chwythbrennau chwarae chwarter tonau gan ddefnyddio amrywiol fathau o fyseddu, ond nid 

ydynt yn gweddu’n naturiol iddynt. 
• Ymhlith offerynnau pres, dim ond y trombôn a all chwarae chwarter tonau yn hawdd. 
• Ni all offerynnau cribellog, allweddellau di-electronig, offerynnau traw na thelynau chwarae chwarter 

tonau. 
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Er y gellir chwarae llinellau alawol gyda neidiau mawr mewn chwarter tonau ar offerynnau addas, maent 
yn anodd iawn i’w clywed a’u taro.  Gwneir y cyfansoddi mwyaf effeithiol gan ddefnyddio chwarter tonau 
pan fydd y cerddorion yn gallu symud i fyny ac i lawr fesul cam.  

Dyma’r symbolau confensiynol ar gyfer ysgrifennu chwarter tonau: 
 

Y tu mewn i’r piano 

Ers i John Cage droi’r piano yn offeryn taro aml-lais gyda’i Sonatas and Interludes yn 1946, mae 
cyfansoddwyr wedi deffro i’r amrywiaeth ardderchog o seiniau y gellir eu cynhyrchu drwy archwilio’r tu 
mewn i’r piano. Dyma ychydig o’r posibiliadau (isod). 

Rhybudd: 

mae angen i chi ddefnyddio piano traws er mwyn archwilio’r seiniau hyn yn llawn a chofiwch:  dylech bob 
amser drin yr offeryn yn ofalus a chyda pharch (honnai John Cage ei fod bob amser yn gadael pianos 
mewn gwell cyflwr nag yr oedd yn eu canfod). 
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GWEITHGAREDD DYMA RAI SYNIADAU I ROI CYNNIG ARNYNT Y TU MEWN I BIANO: 

Ceisiwch blycio’r tannau neu eu taro’n ysgafn â ffyn drymio meddal. 

Crëwch harmonigau drwy gyffwrdd lleoliadau uwchdon ar y tant gyda bys un llaw a tharo’r nodyn 
priodol gyda’r llaw arall. 

Chwaraewch glissandi ar draws y tannau gan ddefnyddio ffon ddrymio feddal. 

Mudwch y tannau gyda chledr eich llaw tra’n chwarae’r nodau gyda’r llaw arall. 

Gosodwch wrthrychau (yn ofalus iawn!) rhwng y tannau megis rwberi ac arbrofwch gyda’r seiniau a 
gynhyrchir drwy daro’r nodau. 

Nodiannu

Yn ystod yr 1950au a’r 1960au, gwnaed cryn dipyn o arbrofi wrth nodiannu cerddoriaeth.  Yn 
ystod y 30 mlynedd diwethaf dychwelwyd at ffurfiau llawer symlach a mwy traddodiadol o 
nodiant.  Mae un o’r rhesymau am hyn yn ddiau yn rheswm ymarferol:  ym Mhrydain, mae 
amser ymarfer yn aml yn gyfyngedig ac mae angen i gerddorion proffesiynol allu darllen, 
ymarfer a pherfformio cerddoriaeth yn effeithlon mewn cyn lleied o amser â phosibl - felly nid 
oes amser i’r cyfansoddwr egluro systemau nodiannu newydd nac i berfformwyr gyfarwyddo â 
systemau o’r fath. Mae angen i bopeth gael ei nodiannu’n fanwl ac yn glir iawn.  

Sut y dylwn ysgrifennu fy syniadau? 

Os gellir ysgrifennu eich cerddoriaeth gan ddefnyddio nodiant traddodiadol (a gellir gwneud 
hynny gyda’r rhan fwyaf o gerddoriaeth), yna dyma’r ffordd orau o wneud hynny, yn enwedig 
yng nghyd-destun y Maes Astudio presennol.  
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Canu cerddoriaeth gyfoes 

Nid oes unrhyw offeryn wedi chwarae rhan 
amlycach wrth ddatblygu technegau estynedig 
na’r llais.  Mae technegau lleisiol estynedig yn 
cynnwys canu’n ddyhefol, chwibanu, hisian, sugno, 
chwerthin, clwcian, cyfarth, sgrechian, siarad, 
gweiddi a sibrwd. Ond cofiwch:  mae llais cantor yn 
offeryn cain, felly os ydych yn bwriadu arbrofi gyda 
thechnegau lleisiol newydd, dewch o hyd i gantor 
anturus gyda diddordeb mewn arbrofi neu, yn well 
byth, rhowch gynnig ar dechnegau newydd eich 
hun.    

