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CRYNODEB 
 
Astudiaeth o drefniannau lleisiol o alawon gwerin Cymreig gan Grace Williams (1906–1977) 
rhwng 1950 a 1960 yw sail a sylfaen yr astudiaeth hon. Mae’r ddegawd hon yng ngyrfa’r 
gyfansoddwraig yn adlewyrchu cyfnod mwyaf cynhyrchiol Williams fel trefnydd alawon 
traddodiadol. Nid yw’r astudiaeth yn trafod ei threfniannau o alawon offerynnol, ond yn 
hytrach yn canolbwyntio ar y gweithiau lleisiol yn unig. Daeth yn amlwg fod trefniannau o 
alawon brodorol yn agwedd werthfawr o allbwn y gyfansoddwraig sydd wedi eu hanwybyddu 
mewn astudiaethau cyhoeddedig amdani. Gan gofio mai â cherddoriaeth gerddorfaol y cysylltir 
Grace Williams yn bennaf, mae’r traethawd hwn yn adlewyrchu’r awydd i ymchwilio a rhoi 
sylw i’w harddull leisiol (mewn trefniannau syml i blant, gweithiau unawdol a 
chyfansoddiadau corawl). Gobaith yr astudiaeth yw dwyn sylw haeddiannol i gyfansoddwraig 
na chafodd gydnabyddiaeth deilwng yng Nghymru nac ar Ynysoedd Prydain yn ystod ei hoes. 
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RHAGARWEINIAD 
 

‘Grace Williams was outstanding – in her talent, in her achievement, and in herself’.1 Fel yr 

awgrymir yn y dyfyniad hwn gan Gerald Cockshott, adwaenir y gyfansoddwraig Grace 

Williams (1906–1977) fel un o ffigyrau cerddorol amlycaf a mwyaf dylanwadol Cymru’r 

ugeinfed ganrif, ac am gyfansoddiadau nodedig fel ei Fantasia on Welsh Nursery Tunes (1940) 

a’i chyfres gerddorfaol, Penillion (1955). Er iddi gael ei chysylltu’n bennaf â’r gweithiau 

cyfarwydd hyn, mentrodd i gyfansoddi darnau corawl (e.e. Missa Cambrensis), consierti (e.e. 

Consierto i’r Trwmped), cerddoriaeth ffilm (Blue Scar) ynghyd â’r opera gomig, The Parlour 

(1960–66) sy’n seiliedig ar y stori En Famille gan Maupassant. Bu cyfraniad Grace Williams 

at dwf a datblygiad cerddoriaeth yng Nghymru yn un arwyddocaol, ond cred nifer i’w gwaith 

gael eu hesgeuluso, ac o ganlyniad prin yw ei gweithiau sydd wedi eu cyhoeddi, eu recordio 

a’u darlledu. Gan gyfeirio at gerddoriaeth Williams ynghyd ag Elizabeth Maconchy ac 

Elisabeth Lutyens, dywed Rhiannon Mathias: ‘Althought Lutyens, Maconchy and Williams 

each made a significant contribution to British music, their music was often misunderstood in 

their own lifetimes, and continues to suffer from neglect to this day.’2 

 

Un rhan o allbwn y gyfansoddwraig sydd wedi ei esgeuluso o lyfryddiaeth gyfredol amdani yw 

ei threfniannau o alawon gwerin Cymru. Mae’r monograff a luniwyd gan Malcolm Boyd yn 

1980 yn gyhoeddiad pwysig a dadlennol am fywyd a gwaith y gyfansoddwraig, ond ni cheir 

trafodaeth na chyfeiriad at y cannoedd o alawon traddodiadol a drefnwyd ganddi.3 Mae’r diffyg 

ymdriniaeth o’r trefniannau hyn yn llyfr Boyd ac mewn cyhoeddiadau eraill am waith y 

 
1 Gerald Cockshott, ‘Grace Williams: A Symposium’, Cerddoriaeth Cymru, 5:6, Haf (1977), t. 28. 
2 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), t. 6. 
3 Malcolm Boyd, Grace Williams (Cardiff: University of Wales Press, 1980). Ceir atodiad yn y gyfrol sy’n 
cynnwys rhestr o’r trefniannau gwerin, fodd bynnag. 
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gyfansoddwraig yn creu’r camargraff nad oedd gan Williams lawer o amser ar gyfer 

cerddoriaeth draddodiadol ei gwlad.  

 

Fodd bynnag, mae ffynonellau ymchwil pwysig megis gohebiaeth Williams ac Enid Parry 

(1911–1998) yn awgrymu’n gryf i’r gwrthwyneb – fod alawon traddodiadol yn agos iawn at ei 

chalon a’i bod wedi treulio llawer o amser yn ystod ei gyrfa yn ymddiddori yn yr alawon hyn.4 

Wrth ddarllen trwy’r ohebiaeth yma a chraffu’n fanylach ar y gerddoriaeth ei hun, amlygir 

gwedd newydd – un llawer mwy Cymraeg a Chymreig – ar y ffigwr pwysig hwn yn natblygiad 

cerddoriaeth yng Nghymru yn ystod canol yr ugeinfed ganrif: un sydd wedi ei anwybyddu i 

raddau helaeth gan ymchwilwyr y gorffennol. Pe byddai awduron megis Boyd wedi darllen 

mwy ar lythyrau Williams, efallai byddai eu pwyslais wedi troi i ffwrdd o’r gweithiau ‘mawr’ 

ar gyfer y neuadd gyngerdd (megis Penillion a’r Sea Sketches) at gerddoriaeth mwy ymarferol 

ei natur, megis y nifer fawr o drefniannau o alawon traddodiadol a gynhyrchwyd ganddi. Dyma 

gorff o waith sy’n gweddu i’r disgrifiad Almaeneg, Gebrauchsmusik – term a ddaeth yn bwysig 

yn ystod yr 1920au a’r 30au yng ngwaith cyfansoddwyr megis Paul Hindemith (1895–1963), 

a hynny pan oedd Williams yn dechrau darganfod ei llais fel cyfansoddwr. Cerddoriaeth ar 

gyfer pwrpasau ‘bob dydd’ oedd Gebrauchsmusik – cerddoriaeth ag iddo amcanion clir a 

phendant – a gellir dadlau o ganlyniad i hyn, nad oedd y gerddoriaeth yn derbyn yr un sylw â’r 

gweithiau cerddorfaol.5 

 

Daw hyn yn fwyfwy amlwg wrth fynd ati i gynnig trosolwg o’r ffynonellau ymchwil eilaidd ar 

Williams. Mae traethawd ymchwil gan Nancy Werner, sy’n rhagflaenu cyfrol Boyd o ychydig 

 
4 Cedwir un ochr i’r ohebiaeth bwysig hon, sef llythyrau Williams at Parry, yn Archifdy Prifysgol Bangor, ac fe 
gyfeirir atynt trwy gydol y thesis hwn. 
5 Am fwy ynglŷn â’r syniad yma, gweler Paul Hindemith, A Composer’s World, Horizons and Limitations 
(Cambridge: Harvard University Press, 1953). 
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flynyddoedd, yn ymdrin â thraddodiadau cerddorol Cymru gan gynnwys gweithiau gwreiddiol 

megis y Fantasia on Welsh Nursery Tunes gan Grace Williams.6 O’r flwyddyn pryd y 

cyhoeddwyd cyfrol Boyd (yn 1980) hyd at ymchwil mwy diweddar, gwelwyd fod ysgolheigion 

yn parhau i ganolbwyntio ar y gweithiau offerynnol a chorawl ‘mawr’, er enghraifft traethodau 

ymchwil gan Delyth Haf Rees7 a Graeme Cotterill,8 ynghyd â chyfrol Rhiannon Mathias.9 

Nodau ac amcanion y cyfrolau hyn yw rhoi sylw i’w gweithiau mwyaf arwyddocaol, megis 

Missa Cambrensis a Penillion.  

 

Bwriad yr astudiaeth hon, fodd bynnag, yw ychwanegu at y corff o waith ymchwil sydd eisoes 

wedi ei gwblhau ar gerddoriaeth Williams, gan fynd ati i lenwi’r bylchau sydd yn parhau i 

fodoli ym maes ei threfniannau gwerin er mwyn sicrhau fod yr elfen hon yn cael ei gydnabod 

fel rhan deilwng a phwysig o’i hallbwn gan ymchwilwyr y dyfodol. O ganlyniad, gellir gosod 

y ddadl fod cysylltiad y gyfansoddwraig â Chymru a’i thraddodiadau yn agosach ac yn fwy 

treiddgar na’r hyn sydd wedi ei bortreadu gan ymchwilwyr y gorffennol. 

 

Bydd ffynonellau cynradd ac eilaidd yn sail ar gyfer canfyddiadau’r ymchwil hwn. Mae’r 

ffynonellau cynradd yn cynnwys llythyrau10 a llawysgrifau11 Williams e.e. gohebiaeth Grace 

Williams gydag Enid Parry. Mae’r casgliad hwn – a gedwir yn archifdy Prifysgol Bangor – yn 

cynnwys dros 200 o lythyrau sy’n cwmpasu cyfnod o 47 mlynedd rhwng 1929–76. Mae’r 

 
6 Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with Traditional 
Welsh Music’ (Traethawd MA, Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1977). 
7 Delyth Haf Rees, ‘The Orchestral Music of Grace Williams’ (Traethawd MA, Prifysgol Cymru, Bangor, 1981). 
8 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2012). 
9 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012). 
10 Cedwir llythyrau a ysgrifennwyd gan Williams yn Archifdy Prifysgol Bangor a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 
Mae rhai llythyrau wedi eu cyhoeddi mewn cyfrolau yn ddiweddar, er enghraifft Jenny Doctor a Sophie Fuller 
(gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers Elizabeth Maconchy 
and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020). 
11 Cedwir nifer helaeth o lawysgrifau’r gyfansoddwraig yn Archif Grace Williams, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 
Mae rhai yn parhau dan ofal Chris Painter, Cwmni Cyhoeddi Oriana, Y Barri a Tŷ Cerdd yn ogystal.  
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llythyrau wedi eu hysgrifennu â llaw (ar bapurau maint A5 gan amlaf). Gweler sgan o dudalen 

allan o un ohonynt yn Ffigwr 1. Mae’r llythyrau’n fodd i ddod i adnabod Williams trwy 

gyfrwng ei llawysgrifen, ei hatgofion a’i phrofiadau personol.12 Cedwir llawysgrifau cerddorol 

Williams yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (C1997/17). Mae’r casgliad wedi’i rannu yn 13 is-

fond yn ôl y math o gerddoriaeth ac wedi’i gatalogio yn ôl trefn yr wyddor, e.e. cerddoriaeth 

gerddorfaol (A), cerddoriaeth offerynnol a siambr (D), opera (J) ayyb. Cedwir llawysgrifau y 

trefniannau o alawon gwerin yn rhestr ‘H’ – trefniannau amrywiol (H/1–H/40). Mae’r rhan 

fwyaf o’r llawysgrifau yn llawysgrifen Williams ei hun gydag ambell enghraifft yn gopïau 

cyhoeddedig neu’n facsimile o’r llawysgrif gwreiddiol. Ceir rhestr gyflawn o’r ffynonellau 

eilaidd yn llyfryddiaeth y traethawd hwn. 

 

Ffigwr 1: Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid Parry, 15 Mai 1948. 

 
12 Am fwy ynglŷn â’r ohebiaeth, gweler Elain Rhys Jones, ‘Llythyrau’n dadlennu mwy am y gyfansoddwraig 
Grace Williams’, Gwerddon Fach, https://golwg.360.cymru/gwerddon/2051283-llythyrau-dadlennu-
gyfansoddwraig-grace-williams.  



 

 vii 

Rhennir y traethawd yn chwe phennod. Er mwyn gosod trefniannau Williams o fewn eu cyd-

destun, bydd y bennod gyntaf yn cynnig trosolwg o’r adfywiad mewn cerddoriaeth werin a 

welwyd yng Nghymru a Lloegr ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Bydd y bennod gyd-destunol 

hon yn gymorth i ddeall ac i werthfawrogi’r modd y bu Grace Williams yn ymwneud â’r 

traddodiad gwerin yng Nghymru yn yr ail bennod. Bydd y penodau dilynol yn canolbwyntio 

ar y trefniannau gwerin ei hunain a cheir ymdrech yma i ddadansoddi arddull gyfansoddi 

Williams wrth lunio’r trefniannau hyn. Bydd pennod 3 yn canolbwyntio ar Welsh Airs, ceir 

trafodaeth o’r trefniant ‘Cariad Cyntaf’ ym mhennod 4, cyn trafod Three Traditional Ballads 

ym mhennod 5. Mae’r gweithiau anghyhoeddedig hyn yn dyddio o oddeutu’r un cyfnod, sef 

1950. Nod ac amcanion y penodau hyn yw cymharu’r modd y mae Williams yn mynd ati i 

drefnu alawon gwerin yn ddibynnol ar gyd-destun y gwaith comisiwn neu’r perfformiad. Bydd 

y bennod ddilynol, pennod 6, yn trafod tri threfniant corawl cyhoeddedig ganddi er mwyn 

dadansoddi ei harddull mewn trefniannau cyhoeddedig. Yn atodiad y gyfrol hon, ceir rhestr 

gyflawn o’r holl drefniannau gwerin a luniwyd ganddi. 

 

Bydd yr ail gyfrol yn cynnwys golygiadau safonol o’r trefniannau a drafodwyd ym mhenodau 

3 i 5 o’r traethawd wedi eu cysodi ynghyd ag egwyddorion golygyddol a nodiadau beirniadol.  
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DATGANIAD 

 

‘Yr wyf drwy hyn yn datgan mai canlyniad fy ymchwil fy hun yw’r thesis hwn, ac eithrio lle 
nodir yn wahanol. Caiff ffynonellau eraill eu cydnabod gan droednodiadau yn rhoi cyfeiriadau 
eglur. Nid yw sylwedd y gwaith hwn wedi cael ei dderbyn o’r blaen ar gyfer unrhyw radd, ac 
nid yw’n cael ei gyflwyno ar yr un pryd mewn ymgeisiaeth am unrhyw radd oni bai ei fod, fel 
y cytunwyd gan y Brifysgol, am gymwysterau deuol cymeradwy.’ 

 
Rwy’n cadarnhau fy mod yn cyflwyno’r gwaith gyda chytundeb fy Ngoruchwyliwr. Gallaf 
gadarnhau nad oedd angen tystysgrif moeseg ar gyfer cyflawni’r astudiaeth hon.
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Pennod 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yr Adfywiad mewn Cerddoriaeth Werin ym 
Mhrydain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Music, like language, derives ultimately from its basic beginnings.’ 
(Ralph Vaughan Williams)



 

 1 

Cyflwyniad 
 
Diben y bennod hon yw cyflwyno trosolwg o’r adfywiad ym myd cerddoriaeth werin ym 

Mhrydain ar droad yr ugeinfed ganrif trwy olrhain ei ddatblygiad yng Nghymru a Lloegr. Mae’r 

gymhariaeth yn un bwysig i’w thrafod yng nghyd-destun yr astudiaeth hon oherwydd fod Grace 

Williams wedi ei geni a’i magu yng Nghymru ac wedi astudio yno cyn symud ymlaen i ddilyn 

hyfforddiant pellach yn Llundain a pharhau i weithio yno cyn dychwelyd i’r Barri. Cyswllt 

arall rhwng y ddwy wlad yw’r ffaith fod dylanwad ei hathro cyfansoddi yn y Coleg Cerdd 

Brenhinol, Ralph Vaughan Williams (1872–1958), yn amlwg arni. Fel y cyfeiria Rhiannon 

Mathias: ‘Vaughan Williams had a profound and lasting influence on her, both as composer 

and as a mentor, and she continued to seek his advice right up until his death in 1958’.13 

Awgryma Lyn Davies yn ogystal fod Grace Williams a Vaughan Williams yn rhannu’r un 

weledigaeth a chariad at draddodiadau cenedlaethol: ‘Heb os, yn Vaughan Williams roedd hi 

wedi darganfod cyd-deithiwr yn ei gariad at gerddoriaeth werin a thraddodiadau 

cenedlaethol’.14 

 

Gan iddi fyw ac astudio yn y ddwy wlad, mae’n rhesymol i ystyried fod yr hyn a ddigwyddodd 

o safbwynt cerddoriaeth werin yng Nghymru a Lloegr ar droad yr ugeinfed ganrif wedi 

dylanwadu ar ei chrefft a’i chelfyddyd fel cerddor. Cyfeirir at y gwaith o gasglu alawon gwerin 

yng Nghymru yn ogystal â Lloegr, er mai cynnyrch Cymreig yn bennaf fu’n ysbrydoliaeth iddi. 

