Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Canllaw Cyfansoddi ar gyfer Pumawd Chwyth
Rhan 1: Yr offerynnau unigol
Sut i ddefnyddio’r canllaw
Lenny Sayers, Prif Glarinetydd Bas Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC sydd hefyd yn gyfansoddwr
a threfnydd cerddoriaeth, sy’n gyfrifol am y nodiadau hyn, gyda chymorth offerynwyr eraill o fewn y
gerddorfa. Pwrpas y canllaw yw rhoi cyngor i ddisgyblion neu fyfyrwyr sy’n astudio cyfansoddi ar sut i
ysgrifennu ar gyfer y pumawd chwyth, gan gynnwys offerynnau all ddybli. Mae’r canllaw’n cael ei
gyflwyno o bersbectif perfformiwr, ac wedi’i gynllunio i fod o gymorth i gyfansoddwyr beth bynnag ei
lefel.
Dangosir ystod ‘gyfforddus’ pob offeryn (fel y mae’n cael ei ysgrifennu a hefyd fel y mae’n swnio os
yw’n offeryn sy’n trawsnodi) gyda’r ystod posibl mewn cromfachau. Gall offerynnwr proffesiynol
ymdopi’n hawdd gydag eithafoedd ystod yr offeryn, ac yn aml gallant fynd hyd yn oed yn uwch na’r
nodyn uchaf ‘swyddogol’. Er hyn, fel rheol mae’n ddoeth aros o fewn yr ystod ‘gyfforddus’ rhan fwyaf
o’r amser.
Fel canllaw, mae’r nodiadau hyn yn esbonio pethau sy’n ‘fwy anodd’ yn hytrach nag ‘amhosibl’ ar yr
offerynnau gwahanol. Nid ydym am stopio unrhyw gyfansoddwr rhag arbrofi gyda’r holl seiniau a’r
lliwiau sydd ar gael iddynt, ond gofynnwn i chi ystyried y perfformiwr. Dim ond dynol ydym wedi’r
cyfan!
Cyn defnyddio unrhyw dechneg megis ‘multi-phonics’, gofynnwch farn yr offerynnwr. Mae rhai
technegau’n arbenigol iawn, ac efallai na fyddant o fewn gallu offerynwyr cerddorfaol y BBC!

Arweiniad cyffredinol - ysgrifennu ar gyfer offerynnau chwyth
Cynanu
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Mae offerynwyr chwyth yn defnyddio’r tafod i stopio’r sŵn. Dehonglir yr enghreifftiau cyffredin uchod
o gynanu fel a ganlyn:
1: Os nad oes unrhyw gynanu wedi ei nodi, bydd offerynnwr chwyth yn defnyddio’r tafod i greu pob
nodyn gan gadw’r nodau yn gymharol hir. Gellir cyfeirio at hyn fel tafodi ‘legato’.
2: Llithriadau: Y nodyn cyntaf yn unig sy’n cael ei dafodi, gyda gweddil y nodau’n ‘legato’. Gall
ysgrifennu’r gair ‘legato’ o dan y gerddoriaeth fod yn aneglur – mae’n anodd gwybod os yw’r
cyfansoddwr am i’r gerddoriaeth gael ei chwarae fel llithriad, neu gyda thafodi ‘legato’.
3: Staccato: Nodau byr wedi’u tafodi. Os oes cyfres hir o nodau ‘staccato’ gallwch ysgrifennu’r gair
‘staccato’ o dan y nodiant, a chanslo hyn gyda ‘non-staccato’ nes ymlaen.
4: Acenion: Mae dechreuad y nodyn yn gryf. Os oes angen acen cryf iawn gallwch ysgrifennu sf neu
sfz. Gall yr offerynnwr benderfynu pa mor gryf o fewn cyd-destun y darn.
5: Tenuto: Nodau wedi cael eu tafodi’n hir gydag ychydig o bwyslais. Gellir hefyd defnyddio hyn i
sicrhau bod gwerth y nodyn llawn yn cael ei chwarae – yn arbennig yng nghanol cyfres o nodau
‘staccato’.
6: Mezzo-staccato: Gall y nodiant hyn fod yn amwys braidd, ond mae’n reit gyffredin yng
ngherddoriaeth y 19eg ganrif. Chwaraeir y nodau wedi’u gwahanu, ond heb fod mor fyr â ‘staccato’.
7: Staccatissimo: Nodau sydd mor fyr â phosibl.
8: Martelato: Cyfuniad o acen a ‘staccato’.
9: Acen sforzando o fewn llithriad neu nodau wedi’u clymu. Yn yr enghraifft uchod bydd yr offerynnwr
yn creu’r acen gyda gwthiad sydyn o anadl, yn hytrach na defnyddio’r tafod.
10: Cryndafodi: Heb y geiriau gellid dehongli enghraifft 10 (yn ddibynnol ar y tempo wrth gwrs) fel
chwarteri cwafer. Drwy ysgrifennu’r gair ‘flutter’ neu ‘flz’ rydych yn sicrhau na fydd yr offerynnwr yn
chwarae nodau rhythmig. Edrychwch ar nodiadau’r offerynnau unigol cyn defnyddio’r effaith gan nad
yw o hyd mor effeithiol neu’n bosibl ar draws ystod pob offeryn. Mae cryndafodi’n cael ei greu drwy
rolio’r ‘r’ wrth chwythu.