Gwrandewch 

Mae clasuron lleisiol cyfoes yn cynnwys 

Sequenza 3 gan Luciano Berio, Stripsody gan 

Cathy Berbarian ac Eight Songs for a Mad King 

gan Peter Maxwell Davies ac Aria gan John Cage.

Mae cantorion â thechnegau lleisiol estynedig yn 

cynnwys Laurie Anderson, Cathy Berberian, Joan 

La Barbara, Meredith Monk a Jennifer Walshe. 
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Llonnod neu feddalnod? 

Mewn cerddoriaeth gyfoes, mae’n aml yn anodd penderfynu p’un a ddylid defnyddio llonnod neu 
feddalnod: 
• Os oes gan eich cerddoriaeth ganolbwyntiau tonyddol adnabyddadwy, defnyddiwch hapnodau yn 

yr un ffordd ag y byddech fel arfer yn eu defnyddio mewn cerddoriaeth donyddol (cyhyd ag y bo’n 
bosibl). 

• Dylech bob amser ddefnyddio hapnodau gan sicrhau bod y cyfyngau rhwng y nodau yn gwbl glir (er 
enghraifft, nid C # i G meddalnod, ond D meddalnod i G meddalnod neu C# i F#).

• Os oes amheuaeth, yr ateb gorau yw cyfyngu nodiant y nodau du i F#, C# a G# a B feddal ac E fed-
dal.  

Cyweirnodau

Nid yw’r rhan fwyaf o gerddoriaeth gyfoes yn tueddu i ddefnyddio cyweirnodau, ond os byddwch yn 
cyfansoddi mewn cywair (ac yn aros yn y cywair hwnnw am gyfnodau cymharol hir), gallwch ddefnyddio 
cyweirnod.

Dylanwadau - Ailgymysgu’r Gorffennol 

Mae fwy neu lai bob un o’r gweithiau gosod dan sylw yn defnyddio cerddoriaeth arall fel man cychwyn.  
Mae’r traddodiad hwn yn deillio o offerennau parodi’r unfed ganrif ar bymtheg hyd at syniadau cyfoes 
megis hip-hop. Nid copïo cerddoriaeth arall yw’r syniad, ond ei defnyddio fel ffordd o danio eich 
dychymyg.  Dyma rai enghreifftiau o’r llu o wahanol ffyrdd y gellir mynd ati i wneud hyn. 

Defnyddio alaw sy’n bodoli eisoes  

Mae rhai cyfansoddwyr yn defnyddio alaw sy’n bodoli eisoes fel man cychwyn ar gyfer eu darn, gan gael 
gwared ar y rhythmau, deinameg, harmoni a llinellau bar.  Gallwch ddefnyddio’r ddyfais hon mewn sawl 
gwahanol ffordd. 
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• Defnyddio traw alaw gyfan neu ambell draw yn unig;
• Defnyddio’r alaw fel man cychwyn ar gyfer cyfres (gweler “plaengan” isod); 
• Cynnwys yr alaw (o bosibl ar ffurf nodau hir) yng ngwead y gerddoriaeth a gyfansoddir gennych; 
• Gan ddefnyddio eich rhythmau eich hun, defnyddio’r alaw fel llinell fas sy’n ailadrodd i chi ddatblygu 

eich cerddoriaeth eich hun uwch ei phen.  

Edrychwch ar tango passacaglia gan Andrew Wilson-Dickson lle y defnyddir llinell fas wreiddiol Bach a’i 
chuddio mewn sawl ffordd gan symud rhwng y lleisiau mewnol a’r llinell uchaf.  

Ceir enghraifft arall yn a cry gan y cyfansoddwr o Gymru, Maja Palser sy’n defnyddio alaw’r hen emyn 
Llef fel y sail ar gyfer darn hypnotaidd araf i’r piano. Os dilynwch nodau’r alaw wreiddiol a wedyn chwilio 
amdanynt yn y darn i’r piano, fe welwch sut y cawsant eu hailddosbarthu.  Yr enghraifft gyntaf yw alaw’r 
emyn a’r ail yw’r darn i’r piano: 
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Defnyddio plaengan  

Mae llawer o waith y cyfansoddwr Peter Maxwell Davies yn seiliedig ar flaengan ganoloesol, gan 
ddefnyddio darn ohoni fel sail ar gyfer rhes gyfresol.  Wedyn gellir trawsnodi’r rhes a’i defnyddio fel sail 
ar gyfer sgwâr hud. Dyma’r flaengan (Ave Maris Stella) a’r fersiwn wedi’i throi yn rhes 9 nodyn:

Defnyddio harmoni sy’n bodoli eisoes 

Rydym wedi ystyried y syniad o ddefnyddio alaw sy’n bodoli eisoes, ond gellir hefyd ddefnyddio ychydig 
gordiau fel y sail ar gyfer eich gwaith.  Defnyddir y dull hwn ym mhedwarawd llinynnol Sally Beamish 
Opus California (un o’r gweithiau gosod). Mae’n defnyddio’r pedwar cord agoriadol sy’n sail i ddau far 
agoriadol Pedwarawd Beethoven yn C leiaf, Op.18, Rhif 4, ac yn ddiweddarach, yn gwneud yr un peth 
gyda phedwar cord o farrau 3 a 4. Dyma waith Beethoven (yn gyntaf) a wedyn gwaith Beamish (yn ail):
 



© WJEC CBAC Ltd 2016 Adnodd Cyfansoddi CBAC: I mewn i’r 21ain Ganrif Tudalen 52

U2 Uned 5: Cyfansoddi / Opsiwn B: Maes Astudio F (MA F): 
I mewn i’r 21ain Ganrif (1980 - presennol)

Adnodd Cyfansoddi CBAC:  
I mewn i’r 21ain Ganrif

Os byddwch yn penderfynu defnyddio “deunydd a ganfuwyd” yn y fath fodd, gallwch ei newid a’i 
drin a’i drafod cymaint ag yr hoffech: 

• Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi gadw at y rhythmau, y gweadau, y lleisiau gwreiddiol na hyd yn 
oed drefn y cordiau gwreiddiol;  

• Yn ogystal â defnyddio’r cordiau mewn gwahanol wrthdroadau neu fylchau, gallwch hefyd eu 
trawsnodi, eu defnyddio mewn trefn wahanol a hyd yn oed ychwanegu nodau atynt neu ddileu 
nodau. Sicrhewch fod eich dylanwad chi arnynt.  

• Edrychwch ar saith bar agoriadol pedwarawd Sally Beamish er mwyn gweld sut y mae’n ymestyn 
dau far i greu saith, gan ailadrodd cordiau a gosod deunydd alawol rhyngddynt.  Rhywsut mae’n 
llwyddo i sicrhau bod byd tywyll mynegiannol a phrysur Beethoven yn adlewyrchu byd hamddenol 
Califfornia.      

Defnyddio rhythmau nodweddiadol  

Gellir awgrymu neu rannu cymeriad math arall o gerddoriaeth drwy ddefnyddio rhythmau nodweddiadol. 
Yn ogystal â rhythmau tango sylfaenol, mae tango passacaglia gan Andrew Wilson-Dickson yn 
defnyddio llawer o rythmau alawol llai eraill sy’n rhan annatod o lawer o gerddoriaeth draddodiadol y 
tango. 

Mae’r ostinati rhythmig a ddefnyddir yn symudiad cyntaf Night Dances gan Lynne Plowman yn dangos 
dylanwad sylweddol cerddoriaeth ddawns Lladin-Americanaidd a Dwyrain Ewrop, heb ddefnyddio 
modelau penodol ond, gan wneud defnydd helaeth o’r dechneg o rannu’r bar 4/4 yn unedau o 3+3+2 
(neu debyg), neu dorri’r patrwm gydag unedau o 3/8.  
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Cerddoriaeth gynnar 

Mae cyfansoddwyr wedi cael eu denu’n benodol gan gerddoriaeth gynnar (canoloesol, y dadeni, baroc 
ac ati). Cyfunodd Peter Maxwell Davies gerddoriaeth Purcell â cherddoriaeth ddawns y 1920au yn ei 
waith Fantasia on a ground and two pavans (1968) a chyfunodd Remix gan Steve Martland (1985) 
gerddoriaeth gan y cyfansoddwr Ffrengig Marin Marais (1656-1728) â chyfuniad o Jazz a ffync. 
Defnyddiodd Thomas Adès gân John Dowland yn 1610 ar gyfer y liwt, In Darkness Let Me Dwell (1610) 
fel y sail ar gyfer ei ddarn i’r piano, Darkness Visible (1992). Eglura Adès, “Ni ychwanegwyd unrhyw 
nodau; yn wir, cafodd rhai eu dileu”.  Mae’n defnyddio nodau Dowland ac yn eu haildrefnu a’u gosod 
mewn cyweiriau rhyfedd ac anarferol, gan ddefnyddio tremolo parhaus, fwy neu lai, i ychwanegu 
arwyneb iasol, lleuerog at y gwreiddiol.  Ai trefniant yw hwn yn hytrach na chyfansoddiad?  O bosibl, ond 
gan fod cymaint wedi cael ei ychwanegu, byddai’n anodd ei alw’n ddim ond trefniant.  