Daw yn amlwg fod y sefyllfa yn Lloegr ac yn wir yn Ewrop wedi dylanwadu’n fawr ar Gymru 

ar droad yr ugeinfed ganrif. Yn ôl Nancy Werner, ‘Welsh music can never meaningfully be 

studied in isolation from those factors in the music of England and of Europe as a whole, to 

 
13 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), t. 23. 
14 Lyn Davies, ‘Grace Williams – agweddau ar ei bywyd trwy ei llythyrau’ (Darlith Flynyddol Tŷ Cerdd, 2006), 
t. 2. 
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which it owes so much’.15 Yn y bennod hon, rhennir y cyfansoddwyr a fu’n flaenllaw yn ddwy 

garfan: a) cyfansoddwyr a fu’n gasglyddion, a b) cyfansoddwyr a fu’n trefnu a defnyddio 

alawon gwerin yn eu cyfansoddiadau heb fod yn gasglyddion. Ni fu Grace Williams yn casglu 

alawon gwerin yng Nghymru erioed, ond yn ôl ei chwaer, Marian Glyn Evans, fe gofnododd 

un alaw draddodiadol pan aeth ar wyliau gyda Nancy Elizabeth Jenkins i’r hen Iwgoslafia, ac 

meddai Evans gyda’i thafod yn ei boch, ‘that’s the only success she had with that holiday’.16 

Fe fu gwaith y casglyddion a’i rhagflaenodd yng Nghymru yn allweddol er mwyn dwyn golau 

dydd ar yr alawon ac o ddyfynnu y cyfansoddwr ei hun: ‘I had a thorough grounding in Welsh 

airs and Welsh folk songs when I was a child and teenager’.17 Nid syndod felly bod ei defnydd 

o alawon Cymreig wedi bod yn gyson ac yn helaeth yn ystod ei gyrfa. Ond cyn rhoi sylw mwy 

manwl i waith Grace Williams yn y maes hwn, rhaid gosod cefndir a chyd-destun ar gyfer yr 

adfywiad gwerin ym Mhrydain yn ystod y cyfnod dan sylw.  

 

Cefndir a chyd-destun 

Ar ddiwedd y 19eg ganrif a throad yr ugeinfed ganrif, gwelwyd adfywiad a thwf yn y diddordeb 

mewn cerddoriaeth werin ym Mhrydain. Roedd hwn yn gyfnod a ddaeth â sylw i sawl ffigwr 

pwysig yn hanes cerddoriaeth draddodiadol – unigolion megis Ralph Vaughan Williams, Cecil 

Sharp (1859–1924) a Percy Grainger (1882–1961) ymhlith eraill yn Lloegr, a J. Lloyd Williams 

(1854–1945), Mary Davies (1855–1930) a Ruth Herbert Lewis (1871–1946) ymhlith unigolion 

amlwg yng Nghymru. Mae’n ffaith fod cerddoriaeth werin wedi bodoli ers canrifoedd lawer 

 
15 Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with Traditional 
Welsh Music’ (Traethawd MA, Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1977), t. 7. 
16 Recordiad o gyfweliad (dyddiedig 2 Ionawr 2009) rhwng Marian Glyn Evans a Graeme Cotterill. Recordiad 
personol dan ofal Graeme Cotterill. Mae’n debyg fod Grace Williams wedi casglu tair o alawon ar ei thaith. 
Gweler Grace Williams, Three Yugoslav Folksongs (London: Oxford University Press, 1952). Mae’r alawon yn 
cynnwys ‘Mary, Mary, Maiden’, ‘The Pearly Adriatic’ a ‘Dalmatian Lullaby’. Fe gyflwynodd Williams raglen 
o’r enw ‘Holiday in Jugoslavia’ a oedd yn cynnwys trefniannau o’r alawon hyn. Darlledwyd ar 06 Rhagfyr 1951 
a chedwir y sgript a oedd yn cyd-fynd â’r rhaglen yn Archif Prifysgol Caerdydd (GB 1239 431/4). 
17 Malcolm Boyd, Grace Williams (Cardiff: University of Wales Press, 1996), t. 82. 
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a’i fod yn draddodiad sydd ac a fu’n newid ac yn esblygu,18 ond gellir cadarnhau bod y 

diddordeb mewn cerddoriaeth frodorol wedi tyfu a dyfnhau yn ystod troad yr ugeinfed ganrif.  

 

Carreg filltir bwysig yng Nghymru a Lloegr ar ddechrau’r ugeinfed ganrif oedd bodolaeth 

sefydliadau newydd megis Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Pan sefydlwyd y 

cymdeithasau hyn, daeth casglu alawon gwerin yn dasg o ddifrif gan ddefnyddio dulliau mwy 

systematig a gwyddonol.19 Dwy flynedd cyn troad y ganrif, sefydlwyd Cymdeithas Alawon 

Gwerin Lloegr ym 1898.20 Dilynwyd hyn gan sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Iwerddon 

yn 190421 ac yn ddiweddarach Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn 1906.22 Gwelir felly fod 

dylanwadau lleol a chenedlaethol wedi cyfrannu at genhedlu’r Gymdeithas yng Nghymru,23 a 

bod Lloegr ac Iwerddon wedi braenaru’r tir. Fel y dywed Roy Saer:  

Gwyddys i ddau Wyddel, Syr Harry Reichel (prifathro Coleg Prifysgol Gogledd 
Cymru, Bangor) a’r awdur Alfred Perceval Graves, gyfrannu’n allweddol yn natblygiad 
y Gymdeithas Gymreig. Rhoes arbenigwyr canu gwerin o Loegr hefyd eu cymorth 
parod iddi: Cecil Sharp ei hunan, Miss Lucy Broadwood, a Miss Annie Gilchrist.24 

 
Dadleua ysgolheigion fod sawl ffactor wedi arwain at yr adfywiad hwn mewn cerddoriaeth 

werin gan gynnwys effeithiau’r Chwyldro Diwydiannol ar draddodiadau cefn gwlad,25 ac yn ôl 

Eric Saylor, ‘The late Victorian revival of interest in English folk songs arose partly – and 

ironically – in response to the economic and social strains placed upon rural England by its 

 
18 Geraint Lewis, Lyn Davies a Phyllis Kinney, ‘Wales’, Oxford Music Online <https://doi-
org.ezproxy.bangor.ac.uk/10.1093/gmo/9781561592630.article.41108>, cyrchwyd ddiwethaf 12 Gorffennaf 
2021. 
19 E. Wyn James, ‘An ‘English’ lady among the Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song Society’ 
yn Ian Russel a David Atkinson (goln.), Folk Song: Tradition, Revival, and Re-Creation (Aberdeen: The 
Elphinstone Institute, University of Aberdeen, 2004), 266-83. 
20 D. Roy Saer, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: Canrif Gron (Aberystwyth: Cymdeithas Alawon Gwerin 
Cymru, 2006), t. 6. 
21 Ibid. 
22 Roedd troad y ganrif yn bwysig a ffurfiannol i Gymru’n benodol oherwydd sefydlwyd Prifysgol Cymru, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn 1907 a oedd yn hwb arwyddocaol i addysg 
a diwylliant y wlad. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Tim Rayborn, A New English Music (Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2016), t. 39. 
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urban centres’.26 Cyfeiria Saylor hefyd at nifer o ddatblygiadau, megis y Symudiad Celf a 

Chrefft (yr Arts and Crafts Movement) a barodd i’r diddordeb yn niwylliant gwledig Lloegr 

ddyfnhau ar droad y ganrif, a nododd ‘a variety of social and aesthetic developments – 

including Morrisonian socialism, the Arts and Crafts Movement, and the growth of various 

preservationist societies – encouraged a large-scale reassessment of rural English culture’.27 

 
Y Sefyllfa yn Lloegr 

Daeth cerddoriaeth draddodiadol o gefn gwlad Lloegr yn ddiddordeb mawr i gerddorion ac 

ethnogerddoregwyr oedd â’u bryd ar fawrygu gwerth artistig a chymunedol y gerddoriaeth. 

Yn ôl Jochen Eisentraut, rhoddodd yr adfywiad sbardun i unigolion ymgymryd â thasgau 

achlysurol a oedd yn cynnwys mynd ati i gasglu alawon gan bobl o’r cymunedau trwy gyflawni 

gwaith maes.28 Cynyddodd y syniad o gasglu a chywain deunydd ynghyd yn ystod y 19eg 

ganrif, ond fe ddyfnhaodd y diddordeb ar droad y ganrif gydag amaturiaid yn dod i ddeall mwy 

am draddodiadau brodorol: 

The Folk Revival, with its roots in the time of the early industrial revolution, consisted 
initially of middle-class amateur enthusiasts who, as well as carrying out some sporadic 
fieldwork, cannibalised and imperfectly copied material.29 

 
Yn Lloegr, gellir dadlau bod unigolion megis Ralph Vaughan Williams a Gerald Finzi (1901–

1956) yn teimlo rheidrwydd i adfywio cerddoriaeth werin eu gwlad oherwydd eu bod wedi 

sylweddoli fod gwledydd eraill yn fwy blaengar o safbwynt datblygu a hyrwyddo eu 

cerddoriaeth draddodiadol eu hunain. Roedd cyfansoddwyr megis Béla Bartók30 (1881–1945) 

a Zoltán Kodály31 (1882–1967) eisoes wedi dechrau gwneud hyn yn Hwngari ac mewn 

 
26 Eric Saylor, ‘Folksong revival in the early 20th century’, Gwefan British Library <https://www.bl.uk/20th-
century-music/articles/folksong-revival-in-the-early-20th-century#>, cyrchwyd ddiwethaf Ionawr 15, 2021. 
27 Ibid. 
28 Jochen Eisentraut, ‘Case Study 2: Vaughan Williams’ National Music in context’ yn The Accessibility of Music: 
Participation, Reception, and Contact (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), t. 151. 
29 Ibid. 
30 Cyfansoddwr, pianydd ac ethnogerddoregydd o Hwngari a gasglodd ac a astudiodd alawon gwerin.  
31 Roedd Zoltán Kodály yn gyfansoddwr, ethnogerddoregwr ac addysgwr Hwngaraidd. 
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gwledydd cyfagos. Yn ystod cyfnod Vaughan Williams, Lloegr oedd un o’r gwledydd mwyaf 

pwerus yn y byd, gyda’r iaith Saesneg yn cael ei siarad yn fyd-eang o ganlyniad i’w dylanwad.32 

Er hyn, o safbwynt diwylliannol, roedd traddodiad cerddorol y wlad yn parhau i orwedd yng 

nghysgod gwledydd megis yr Almaen a’r Eidal. Y farn ar y cyfandir oedd nad oedd yna 

draddodiad cerddorol yn bodoli yn Lloegr. Dyma oedd sail byrdwn Schmitz wrth iddo ddatgan 

yn waradwyddus yn 1914 fod Lloegr yn wlad heb gerddoriaeth, ‘Das Land ohne Musik’.33 Mae 

Ruth Solie wedi herio a chwestiynu’r farn hon yn ddiweddar yn ei herthygl ‘No “Land without 

music” after all’.34 Roedd cyfansoddwyr Lloegr yn awyddus iawn i newid hyn trwy ymchwilio 

a rhoi cyhoeddusrwydd i gerddoriaeth eu mam-wlad.35 

 

Er i’r diddordeb mewn cerddoriaeth draddodiadol ddod yn beth cyffredin ymysg cerddorion yn 

Lloegr, roedd tuedd i gasglyddion alawon gwerin anghytuno ynglŷn â’r ffordd orau o roi’r sylw 

haeddiannol i’r deunydd a’r gerddoriaeth. Roedd casglyddion megis Lucy Broadwood (1858–

1929)36 ar y naill law yn pwysleisio pwysigrwydd cywirdeb academaidd a dilysiad tarddiad yr 

alawon gan y casglwyr: 

[Folk-song collectors] claimed that folk songs were valuable in their own right as 
musical creations and cultural artefacts of rural English life, and deserved to be treated 
seriously as part of the nation’s artistic heritage.37 

 
Ar y llaw arall, roedd casglwyr megis Cecil Sharp38 yn dadlau mai ‘time was of the essence in 

preserving traditional English country songs’39 oherwydd bod yr ymarferwyr yn heneiddio ac 

 
32 Jochen Eisentraut, ‘Case Study 2: Vaughan Williams’ National Music in context, t. 166. 
33 Oscar A. H. Schmitz, Das Land ohne Musik: Englische Gesellschaftsprobleme (Munich: Munchen bei Georg 
Müller, 1914).  
34 Gweler Ruth A. Solie, ‘No “land without music” after all’, Victorian Literature and Culture, 32:1 (2004), 261-
276. 
35 Ibid. 
36 Daeth Lucy Broadwood i amlygrwydd am ei gwaith yn casglu ac archwilio alawon gwerin o Loegr ac roedd yn 
un o sylfaenwyr Cymdeithas Alawon Gwerin Lloegr.  
37 Eric Saylor, ‘Folksong revival in the early 20th century’, Gwefan British Library <https://www.bl.uk/20th-
century-music/articles/folksong-revival-in-the-early-20th-century#>, cyrchwyd ddiwethaf Ionawr 15 2021. 
38 Roedd Cecil Sharp yn flaenllaw yn yr adfywiad mewn cerddoriaeth werin yn Lloegr fel casglwr, archifydd, 
athro a hyrwyddwr. 
39 Ibid. 
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yn marw ar gyflymder cynyddol. Dadleuai y dylai’r alawon gael eu casglu a’u lledaenu mor 

eang â phosibl gan ddefnyddio pob modd posibl: ‘in public lectures, printed editions, even as 

part of primary school curricula’.40 Gellir dadlau fod hyn yn ymgais i efelychu’r hyn a wnaeth 

Kodály a Bartók yn Hwngari. Gwelir tebygrwydd rhwng barn Sharp yn Lloegr a’r hyn a 

ddigwyddodd, yn ôl Ruth Herbert Lewis, yng Nghymru, gan iddi ddweud ‘the folk song 

movement had begun just in time, since many of the “old singers” … died fairly soon 

afterwards’.41 

 

Yn ogystal â’r ddwy farn hon, roedd cyfansoddwyr megis Vaughan Williams42 yn tueddu i weld 

dilysrwydd yn perthyn i’r ddwy ochr. Roedd yn ffrind agos i Sharp ond hefyd yn parchu dull 

trefnus Broadwood o godeiddio’r alawon a gasglwyd ganddi. Roedd Vaughan Williams yn 

gasglwr brwd ac fe drawsgrifiodd oddeutu 800 o alawon gwerin mewn cyfnod o ddeng 

mlynedd rhwng 1903–13.43 Yn ôl Julian Onderdonk, rhesymau cerddorol a oedd yn denu  

sylw’r cyfansoddwr at yr alawon hyn: ‘the primary attraction of folksong for Vaughan 

Williams was the musical coherence and structural tautness that he perceived within it’.44 

Roedd Vaughan Williams yn frwd dros y ffaith fod gan alawon gwerin berthnasedd a phwrpas 

yn yr ugeinfed ganrif, ac yn ei eiriau ei hun: 

What I mean by folk-song [is] an art which grows straight out of the needs of a people 
and for which a fitting and perfect form, albeit on a small scale, has been found by those 
people; an art which is indigenous and owes nothing to anything outside itself, and 
above all an art which to us today has something to say – a true art which has beauty 
and vitality now in the twentieth century.45 

 

 
40 Ibid. 
41 E. Wyn Jones, ‘An ‘English’ lady among the Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song Society’. 
42 Cafodd alawon gwerin Lloegr ddylanwad cryf iawn ar y cyfansoddwr Ralph Vaughan Williams ac yn sgil hyn 
roedd ei gerddoriaeth yn arwyddocaol wrth dorri i ffwrdd oddi wrth y dylanwadau Almaenig o’r 19eg ganrif ar 
gerddoriaeth Prydain. 
43 Saylor, ‘Folksong revival in the early 20th century’. 
44 Julian Onderdonk, ‘Vaughan Williams’s folksong transcriptions: a case of idealization?’ yn Vaughan Williams 
Studies, ed. Alain Frogley (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), t. 127. 
45 Ralph Vaughan Williams, National Music and other essays (New York: Oxford University Press, 1987), t. 22. 
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Bu cyfraniad Vaughan Williams i’r adfywiad yn allweddol i ddatblygiad y maes, ac yn ei farn 

ef bu i’r adfywiad ddwyn i olau dydd gyfoeth o alawon a oedd yn guddiedig o ganlyniad i 

ddylanwadau estron: 

What does this revival mean to the composer? It means that several of us found here in 
its simplest form the musical idiom which we unconsciously were cultivating in 
ourselves, it gave a point to our imagination; far from fettering us, it freed us from 
foreign influences which weighed on us, which we could not get rid of, but which we 
felt were not pointing in the direction in which we really wanted to go. The knowledge 
of our folk-songs did not so much discover for us something new, but uncovered for us 
something which had been hidden by foreign matter.46 

 
Fel athro cyfansoddi Grace Williams yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, hawdd fyddai 

dod i’r casgliad mai Vaughan Williams a roddodd bwysau arni i drefnu alawon gwerin 

Cymraeg a Chymreig. Er hyn, dywed Rayborn nad oedd yn mynnu’r diddordeb mewn 

cerddoriaeth werin ar ei gyd-gyfansoddwyr: ‘He did not single-handedly inspire interest in folk 

songs for his fellow composers’.47  

 

Er iddo gael ei eni yn Awstralia, ffigwr arall amlwg yn yr adfywiad yn Lloegr oedd y 

cyfansoddwr Percy Grainger.48 Tra’n byw yn Llundain rhwng 1901–14, bu’n canolbwyntio’n 

bennaf ar ganeuon gwerin Lloegr. Deilliodd ei gyswllt cyntaf gydag alawon gwerin o 

ffynonellau cyhoeddedig, ond yn ddiweddarach daeth yn un o drefnwyr a chasglyddion 

pwysicaf y cyfnod. Addasodd nifer o’i drefniannau ar gyfer gosodiadau corawl ac offerynnol i 

bwrpas perfformiadau cyhoeddus. Yn debyg iawn i Bartók yn Hwngari, ond yn annhebyg i’w 

gyfoeswyr Seisnig, defnyddiodd Grainger ffonograff Edison i recordio datganiadau ei 

gantorion ac fe gadwodd dros 200 o alawon yn y modd hwn. Fel y dywed Saylor: 

 

 
46 Ibid., t. 41. 
47 Tim Rayborn, A New English Music, t. 60. 
48 Cyfansoddwr, pianydd a threfnydd alawon gwerin a aned yn Awstria ond a oedd un o ffigyrau mwyaf blaenllaw 
yr adfywiad gwerin ym Mhrydain ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif.  
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Grainger’s collecting activities are therefore much more in line with ethnographic 
practices of the present day, and reflect the increasing sophistication that early 20th-
century collectors and composers brought to the preservation, dissemination, and 
reimagination of England’s rural culture.49 
 

Cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd de Lloegr yn ardal o dir ffrwythlon ar gyfer casglyddion 

alawon gwerin, boed trwy ddefnydd y ffonograff neu gofnodi ar bapur. Awgryma Gregory fod 

y bwrlwm mawr a fodolai ynghylch cerddoriaeth draddodiadol Lloegr wedi darfod yn ystod y 

1920au o ganlyniad i effeithiau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Rhoddodd hyn lwyfan i unigolion megis 

Albert Lancaster Lloyd (1908–1982)50 i fod yn weithgar iawn yn hyrwyddo datblygiad 

cerddoriaeth werin yn Lloegr yn ystod y 1930au gan adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd gan 

gasglwyr megis Sharp a Broadwood cyn y rhyfel: 

Essentially, Lloyd broadened, in a legitimate and necessary way, Cecil Sharp’s 
conception of folk music as a product of oral tradition. Lloyd recognized urban and 
rural song traditions, and explicitly extended the study of traditional music to include 
ritual songs, carols, sea songs, industrial songs and political songs.51 

 
Roedd dylanwad A. L. Lloyd yn allweddol ac arwyddocaol iawn gan i’w frwdfrydedd arwain 

at fath newydd o gyhoeddusrwydd i’r alawon gwerin a ddarganfuwyd ac a gasglwyd ganddo 

mewn sawl gwlad, gan gynnwys Cymru, a hynny ar ffurf recordiadau. Yn 1937, rhyddhawyd 

record 78 rpm o alawon gwerin Seisnig a berfformiwyd yn y dull traddodiadol ac yn 

ddigyfeiliant gan Philip Tanner yn fasnachol am y tro cyntaf a hynny ar label Columbia.52 

Bu Lloyd hefyd yn weithgar yn hyrwyddo cerddoriaeth draddodiadol ar y radio, a’i gyfraniad 

pwysicaf i’r adfywiad cerddoriaeth werin ym marn Gregory oedd ei ddarllediadau Saturday 

Night at the Eel’s Foot a ddarlledwyd am y tro cyntaf ar yr 21ain o Orffennaf, 1939.53 

 
49 Saylor, ‘Folksong revival in the early 20th century’. 
50 Roedd A. L. Lloyd yn ganwr a chasgwr alawon gwerin a oedd yn ffigwr pwysig yn yr adfywiad gwerin yn 
Lloegr yn ystod y 1950au a’r 1960au.  
51 E. David Gregory, ‘A. L. Lloyd and the English Folk Song Revival, 1934-44’ yn Canadian Journal for 
Traditional Music, 25 (1997), 14. 
52 Ibid., 18. Yr alawon a ymddangosodd ar y record oedd “Young Henry Martin”, “The Gower Wassail Song”, 
“The Sweet Primroses”, a “The Gower Reel”. Mae’n werth nodi fod Grace Williams wedi defnyddio recordiad 
Philip Tanner o “The Sweet Primroses” ar gyfer ei threfniant o Three Traditional Ballads (1950). 
53 Ibid., 20. 
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Roedd ymdriniaeth a defnydd cyfansoddwyr o’r alawon a gasglwyd ar ddiwedd y 19eg ganrif 

a throad yr ugeinfed ganrif yn amrywiol. Un cyfansoddwr a sylweddolodd werth cerddoriaeth 

werin ac a ddefnyddiodd alawon traddodiadol, gan gynnwys rhai o Gymru, heb iddo fynd ati 

i’w casglu ei hun oedd Gustav Holst (1874–1934).54 Dywed Tim Rayborn am Holst: ‘when he 

learned that there was a vast amount of native music in England, and heard its quality, he knew 

that he wanted to be a part of the efforts to revive and disseminate these tunes’.55 Nid oedd gan 

Holst y modd na’r amser i fynd ati i gasglu fel Vaughan Williams a Sharp, ond fe fynegodd 

ddiddordeb mawr yn eu canfyddiadau fel casglwyr.56  

 

Cyflwynodd Holst osodiadau amrywiol o bedair alaw werin (‘The Sheep-Shearing Song’, 

‘High Germany’ a ‘The True Lover’s Farewell’ a ‘The Cuckoo’) yn ei waith A Somerset 

Rhapsody (1906–7), ar gyfer cerddorfa.57 Yn y gwaith hwn, fe anwybyddodd gyd-destun 

brodorol yr alawon, gan ddweud yn y rhagair i’r sgôr mai ei fwriad oedd eu gosod, fel dywed 

Saylor: ‘instead within the academic and cultivated practices that formed the backdrop for his 

own professional training’.58 Roedd y gwaith hwn yn llwyddiant i Holst, ac fe gafodd ei 

berfformio’n helaeth gan dderbyn adborth cadarnhaol gan adolygwyr y cyfnod. Roedd yntau 

yn hapus gyda’r gwaith gan iddo gyfeirio at y darn fel ei lwyddiant cyntaf.59 Yn dilyn hyn, 

daeth yn gyfaill agos i Cecil Sharp a gofynnwyd iddo drefnu alawon gwerin o Hampshire ar 

gyfer piano a llais a fu hefyd yn llwyddiannus iawn. Yn ôl ei ferch, Imogen Holst (1907–

 
54 Roedd Holst yn gyfansoddwr, trefnydd alawon gwerin ac athro a gafodd ei ddylanwadu’n gryf gan yr adfywiad 
mewn cerddoriaeth werin yn Lloegr. Am drafodaeth sy’n ymwneud â threfniannau Holst o alawon gwerin 
Cymreig, gweler A. E. F. Dickinson, ‘Gustav Holst and Welsh Folk-Song’, Cerddoriaeth Cymru, 4:5, Gwanwyn 
(1974), 71-76. 
55 Tim Rayborn, A New English Music, t. 97. 
56 Ibid. 
57 Gustav Holst, A Somerset Rhapsody (London: Boosey & Hawkes, c1927). 
58 Saylor, ‘Folksong revival in the early 20th century’. 
59 Tim Rayborn, A New English Music, t. 98. 
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1984),60 roedd effaith astudio ac ymgorffori alawon gwerin yn ei gerddoriaeth yn arwyddocaol 

iawn ac ystyrir fod hyn wedi gwella safon ei waith mewn sawl ffordd. Yng ngeiriau ei ferch: 

As a result of arranging so many folk songs, his own music became simpler and more 
direct. In his harmonies he managed to get rid of nearly all those chromatic sequences 
that had cluttered up so much of his music during the years when he had imitated 
Wagner. Now, at last, he was free to find his own way of expressing himself.61 
 

Gellir dadlau fod hyn yn wir am gerddoriaeth Grace Williams wrth iddi lwyddo i gyfathrebu’n 

uniongyrchol gyda’r gwrandawyr trwy beidio gor-gymhlethu ei cherddoriaeth yn ei defnydd o 

harmoni. Yn y dyfyniad isod, cyfeirir at ddylanwad Vaughan Williams wrth gynnau diddordeb 

Holst mewn alawon gwerin o Loegr. Mae’n bur debyg na fyddai Holst wedi ystyried defnyddio 

alawon gwerin yn ei weithiau oni bai am anogaeth Vaughan Williams: 

In the years of his first teaching appointments, he had found one answer to his longings 
for a revolution of sorts in England. It was Vaughan Williams’ own discovery of 
English folk song, and its potential for transforming the content of English art music. 
Holst had not previously considered the value of English folk music, tending to regard 
existing tunes as primarily Scottish or Irish in origin.62 
 

Fel cyfaill agos i Holst ers iddynt gyfarfod yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn 1895, nid yw’n 

syndod ei fod ef a Vaughan Williams wedi ymdrin ag alawon gwerin mewn ffyrdd tebyg yn 

ystod eu gyrfaoedd. Un tebygrwydd arall rhwng y ddau gyfansoddwr yw bod y ddau wedi 

gosod yr un alawon mewn amrywiol gyd-destunau, er enghraifft yr alaw ‘Dives and Lazarus’ 

a gyhoeddwyd gan Lucy Broadwood yn 1893.  

 

Fodd bynnag, o’i gymharu â Holst, roedd Vaughan Williams yn gasglwr ac yn ddefnyddiwr 

alawon traddodiadol o Loegr a Chymru63 yn ei weithiau clasurol:  

 

 

 
60 Roedd Imogen Holst yn un o gyd-fyfyrwyr Grace Williams yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn ystod y 1920au. 
61 Imogen Holst, Holst, Great Composers (London: Faber and Faber, 1974), t. 36.  
62 Tim Rayborn, A New English Music, t. 97. 
63 Am drafodaeth sy’n ymwneud â threfniannau Vaughan Williams o alawon gwerin Cymreig, gweler A. E. F. 
Dickinson, ‘Vaughan Williams and Welsh Song’, Cerddoriaeth Cymru, 4:2 Hydref (1972), 6-10. 
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By making use of folk song motifs, scales, and ideas, he altered his own output 
substantially, and influenced a generation of composers. The folk style imbued his 
work, such that he ultimately did not need to quote such melodies directly in his own 
pieces, but could create new ones in the same spirit.64 

 
Awgryma Rayborn yn y dyfyniad uchod fod Vaughan Williams wedi ei drwytho’n llwyr yn y 

traddodiad gwerin i’r graddau nad oedd rhaid iddo ddyfynnu alawon yn uniongyrchol. Â 

Rayborn ymlaen i ategu pa mor ddylanwadol oedd alawon gwerin ar arddull gyfansoddi 

Vaughan Williams: 

He did not use existing folk songs in new compositions as often as many have assumed 
he did, but the idiom ingrained itself in him, and a folk song style of patterns and motifs 
wove its way into his work at various points throughout his life.65 

 
Mae’r un nodwedd i’w gweld yng ngweithiau Grace Williams hefyd, er i Nancy Werner 

ddadlau i’r gwrthwyneb wrth sôn am gyfansoddwyr Cymreig yn gyffredinol, gan ddweud: ‘the 

Welsh composer, in general, has not submerged himself [sic] in native folk idioms, so that, in 

fact, “folk-inspired” music tends to reflect a romanticized nineteenth-century assimilation’.66 

Serch hyn, dywed Werner fod Grace Williams yn eithriad:  

Hers was a life permeated with Welsh idioms combined with a musical language 
(reflecting the influence of Vaughan Williams) conducive to creating a style embracing 
Welsh elements – which as it does, in fact, in some instances.67 
 

Caiff pwysigrwydd ac arwyddocâd yr adfywiad mewn cerddoriaeth werin yn Lloegr ei grynhoi 

gan Vaughan Williams yn ei lyfr National Music, gan ymateb yn uniongyrchol i sylw Oscar 

Schmitz: 

About fifty years ago Cecil Sharp made his epoch-making discovery of English folk-
song. We young musicians were intoxicated by these tunes. We said to ourselves, ‘Here 
are beautiful melodies of which, until lately, we knew nothing. We must emulate Grieg 
and Smetana, and build up, on the basis of these tunes, a corpus of compositions arising 
out of our own country and character.’ And we proceeded to pour out Overtures and 
Rhapsodies and Ballad Operas to show the world that we were no longer a land without 
music.68 

 
64 Tim Rayborn, A New English Music, t. 67. 
65 Ibid., t. 60. 
66 Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with Traditional 
Welsh Music’, t. 7. 
67 Ibid., tt. 10-11. 
68 Ralph Vaughan Williams, National Music and other essays, t. 235. 
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Mae modd gweld meddylfryd Grace Williams trwy eiriau Vaughan Williams yma gan mai hi 

oedd y gyfansoddwraig gyntaf i ddefnyddio alawon gwerin Cymreig ar raddfa helaeth ac mewn 

modd cynhwysfawr yng Nghymru.  

 

Y Sefyllfa yng Nghymru 

Er i geinciau telyn dderbyn sylw o ganol y ddeunawfed ganrif yng Nghymru, dim ond cymharol 

ychydig o waith casglu a chofnodi caneuon llafar gwlad a wnaed cyn troad yr ugeinfed ganrif. 

Gellir dadlau fod canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn arwyddocaol o safbwynt datblygiad 

cerddoriaeth draddodiadol Cymru pan gyhoeddodd Maria Jane Williams (1795–1873)69 y 

casgliad cyntaf o alawon gwerin Cymru, Ancient National Airs of Gwent and Morganwg, yn 

1844.70 Serch hynny, golygwyd y casgliad i apelio at gynulleidfa ‘estron’ o ganlyniad i’r 

addurniadau lleisiol megis triliau a ychwanegwyd at ran y llais, gan newid naws a natur yr 

alawon. Ar wahân i’r casgliad hwn, credir yn ddiamheuol fod alawon gwerin a oedd yn hysbys 

yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ffug neu’n annilys.71 

 

Roedd sefydlu’r Gymdeithas Alawon Gwerin yng Nghymru yn 1906 yn gyfle i ddiogelu a 

chasglu alawon gwerin Cymreig rhag mynd i ddifancoll ac i fynd ati o ddifri i wneud gwaith 

ymchwil pwysig i faes cerddoriaeth draddodiadol y wlad.72 Ni ellir gwadu fod Lloegr ac 

Iwerddon wedi braenaru’r tir yn hyn o beth, er i J. Lloyd Williams73 fynnu yn 1934 mai ‘cwbl 

 
69 Cantores a chasglwr alawon gwerin a aned i deulu bonheddig ym mhlasty Aberpergwm, Morgannwg.  
70 Wyn Thomas, ‘Gwerin, Canu a Cherddoriaeth Draddodiadol’ yn Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (goln.) 
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru (Talybont: Y Lolfa, 2018), 203. 
71 E. T. Davies, ‘Music in Wales’, Cerddoriaeth Cymru, 1:9 Haf (1961), 12. 
72 D. Roy Saer, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1908-1983 (Caerdydd: Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, 
1985), t. 6. 
73 Adwaenir fel golygydd, darlithydd, a chasglwr alawon gwerin. Penodwyd J. Lloyd Williams yn ddarlithydd yn 
yr Adran Fotaneg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor yn 1897 ac yn ddiweddarach penodwyd ef yn 
Gyfarwyddwr Cerdd y sefydliad. Datblygodd maes o law i fod yn olygydd a phrif ffigwr y Gymdeithas. 
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frodorol fuasai gwir darddiad y Gymdeithas’.74 Cyfeiriwyd at Loegr ac Iwerddon ym mhrif 

amcanion y Gymdeithas a nodwyd yn rhifyn cyntaf ei Chylchgrawn yn 1909: 

The Society has been established for the purpose of collecting and preserving Welsh 
folk-songs, ballads and tunes, and of publishing such of these as may be deemed 
advisable; in short, to carry out for Wales the work that is already being done by the 
Folk-Song Society for England and by the Irish Folk-Song Society for Ireland.75 
 

Roedd unigolion amlycaf y maes yng Nghymru yn cynnwys Mary Davies,76 Ruth Herbert 

Lewis77 a J. Lloyd Williams, a gyfeiriwyd ato gan Dora Herbert Jones fel ‘the grand old man 

of the (folk song) movement’.78 Wedi troad yr ugeinfed ganrif, bodolai cryn ddrwgdeimlad at 

y traddodiad canu gwerin yng Nghymru yn sgil diwygiadau crefyddol y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg.79 Roedd nifer o gerddorion proffesiynol megis y cyfansoddwr a’r addysgwr David 

Jenkins80 yn tybio fod yr holl alawon Cymreig wedi eu cyhoeddi eisoes yn ystod y ddwy ganrif 

flaenorol.81 

 
Cyfeirir at farn cerddorion proffesiynol y cyfnod mewn papur a ddarllenwyd yng nghyfarfod 

blynyddol y Gymdeithas yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam ym 1912: 

‘When starting the work, some of our professional friends were exeedingly apprehensive lest 

we should be “taken in” by some rustic singer’.82 Mewn ymateb i agweddau nawddoglyd a 

rhagfarnllyd83 y cerddorion proffesiynol hyn tuag at y traddodiad gwerin yng Nghymru, 

 
74 Ibid., t. 9. 
75 Ibid., t. 6. 
76 Mary Davies oedd llywydd cyntaf y Gymdeithas ac roedd yn enwog fel mezzo-soprano yn ogystal â chasglwr. 
77 Dechreuodd Ruth Herbert Lewis gasglu alawon gwerin yn 1910 pan brynodd ffonograff Edison symudol a bu’n 
fwyaf cynhyrchiol rhwng 1910 a 1914. Bu’n ysgrifennydd y gymdeithas rhwng 1914-1924 ac yn gadeirydd rhwng 
1927 a 1930 cyn dod yn llywydd yn 1930. Mae’n debyg mai Morfydd Llwyn Owen oedd yn gyfrifol am nodi’r 
alawon ar bapur gan nad oedd Lewis yn medru darllen cerddoriaeth na chwaith yn rhugl yn y Gymraeg. 
78 E. Wyn James, ‘An ‘English’ lady among the Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song 
Society’. 
79 Elen Keen, ‘Camp Cerddor a Gallu Gwyddonydd: J. Lloyd Williams a’i Gylchgrawn’, yn Wyn Thomas (gol.) 
Hanes Cerddoriaeth Cymru, 5 (2002), 141.  
80 Roedd David Jenkins (1848-1915) yn gyfansoddwr, arweinydd cymanfaoedd canu ac yn olygydd ar Y Cerddor. 
81 Alun Davies, ‘Diverse thoughts on Welsh folksong arrangements, their suitability and use’, Canu Gwerin, 4 
(1981), 41. 
82 J. Lloyd Williams, ‘The Welsh Folk Song Society: A Review of its Musical Work’, Cylchgrawn Cymdeithas 
Alawon Gwerin Cymru (Bangor: Welsh Folk Song Society, 1913), 2.  
83 J. Lloyd Williams, ‘Welsh National Melodies and Folk-Song’, Transactions of the Honourable Society of 
Cymmrodorion, Sesiwn 1907-08 (London, d.c., 1909), 6. 
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llwyddodd J. Lloyd Williams i danseilio a gwyrdroi barn a beirniadaeth y cerddorion 

proffesiynol.84 Yn yr un cyflwyniad, fe ddywed wrth annerch ei gyd-aelodau yn 1912:  

We maintain, and most of you will agree, that songs like “Y Golomen”, “Aderyn Du 
sy’n rhodio’r gwledydd”, “Tra bo Dau”, “Y Gog Lwydlas”, “Y Perot purlon”, 
“Mynwent Eglwys” (two tunes), “Doli”, “Dacw nghariad i”, and a large number of 
others – the majority of those published, are perfect in form, beautiful in expression, 
and full of appeal to every class of concert goer, high and low, cultured and uncultured 
alike. There is only one person who fails to appreciate their beauty – it is the over-
educated musician who has a kind of musical affectation of a superior standard.85 
 

Mewn erthygl yn The Welsh Outlook rai blynyddoedd yn ddiweddarach, awgrymodd J. Lloyd 

Williams mai beirniadol fu’r cerddorion proffesiynol o’r gwaith a gyflawnwyd gan y 

Gymdeithas:  

Most of the Welsh professionals were very contemptuous of the work and prophesied 
utter failure. Said they; “There are no songs left to collect – you will be lucky if you 
find more than three or four; and even if you do find any they will be of no value until 
a ‘musician’ takes them in hand, and polishes away their crudities”.86 
 

Fe gyfrannodd J. Lloyd Williams yn helaeth at y traddodiad gwerin fel casglwr gan brofi fod 

cannoedd o alawon gwerin yn parhau i fod yn anghyhoeddedig ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. 