Anadlu
Wrth i chi ysgrifennu ar gyfer cerddorion proffesiynol nid oes angen i chi nodi llefydd i anadlu, ond
cofiwch plîs bod angen iddynt anadlu! Os fyddwch yn ysgrifennu brawddeg hir iawn ‘legato’, cofiwch
y bydd rhaid i’r offerynnwr gymryd anadl sydyn, neu, fel eithriad, bydd rhaid gadael rhai nodau allan.
O fewn cerddorfa mae mwy nag un yn chwarae pob rhan, ac mae modd goresgyn hyn. Ond mewn
pumawd chwyth mae’n amhosibl. Mae’n werth i chi ystyried y pwyntiau canlynol:
•
•
•

Mae angen mwy o anadl i chwarae offerynnau mawr ac o ganlyniad mae’n anoddach cynnal
brawddegau hir arnynt.
Oherwydd y gorsen, mae offerynwyr obo a chlarinét yn gallu cynnal mwy mewn un anadl na
ffliwtydd.
Gellir cynnal nodau a brawddegau hirach o fewn deinameg tawel gan fod angen llai o anadl.
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Stamina
•

Cofiwch na all offerynwyr chwyth chwarae’n gyson am gyfnodau hir fel offerynwyr llinynnol.
Gall chwarae am amser hir heb doriad fod yn lladdfa, yn arbennig i’r corn. Cynnal
cerddoriaeth hir ac araf yw’r peth mwyaf blinedig i offerynwyr chwyth.

Clarinét Bb ac A
•
•
•

Mae gan y clarinét gwmpawd eang, a gall chwarae pob deinameg ar draws yr ystod.
Clarinét mewn Bb neu A yw’r clarinét ‘soprano’. Mae’r clarinét A hanner tôn yn is na’r Bb, ac
mae ansawdd sain yr offeryn ychydig yn fwy tywyll.
Gallwch ysgrifennu ar gyfer clarinét A neu Bb, ond mae’r mwyafrif o bumawdau chwyth ar
gyfer clarinét Bb. Er hyn, mae pumawd Nielson yn defnyddio clarinét A yn effeithiol dros
ben.

Yr ystod a’r cleff
Mae’r clarinét o hyd yn defnyddio cleff y trebl. Mae ffigwr 11 yn dangos ystod clarinét Bb ac A:

Cwmpasrannau gwahanol

•
•

Mae’r clarinét yn gor-chwythu ar y 12fed, a chanlyniad yr harmonigau sydd ar goll yw tôn
unigryw'r offeryn. Mae gan y clarinét 3 cwmpasran.
Gall y clarinét chwarae unrhyw ddeinameg ar draws yr ystod nodau, ac mae’n arbennig o dda
yn chwarae’n dawel iawn. Mae hyn yn anoddach, ond nid yn amhosibl, yng nghwmpasran yr
‘altissimo’.
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•

•
•

Adnabyddir y gwmpasran isaf (gweler ffigwr 12) fel y ‘chalumeau’, ar ôl offeryn oedd yn bodoli
cyn y clarinét. Fan hyn mae’r sain yn unigryw a phrennaidd. Gall fod yn effeithiol iawn e.e.
unawd ‘Y Gath’ allan o ‘Pedr a’r Blaidd’.
Mae gan y gwmpasran uchaf, neu’r ‘clarino’, ansawdd mwy swynol sy’n ‘canu’. Defnyddir y
nodau hyn ar gyfer melodïau telynegol.
Mae ansawdd nodau’r gwmpasran ‘altissimo’ yn llawer mwy main. Mae’n llawer anoddach
chwarae rhannau cyflym a twyllodrus gan fod y byseddu’n llai confensiynol. Ar adegau rhaid
defnyddio byseddu gwahanol, a gall hyn wneud tiwnio cywir yn fwy heriol.

Y ‘toriad’, a chwarae ar draws y cwmpasrannau
•
•

•

Y ‘toriad’ yw pwynt y croesi rhwng cwmpasrannau. Mae yna ddau doriad ar y clarinét.
Nid yw’r toriad yn broblem i glarinetydd proffesiynol, ond mae rhai pethau i’w hosgoi os yn
bosibl. Nid yw chwarae triliau ar draws y toriad yn broblem gan fod gennym allweddi arbennig
i wneud hyn, ond gall ‘tremolo’ dros gwmpawd mwy eang fod yn broblem.
Dim ond wrth chwarae ‘tremolo’ cyflym y gall neidio ar draws y toriad fod yn broblem. Ac
eithrio hyn nid yw neidio o un pegwn o’r ystod i’r llall yn broblem, yn arbennig os yw wedi ei
gynanu.