Eich cyfansoddiad 

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys llawer o fanylion a syniadau.  Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio pob 
un ohonynt na darllen yr adnodd cyfan yn fanwl - porwch drwyddo ac edrychwch am syniadau sydd o 
ddiddordeb i chi a’u defnyddio fel man cychwyn.  Pob lwc! 

Hanes bras o sut mae cyfansoddwyr wedi defnyddio cerddoriaeth sy’n bodoli 
eisoes ers Stravinsky

Fel yr eglurwyd uchod, nid yw dychwelyd at gerddoriaeth cyfansoddwyr eraill yn 
dechneg newydd, ond mae wedi dod yn adnodd cynyddol bwysig yn nhechneg 
cyfansoddwyr yn ystod y ganrif ddiwethaf.  Dyma chwe darn o waith dylanwadol iawn o’r 
gorffennol: 
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Mae Pulcinella  gan Stravinsky (1921)  yn defnyddio cerddoriaeth baroc Pergolesi, gan ei hailfowldio, 
ei chwalu, ei rhannu a’i hailharmoneiddio. Gwrandewch ar y symudiad enwog Vivo gyda’i glissandi 
eleffantaidd i’r trombon.  

Mae Dawnsiau Gwerin Rwmanaidd  (1915)  gan Bartók yn alawon gwerin Transylfanaidd go iawn sy’n 
defnyddio cymaint o ddychymyg fel eu bod yn dod yn gyfansoddiad newydd ynddynt hwy eu hunain. 

Mae Concerto Berg i’r Feiolin (1935) yn cynnwys corâl gan Bach (“Es ist genug”), wedi’i blethu i wead 
y gerddoriaeth a’i gynnwys yn y rhes 12 nodyn sylfaenol. 

Mae The Prince of the Pagodas (1957) gan Britten yn cynnwys adrannau sy’n seiliedig ar gerddoriaeth 
gamelan Balïaidd y daeth ar ei thraws yn Bali yn 1956. 

Mae Sinfonia (1969) gan Berio yn cynnwys scherzo Symffoni Yr Atgyfodiad gan Mahler drwy gydol 
ei drydydd symudiad ynghyd â dyfyniadau o waith Stravinsky, Ravel, Debussy, Berg a llawer o 
gyfansoddwyr eraill. 

Pedwarawd llinynnol yn seiliedig ar gerddoriaeth Affricanaidd draddodiadol yw White Man Sleeps (1986) 
gan Kevin Volans, gan gynnwys cerddoriaeth concertina Basotho, cerddoriaeth Nyungwe draddodiadol, 
a cherddoriaeth lesiba Basotho. 

Rhestr termau

Rhythm Adiol: Rhythm a gaiff ei ailadrodd a’i “ddadleoli” drwy naill ai adio neu dynnu nodau - mae’n 
dechneg adnabyddus a geir yng ngwaith Stravinsky. 

Aleatorig:  cerddoriaeth lle y gadewir rhyw elfen ohoni i siawns neu i’r perfformwyr benderfynu arni. 
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Cordiau clwstwr: cordiau sy’n cynnwys tri nodyn cyfagos neu fwy wedi’u gwahanu gan hanner 
tôn. Maent yn gordiau anghyseiniol heb adferiadau ac nid ydynt yn ymddangos mewn harmoni 
swyddogaethol.   

Microtonau: Cyfyngau sy’n llai na hanner tôn yw’r rhain ac fe’u defnyddir yn aml gan gyfansoddwyr 
cyfoes. Yn aml, fe’u rhennir yn chwarter tonau (hanner hanner tôn), ond gellir hefyd eu rhannu mewn 
ffyrdd eraill. 

Aml-ffoneg: Techneg ar offerynnau sydd ond yn gallu chwarae un nodyn lle y caiff sawl nodyn 
ei gynhyrchu ar yr un pryd. Fe’i ceir fel arfer mewn cerddoriaeth i chwythbrennau gan ddefnyddio 
technegau byseddu newydd neu wahanol embouchures. Ar offerynnau pres, mae fel arfer yn cynnwys 
chwarae’r offeryn a chanu i mewn iddo ar yr un pryd. 

Polyrhythm: Pan gaiff ddau fesur neu guriad cerddorol gwahanol eu chwarae ar yr un pryd. Enghraifft 
syml iawn fyddai dau guriad yn erbyn tri neu bedwar yn erbyn pump.