Dywed E. T. Davies fod y genedl yn ddyledus iawn iddo am wneud y wlad yn ymwybodol o’i 

thraddodiadau: 

The debt we owe to Dr. John Lloyd Williams and the Welsh Folk Song Society and its 
band of devotees is incalculable, and I am convinced that the fruits of their labour of 
love, so interestingly chronicled in the three volumes of the Welsh Folk Song Journal, 
have been a strong factor in making our nation – especially the younger generation – 
music conscious in a national sense and will have a lasting influence on our 
composers.87 
 

Sylweddolodd Williams yr angen am adfywiad yn nhraddodiad canu gwerin yng Nghymru, ac 

fe ddynesodd at y gwaith o gasglu alawon o’r fath gydag agwedd wyddonol, ddisgybledig, a 

hynny’n naturiol gan mai botaneg oedd ei gariad cyntaf: 

 
84 Fe fydd yr adran ganlynol yn trafod deunydd tebyg i’r hyn a gyflwynwyd gen i mewn traethawd ar gyfer modiwl 
‘WXC-3310-0 Hanes Cerddoriaeth Cymru A’ yn ystod y flwyddyn 2019-2020.  
85 J. Lloyd Williams, ‘The Welsh Folk Song Society: A Review of its Musical Work’, 5. 
86 J. Lloyd Williams, ‘The Welsh Folk Song Society’, The Welsh Outlook, 15:8, August (1928), 217.  
87 E. T. Davies, ‘Music in Wales’, 12. 
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When the melodies are sung in a simple, unaffected manner, by singers that possess a 
loving insight into their genius, they never fail to reach the hearts of the people that 
listen to them. There are, however, welcome signs that the tide has turned and is 
beginning again to set in their favour. This, then, is a particularly opportune moment 
for placing the study of this department of our national heritage on a thoroughly sound 
scientific basis.88 
 

Mae pwysigrwydd dylanwad Williams – un a oedd â blas y pridd, fel petai, ar ei weithgarwch 

fel casglwr, trefnydd a chyhoeddwr – yn glir yn y modd yr oedd yn ddadansoddol iawn ac yn 

benderfynol o sicrhau y byddai’r alawon ar gael i’w defnyddio gan bobl gyffredin mewn 

ysgolion a chyngherddau.89 Bu ei waith yn esiampl arbennig i gasglwyr eraill o’i amgylch o 

safbwynt ei ddull o weithredu ac o safbwynt trylwyredd ei gofnodi. Roedd ei ddylanwad ar 

aelodau Cymdeithas ‘Y Canorion’, cangen o Gymdeithas Gorawl y Brifysgol ym Mangor a 

sefydlwyd ganddo yn 1907, yn arwyddocaol gan iddo annog yr aelodau i ddychwelyd i’w 

bröydd genedigol i gasglu a chofnodi alawon gwerin a fodolai yn y traddodiad llafar.90 Ef 

ynghyd â Mary Davies oedd yr aelodau mwyaf gweithgar yn ystod blynyddoedd cynnar y 

Gymdeithas, a bu eu hymroddiad fel casglwyr yn ysbrydoliaeth i aelodau diweddarach, megis 

Ruth Herbert Lewis, Grace Gwyneddon Davies91 (1878–1944) a Jennie Williams92 (1885–

1971).93 Wrth gloi ei anerchiad yng nghyfarfod blynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 

yn 1912, daw angerdd J. Lloyd Williams at y traddodiad i’r amlwg ynghyd â’i awydd mawr 

i’w weld yn ffynnu yng Nghymru er gwaethaf pob rhwystr: 

The songs that have shown this wonderful capacity for persistence in spite of neglect, 
in spite of the frown of the Puritan, spite of the sneer of the professional, must have a 
capacity for further development – the phrases, the melodic formulae of which they 
often consist, must be congenial to the musical feeling of the people of every class; in 

 
88 J. Lloyd Williams, ‘Welsh National Melodies and Folk-Song’, 4. 
89 Mae’r ddarlith a draddodwyd ganddo i’r Cymmrodorion yn gwbl allweddol i’w waith ef a gwaith Cymdeithas 
Alawon Gwerin Cymru wedi hynny. Credai fod angen dadansoddi’r alawon gwerin er mwyn canfod beth yn union 
oedd gwir nodweddion cerddoriaeth Gymreig. 
90 Elen Wyn Keen, ‘J. Lloyd Williams’ yn Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (goln.) Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru 
(Talybont: Y Lolfa, 2018), 429. 
91 Bu Grace Gwyneddon Davies yn weithgar fel casglwraig a chyhoeddwyd dau gasgliad o Alawon Gwerin Môn 
ganddi a oedd yn cynnwys alawon Cymreig ynghŷd â chyfieithiadau Saesneg a chyfeiliant piano.  
92 Roedd Jennie Williams yn aml yn canu enghreifftiau cerddorol o alawon gwerin yn narlithoedd Mary Davies 
ac yn aml yn perfformio trefniannau gwerin  J. Lloyd Williams. Bu hyn yn ysgogiad iddi gyflwyno casgliad o 
ganeuon gwerin o siroedd Ceredigion, Caerfyrddin a Phenfro yn ddiweddarach.  
93 Elen Keen, ‘Camp Cerddor a Gallu Gwyddonydd: J. Lloyd Williams a’i Gylchgrawn’, 139.  
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their simplicity, their completeness within a small place, and their vitality, they remind 
one of plant seeds – though minute, though subjected to frost and drought, though 
buried deep in the soil, as soon as they are brought under the influence of light and 
warmth and other favourable conditions, they spring into activity, and soon burst into 
leaf and flower and fruit.94 

 
Roedd Williams ei hun yn drefnydd alawon gwerin ac fe ddefnyddiodd y cyfrwng hwnnw i 

boblogeiddio’r alawon hyn gan gyhoeddi sawl cyfrol o drefniannau, megis Sixteen Welsh 

Melodies95 ar y cyd gydag Arthur Somervell.96 Sylweddolodd Williams bwysigrwydd apelio at 

blant fel y gwelir yn ei gasgliad o drefniannau syml, Hwiangerddi Cymraeg97 (1928) ar gyfer 

defnydd mewn ysgolion. Roedd hyn yn cyferbynnu â’r math o drefniannau o alawon Cymreig 

a gomisiynwyd yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan unigolion megis George Thomson 

(1757–1851). Enghraifft o’r rhain yw’r trefniannau cynharach o alawon Cymreig gan Ludwig 

van Beethoven (1770–1827) a Joseph Haydn (1732–1809) ar gyfer llais a thriawd llinynnol 

(piano, ffidl a ‘cello) a roddodd wedd aruchel i’r gelfyddyd yn ystod y cyfnod.98  

 

Yn wyneb diffyg cyfansoddwyr proffesiynol Cymreig a oedd yn fodlon defnyddio alawon 

traddodiadol, fe gychwynnodd Williams y broses o werthfawrogi’r caneuon hyn mewn 

gweithiau o sylwedd megis ei opereta, Aelwyd Angharad, a gyfansoddwyd yn wreiddiol 

ganddo ar gyfer Côr Plant Seion, Criccieth ym 1899. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys alawon 

telyn ac alawon cyfarwydd megis ‘Y Gwenith Gwyn’ a ‘Llwyn Onn’.99 Perfformiwyd y gwaith 

 
94 J. Lloyd Williams, ‘The Welsh Folk Song Society: A Review of its Musical Work’, 6-7. 
95 J. Lloyd Williams, Sixteen Welsh Melodies Part 2 (London & New York: Boosey & Co, 1909). 
96 Cyfansoddwr a oedd yn arbenigo mewn caneuon celf Saesnig oedd Arthur Somervell (1863-1937) ac roedd yn 
ffigwr gweithgar gyda’r Bwrdd Addysg. Awgryma hyn bod y gyfrol o bosibl wedi cael ei chyhoeddi gyda’r bwriad 
o’i defnyddio mewn ysgolion. Roedd y gyfrol hefyd yn cynnwys cyfiethiadau Saesneg o’r geiriau, gan Alfred 
Perceval Graves, er mwyn lledaenu apêl yr alawon i gynulleidfaoedd di-Gymraeg.  
97 J. Lloyd Williams, Hwiangerddi Cymraeg: wedi eu trefnu ar gyfer ysgolion (Wrecsam: Hughes, 1928).  
98 George Thomson, A Select Collection of Original Welsh Airs, trefniannau gan F. J. Haydn (41), L. Van 
Beethoven (26) a Leopold Kozeluch (26), cyhoeddwyd mewn 3 cyfrol, 1809, 1811 a 1817 (ar gyfer llais, ffidl, 
‘cello a phiano). Am drafodaeth fanylach o drefniannau Beethoven, gweler erthygl gan Barry Cooper, ‘Yr Alawon 
Gwerin Cymreig a Osodwyd gan Beethoven: Ymchwiliad Rhagarweiniol’ yn Hanes Cerddoriaeth Cymru, 1 
(Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1996), 23-41. 
99 Am drafodaeth bellach o’r gwaith, gweler Elen Keen, ‘Codi’r Hen Wlad yn ei Hôl’: Golwg ar Aelwyd Angharad 
(J.Lloyd Williams) a’i chynnwys cerddorol’, Canu Gwerin, 41 (2018). 
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gan fyfyrwyr Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor ym 1901 a 1904 yn ogystal er mwyn 

hybu Cymreictod o fewn y sefydliad.100 Roedd hwn yn gam cyntaf hynod o arwyddocaol er 

mwyn hyrwyddo a diogelu’r traddodiad ac er mwyn ceisio denu diddordeb y cyfansoddwyr a’r 

cerddorion proffesiynol yn yr alawon traddodiadol. Bu hyn yn sylfaen bwysig i gyfansoddwyr 

megis E. T. Davies (1878–1969), Mansel Thomas (1909–1986) ac Arwel Hughes (1909–1988) 

ddefnyddio alawon traddodiadol yn ddiweddarach.   

 

Yng Nghymru, roedd casglyddion Cymreig ar ddechrau’r ugeinfed ganrif yn amaturiaid 

‘angherddorol’ o’u cymharu â’r cerddorion proffesiynol a gasglai yn Lloegr. Wrth gymharu’r 

sefyllfa yng Nghymru a Lloegr, dywed Alun Davies: ‘How different, how much more 

sympathetic, realistic and practical were matters in England where the untiring labours of Cecil 

Sharp were systematically supported by distinguished composers’.101 Roedd y casglwyr yng 

Nghymru yn cynnwys Ruth Herbert Lewis a ddywedodd yn ei geiriau ei hun, ‘I knew little of 

music’, yn ystod ei dyddiau cynnar fel casglwr, ‘but was very fond of a good tune’ ac roedd yn 

dibynnu ar eraill i drawsgrifio alawon.102 Wrth gymharu’r ddwy wlad, gwelwn fod diffyg 

casglwr-gyfansoddwr (h.y. ‘composer-collectors’) yng Nghymru, a bod y rhai a oedd yn 

casglu’n ddiwyd yn llunio trefniannau o’r alawon, yn hytrach na chyfansoddiadau gwreiddiol 

a oedd yn seiliedig arnynt. Ceir awgrym yn The Oxford Companion to Music fod alawon 

Cymreig yn gyfan gwbl felodig ac o ganlyniad yn peri trafferth i unrhyw un a fentrai 

harmoneiddio neu gydgordio’r alaw mewn modd confensiynol.103 Awgryma Werner fod y 

 
100 Nodir mai rhoi gobaith a budd personol a chymdeithasol i gynulleidfaeoedd gan waredu Sais-addoliaeth oedd 
bwriad J. Lloyd Williams wrth gyfansoddi’r opereta. Mae’n wir nad oedd Lloyd Williams wedi cael ei ddenu at 
fyd y caneuon gwerin yn ystod y cyfnod pan gyfansoddwyd yr operata, ac mai ei gysylltiad â chymdeithas Y 
Canorion yn ddiweddarach fu’r sbardun pennaf i’w ddiddordeb yn y traddodiad canu gwerin. 
101 Alun Davies, ‘Diverse thoughts on Welsh folksong arrangements, their suitability and use’, t. 36. 
102 E. Wyn James, ‘An ‘English’ lady among the Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song 
Society’. 
103 Percy A. Scholes, The Oxford Companion to Music (London: Oxford University Press, 1970), t. 1104. 
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diffyg casglwr-gyfansoddwr yng Nghymru wedi arwain at ddiffyg lledaeniad gwybodaeth am 

gerddoriaeth draddodiadol Cymru:  

Had the composer-collector emerged in Wales, folk music might be more highly 
regarded, and the subsequent usage of genuine folk idioms might have produced, if not 
a compositional language, at least some works reflecting a substantial ‘Welsh 
quality’.104 
 

Er hyn, ni ddylid edrych ar ddiffyg profiad cerddorol Ruth Herbert Lewis fel rhywbeth 

negyddol oherwydd fe sbardunwyd cydweithrediad agos rhyngddi a Morfydd Llwyn Owen105 

(1891–1918), y gyfansoddwraig gyntaf yng Nghymru i ymddiddori mewn alawon gwerin. Bu 

Llwyn Owen yn cydweithio’n agos gyda Lewis i drawsgrifio a threfnu alawon gwerin Cymreig 

a gasglwyd ganddi gan ddefnyddio ffonograff yn Sir y Fflint a Cheredigion. Mae’r casgliad 

hwn yn cynnwys alawon cyfarwydd i ni heddiw megis ‘Gwn Dafydd Ifan’ a ‘Hela Llwynog’, 

ac mae’n werth nodi y gallent fod wedi mynd ar goll oni bai am y cydweithrediad pwysig 

hwn.106 Yn ogystal, bu Llwyn Owen yn gyfrifol am ddarparu cyfeiliannau addas ar gyfer 

cyhoeddiadau Lewis, ac wrth gyfeirio at y cyfeiliannau, dywedodd ei mab, Mostyn Lewis:  

Those (accompaniments) written for her by Morfydd Owen were ideal for the purpose. 
Of great simplicity, their quality was superb. Perhaps the finest of these is the modal 
accompaniment to ‘Angau’.107 
 

 
104 Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with Traditional 
Welsh Music’, t. 9. 
105 Roedd Morfydd Llwyn Owen yn gyfansoddwraig, mezzo-soprano, pianydd ac ethnogerddoregydd a chaiff ei 
hystyried yn ffigwr canolog yn y broses o broffesiynoli cerddoriaeth Gymreig. 
106 Rhian Davies, ‘An incalculable loss: Morfydd Owen (1891–1918)’, Gwefan Illuminate, 
<https://www.illuminatewomensmusic.co.uk/illuminate-blog/rhian-davies-an-incalculable-loss-morfydd-owen-
1891-1918>, cyrchwyd ddiwethaf 08 Mawrth 2021.  
107 Mostyn Lewis, ‘Morfydd Owen’, Radio Wales Arts Show, 31 Awst 2018.  
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Eng. 1.1: Trefniant o ‘Angau’, alaw a gasglwyd gan Ruth Herbert Lewis ac a drefnwyd 
gan Morfydd Llwyn Owen. 
 