‘Glissandos’, cryndafodi a thechnegau eraill

•

•

•

•
•

Mae ‘glissando’, megis agoriad enwog ‘Rhapsody in Blue’ gan Gershwin, ond yn bosibl yn y
gwmpasran uchaf. Dangosir ystod ‘glissando’ Gershwin yn ffigwr 13 (er ei fod yn bosibl ei
ymestyn ychydig yn uwch).
Mae’n bosibl chwarae ‘glissando’ i fyny ac i lawr (er ei fod yn haws i fyny) ac mae’r effaith yn
fwy effeithiol wrth i chi fynd yn uwch o ran traw. Mae’n bosibl chwarae ‘glissando’ yn y
gwmpasran ‘altissimo’.
Nid yw’n bosibl chwarae glissando yn y gwmpasran isaf – byddai’n rhaid i offerynnwr chwarae
graddfa gromatig gyflym yn lle. Mae, er hynny, yn bosibl i ‘blygu’ nodau dros gyfwng bach gan
ddefnyddio’r ‘embouchure’ neu’r bysedd.
Mae angen llawer o anadl i gryndafodi. O ganlyniad mae’n effaith llawer mwy effeithiol mewn
deinameg cryf. Mae cryndafodi tawel yn haws yn y gwmpasran isaf.
Mae cryndafodi yn mynd yn fwy anodd wrth i chi fynd yn uwch, ac mae’n anodd dros ben yn
y gwmpasran ‘altissimo’. Dylech osgoi gwneud hyn!
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Clarinét Bas (yn Bb)
Mae traw'r clarinét bas wythawd yn is na’r clarinét Bb, ond mae’r clarinét bas ‘symffonig’ yn gallu
ymestyn lawr i Bb isel (ysgrifennir fel C). O ganlyniad mae ganddo’r un ystod nodau a’r baswn.

Cleff
Er bod sawl system o nodiant wedi bodoli yn y gorffennol yr arfer erbyn hyn yw defnyddio’r cleff trebl
yn unig. Mae hyn yn gwneud y traw a ysgrifennir 9fed yn uwch na’r traw a glywir. Wrth ddefnyddio
Sibelius, dewiswch ‘Bass Clarinet in Bb [Bass clef, treble transposed]’.

Cwmpasrannau
•
•
•
•
•
•

•

Mae cwmpasrannau’r clarinét bas yn union fel y clarinét, ond yn naturiol mae’r clarinét bas
yn fwy effeithiol ar y nodau isaf.
Mae’r nodau isel yn gyfoethog iawn a chryf, ac mae’n hawdd chwarae’n dawel a chryf yr holl
ffordd i’r gwaelod.
Mae’r clarinét bas mor chwim â’r clarinét, ond mae rhannau cromatig cyflym yn gallu bod yn
heriol ar y nodau isaf (o dan y nodyn a ysgrifennir fel E).
Fel gyda’r clarinét, mae ansawdd y nodau uchaf yn swynol ac yn effeithiol wrth chwarae
melodïau telynegol.
Mae’r sain yn mynd yn fwy tenau wrth fynd yn uwch yn y gwmpasran ‘altissimo’, a cheir llai o
bŵer na’r nodau cyfatebol ar y clarinét.
Mae neidio rhwng cwmpasrannau’n bosibl, ond mae’r pethau a nodir uchod fel problemau i’r
clarinét yn fwy o broblem i’r clarinét bas.
Mae byseddu'r clarinét bas yn union fel byseddu’r clarinét, ac felly ceir yr un problemau wrth
groesi ‘toriad’.

Glissandos
Nid yw'r rhain yn gweithio ar y clarinét bas gan nad oes tyllau agored ar yr offeryn. Er hyn, mae’n
bosibl i raddau yn y nodau ‘altissimo’.

Dybli
•

Os byddwch yn gofyn i offerynnwr ddybli rhwng y clarinét a’r clarinét bas, neu rhwng clarinét
Bb ac A, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o amser i newid o un offeryn i’r llall.
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•
•

Mae’r ddau glarinét soprano yn defnyddio’r un geg ar yr offeryn, felly rhaid sicrhau amser i
symud hwn o un offeryn i’r llall.
Mae newid yn gyflym rhwng clarinét a chlarinét bas, fel yn ‘Façade’ gan Walton, yn bosibl, ond
rhaid gorffwys y clarinét bas yn erbyn y ben-glin wrth chwarae’r clarinét. Gall hyn fod yn heriol
iawn!

Dau fath arall o glarinét
Clarinét Eb – prin iawn y defnyddir hwn mewn cerddoriaeth siambr. Mae ei draw 4ydd yn uwch na’r
clarinét Bb, ac o ganlyniad mae’r sain yn fwy cras. Nid yw ystod ysgrifenedig gyfforddus yr offeryn mor
uchel â’r clarinét. Dylid ystyried y nodyn a ysgrifennir fel G (yn swnio fel Bb) uwchben yr erwydd fel y
nodyn uchaf. Yn union fel y piccolo, gall y clarinét Eb ddominyddu grŵp siambr. Rhaid ei ddefnyddio’n
ofalus!
Bassett Horn – Mae ystod yr offeryn hwn fel y clarinét bas ond 5ed yn uwch – traw F. Mae ansawdd y
sain yn fwy peraidd a llai pwerus na’r clarinét bas, ond dylid ei drin mewn ffordd debyg. Defnyddir yr
offeryn hwn yn effeithiol gan Mozart yn ei Offeren a’i ‘Gran Partita Serenade’.

Ffliwt a Piccolo
Ystod a nodiant
Gweler ystod y ffliwt a’r piccolo yn ffigwr 15:

•
•
•

•

•
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C yw traw'r ffliwt a’r piccolo, ac mae’r ddau offeryn yn defnyddio cleff y trebl.
Gall y ffliwt chwarae’n uwch na’r D a ddangosir, ond os yw cyfansoddwr am gael nodau
uchel iawn byddai defnyddio’r piccolo yn fwy effeithiol.
Mae gan ambell ffliwt estyniad sy’n caniatáu iddynt chwarae’n is na’r B isel, ond peidiwch
â chymryd yn ganiataol. Os ydych am gael B isel, wnewch chi hefyd gynnig opsiwn arall
rhag ofn na all yr offerynnwr chwarae’r nodyn.
Mae nifer o bobl yn ystyried bod ystod y piccolo wythawd yn union yn uwch na’r ffliwt.
Ond mewn gwirionedd nid oes gan y piccolo C isel, ac felly mae’r ystod yn ymestyn i fyny
o D (gweler ffigwr 15).
Mae nodiant y piccolo wythawd yn is na’r traw a glywir.
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Cwmpasrannau
Y ffliwt:
•
•
•
•

Mae wythawd isaf y ffliwt yn cynhyrchu sain gyfoethog iawn a chynnes, er ei fod yn
anoddach i’r sain gario ar waelod yr offeryn.
Mae’r sain yn cario’n well yn yr ail ar drydedd wythawd, ac o ganlyniad dyma yw
cwmpasran y rhan fwyaf o unawdau offerynnol.
Wrth i’r traw godi mae sain y ffliwt yn mynd yn fwy main, ond hefyd yn fwy pwerus.
Mae chwarae tawel a chynnil yn bosibl yn yr wythawd uchaf, ond mae hyn yn mynd yn
anoddach wrth i’r traw fynd yn uwch.

The piccolo:
•
•
•

•

Mae gan wythfedau gwahanol y piccolo gymeriad tebyg iawn i’r ffliwt.
Mae gan yr wythawd isaf ansawdd tôn hyfryd.
Camgymeriad cyffredin yw credu y dylid ond defnyddio’r piccolo mewn cerddoriaeth sy’n
gryf. Gall fod yn offeryn effeithiol iawn mewn cerddoriaeth dawel, er bod hyn yn fwy
anodd ar dop ystod yr offeryn.
Wrth gynnwys piccolo mewn pumawd chwyth, cofiwch y gall ddominyddu a boddi
gweddill yr offerynnau os yw’n chwarae ar dop yr ystod!

Sioncrwydd
Mae’r ffliwt a’r piccolo yn offerynnau sionc iawn, a gallant neidio o gwmpas yr ystod yn ddidrafferth.
Gall neidio wythfedau fod yn effeithiol dros ben.

Defnyddio’r tafod
•
•

O ganlyniad i’r ffordd y mae’r ffliwt yn cael ei chwythu gall ffliwtydd dafodi’n gynt nag
offerynwyr chwyth eraill. Mae tafodi dwbl a thriphlyg yn dechnegau cyson.
Mae cryndafodi’n effeithiol iawn, ond mae’n fwy anodd ar waelod yr ystod, yn arbennig
os yw’r deinameg yn un tawel.

Plygu’r traw
Mae modd plygu traw nodyn drwy droi’r ‘embouchure’ ychydig, yn arbennig yng nghanol yr ystod,
ond nid yw mor effeithiol ag yw ar y clarinét. Mae’n haws ar offerynnau sydd â thyllau agored, ond ni
allwch gymryd yn ganiataol y bydd y fath offeryn ar gael.
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Y Ffliwt Alto

Ystod
•
•

G yw traw'r ffliwt alto, ac mae’n swnio 4ydd yn is na’r nodyn a welir.
Mae’r ystod ysgrifenedig yn union fel y ffliwt, ond mae’r nodau uchaf yn fwy anodd na’r
nodau cyfatebol ar y ffliwt.

Cwmpasrannau
•
•

•

Mae’r ffliwt alto yn effeithiol iawn ar y nodau isaf, lle gall gynhyrchu sain gyfoethog dros
ben a chynnes.
Yn gyffredinol, nid yw mor gryf â’r ffliwt na’r piccolo, ac nid yw’r sain yn cario mor dda.
Nid yw’r nodau uchaf mor gryf â chyfoethog a’r nodau cyfatebol ar y ffliwt.