Er hyn, dadleua E. Wyn James fod peth anghytuno wedi bodoli rhwng y ddwy wrth i Lewis 

fod o blaid trefniannau syml a oedd yn ymylu ar fod yn ddigyfeiliant ar gyfer yr alawon gwerin, 

tra bo Llwyn Owen o blaid trefniannau a oedd yn fwy uchelgeisiol.108 Dyma bartneriaeth 

bwysig ac arwyddocaol yn hanes y traddodiad gwerin yng Nghymru oherwydd daeth dylanwad 

alawon gwerin yn glir yng nghyfansoddiadau Llwyn Owen, er enghraifft y cyffyrddiadau 

 
108 E. Wyn James, ‘Cymwynasgwraig Cenedl, Ruth Herbert Lewis (1871–1946) a Chymdeithas Alawon Gwerin 
Cymru’ (Cyflwyniad Cymdeithas Alawon Gwerin Cymruar gyfer Eisteddfod AmGen 2021), 
<https://eisteddfod.cymru/amgen-gwerin-cymdeithas-alawon-gwerin>, cyrchwyd ddiwethaf 3 Awst 2021. 
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moddawl yn ei hemyn-dôn, William, a’i chân To Violets.109 Cyfeirir at wreiddioldeb ac 

arbenigedd technegol Owen yn The Oxford Companion to Music a bod ei threfniannau yn 

drawiadol o’u cymharu â’r rhai lle ceir diffyg gwreiddioldeb:  

The early part of the twentieth century did not yield very much in the way of original 
work, most composers being content to rework folk tunes in an unoriginal manner, 
although some, such as Morfydd Owen and Vaughan Thomas, did show some signs of 
originality and technical expertise.110 
 

Gellir dadlau fod hyn wedi rhoi llwyfan i eraill i ddilyn Llwyn Owen, gan gynnwys Evan 

Thomas Davies,111 a ddaeth i ystyried caneuon gwerin o ddifri. E. T. Davies oedd un o’r 

cerddorion Cymreig cyntaf i ddarganfod digon o rinweddau mewn alawon gwerin i fynd ati 

i’w trefnu ar gyfer llais neu gyfuniad offerynnol, a hynny gan amlaf ar ffurf cadwyn.112 

Lluniodd nifer o drefniannau corawl a oedd yn seiliedig ar alawon traddodiadol Cymru, er 

enghraifft ‘Modryb Neli’ a ‘Suo Gân’.113 Cofir am E. T. Davies gan Alun Davies am lunio 

cyfeiliannau a oedd yn cyd-fynd â’r arddull werinol oedd yn perthyn i’r alawon: ‘those 

[accompaniments by] E. T. Davies ... especially the accompaniments for the folksongs, display 

a remarkable affinity for the character of the songs themselves’.114 Cofir amdano hefyd am ei 

sylwadau craff a deallus am alawon gwerin a sbardunodd gyfraniad gwerthfawr i fyd alawon 

brodorol yng Nghymru:  

To many of the melodies published in the volumes of the Journal of the Welsh Folk-
Song Society E. T. Davies added discerning comments which formed a valuable and 
timely contribution to the study of folk-song.115 
 

Mae’n bur debyg fod gweld llwyddiant cyfansoddwyr a ragflaenodd Grace Williams wedi 

ysgogi ei hawydd a’i diddordeb hithau mewn trefnu a chynnwys alawon gwerin yn ei 

 
109 Rhian Davies, ‘An incalculable loss: Morfydd Owen (1891-1918)’. 
110 Percy A. Scholes, The Oxford Companion to Music, t. 1108. 
111 Roedd E. T. Davies yn gerddor, cyfansoddwr ac addysgwr a aned ger Merthyr Tudful ond a fagwyd yn Nowlais.  
112 Alun Davies, ‘Diverse thoughts on Welsh folksong arrangements, their suitability and use’, 39. 
113 Wyn Thomas, ‘E. T. Davies’ yn Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (goln.) Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru 
(Talybont: Y Lolfa, 2018), 135. 
114 Alun Davies, ‘Diverse thoughts on Welsh folksong arrangements, their suitability and use’, 38. 
115 D. E. Parry Williams, ‘In Memoriam E. T. Davies’, Cerddoriaeth Cymru, 3:6, Gwanwyn (1970), 8-9. 
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chyfansoddiadau. Roedd rhagflaenwyr Grace Williams a ddefnyddiodd alawon traddodiadol o 

Gymru yn eu gweithiau yn cynnwys Mansel Thomas116 ac Arwel Hughes,117 ond nid oedd eu 

defnydd o alawon gwerin Cymreig i’r un graddau â Williams. Wrth gyfeirio at drefniannau 

Arwel Hughes, un arall o ddisgyblion Vaughan Williams yn y Coleg Cerdd Brenhinol, dywed 

Williams: ‘His [Arwel Hughes] folksong arrangements are mostly early Vaughan Williams’.118 

Un o weithiau cynnar Hughes sy’n dangos dylanwad Vaughan Williams yw Fantasia i 

Gerddorfa Linynnol sy’n dyddio o 1936 ac sy’n seiliedig ar hen alaw Gymreig.119 Rhwng 1940 

a 1965 fe gyfansoddodd Mansel Thomas yn helaeth ar gyfer darllediadau a gwyliau cerddorol. 

Yn ystod y cyfnod hwn bu’n trefnu alawon gwerin ac emynau Cymreig ar gyfer amryw 

gyfryngau.120 Enghraifft o’r rhain yw Six Welsh Dances, darn ar gyfer cerddorfa a 

gyfansoddodd ar gyfer y BBC yn 1950 sy’n seiliedig ar alawon Cymreig.  

 

‘Nid aur yw popeth melyn’ 

Roedd sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru (CAGC) a’i gweithgarwch yn gyfrwng i 

ddiogelu’r traddodiad gwerin yng Nghymru ac yn wir fe weithiodd unigolion yn galed iawn fel 

cenhadon brwd i sicrhau sylw i gerddoriaeth frodorol eu gwlad. Hyrwyddwyd y traddodiad a’r 

grefft o ganu gwerin yn sgil cydweithio agos rhwng CAGC a’r Eisteddfod Genedlaethol yn 

ystod yr ugeinfed ganrif. Gellir dadlau fod cystadlaethau canu baledi, carolau traddodiadol a 

chaneuon gwerin mewn Eisteddfodau wedi bod yn gyfrwng pwysig i gynnal y grefft ac wedi 

 
116 Ystyrir Mansel Treharne Thomas yn un o arweinwyr cerddorol yr oes a sylfaenodd y grefft broffesiynol yng 
Nghymru. Mae wedi cyfrannu at ystod eang o feysydd gan gynnwys cyfansoddi, trefnu cerddoriaeth, arwain, 
darlledu, noddi, gweinyddu a beirniadu.  
117 Roedd Arwel Hughes yn gerddor, cyfansoddwr, organydd, arweinydd a gweinyddwr cerddorol a benodwyd yn 
Bennaeth Cerdd BBC Cymru yn 1965.  
118 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 16 Hydref 1956. 
119 Lyn Davies, ‘Arwel Hughes’ yn Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (goln.) Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru 
(Talybont: Y Lolfa, 2018), 241. 
120 Terence Gilmore-James, ‘Mansel Thomas’, Oxford Music Online <https://doi-
org.ezproxy.bangor.ac.uk/10.1093/gmo/9781561592630.article.27866>, cyrchwyd ddiwethaf 12 Gorffennaf 
2021.  



 

 22 

cynyddu’r angen am nifer o gyhoeddiadau a chasgliadau o alawon traddodiadol Cymreig wedi 

hynny.121 

 

Serch hyn, gwelwyd cyfnod o wrthdaro parhaus yn ymwneud â materion hawlfraint alawon a 

chaneuon traddodiadol rhwng selogion CAGC a chyfansoddwyr neu gyhoeddwyr adnabyddus 

y cyfnod rhwng 1928–44. Effeithiodd hyn ar sefyllfa Grace Williams a’i hallbwn ym maes 

cerddoriaeth werin yn ystod ei gyrfa.122 Sail y gwrthdaro oedd y cydweithio rhwng CAGC â 

Chyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol Cymru yn ystod y 1920au yn sgil twf yng ngweithgarwch 

y Gymdeithas. Nod a phwrpas y cydweithio oedd cyhoeddi deunydd ar y cyd, cynhyrchu 

trefniannau o’r alawon a gofnodwyd gan aelodau’r Gymdeithas a chytuno ar strategaeth i arall-

gyfeirio dyfodol cerddoriaeth Cymru.123 Daeth i’r amlwg bryd hynny fod gobeithion, bwriadau 

ac amcanion y ddau gorff yn gwbl groes i’w gilydd gyda phwyslais y Cyngor Cenedlaethol ar 

gyfoethogi ac addasu’r alawon ar gyfer cerddorion hyfforddedig, cymwys ac roeddent o’r farn 

mai prin iawn oedd gwerth hanesyddol a chymdeithasol yr alawon traddodiadol. Un o aelodau’r 

Gymdeithas a anghytunai’n chwyrn â bwriadau’r Cyngor Cenedlaethol oedd Ruth Herbert 

Lewis, a frwydrodd yn galed dros ei safbwyntiau. Fel y dywed Wyn Thomas: 

Yn sgil ei phrofiad helaeth yn recordio a chofnodi yn y maes, cawsai Ruth Lewis y 
fraint o glywed yr alawon cynhenid Cymreig yn cael eu perfformio mewn dull cwbl 
wahanol i’r hyn a oedd ym meddwl Walford Davies a’i debyg. Pwyslais ar werth 
eithriadol yr elfen lafar oedd byrdwn ei neges – yn enwedig ymhlith aelodau’r 
Gymdeithas – dyma’r hyn a fyddai’n cynnal ac yn cadw’r traddodiad yn fyw – 
llawforwyn yn unig oedd y cyhoeddiadau a’r casgliadau a ddeuai o ddwylo’r wasg bryd 
hynny, a chyfrwng i ddwyn cylchrediad ehangach iddynt ymysg Cymry’r dydd.124 
 

Parodd y ddadl hawlfraint gryn ddrwgdeimlad rhwng selogion y Gymdeithas a chyfansoddwyr 

a oedd yn ymddiddori yn yr alawon hyn. Yng Nghymru, roedd diffyg diddordeb mewn alawon 

 
121 Wyn Thomas, ‘Gwerin, Canu a Cherddoriaeth Draddodiadol’, 205. 
122 Wyn Thomas, ‘Stamps, pictures or china are all dead things, but the folk song is alive’ – agweddau ar gyfraniad 
Ruth Herbert Lewis i Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru’, Papur a draddodwyd yng nghynhadledd ymchwil 
Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru, Prifysgol Bangor, Mai 2000, 4. 
123 Ibid., 1. 
124 Ibid., 3. 
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traddodiadol ymhlith cyfansoddwyr ‘mawr’ y cyfnod. Roedd y sefyllfa’n wahanol yn Lloegr 

wrth i Vaughan Williams a’i debyg gofleidio’r traddodiad gwerin ac ymhyfrydu yn 

nhraddodiad brodorol eu gwlad. Roedd ennyn unrhyw fath o ddiddordeb ymhlith 

cyfansoddwyr yn yr alawon hyn yn broblem yng Nghymru, er i gyfansoddwyr megis E. T. 

Davies gefnogi’r achos a defnyddio alawon gwerin yn ei gyfansoddiadau yn ddiweddarach, er 

enghraifft ei drefniant cyhoeddedig o Hobed o Hilion125 yn 1930 ar gyfer telyn unawdol. Mae’n 

bwysig nodi na cheir cyfeiriad at y sawl a gasglodd yr alaw yn y cyhoeddiad hwn. Roedd yr 

unigolion a gythruddai Lewis ar y mater hwn yn cynnwys David Vaughan Thomas (1873–

1934),126 E. T. Davies a Henry Walford Davies (1869–1941)127 am iddynt ‘ddwyn anfri ar y 

traddodiad’128 a sathru ar draddodiadau’r gorffennol: 

When the songs were being taken from published sources, acknowledgment had to be 
given to the folk-song collector and to the publisher in whose publication a folk-song 
had first appeared. It therefore seemed inconsiderate and morally reprehensible of the 
National Council of Music to take whatever it wanted, without permission, both from 
collectors’ published works, and of the Welsh Folk-Song Society’s material.129 

 
Yr un oedd safbwynt Lewis wrth iddi ymdrin â phenaethiaid y BBC yng Nghymru yn 

ddiweddarach ynglŷn â’r mater hwn. Roedd hi o’r farn fod y BBC yn ‘diystyru ac yn bychanu 

gwerth y cynnyrch llafar’.130 Y tro hwn, derbyniodd gefnogaeth gan W. S. Gwynn Williams131 

(1896–1978) oedd â phrofiad o weithio i gwmni cyhoeddi cerddoriaeth Hughes a’i Fab cyn 

sefydlu ei gwmni cyhoeddi ei hun, Cwmni Cyhoeddi Gwynn (Llangollen), yn 1937.132 Craidd 

y ddadl oedd anfodlonrwydd casglwyr megis Mary Davies a Ruth Herbert Lewis a gyhoeddai 

 
125 E. T. Davies, Hobed o Hilion (London: Oxford University Press, 1930). 
126 Roedd D. V. Thomas yn gyfansoddwr a gyhoeddodd drefniannau o alawon gwerin Cymreig gan gynnwys Ten 
Welsh Folk Songs yn 1928.  
127 Roedd Syr Walford Davies yn gyfansoddwr, arweinydd, organydd, addysgwr a gweinyddwr cerddorol. Ef oedd 
Cadeirydd Cyngor Cerddoriaeth Cenedlaethol Gymru. 
128 Wyn Thomas, ‘Stamps, pictures or china are all dead things, but the folk song is alive’, 6. 
129 David R. Jones, ‘A folk-song romance: Ruth Herbert Lewis (1871-1946)’ (Traethawd MA, Prifysgol Bangor, 
2002), t. 91. 
130 Wyn Thomas, ‘Stamps, pictures or china are all dead things, but the folk song is alive’, 6-7. 
131 Cyfansoddwr a chyhoeddwr a oedd yn un o ymchwilwyr a hyrwyddwyr cerddoriaeth draddodiadol amlycaf 
Cymru. 
132 David R. Jones, ‘W.S. Gwynn Williams’ yn Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (goln.) Cydymaith i Gerddoriaeth 
Cymru, (Talybont: Y Lolfa, 2018), 437. 
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alawon yng Nghylchgrawn y Gymdeithas am i gerddorion eraill, clasurol ddwyn yr alawon 

gwerin a gasglwyd ganddynt a’u defnyddio mewn trefniannau. Wrth i’r trefniannau hyn gael 

eu cyhoeddi a’u darlledu, byddai’r cerddorion yn derbyn tâl am gyhoeddi eu gweithiau ac am 

ddarllediadau, ond ni roddwyd ceiniog na chydnabyddiaeth i goffrau’r Gymdeithas nac 

ychwaith i’r casglwyr. Roedd Lewis a Williams yn siaradwyr cyhoeddus profiadol a 

dylanwadol, ac o ganlyniad i hyn llwyddodd eu hymdrechion yn y pen draw a derbyniwyd 

ymddiheuriad swyddogol gan bennaeth Adran Hawlfreintiau’r BBC erbyn diwedd mis Ionawr 

1944.133 Mewn gohebiaeth rhwng W. S. Gwynn Williams ac Enid Parry134 (1911–98), gwelwn 

Williams yn dal ei dir am y ddadl hyd yn oed wrth siarad â chyd-aelod o’r Gymdeithas a 

ofynnodd am hawl i ddefnyddio alawon o’r cylchgronau ar gyfer eu trefnu:  

As far as I am concerned, as Secretary of the Society, you know there is no difficulty 
at all; but all the songs are owned by the individual collectors, from whom permission 
must be obtained.135  
 

Roedd dadl debyg wedi codi yng Nghymdeithas Alawon Gwerin Lloegr hefyd,136 ond roedd y 

Gymdeithas honno wedi sicrhau cefnogaeth y cyfansoddwyr mawr, gan gynnwys Vaughan 

Williams a Holst, a oedd eisoes yn cefnogi’r gwaith o gasglu alawon gwerin o’u cymharu â’r 

cyfansoddwyr yng Nghymru.  

 

Mae’n deg dweud fod cyfansoddwyr Cymreig, gan gynnwys Grace Williams, wedi ystyried 

safbwynt Lewis a’r Gymdeithas yn un hunanol oherwydd eu bod yn ceisio perchnogi’r alawon. 

Yn yr ohebiaeth rhwng Williams ac Enid Parry, ceir sylwadau diddorol am Gymdeithas 

Alawon Gwerin Cymru gan gynnwys ei hymateb i’r ddadl am hawlfraint ym myd caneuon 

 
133 Wyn Thomas, ‘Stamps, pictures or china are all dead things, but the folk song is alive’, 7. 
134 Roedd Enid Parry yn gyfansoddwraig ac yn un o aelodau mwyaf blaenllaw Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. 
Roedd teuluoedd Enid Parry a Grace Williams yn gyfeillion agos a bu’r ddwy yn gohebu â’i gilydd rhwng 1929 
a 1976. 
135 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth – Gohebiaeth W. S. Gwynn Williams (GB0210), Llythyr gan W. 
S. Gwynn Williams at Enid Parry, 17 Ebrill 1946. 
136 Frederick Keel, ‘The Folk Song Society 1898–1948’, Journal of the English Folk Dance and Song Society, 5:3, 
December (1948), 116. 
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gwerin a’r ffaith bod swyddogion CAGC yn mynnu taliad gan gyfansoddwyr am ddefnyddio 

alawon brodorol ym 1945:  

[Idris Lewis] had told me that he [and Arwel Hughes] weren’t going to do any more 
folk song arrangements because of the greed of the [Welsh Folk Song Society] and I 
feel I’ll do likewise as a sort of protest. I’ve always felt that folk songs are the property 
of the nation [and] that a collector who does little more than listen to an old crone 
singing a tune, [and] scribble it down (a matter of a few minutes – should have no right 
to ownership of the tune – the tune is the nation’s. Most of these collectors did it as a 
labour of love – or said they did – [and] they were all people with leisure [and] money 
– [and] should only be too pleased to have their finds used by composers [and] then 
spread abroad. As things are the law is on their side [and] their attitude is “You 
shouldn’t touch our tunes without our special permission [and] you must pay us our full 
share of performing fees”.137 

 
Â Williams ymlaen i ddadlau nad syndod yw’r ffaith mai prin iawn yw’r casgliadau gan y 

Gymdeithas sy’n gyfarwydd y tu hwnt i Gymru heb sôn am oddi fewn i’r wlad.138 O safbwynt 

Williams, roedd dadl Lewis yn rhwystr wrth iddi geisio dwyn sylw i’w threfniannau o alawon 

gwerin mewn nifer o achosion.  

 

Roedd y blynyddoedd wedi’r rhyfel yn anodd i Gymru yn ogystal â Lloegr, ac er i’r Gymdeithas 

gloffi am gyfnod o ganlyniad i farwolaeth rhai aelodau oedrannus, fe ffynnodd yn y pen draw 

yn dilyn ymdrechion unigolion blaenllaw megis Ruth Herbert Lewis. Yn ôl ei mab, Mostyn 

Lewis, ‘in the 1930s and 1940s she played a pivotal role in keeping the Society’s flag flying in 

what were difficult years for it’.139 Gorfodwyd i’r Gymdeithas lunio Pwyllgor Gwaith cwbl 

newydd yn dilyn cyfnod argyfyngus rhwng 1930–47 a oedd yn cynnwys unigolion blaenllaw 

megis W. S. Gwynn Williams a W. Emrys Cleaver (1905–1985).140 Sbardunodd y 

cyfnewidiadau hyn egni newydd yng ngweithgarwch y Gymdeithas, gyda darlithoedd, 

 
137 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr gan Grace Williams at Enid Parry, 
22 Chwefror 1945. Yn adroddiad Llywydd CAGC, 4 Awst 1943, nodwyd fod Idris Lewis ac Arwel Hughes wedi 
ymaelodi â’r Gymdeithas. ‘Mr. Idris Lewis, Mr. Arwel Hughes, and Mrs. Myfanwy Howell – all associated with 
the B.B.C and very welcome additions to our membership’. 
138 Ibid. 
139 E. Wyn James, ‘An ‘English’ lady among the Welsh folk: Ruth Herbert Lewis and the Welsh Folk-Song 
Society’. 
140 D. Roy Saer, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, t. 13. 
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darllediadau ac Ysgol Canu Gwerin yn mynd rhagddynt yn llwyddiannus.141 Erbyn y 1950au 

cafwyd mwy o gerddorion yn mynegi parodrwydd i ddefnyddio’r alawon traddodiadol, sy’n 

arwydd fod y Gymdeithas wedi llwyddo i rannu eu hapêl i boblogeiddio’r alawon hyn: ‘Y 

mae’n galondid meddwl hefyd am y diddordeb a gymer ein cerddorion proffesedig yn ein hen 

alawon a anwybyddwyd ganddynt yn llwyr yn nyddiau cynnar y Gymdeithas’.142 Er hyn, bu’r 

ymgyrch i gasglu alawon yn wan y tu hwnt i gylch selogion y Pwyllgor Gwaith wedi 1947 ac 

ni chafwyd Cylchgrawn rhwng 1957–68 nac ychwaith rhwng 1969–71.143  

 

Casgliadau 

Wrth grynhoi effaith a phwysigrwydd yr adfywiad ym myd canu gwerin y genedl, mae’n glir 

fod gwaith caled y casglwyr a’r ethnogerddoregwyr hyn wedi sicrhau dyfodol i gerddoriaeth 

draddodiadol Cymru a Lloegr. Yn ddi-os, fe wnaeth y cyfoeth o alawon a ddarganfuwyd a’u 

cofnodwyd, yng ngeiriau Vaughan Williams, ddangos i’r byd ‘that we were no longer a land 

without music’.144 Ystyrir blynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif fel cyfnod euraidd yn hanes 

cerddoriaeth werin a ddaeth yn ysbrydoliaeth greadigol i nifer fawr o gyfansoddwyr, gan 

gynnwys Vaughan Williams a Bartók, ac fe fyddai eu cerddoriaeth yn dra gwahanol oni bai am 

eu cysylltiad gyda thraddodiadau cerddorol eu gwlad. Mae’r un peth yn wir am Grace Williams 

wrth iddi fod yn ddyledus iawn i unigolion megis J. Lloyd Williams am fod mor angerddol 

dros yr angen i archwilio a chyhoeddi alawon traddodiadol Cymru fel eu bod ar gael i 

gyfansoddwyr a aned yng Nghymru i’w defnyddio a’u hyrwyddo. Mae dylanwad 

anuniongyrchol J. Lloyd Williams ar Grace Williams yn hynod bwysig o gofio mai ef 

 
141 Ibid. 
142 W. S. Gwynn Williams, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, Adroddiad Blynyddol, 1953–54’.  
143 D. Roy Saer, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, t. 14. 
144 Ralph Vaughan Williams, National Music and other essays, t. 235. 
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gychwynnodd drefnu alawon gwerin Cymreig ychydig flynyddoedd cyn troad yr ugeinfed 

ganrif. 

 

Daw’n glir yn ogystal fod dylanwad Lloegr ac Ewrop yn amlwg ar yr adfywiad mewn 

cerddoriaeth werin yng Nghymru. Ni ellir gwadu fod datblygiadau’r ddwy wlad wedi 

dylanwadu ar Williams, yn enwedig â hithau wedi astudio gydag un o unigolion mwyaf 

blaenllaw yr adfywiad yn Lloegr. Rhaid cwestiynu pa mor helaeth fyddai defnydd Grace 

Williams o alawon traddodiadol Cymru pe byddai wedi astudio gydag athro arall, megis John 

Ireland (1879–1962), yn y Coleg Cerdd Brenhinol, yn hytrach na Vaughan Williams.  

 

Mae’r ffaith fod Grace Williams wedi dangos cymaint o ddiddordeb yn yr alawon Cymreig yn 

arwyddocaol o gofio pa mor nawddoglyd fu cerddorion proffesiynol a’i rhagflaenodd hi tuag 

at y traddodiad. Gellir dadlau fod y farn negyddol yma wedi achosi i aelodau CAGC beidio â 

chefnogi cyfansoddwyr megis Grace Williams a oedd yn dangos gwir ddiddordeb yn y 

traddodiad, a’u bod yn amharod i rannu eu deunydd gyda’r cyfansoddwyr hyn gan iddynt 

ystyried fod pob cyfansoddwr proffesedig o’r un farn. Pe byddai aelodau CAGC wedi bod yn 

fwy cefnogol o barodrwydd Williams i hyrwyddo’r traddodiad, mae lle i gredu y byddai allbwn 

Williams fel trefnydd alawon gwerin wedi bod hyd yn oed yn fwy.
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Pennod 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Grace Williams a’r Traddodiad Gwerin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Wales was a natural source for her creativity’ 
(Rhiannon Mathias) 
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Cyflwyniad 
 
Yn y bennod hon, ceir ymdriniaeth o’r modd y bu Grace Williams yn ymwneud â’r traddodiad 

lleisiol. Ystyrir pa mor agos at ei chalon yr oedd yr arfer o ganu gwerin a’r hyn a’i hysbrydolodd 

i lunio trefniannau lleisiol o alawon traddodiadol Cymru. Bydd gohebiaeth rhwng Grace 

Williams ac Enid Parry (1911–1998), sydd ar gadw yn Archifdy Prifysgol Bangor, yn sail i 

nifer o’r canfyddiadau sy’n ymwneud â’i safbwyntiau am ganu gwerin. Ceir archwiliad o’r hyn 

a ddylanwadodd ar ei phersonoliaeth gerddorol ynghyd â phwysigrwydd cerddoriaeth werin 

iddi fel plentyn a’i defnydd ohono fel oedolyn. Ystyrir dylanwad ei hathrawon arni, gan 

gynnwys Ralph Vaughan Williams ac Egon Wellesz (1885–1974), ac ymdrechir i grynhoi ei 

pherthynas â rhai o unigolion blaenllaw Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, megis W. S. 

Gwynn Williams (1896–1978). Rhoddir ystyriaeth i ddylanwad y BBC ar ei hallbwn fel 

trefnydd alawon gwerin yn ogystal.  

 

Grace Williams – Y Dyddiau Cynnar 

Daeth gallu cerddorol Grace Williams i’r amlwg yn gynnar iawn yn ei phlentyndod a bu iddi 

ddechrau cyfansoddi tra’n ddisgybl ysgol.1 Mewn cyfweliad gyda’r hanesydd cerdd A. J. 

Heward Rees, disgrifiodd Williams ei chartref yn Y Barri fel un a oedd yn llawn cerddoriaeth,2 

ac fe ddisgrifiodd Rhiannon Mathias ei magwraeth fel un anarferol o freintiedig.3 Roedd ei 

rhieni – William Mathew Williams o Gaernarfon a Rose Emily Richards o Lanelli – yn 

athrawon, a bu dylanwad ei thad, arweinydd Côr Bechgyn Ysgol Romilly,4 yn drwm iawn arni. 

O fod wedi cael ei fagu yng Nghaernarfon, mae’n bur debyg y byddai ei thad yn gyfarwydd 

 
1 Graeme Cotterill, ‘Grace Williams’ yn Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (gol.) Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, 
(Talybont: Y Lolfa, 2018), 427. 
2 A. J. Heward Rees a Grace Williams, ‘Views and Revisions’ Welsh Music, V:4, Winter (1976–77), 10. 
3 Rhiannon Mathias, ‘Grace Williams (1906-77) and Music in Twentieth-Century Wales’, Darlith yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, 1 Mehefin 2016. Fidio ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 
4 Yn yr ysgol hon yr oedd William Mathew Williams yn athro. Teithiodd y côr i America ac Ewrop ar ôl ennill 
mewn nifer o Eisteddfodau ac fe ddarlledwyd rhaglenni o’u perfformiadau ar y radio. 
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iawn â’r diwylliant Cymreig a bu’n cynnal dosbarthiadau nos yn y dref er mwyn dysgu 

cerddoriaeth.5 Mewn gohebiaeth gyda’r cyfansoddwr Daniel Jones (1912–1993)6 yn 

ddiweddarach yn ei gyrfa, dywedodd Williams ei bod yn llawer mwy cyfarwydd â lleisiau o 

gymharu ag offerynnau o ganlyniad i ddylanwad cynnar ei thad: ‘You see, I knew far more 

about voices than about instruments. I grew up with choirs (my father had a remarkable gift for 

choral conducting) – then I taught class singing for years’.7 Gellir casglu felly fod cerddoriaeth 

leisiol yn agos at ei chalon ers yn ifanc iawn, a bod llunio trefniannau unawdol o alawon 

traddodiadol Cymru wedi bod yn gam naturiol iddi.  

 

Roedd cerddoriaeth o bob math yn llenwi eu cartref. Fel y dywed Williams: ‘At home we had 

operatic duets, The Prima Donna’s Album, Tchaikovsky’s songs, lots of oratorios, stacks of 

Chopin, Beethoven and Bach’.8 Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa, soniodd Williams am y modd y 

dechreuodd ymddiddori mewn cyfansoddi trwy berfformio datganiadau ar y pryd:  

I used to make things up at the piano. My father didn’t believe in piano exams which 
would confine me to the special syllabus, which was a good thing in a way; but of 
course I never really developed a good piano technique.9  
 

Un digwyddiad a fu’n ddylanwad arni yn ystod ei phlentyndod oedd Eisteddfod Genedlaethol 

Y Barri, 1920. Yno, yn ystod y dyddiau pan nad oedd radio yn beth cyffredin mewn tai yng 

Nghymru, y clywodd Williams gerddorfa yn perfformio am y tro cyntaf. Yn ystod yr 

Eisteddfod, clywodd Gerddorfa Symffoni Llundain yn perfformio gweithiau megis Firebird 

gan Stravinsky a Morfa Rhuddlan gan Morfydd Llwyn Owen.10 Cyfeiria Graeme Cotterill at y 

 
5 Enid Parry, ‘Atgofion am Grace Williams’, Cerddoriaeth Cymru, 5:6, Haf (1977), 7. Arferai mam Enid Parry 
fynychu’r dosbarthiadau nos a gynhaliwyd gan William Mathew Williams, a enwyd yn Wili Williams Gwalia gan 
drigolion y dref. 
6 Roedd Daniel Jenkyn Jones yn gyfansoddwr clasurol Cymreig ac un o gyfeillion agosaf Grace Williams. Roedd 
yr ohebiaeth yn ffynhonnell ar gyfer ei gyfres o ddarlithoedd ar y pwnc ‘Welsh Composers of Today’ sydd ar 
gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 
7 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth – Papurau Daniel Jones (Rhif AA2062), Llythyr oddi wrth Grace 
Williams at Daniel Jones, dim dyddiad penodol, [Mawrth 1959]. 
8 A. J. Heward Rees a Grace Williams, ‘Views and Revisions’, 10. 
9 Ibid., 9.  
10 Rhiannon Mathias, ‘Grace Williams (1906-77) and Music in Twentieth-Century Wales’. 
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ffaith fod ei thad wedi bod yn ffigwr dylanwadol yn nhrefniadau’r Eisteddfod y flwyddyn 

honno:  

If Heward Rees’s assertion that W. M. Williams brought the London Symphony 
Orchestra to Barry to perform Stravinsky’s suite from The Firebird against Walford 
Davies’s wishes is correct, his commitment to contemporary music must have been a 
key factor in the young Grace Williams’s musical development.11 

 
Mae’n debygol y byddai Williams wedi edmygu Llwyn Owen fel cyfansoddwraig Gymreig a 

ysgrifennai’n fedrus ar gyfer cerddorfa, ond yn bwysicach fel cyfansoddwraig Gymreig a 

drefnodd gainc draddodiadol ar gyfer cerddorfa.12 Ceir awgrym fod y digwyddiad hwn wedi 

bod yn sbardun i Grace Williams ddilyn gyrfa mewn cyfansoddi ond hefyd i arbrofi gyda 

threfniannau o alawon traddodiadol Cymreig. Fe glywodd Williams gerddoriaeth gan Ralph 

Vaughan Williams yn yr un digwyddiad yn ogystal: ‘Vaughan Williams was there in person; 

he was one of the adjudicators. Little did I think then that eight years later I’d become a pupil 

of his’.13 Dyma gyfnod pan oedd Vaughan Williams yn dod i amlygrwydd am ei waith ar 

alawon traddodiadol ac mae’n debygol iawn y byddai hyn wedi bod yn ysbrydoliaeth bendant 

iddi fel merch 14 oed. 

 

Dylanwad ei hathrawon 

O ganlyniad i’w dawn yn ifanc, penodwyd athrawes cerddoriaeth llawn amser, Rhyda Jones14 

o Aberystwyth, yn arbennig ar gyfer Grace Williams yn ystod ei chyfnod yn Ysgol Sirol y Barri 

i Ferched. Cafwyd yma berthynas arbennig rhwng athrawes a disgybl a bu’r ddwy yn gohebu 

â’i gilydd hyd at y 1970au. Cyfeiriodd Williams ati fel ‘a splendid teacher’.15 Yn dilyn cyfnod 

yn yr ysgol fe dderbyniodd Williams ysgoloriaeth Morfydd Llwyn Owen i astudio gradd BMus 

 
11 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2012), t.7. 
12 Diddorol yw nodi fod Grace Williams wedi trefnu ‘Morfa Rhuddlan’ fel rhan o’r Welsh Airs. Ceir trafodaeth 
bellach o’r gwaith hwn ym mhennod 3 o’r astudiaeth hon. 
13 Grace Williams, ‘A Self Portrait’, Cerddoriaeth Cymru, 8:5 (Gwanwyn 1987), 8. 
14 Roedd Rhyda Jones newydd raddio o Brifysgol Aberystwyth lle bu’n astudio gyda Walford Davies.  
15 A. J. Heward Rees a Grace Williams, ‘Views and Revisions’, 11. 
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mewn Cerddoriaeth gyda Saesneg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1923. Nid oedd y 

cyfnod hwn o astudio gyda David Evans (1874–1948) yn fuddiol o safbwynt cerddorol, er iddi 

fwynhau yr ochr gymdeithasol yn fawr: ‘I really was imprisoned in that place as far as 

composing was concerned’.16 Mae arwyddocâd yn y ffaith mai ysgoloriaeth er cof am Morfydd 

Llwyn Owen a enillodd Williams, un a oedd yn pwysleisio ‘mai bod yn gyfansoddwr oedd yn 

bwysig iddi, nid bod yn fenyw oedd yn cyfansoddi’.17 Mae’r agwedd hon yn amlwg yn llythyrau 

Williams yn ogystal, ac mae’n bwysig cofio – yn dilyn marwolaeth annhymig Morfydd Llwyn 

Owen – bod Williams wedi arloesi ym myd cyfansoddi yng Nghymru.  

 

Ar ôl cael ei hannog gan Evans i ddilyn ôl troed Llwyn Owen yn Llundain, derbyniodd 

Williams ysgoloriaeth i astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain gyda’r cyfansoddwr 

Ralph Vaughan Williams yn 1926. Yn ystod ei gyfnod fel athro cyfansoddi, roedd yntau wedi 

cymell ei fyfyrwyr i ddefnyddio a threfnu alawon traddodiadol yn eu cyfansoddiadau gan 

weithredu hynny yn ei allbwn ei hun fel cyfansoddwr yn ogystal. Roedd Vaughan Williams yn 

cael ei ddenu gan gerddoriaeth Gymreig oherwydd cysylltiad teuluol â Chymru ar ochr ei dad. 