Dybli
Gall newid o’r piccolo i’r ffliwt a’r ffliwt alto fod yn gymharol gyflym, ond rhaid sicrhau amser ymarferol
i roi un offeryn lawr a phigo’r llall i fyny!

Obo a Cor Anglais
Gweler ystod yr obo a’r cor anglais yn ffigwr 17:
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Ystod a nodiant
•
•
•

•

C yw traw’r obo, ac mae’n defnyddio cleff y trebl.
Mae’r cor anglais (neu’r Corn Saesnig) hefyd yn defnyddio cleff y trebl. F yw traw y cor
anglais ac mae’n swnio pumed perffaith yn is na’r nodyn a welir.
Nodyn isaf y cor anglais yw B naturiol ysgrifenedig, ac nid yw Bb yn bosibl fel y mae ar yr
obo.
Mae’n bosibl cynhyrchu Bb gydag estyniad arbennig, ond mae hyn yn gwneud y B naturiol
yn amhosibl. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod yr estyniad ar gael. Os ydych am gael
Bb cynigiwch nodyn arall fel opsiwn rhag ofn.

Cwmpasrannau
•
•
•
•

•

•

Mae’r wythawd isaf yn cario’n dda ac mae’r sain yn gyfoethog dros ben.
Mae’n hawdd chwarae cerddoriaeth gref ar y nodau isaf, ond mae chwarae’n dawel reit
ar y gwaelod yn anoddach.
Mae sain yr ail wythawd hefyd yn cario’n dda, ac mae’n swynol.
Ar eithaf nodau uchel yr offeryn mae’r sain yn fwy tenau ac mae chwarae tawel yn
anoddach. Gall chwarae’n gyflym hefyd fod yn anoddach ar y nodau hyn gan fod y
byseddi’n fwy cymhleth, yn arbennig ar y cor anglais.
Nid yw chwarae’n dawel iawn mor hawdd ar yr obo ac yw ar y clarinét. Mae modd mudo’r
sain drwy roi hances yng ngwaelod yr offeryn (ysgrifennwch ‘muted’ neu ‘con sord.’). Ond
cofiwch peidiwch â gwneud hyn ar B neu Bb isel, gan na ddaw unrhyw sain allan!
Mae neidio ar draws ystod yr offeryn yn gymharol hawdd, yn arbennig os yw’r nodau
wedi’u cynanu.

Defnyddio’r tafod
•
•

•

Mae offerynnau corsen ddwbl yn effeithiol iawn wrth chwarae nodau byr iawn ac ysgafn.
Mae tafodi dwbl a thriphlyg yn bosibl ar yr obo, er nad yw mor hawdd ac ar y ffliwt. Mae’n
anoddach wrth chwarae’n is yn yr ystod.
Mae cryndafodi’n bosibl er nad yw mor effeithiol ac ar y ffliwt neu’r clarinét. Mae’n
anoddach yn eithafoedd uchaf ac isaf yr offeryn.

Dybli
•

•
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Mae’r cor anglais a’r obo’n defnyddio corsen o faint gwahanol, a rhaid yw eu cadw’n
llaith er mwyn aros yn ymatebol. Mae corsen nad yw’n cael ei ddefnyddio yn cael ei
gadw mewn potel fach o ddŵr er mwyn sicrhau hyn.
Wrth ddybli rhwng yr obo a’r cor anglais rhaid felly sicrhau digon o amser i roi un offeryn
lawr, pigo’r llall i fyny, ac yna newid y gorsen.
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Basŵn a Basŵn Dwbl
Ystod a nodiant
Gweler ystod y basŵn a’r basŵn dwbl yn ffigwr 18:

•
•
•

•

•

C yw traw'r basŵn a’r basŵn dwbl, gyda’r basŵn dwbl yn swnio wythawd yn is na’r
nodiant.
Cleff y bas a ddefnyddir rhan fwyaf o’r adeg ar gyfer y basŵn, gyda chleff y tenor yn cael
ei ddefnyddio ar gyfer y nodau uchel. Ni ddefnyddir cleff y trebl.
Gall newid cyson rhwng cleffiau gymhlethu pethau. Yn gyffredinol gyda’r basŵn os yw
cymal yn eistedd yn uwch na C canol defnyddiwch gleff y tenor i osgoi defnyddio gormod
o linellau estyn. Os yw’r nodau’n eistedd yn is na C canol bydd cleff y bas yn gliriach.
Mae’r basŵn dwbl ond yn defnyddio cleff y bas (byth cleff y tenor).
Ar y basŵn mae’n bosibl, gydag estyniad i’r offeryn, i gynhyrchu A isel (fel ym Mhumawd
Chwyth Nielson) ond mae hyn hefyd yn gwneud y Bb yn amhosibl i’w chwarae.