Roedd ganddo barch ac edmygedd mawr o alawon a thraddodiadau cerddorol Cymru ac fe 

luniodd drefniannau o emyn-donau Cymreig, er enghraifft Rhosymedre, ar gyfer unawd organ 

yn y gwaith Three Preludes founded on Welsh Hymn Tunes.18 Yn ystod ei yrfa, bu’n defnyddio 

alawon gwerin o Gymru yn ogystal, er enghraifft, Two Organ Preludes founded on Welsh Folk 

Songs.19 O weld diddordeb Vaughan Williams mewn alawon Cymreig, mae’n dra thebygol ei 

fod o wedi annog Grace Williams i archwilio alawon traddodiadol Cymru yn ogystal. Mewn 

gohebiaeth rhyngddo a’i ddisgybl ym 1934, gwelwn Vaughan Williams yn ei hannog mewn 

 
16 Ibid. 
17 Beryl H. Griffiths, Mamwlad: Merched Dylanwadol Cymru (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2016), tt. 186-
187.  
18 Ralph Vaughan Williams, Three Preludes founded on Welsh Hymn Tunes (London: Stainer & Bell, 1920). 
19 Ralph Vaughan Williams, Two Organ Preludes Founded on Welsh Folk-songs (London: Oxford University 
Press, 1956). 
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ffordd gynnil: ‘Also how about the Welsh Folksongs – I sometimes feel I don’t do [half] enough 

pushing on behalf of my pupils – but as you know I am no pusher’.20 Mae’r ffaith ei fod wedi 

crybwyll hyn flynyddoedd ar ôl i Williams adael y Coleg yn fynegiant o’i angerdd dros 

ddefnyddio alawon gwerin Cymreig a’r pwysigrwydd fod cyfansoddwyr ifanc yn ymwneud â’r 

tonau hynny.  

 

Wrth drafod y dylanwadau a fu ar Williams, dywed Daniel Jones fod ôl ei hathro yn amlwg 

arni yn y modd y mae’n cyfansoddi’n ddisgrifiadol a bod yr elfen fyrfyfyr yn nodweddiadol 

o’i gweithiau.21 Mewn sylw diddorol gan Ian Parrott (1916–2012)22 ar y llaw arall, ceir awgrym 

nad oedd dylanwad Vaughan Williams yn glir arni am nad oedd yn ymddiddori mewn emyn-

donau, ac yn ôl Parrott, nid oedd yn dangos unrhyw gydymdeimlad wrth lunio trefniannau o 

alawon traddodiadol:  

Of her generation of Welsh composers, Grace Williams seemed to stand out in several ways. 
She appeared not to be interested in hymn-tunes; and if, on occasion, she set folk songs her 
writing was often thick and somewhat unsympathetic. Indeed, the influences behind her 
were more likely to stem from, say, Richard Strauss than from Vaughan Williams.23 

 
Mae barn Parrott yn ddadleuol (ac, o bosib, yn gamarweiniol) o gofio fod Williams wedi 

dangos llawer mwy o ddiddordeb mewn alawon traddodiadol o Gymru o’i gymharu ag yntau. 

Nid yw’r honiad fod trefniannau Williams yn dangos diffyg cydymdeimlad yn deg ychwaith 

gan i Williams nodi yn 1950 bod angen i gyfansoddwr ddangos cydymdeimlad â’r alaw er 

mwyn llunio trefniant sy’n greadigol ac yn parchu’r deunydd traddodiadol: ‘I feel you’ve either 

got to have the tune in its natural state, unaccompanied (or [accompanied] on a folk instrument) 

 
20 Gwefan ‘The Letters of Vaughan Williams’, <http://vaughanwilliams.uk/search/node/grace%20williams Ralph 
Vaughan Williams>, cyrchwyd ddiwethaf 12 Ionawr 2021, Llythyrau Vaughan Williams (Rhif VWL3869), 
Llythyr oddi wrth Vaughan Williams at Grace Williams, dim dyddiad penodol, 1934. 
21 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Papurau Daniel Jones, CC6/3 - Daniel Jones, ‘Music in Wales 
Today’ – Darlith Castell-Nedd, dim dyddiad penodol. 
22 Roedd Ian Parrott yn gyfansoddwr Eingl-Gymreig a oedd yn cyfansoddi symffonïau, operâu a gweithiau siambr 
yn bennaf, ond a ddangosodd peth diddordeb mewn alawon Cymreig, er enghraifft Land of Song, fantasia ar 
alawon Cymreig ar gyfer band chwyth, 1969. 
23 Ian Parrott, ‘Grace Williams: A Symposium’, Cerddoriaeth Cymru, 5:6, Haf (1977), 28-29. 
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or let a composer who’s in sympathy with the tune write a real, creative [and] live 

accompaniment’.24  

 

Mewn gohebiaeth rhynddi ag Elizabeth Maconchy, gwelwn fod Williams yn ddiolchgar mai 

Vaughan Williams a fu’n athro iddynt yn y Coleg Cerdd Brenhinol:  

More [and] more I regard Uncle Ralph as a pioneer whose work will be finished by 
someone else; don’t you? Really, if it hadn’t been for him, where would we all have 
been. We might all have been self-satisfied reactionaries – Elgarians? Delius wouldn’t 
have been any good to us – he is small & complete – doesn’t lead anywhere. In a way 
I feel the same is true of Holst. There’s something much bigger about Uncle Ralph’s 
attitude of mind – freer & more progressive so that I think it’s a fine thing to be 
influenced by him. After all one has to be influenced by somebody.25  

 
Yn dilyn ei hastudiaethau yn y Coleg Cerdd Brenhinol, derbyniodd Williams Ysgoloriaeth 

Deithio Octavia i Fienna am gyfnod o flwyddyn yn 1930 i astudio cyfansoddi gydag Egon 

Wellesz a oedd yn gyn-ddisgybl i Arnold Schoenberg (1874–1951).26 Nid oedd Wellesz yn 

rhannu’r un diddordeb â Vaughan Williams a Grace Williams o safbwynt cerddoriaeth 

draddodiadol, ond fe ddysgodd lawer iawn ganddo am gerddorfaeth. Bu’r cyfnod yn Fienna yn 

werthfawr wrth iddi brofi gwahanol ddiwylliant a thraddodiadau a daniodd ei dychymyg fel 

cyfansoddwraig, er i Vaughan Williams amau hyn:  

I always feel a bit frightened (as I do with everyone when they go abroad) that Vienna 
[would] rob you of your personality & that you [would] come back talking Viennese 
with an English accent – But now you’ve got what you wanted out of Vienna & applied 
it to yourself.27 

 

 
24 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Chwefror 1950. 
25 Llythyr oddi wrth Grace Williams at Elizabeth Maconchy, dim dyddiad penodol [rhwng 14-17 Mawrth] 1933. 
Gweler Jenny Doctor a Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between 
British composers Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020), 
t.28. 
26 Schoenberg, a aned yn Awstria, oedd dyfeisydd cyfresiaeth. Wellesz oedd y cyntaf i ysgrifennu cofiant am 
Schoenberg yn 1921; Egon Wellesz, Arnold Schoenberg (Leipzig: E. P. Tal & Co. Verlag, 1921). 
27 Gwefan ‘The Letters of Vaughan Williams’, <http://vaughanwilliams.uk/search/node/grace%20williams Ralph 
Vaughan Williams>, cyrchwyd ddiwethaf 12 Ionawr 2021, Llythyrau Vaughan Williams (Rhif VWL3855), 
Llythyr oddi wrth Vaughan Williams at Grace Williams, dim dyddiad penodol, [1930au]. 
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Mae’n deg dweud bod yr hyn a ddysgodd Williams am grefft cyfansoddi gan y ddau ffigwr 

hwn wedi dylanwadu’n fawr ar ei hallbwn fel cyfansoddwraig. Wrth nesáu at ddiwedd ei hoes, 

dywedodd:  

[Wellesz] was marvellous, and had so different an approach from Vaughan Williams, 
who was the sort of personality to whom you could only take your best music. Vaughan 
Williams knew his limitations as a teacher though; he would say, “I know there’s 
something wrong, but I can’t put my finger on it,” but Egon Wellesz could. He had a 
way of saying “It begins to get weak at this point, so you will scrap from here  
onwards and re-write”.28 

 
Mewn sgwrs gydag Enid Parry, crybwyllodd Williams na fyddai Wellesz yn addas i roi gwersi 

ar drefnu alawon gwerin, sy’n awgrymu na fu’r ddau yn cydweithio ar unrhyw alawon 

traddodiadol yn ystod ei hamser yn Fienna.29 Un peth a oedd yn gyffredin rhwng y ddau athro, 

fodd bynnag, oedd y ffaith eu bod yn annog Williams i fod yn hunan-feirniadol o’i gwaith. Fel 

y dywed Williams: ‘Naturally, the aim of both teachers was to develop a self-criticism in their 

pupils. Ever since those days I’ve been an incorrigible reviser’.30 Gellir dadlau fod hyn wedi 

cael cryn effaith arni a’r modd yr ystyriai ei gwaith wrth iddi ddod yn fwy enwog am ei hawydd 

i losgi rhai o’i chyfansoddiadau am nad oeddent yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig.31  

 

Ceir tystiolaeth mewn llythyr fod Vaughan Williams hefyd yn cael trafferth bod yn fodlon â’i 

gyfansoddiadau yn ogystal: ‘My pupils never satisfy me – just as I never satisfy myself – [and] 

I listen to their works with the almost morbid sense of criticism with which I listen to my own 

work’.32 O gofio pa mor feirniadol y bu Grace Williams o’i cherddoriaeth, mae lle i gwestiynu 

 
28 A. J. Heward Rees a Grace Williams, ‘Views and Revisions’, 8. 
29 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Mehefin 1946. 
30 Grace Williams, ‘A Self Portrait’, 14. 
31 Cafodd Grace Williams ddiwrnod o ddinistrio rhai o’i llawysgrifau oedd ddim yn deilwng i’w perfformio yn ei 
barn hi ar 10 Mai 1951. Am fwy o fanylion, gweler Malcolm Boyd, Grace Williams, Composers of Wales, vol.4 
(Cardiff: University of Wales Press, 1980), t. 33. 
32 Gwefan ‘The Letters of Vaughan Williams’, <http://vaughanwilliams.uk/search/node/grace%20williams Ralph 
Vaughan Williams>, cyrchwyd ddiwethaf 12 Ionawr 2021, Llythyrau Vaughan Williams (Rhif VWL3841), 
Llythyr oddi wrth Vaughan Williams at Grace Williams, dim dyddiad penodol [canol y 1930au].  
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pa mor gadarnhaol ac adeiladol fu dylanwad Vaughan Williams arni yn hyn o beth. Yn ôl y 

cyfansoddwr Alun Hoddinott, cafodd y natur hunan-feirniadu eithafol effaith negyddol ar ei 

hallbwn fel cyfansoddwraig: ‘This streak in her character did keep her output to a smaller 

amount than it otherwise should’ve been’.33 

 

Grace Williams a Chanu Gwerin 
 
Prin iawn yw’r lenyddiaeth sy’n trafod cysylltiad Grace Williams â chanu gwerin. Ceir 

cyfeiriad amwys at ei threfniannau gan Mansel Thomas yn 1937: ‘Y mae Grace Williams wedi 

trefnu rhai o’n halawon mewn modd diddorol iawn’.34 Fodd bynnag, gellir olrhain ei 

hadnabyddiaeth o alawon traddodiadol Cymru i’w phlentyndod lle bu hi’n canu caneuon 

gwerin ac emynau yn y cartref a’r capel:  

There was chapel on Sunday, and there I got to know and love Welsh hymns. Our home 
was full of music of all kinds: oratorios, operas, piano music, chamber music, musical 
comedies, and ragtime – and in the midst of it all was a special niche for Welsh airs and 
the newly-collected Welsh folk-songs, which I sang quite frequently, though the next 
moment I might have been heard warbling the Jewel Song from Faust [gan Charles 
Gounod (1818–1893)].35 

 
Yn ôl ei chwaer, Marian Glyn Evans, roedd Williams yn gyfarwydd â chlywed trefniannau 

alawon gwerin ei thad ar gyfer ei gorau a’i fandiau, ac felly ‘she [Grace Williams] knew all the 

Welsh tunes’.36 Mewn llythyr at Enid Parry, cyfaddefa Williams fod ganddi atgof o’i nain yn 

canu alaw werin i’w chwaer, Marian:  

I think it must have been my grandmother who used to sing it to Marian – mother denies 
all knowledge of it – but I know it ended – [‘]wel, dyna ’chi dric[’]. What the other 
words were God knows. Can you enlighten me?37 

 

 
33 Alun Hoddinott, ‘Centenary portrait of Wales’ first professional composer – Grace Williams’, BBC Radio 
Wales, 1 Chwefror 2006. Recordiad ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  
34 Mansel Thomas, ‘Cyfansoddwyr Ieuainc Cyfoes’, Tir Newydd, 7, Chwefror (1937), 6. 
35 Grace Williams, ‘How Welsh is Welsh Music?’, Welsh Music, 4:4, Summer (1973), 10.  
36 Recordiad o gyfweliad (dyddiedig 2 Ionawr 2009) rhwng Marian Glyn Evans a Graeme Cotterill. Recordiad 
personol dan ofal Graeme Cotterill.  
37 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry dim dyddiad penodol, Ionawr 1940. Cyfeirio mae Williams at yr hwiangerdd adnabyddus sy’n cychwyn 
gyda’r gwpled: ‘Gee ceffyl bach yn cario ni’n dau / Dros y mynydd i hela cnau’. 
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Ceir awgrym fod y traddodiad canu gwerin yn fyw ymhlith aelodau’r teulu a’r cartref, a bod 

Williams o bosibl wedi amsugno dylanwadau yn ei hisymwybod cerddorol, fel rhyw fath o 

broses osmotig, ac yn ei geiriau ei hun: ‘I had a thorough grounding in Welsh airs and Welsh 

folk songs when I was a child and teenager’.38 Roedd hi hefyd yn gyfarwydd ag alawon gwerin 

trwy gyfeilio i gorau ei thad a arferai ganu alawon megis ‘Suo Gân’, ‘Hob y Deri Dando’ a 

nifer o alawon Cymreig eraill.39 Fodd bynnag, mewn sgript radio sy’n dyddio o 1960, awgryma 

Williams nad oedd ei mam yn ymwybodol o alawon gwerin Cymreig am nad oedd yr adfywiad 

mewn cerddoriaeth werin wedi cychwyn yng Nghymru pan aned Williams:  

I had to grow older and wiser before I could love and appreciate the folk songs of my 
native land. I didn’t learn any Welsh folk songs at my mother’s knee; it wasn’t her fault, 
she just didn’t know any. You see, I date back to the year 1906, some years before the 
Welsh Folk Song Society went into action.40  
 

Ar y llaw arall, cyfeiria Williams at y diddordeb a ddangosai ei thad yn narganfyddiadau’r 

casglwyr: 

When, eventually, their [Welsh Folk Song Society] collections were published my 
father fell for them hook, line and sinker; and it was very annoying, because if I 
happened to be trilling my way through the Jewel Song from Faust he would cut in and 
ask me to transfer my talents to Gwenni aeth i Ffair Pwllheli.41 

 
Ceir tystiolaeth fod Williams – yn dilyn perswâd ei thad – wedi cystadlu a rhannu’r ail wobr 

mewn cystadleuaeth canu alaw werin yn Eisteddfod Genedlaethol Corwen 1919.42 Dengys hyn 

fod ei thad yn gefnogol o weithgarwch Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru a’r Eisteddfod wrth 

roi llwyfan i’r alawon a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas, a bod ei frwdfrydedd a’i ddiddordeb 

yn y maes wedi’u hetifeddu gan ei ferch.  

 

 
38 A. J. Heward Rees a Grace Williams, ‘Views and Revisions’, 18. 
39 Beryl H. Griffiths, Mamwlad: Merched Dylanwadol Cymru, t. 184. Mae Williams wedi defnyddio ‘Suo Gân’ 
yn ei Fantasia on Welsh Nursery Tunes ac mae ‘Hob y Deri Dando’ yn un o’r Welsh Airs a drefnwyd ganddi.  
40 Grace Williams, ‘A Self Portrait’, 8. 
41 Ibid., 7-8.  
42 Ibid., 8.  
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Wrth drafod y cyswllt rhwng y gyfansoddwraig â chenedlaetholdeb, dywed Leighton Thomas 

‘hers [Grace Williams] is essentially a case of unconscious absorption of background 

elements’.43 Er mor apelgar yw’r ddelwedd hon, mae lle i gwestiynu pa mor realistig yw’r ffaith 

fod rhai elfennau o’r traddodiad Cymraeg a Chymreig wedi treiddio i’w harddull, a hynny’n 

ddiarwybod iddi. Ceir tystiolaeth fod defnydd Williams o alawon gwerin mewn trefniannau a 

gweithiau gwreiddiol yn seiliedig ar alawon a gofnodwyd mewn cyhoeddiadau yn ogystal ag 

alawon a oedd ar ei chof. Mewn llythyr at Enid Parry, awgryma’n ddigon pendant ei bod yn 

hyderus wrth ddefnyddio hwiangerddi a oedd ar ei chof wrth gyfansoddi Fantasia on Welsh 

Nursery Tunes yn 1940 ar gyfer cerddorfa: 

About Migildi Magildi – I just wrote it as I’d always learnt it – infact I didn’t check up 
on any of the tunes but just wrote them ... I’d always known them. On one instance I 
found I’d mixed up two tunes – had the first half of one [and] the second half of another 
– but it sounded quite nice that way it didn’t seem to matter since it was a Fantasia so I 
left it. And of course I altered the rhythm here [and] there (e.g 6/8 to 4/4) to fit the 
context. I can’t be a purist in such matters and just rely on my instinct.44 
 

Awgryma hyn mai’r hwiangerddi syml oedd yn fwyaf byw yn ei chof, ond o fod wedi dibynnu 

ar gyhoeddiadau, er enghraifft casgliad Brinley Richards,45 ar gyfer ei threfniannau, ceir yr 

argraff nad oedd hi’n ddigon cyfarwydd â rhai alawon gwerin i ddibynnu ar ei chof bob amser. 