Cwmpasrannau
•
•
•
•
•

Fel gyda’r sielo, mae’r basŵn yn effeithiol iawn a phwerus yn y gwmpasran isel a chanol.
Mae gan y 3ydd wythawd ansawdd swynol iawn a mynegiannol.
Fel gyda’r obo mae’n hawdd cynhyrchu sain gref ar y nodau isel, ond mae chwarae’n dawel
llawer mwy anodd ar y nodau isaf.
Mae’r basŵn dwbl ar ei orau ar y nodau isaf. Mae’r nodau uchaf yn gyffredinol wannach
nac ydynt ar y basŵn.
Mae neidio rhwng y cwmpasrannau’n gymharol hawdd ar y cyfan. Gall neidio wythfedau
fod yn effeithiol dros ben.

Defnyddio’r tafod
•
•

Mae cryn dafodi’n bosibl ar y basŵn, ond nid ar eithafoedd ystod yr offeryn.
Er bod cryn dafodi’n bosibl, nid yw mor effeithiol ag yw ar y clarinét neu’r ffliwt. Mae’n
haws yn y gwmpasran uchaf.

Dybli
•
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Mae'r mater o ddefnyddio dwy gorsen yn bodoli fel gyda’r obo a’r cor anglais, ond mae
angen hyd yn oed mwy o amser i newid rhwng y basŵn a’r basŵn dwbl.
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Corn
Ystod a nodiant
Gweler ystod y corn yn ffigwr 19:

•
•
•

•
•
•

F yw traw'r corn, ac mae’n swnio pumawd perffaith yn is na’r nodiant.
Mae’r nodau o dan yr F sydd wythawd a pumed o dan y C canol yn nodau pedal ac o dan
ystod sionc ac arferol yr offeryn.
Mae’r hyn a ddiffinnir fel cyfforddus yn dibynnu llawer ar yr unigolyn. O fewn cyrn y
gerddorfa mae rhai yn chwaraewyr arbenigol isel ac eraill uchel. Bydd arbenigwyr isel yn
gallu meistroli nodau isel yn well na’r uchaf, ac i’r gwrthwyneb hefyd.
Y cwmpawd ‘cyfforddus’ a nodir uchod yw’r gorau i ran fwyaf o offerynwyr. Dyma hefyd
y nodau lle gall yr offeryn ‘ganu’ ar ei orau.
Ni ddylai cyfansoddwr osgoi eithafoedd isel nac uchel yr offeryn, ond rhaid cofio bod
gorddefnydd yn gallu blino.
Gall gormod o nodau hir ar eithafoedd isaf ac uchaf yr offeryn hefyd fod yn flinedig iawn.

Nodiant a chleffiau
•
•
•

•

Mae’r corn yn defnyddio cleff y bas a’r trebl.
Os yw y rhan fwyaf o’r nodau a ysgrifennir o fewn y cwmpawd cyfforddus, fe fydd cleff y
trebl yn iawn.
Os oes angen nodau isel defnyddiwch gleff y bas i osgoi gormod o linellau estyn.
Mae nodiant modern pumawd perffaith yn uwch na’r sain. Nid yw’r hen draddodiad o
ysgrifennu nodau ‘basso’ drwy ddefnyddio cleff y bas wythawd yn is yn cael ei ddefnyddio
bellach.

Nodau ‘Stopped’
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•
•
•

•

Mae gan nodau ‘stopped’ gymeriad unigryw, braidd yn galed a chras. Fe’i nodir gydag
arwydd + uwchben y nodyn – gweler ffigwr 20 uchod.
Mae ‘stopio’ nodyn yn codi’r traw hanner tôn yn uwch, ond cyfrifoldeb y chwaraewr yw
gwneud y trawsnodiad angenrheidiol.
Gall yr arwydd ‘o’ ddynodi nodyn agored sydd heb ei stopio. Dim ond yng nghanol cyfres
hir o nodau stopio mae angen gwneud hyn – fel bod yr offerynnwr yn glir pa nodau
penodol sydd fod yn agored.
Mae stopio yn haws ar nodau uchel yr offeryn. Fel rheol dylid osgoi stopio nodau sydd
allan o’r cwmpawd cyfforddus.

Mudyddion
•
•

•

Nid oes gan y corn ystod o fudyddion gwahanol fel y trymped. Os gofynnwch am fudydd
neu ‘con sord’ fe fydd y chwaraewr yn defnyddio mudydd syth a chyffredin.
Os fyddwch yn gofyn am fudydd cofiwch dangos yn glir pryd y dylai’r mudydd gael ei
gymryd allan hefyd. Sicrhewch fod digon o amser i'w rhoi mewn a’i gymryd allan (gan fod
angen twistio’r mudydd yng nghloch yr offeryn, a’i rhoi ar y llawr yn dawel - os yn bosibl).
Mae ysgrifennu’r gair ‘open’ neu agored ar y gerddoriaeth yn ddigon i ddynodi pryd y dylid
chwarae heb y mudydd.

Glissandi
•
•

Gellid cyflawni hyn drwy lithro ar draws harmonigau agored y corn. Ceir defnydd effeithiol
iawn o hyn yn ‘Rite of Spring’ Stravinsky.
Mae ‘glissandi’ ond yn wir bosibl ar nodau uchaf yr offeryn lle mae’r harmonigau naturiol
yn agosach at ei gilydd.

Sioncrwydd a neidio rhwng y cwmpasrannau
•
•
•
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Gall y corn fod yn sionc iawn, er nad yw yn gyffredinol mor sionc ac offerynnau
chwythbren y pumawd chwyth.
Mae neidio rhwng y cwmpasrannau yn anodd os yw’r naid yn fwy nac wythawd.
Gall y corn chwarae triliau yn berffaith dda ar draws y cwmpawd ‘cyfforddus’ ond mae
chwarae ‘tremolo’ dros gyfwng mwy yn heriol – nid yw mor effeithiol ac yw ar y
chwythbrennau.
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Rhan 2: Paratoi sgôr, nodiant, a chynhyrchu rhannau unigol
Nid yw hwn yn ganllaw gynhwysfawr o bell ffordd, ond mae’n cynnig peth cyngor ac arweiniad i rai
sy’n astudio cyfansoddi. Mae’n seiliedig ar fy mhrofiad i fel cyfansoddwr, trefnydd cerddoriaeth ac fel
perfformiwr.

Argymhelliad i chi wrando
Cyn mynd ati i ysgrifennu ar gyfer pumawd chwyth am y tro cyntaf rwyf yn eich argymell i wrando ar
ddarnau cydnabyddedig. Dyma enwau rhai cyfansoddwyr sydd wedi ysgrifennu’n effeithiol iawn ar
gyfer y pumawd chwyth.
Arnold, Berio, Carter, Damase, Danzi, Françaix, Hindemith, Holst, Ibert, Joubert, Klughardt, Ligeti,
Milhaud, Nielsen, Pärt, Paterson, Reicha, Taffanel,
Rhaid hefyd cyfeirio at Bumawd Chwyth Schoenberg, darn sydd â lle pwysig yn hanes cerddoriaeth.
Mae’n ddarn heriol iawn, ac o ganlyniad, anaml iawn mae’n cael ei berfformio.

Cymysgu’r seiniau
Mae’r pumawd chwyth yn ensemble unigryw sy’n gyfuniad o seiniau hollol unigol pum offeryn
gwahanol. Gellir cyfuno neu gymysgu’r offerynnau i greu seiniau newydd a diddorol, yn union fel y
gwneir mewn cerddorfa. Yn y cymal isod allan o Bumawd Chwyth Nielson ceir cyfuniad effeithiol iawn
o’r basŵn a’r corn (yn chwarae mewn 3au) gyda chyfeiliant y ffliwt a’r clarinét mewn wythfedau.
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Yn yr enghraifft nesaf allan o ‘Kleine Kammermusik’ gan Hindemith, ceir defnydd effeithiol iawn o’r
corn gyda mudydd, clarinét isel a ffliwt isel i greu cyfeiliant i’r alaw yn yr obo.

Wrth gyfuno offerynnau mewn unsain, ystyriwch pa un fydd yn dominyddu. Er enghraifft, mae’r
cyfuniad o obo isel gyda chlarinét neu ffliwt isel yn mynd i gynnwys mwy o sain yr obo. Mae’r
offerynnau hyn yn blendio’n dda iawn yng nghanol yr ystod.

Ciwiau:
Dyma bethau defnyddiol dros ben all stopio offerynwyr rhag mynd ar goll! Dyma enghraifft allan o
rhan y ffliwt ym Mhumawd Nielson.

Yn symudiad olaf yr un pumawd chwyth mae’r curiad yn llai amlwg. Felly mae Nielson yn cynnig
ciwiau ychwanegol i’r perfformwyr.

TIP: Wrth ddefnyddio Sibelius gallwch greu ciw drwy gopïo un rhan a’i bastio i un arall drwy ddefnyddio
Ctrl+Alt+Shift+V. Mae hwn, yn awtomatig, yn creu ciw na fydd yn chwarae 'nol, ac un sydd wedi ei
guddio yn y sgôr ond sy’n yn weladwy yn y rhannau unigol.
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Rhannau offerynnau unigol:
•
•
•
•

Cofiwch ystyried troi tudalennau wrth gynhyrchu rhannau.
Peidiwch â defnyddio maint erwydd rhy fach. Fy nghyngor i yw 6.5mm-7mm.
Ceisiwch osgoi mwy na 10 llinell ar dudalen A4. Gwasgarwch y llinellau’n gyfartal.
Prawf ddarllenwch bob rhan yn ofalus ac edrychwch am fariau sydd wedi’u gwasgu at ei
gilydd, neu unrhyw eiriau ar dop y nodau. Defnyddiwch Ctrl+shift+N i ail osod y bylchu ar
Sibelius. Bydd Ctrl+shift+P yn ail osod safle pethau megis marciau deinameg a.y.b.
Camgymeriad cyffredin yw atodi deinameg i ran anghywir. Wrth i’r rhannau gael eu creu
mae’r ddeinameg yn ymddangos yn yr awyr uwchben yr erwydd – ond yn y rhan sy’n is
na’r un oeddech wedi bwriadu!

Nodiant:
Mae cerddorion proffesiynol yn darllen nodiant yn dda iawn, ond gall nodiant gwael arwain at
amheuon neu gymhlethdod, a chamgymeriadau o ganlyniad. Mae offerynwyr proffesiynol wedi cael
eu hyfforddi i ddarllen nodiant confensiynol sy’n seiliedig ar raddfeydd ac arpeggios. O ganlyniad
mae’n bwysig iawn bod nodau’n cael eu ‘sillafu’n’ gywir gan ddefnyddio’r cyfwng naturiol (er
enghraifft, nid yw mynd o B# i Fb mor hawdd ei brosesu a symud o C i E). Mae hefyd yn bwysig sicrhau
bod rhythmau wedi’i grwpio mewn ffordd sy’n gwneud curiadau’r bar yn glir. Mae dilyn rheolau Eric
Taylor yn yr ‘AB Guide to Music Theory’ yn fan dechrau da.
Mae’r tudalennau sy’n dilyn yn cynnwys enghreifftiau o nodiant gwael (rhai ohonynt yn esiamplau
mae Cerddorfa’r BBC wedi’u gweld). Cynigir hefyd fersiwn wedi’i gywiro sy’n dangos opsiwn gwell i’r
perfformiwr.
Dyma rhai camgymeriadau cyffredin:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ysgrifennu rhythmau ar draws guriadau cryf y bar heb ddefnyddio clymau.
Grwpio nodau a seibiau yn anghywir.
Nodau’n cael ei sillafu’n anghyson.
Defnyddio E#, B#, meddalnodau a llonnodau dwbl o ganlyniad i drawsnodiad. Yn Sibelius
defnyddiwch yr allwedd ‘return’ i ail sillafu nodau i’w fersiwn enharmonig cyfwerth.
Defnyddio arwyddion cywair mewn rhannau sydd wedi’u trawsnodi mewn cerddoriaeth
ddigywair. Adiwch arwydd cywair digywair ar ddechrau’r sgôr i osgoi hyn.
Ysgrifennu rhythm yn gymhleth pan allai fod llawer symlach.
Grwpio curiadau annisgwyl gyda’i gilydd, a hyn yn arwain at broblemau o fewn yr
ensemble.
Ysgrifennu newidiadau cleff dryslyd.
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Mae Esiampl 7 yn drefniant o alaw enwog (sydd ar gael i’w lawr lwytho ar lein) ac mae’n llawn o wallau
o ran nodiant rhythmig. Mae’n anodd iawn gweld lle mae’r curiadau, ac o ganlyniad mae’n anodd
gwneud synnwyr o’r rhythm. Mae’n amlwg bod y trefnydd yn gobeithio bod y perfformwyr yn ei
adnabod o’r glust!!

Dyma ddau fersiwn o’r un alaw. Yn yr enghraifft gyntaf mae nodiant y seibiau wedi’i gywiro a defnyddir
y ‘beams’ ar y nodau i glirio fyny peth o’r amwysedd. Er hyn mae’n parhau’n ddryslyd i’w ddarllen ac
yn debygol o arwain at gamgymeriadau wrth chwarae. Mae’r ail enghraifft yn defnyddio llai o seibiau
ac yn dybli hyd rai o’r nodau, sy’n gwneud y cyfan yn llawer cliriach. Mae’r gair ‘staccato’ yn ddigon i
sicrhau bod pob nodyn yn cael ei chwarae’n fyr, felly byddai perfformiad o’r ddau fersiwn yn swnio’r
un peth.

Dyma linell bas allan o’r un trefniant - yn ei nodiant dryslyd gwreiddiol:

Ac eto dyma ddau fersiwn wedi’u cywiro. Mae’r ail, gyda nodau hirach staccato a llai o seibiau, yn
llawer haws i’w ddarllen:
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Ffordd gliriach eto o ysgrifennu’r un alaw yw dybli hyd y nodau er mwyn ysgrifennu’r cyfan o fewn
arwydd amser 2/2. Yn sydyn mae’r gamp o chwarae’r alaw yn edrych tipyn llai heriol! Byddai’n swnio’n
union fel y fersiynau blaenorol, ond gan ei fod yn gliriach ac yn llai cymhleth, mae’n llawer mwy tebygol
o gael ei chwarae’n gywir (a gyda llai o densiwn a phwysau ymhlith y perfformwyr!).

Ac mae’r llinell fas nawr yn edrych fel hyn:

Tudalen 19

Canllaw cyfansoddi ar gyfer pumawd chwyth CGG y BBC

Tudalen 20