Ceir awgrym yma hefyd ei bod yn cysylltu’r traddodiad gwerin gyda’i phlentyndod a’i 

magwraeth yn hytrach na rhywbeth y trodd hi ato yn ddiweddarach yn ei gyrfa. 

 

Nid syndod, o gofio pa mor gyfarwydd oedd Williams ag alawon gwerin wrth iddi dyfu, ei bod 

wedi parhau i ddefnyddio alawon gwerin yn helaeth mewn trefniannau yn ogystal â gweithiau 

gwreiddiol. Enghraifft gynnar o waith gwreiddiol sy’n seiliedig ar alawon traddodiadol o 

Gymru, sef ‘Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf’, ‘Breuddwyd y Bardd’ a ‘Suo Gân’ yw’r agorawd 

 
43 A. F. Leighton Thomas, ‘Grace Williams’, The Musical Times, 97:1359, May (1956), 240. 
44 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Tachwedd 1941. 
45 Brinley Richards, The Songs of Wales (London: Boosey & Co, 1879). Cofnodwyd y ffynhonnell hon mewn 
pensil ar lawysgrif Welsh Airs. Gweler pennod 3 am drafodaeth bellach.   
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cyngerdd Hen Walia, gwaith cerddorfaol cyntaf Williams a gyfansoddwyd yn 1930.46 Gellir 

dadlau fod y gwaith hwn yn llawn dylanwadau ei hathro, Vaughan Williams. Ceir sylwad 

diddorol gan Graeme Cotterill wrth iddo awgrymu fod Williams yn troi at alawon gwerin er 

mwyn cuddio diffyg hyder yn ei chreadigrwydd: ‘in returning to themes of childhood and 

innocence, Williams was using folk song to unconsciously avoid a bout of depression and to 

express a particular lack of confidence in her ability to write original music’.47 Er hyn, mae’n 

wir fod nifer o gyfansoddwyr wedi mireinio’u crefft trwy fabwysiadu elfennau gwerin yn eithaf 

cynnar yn eu gyrfa, megis Bartók. Mae’n ddiddorol fod Williams wedi ail-ymweld â’r 

traddodiad yn dilyn cyfnod o ymbellhau oddi wrth yr alawon gwerin yn ystod ei chyfnod fel 

myfyriwr. 

 

Trefniannau o Alawon Gwerin 

Mae’n naturiol cwestiynu pam y trodd Grace Williams at drefnu alawon gwerin Cymraeg a 

Chymreig a hithau wedi denu sylw fel cyfansoddwraig a oedd yn cyfansoddi gweithiau 

cerddorfaol yn bennaf. Roedd y 1930au yn gyfnod pryd y gwelwyd Williams yn cyfansoddi 

gweithiau offerynnol, ‘haniaethol’ a oedd prin yn arddangos unrhyw gyfeiriad at Gymru, er 

enghraifft ar gyfer y gyfres gyngherddau Macnaghten–Lemare,48 ond ar yr un pryd yr oedd yn 

defnyddio alawon traddodiadol o Gymru, er enghraifft ei threfniant o Six Welsh Oxen Songs 

(1937). Arweiniodd hyn at sylwadau negyddol a nawddoglyd ynghylch ei defnydd o alawon 

 
46 Enid Parry, ‘Atgofion am Grace Williams’, 7. Mae’r fersiwn o Hen Walia sydd wedi goroesi yn cynnwys dwy 
alaw Gymreig yn unig, yn cynnwys ‘Huna Blentyn’ a ‘Synwyr Solomon’. 
47 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2012), t. 71. 
48 Roedd y gyfres gyngherddau Macnaghten–Lemare yn ymgais i gynnig llwyfan i gerddoriaeth gan gyfansoddwyr 
ifanc Prydeinig yn ystod y 1930au. Roedd trefnwyr y gyfres yn cynnwys Iris Lemare (1902–1997), Elisabeth 
Lutyens (1906–1983) ac Anne Macnaghten (1908–2000). Am fwy o fanylion, gweler Sophie Fuller, ‘Putting the 
BBC and T. Beecham to Shame: The Macnaghten-Lemare Concerts, 1931-7’, Journal of the Royal Musical 
Association, 138:2 (2013), 377-414. 
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traddodiadol Cymreig. Er enghraifft yn y Radio Times dywedwyd: ‘although most of her works 

are modern in idiom, she can, at times, be very Welsh’.49 

 

Roedd yn cydnabod ei chariad at draddodiad, ac yn 1967 dywedodd, ‘I suppose I’m chained to 

tradition; some would say stuck in the rut of tradition – but there it is, that’s me’.50 Mae’r 

dyfyniad hwn yn awgrymu nad oedd gan Williams lawer i’w ddweud wrth ddatblygiadau 

cerddorol newydd y cyfnod, megis cyfresiaeth. Dywedodd: ‘I have avoided things which were 

wrong for me, such as serialism because it was not melodically suitable’.51 Er cystal ei phrofiad 

yn Fienna gydag Egon Wellesz, nid oedd Williams yn cael ei denu at gyfresiaeth. Rhaid cofio 

fod y dull o gyfansoddi deuddeg tôn yn cyferbynnu’n llwyr â’r gerddoriaeth delynegol a 

chanadwy yr oedd hi wedi arfer ei glywed yn ystod ei phlentyndod, er i rai cyfansoddwyr megis 

Alban Berg (1885–1935) a Luigi Dallapiccola (1904–1975) fabwysiadu arddull gyfresol 

delynegol yn rhai o’u gweithiau. Yn hyn o beth, awgryma Jenny Doctor fod gogwydd 

gerddorol Williams yn debyg i’w chyd-fyfyrwraig, Elizabeth Maconchy – yn rhywbeth a oedd 

yn eu bodloni hwy yn fwy na neb arall: ‘The “serial boom” in effect curtailed Maconchy’s and 

Williams’s art music careers, since their tastes and compositional idioms remained rooted in 

other, more personally satisfying, styles and techniques’.52  

 

Gellir dadlau fod Williams wedi sylweddoli’r angen am roi bywyd newydd i’r hen alawon 

traddodiadol a bod hyn wedi ei hysgogi i geisio llunio trefniannau gwreiddiol a oedd yn llawn 

dychymyg a chreadigrwydd o’u cymharu â threfniannau a oedd eisoes yn bodoli: ‘The usual 

 
49 Radio Times, darllediad o Two Psalms gan Grace Williams ar gyfer soprano a cherddorfa siambr a berfformiwyd 
gan Megan Thomas a Cherddorfa Symffoni’r BBC dan arweiniad Vaughan Williams, 28 Rhagfyr 1934. 
50 Grace Williams, ‘A Self Portrait’, 11. 
51 A. J. Heward Rees a Grace Williams, ‘Views and Revisions’, 16. 
52 Jennifer Doctor ‘Interesting Circles: The Early Careers of Elizabeth Maconchy, Elisabeth Lutyens and Grace 
Williams’, Women & Music Journal 2 (1998), 108. 
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harmony – text-book [accompaniments] of Cecil Sharp [and] his like kill the tunes’.53 Nid oedd 

Williams ar ei phen ei hun wrth iddi ymddiddori mewn cerddoriaeth draddodiadol, fel y dywed 

Rhiannon Mathias: ‘Composers as different in style as Stravinsky, Bartók, Janácek, Vaughan 

Williams and Kodály had discovered possibilities in folk and folk-inspired materials which had 

liberated their music in new directions’.54 Fe dderbyniodd anogaeth i drefnu alawon gwerin yn 

sgil ei chyfeillgarwch gyda’r cyfansoddwr Benjamin Britten (1913–1976), a ddywedodd am ei 

threfniannau gwerin: 

I was thrilled with the folk-song arrangements – they are by far the best arrangements 
of any folk-songs I know. We must get someone to print them. Until you get them 
translated, though, I am afraid that few publishers will look at them. Why not have a 
shot yourself?55 

 
Mae’n bur debyg y byddai derbyn anogaeth o’r fath gan gyfansoddwr mor uchel ei barch â 

Britten wedi bod yn hwb mawr i Williams, yn enwedig o gofio ei bod yn medru bod yn ansicr 

iawn o safbwynt hunan-gred ar adegau. Cyfansoddwr arall a oedd yn adnabyddus am 

ddefnyddio alawon traddodiadol yn ystod y cyfnod oedd Béla Bartók, ac yn ôl Leighton 

Thomas gellir casglu fod Williams wedi cael ei dylanwadu’n rhannol gan ei weithiau yntau: ‘It 

is tempting to adduce from certain sources the influence of Bartók or of her erstwhile fellow student, 

Elizabeth Maconchy (herself much affected by the Hungarian composer), both of whom Grace 

Williams greatly admires’.56 

 

Er iddi lunio trefniannau o alawon gwerin yn ystod y 1930au, mae’n debyg mai yn ystod y 

1940au y daeth y trefniannau yn fwy niferus yn ei hallbwn fel cyfansoddwraig. Rheswm amlwg 

am hynny yw’r ffaith iddi dderbyn swydd lawn-amser yn Adran Ysgolion y BBC yn 1946. 

 
53 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Chwefror 1950. 
54 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), tt. 126-127. 
55 Britten-Pears Archive, Aldeburgh – Casgliad Grace Williams (Rhif 9103412), Llythyr oddi wrth Benjamin 
Britten at Grace Williams, 25 Medi 1934. 
56 A. F. Leighton Thomas, ‘Grace Williams’, 240. 
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Oherwydd salwch, fe ddychwelodd i’r Barri y flwyddyn ganlynol a sefydlu ei hun fel cerddor 

llawrydd. Roedd ei gwaith fel cerddor ar ei liwt ei hun yn cynnwys cyfansoddi ar gyfer 

gweithiau comisiwn, ysgrifennu sgriptiau ar gyfer y BBC, trefnu alawon gwerin ar gyfer Adran 

Ysgolion y BBC, cerddoriaeth achlysurol ar gyfer radio, teledu a ffilm, gwaith copïo 

cerddoriaeth o dro i dro, a gwaith dysgu achlysurol yn y Coleg Cerdd a Drama yng 

Nghaerdydd.57 Roedd gweithio’n llawrydd a chael bod yn greadigol drwy’r amser yn rhywbeth 

a oedd yn apelio’n fawr ati.58  

 

Nid alawon Cymraeg a Chymreig yn unig y bu Williams yn eu trefnu.59 Pan orfodwyd iddi 

symud i Grantham yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cyfarfu â Zen Sliwinski o Wlad Pŵyl. 

Sbardunodd y cyfeillgarwch hwn awydd iddi lunio trefniannau cerddorfaol o alawon gwerin 

Pwylaidd yn ogystal â threfniannau o alawon gwerin Cymreig yn ystod y 1940au. Ceir 

tystiolaeth mewn llythyr sy’n dyddio o 1941 fod Williams yn derbyn ceisiadau am drefniannau 

o alawon gwerin Cymreig y tu hwnt i’r BBC: ‘All I have done lately is a simple S. S. A. 

arrangement of a Welsh folk song for a Welsh Madame & her girl singers who wrote & asked 

for something’.60 

 

Yn ystod y 1950au, ac ar ôl ‘the intensely lyrical violin concerto’61 a gyfansoddodd ym 1950, 

cafwyd trobwynt yng ngherddoriaeth Grace Williams i’r graddau lle y diflannodd dylanwadau 

Vaughan Williams. Yn ystod y ddegawd hon, newidiodd Williams ei ffordd o gyfansoddi o fod 

 
57 Helen C. Thomas, ‘Grace Mary Williams’, Oxford Dictionary of National Biography, 
<https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-
55453>, cyrchwyd ddiwethaf 4 Gorffennaf 2021. 
58 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 1 Ionawr 1947. 
59 Gweler Atodiad y gyfrol hon am restr gyflawn o drefniannau gwerin lleisiol Grace Williams. 
60 Llythyr oddi wrth Grace Williams i Elizabeth Maconchy, dyddiedig 26 Rhagfyr 1941. Gweler Jenny Doctor a 
Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers 
Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1, t. 69. 
61 Helen C. Thomas, ‘Grace Mary Williams’. 
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yn dyfynnu alawon gwerin yn uniongyrchol i ddwyn ysbrydoliaeth gan rhythmau barddoniaeth 

Gymraeg. Yn ôl Helen Thomas: ‘rather than quoting folk melody directly, she drew upon the 

rhythms and cadences of Welsh poetry and oratory and their formal structures’.62 Enghraifft o’r 

dull hwn yw Penillion, gwaith cerddorfaol a gyfansoddwyd ym 1955. Roedd hyn yn drobwynt 

arwyddocaol yn ei gyrfa gan nad oedd unrhyw waith gwreiddiol ganddi yn defnyddio alaw 

werin Gymreig ar ôl 1954.63  

 

Grace Williams a’r BBC 

Pan sefydlwyd y BBC (British Broadcasting Corporation) ym mis Hydref 1922, roedd 

Williams yn ddisgybl chweched dosbarth yn Y Barri. Mae’n debyg nad oedd yn sylweddoli ar 

y pryd y byddai’n ddyledus i’r cwmni am greu nifer o gerrig milltir arwyddocaol yn ei gyrfa 

yn ddiweddarach. Yn ystod blynyddoedd cynnar y 1930au, daeth cyfle i wrandawyr y BBC 

glywed cerddoriaeth Williams ar y radio am y tro cyntaf pan ddarlledwyd gweithiau megis 

perfformiad Cerddorfa Symffoni Llundain o Hen Walia yn 1930 a’r olygfa fale, The Dance of 

the Red Shoes yn 1931.64 Wedi penodiad Samuel (Sam) Jones (1898–1974) fel Pennaeth Adran 

Gymraeg y BBC yng Nghaerdydd yn 1932, un a oedd yn gyfrifol am hyrwyddo diwylliant 

Cymreig o fewn i’r BBC, roedd gan Williams gyswllt arbennig a oedd yn gymorth iddi wrth 

roi cyhoeddusrwydd i’w gweithiau.65 Oherwydd y cysylltiad hwn y cafodd ei threfniannau o 

alawon dawns Cymreig a’i threfniannau o ganeuon ychen Cymreig eu darlledu yn 1933 a 1934. 

Yn ôl Graeme Cotterill: ‘Whilst understandably grateful for the chance to hear any of her music 

in professional performances, however, Williams made no attempt to compose or promote any 

further music in this quasi-nationalistic vein’.66 Awgryma’r dyfyniad hwn fod Williams yn fwy 

 
62 Ibid. 
63 Malcolm Boyd, Grace Williams (Cardiff: University of Wales Press, 1996), t. 35. 
64 Grame Cotterill, ‘Shall Nation Speak Unto Nation? Grace Williams and the BBC in Wales, 1931-1950’, Women 
and Music, 17 (2013), 61. 
65 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’, t. 41. 
66 Ibid., t. 41.  
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awyddus i hyrwyddo ei gweithiau cyfoes gan gynnwys gweithiau siambr a chaneuon yn hytrach 

na threfniannau o alawon traddodiadol Cymru. Gall hyn fod oherwydd ei bod yn ymwybodol 

o farn y cyhoedd a’i chyd-gyfansoddwyr a’i bod hefyd yn ofni y byddai hyn yn cael effaith 

andwyol ar ei henw da fel cyfansoddwraig. 

 

Fe ddefnyddiodd ei chysylltiadau yn y BBC yng Nghaerdydd er mwyn agor drysau uchelgeisiol 

eraill iddi fel cyfansoddwraig a denu sylw cenedlaethol i’w cherddoriaeth, er enghraifft 

darllediadau o Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Castell-Nedd yn 1934. Y flwyddyn ganlynol, 

ar y 23ain o Dachwedd, cafodd Williams gyfle i ddarlledu rhaglen 45 munud o hyd yn cynnwys 

ei cherddoriaeth ei hun a oedd yn gyfle gwych i gyfansoddwraig ifanc roi llwyfan i’w 

cherddoriaeth. Er hyn, dewisodd ddarlledu cerddoriaeth a oedd wedi cael eu darlledu yn y 

gorffennol ar gyfer y rhaglen. Erbyn mis Ionawr 1936, penodwyd Mansel Thomas (1909–1986) 

yn Gynorthwy-ydd ac Idris Lewis (1889–1952) yn Gyfarwyddwr Cerdd yn adran y BBC yng 

Nghaerdydd ac ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, cafodd Williams gynnig gwaith 

comisiwn67 am dâl – a hynny am y tro cyntaf yn 1939. Dyma a gyneuodd ddrwgdeimlad rhwng 

Williams, Lewis a Thomas wrth i’r perfformiad cyntaf o’r gwaith comisiwn gael ei ohirio gan 

achosi i Williams ail-ystyried ei pherthynas gyda staff y BBC. Yng ngeiriau Cotterill: ‘Between 

January and June 1939, she considered her position to have shifted from a composer with 

exceptionally close ties with a national institution to “leader of the opposition at Broadcasting 

House, Cardiff”‘.68  

 

Er syndod iddi, cafodd lawer o waith gan y BBC yn ystod yr Ail Ryfel Byd a dywedodd wrth 

Enid Parry: ‘It is strange, after a long silence from the BBC, things have suddenly got going at 

 
67 Seiliwyd y gwaith ar ‘Chwedl Rhiannon’ o’r Mabinogi. 
68 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’, t. 47. 
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a real speed. I think I have guessed why. I’m pretty sure that the BBC has, for propaganda 

reasons, decided to be very kind to little Wales’.69 Yn ôl Cotterill, roedd Williams, o safbwynt 

darlledu, yn cael ei chynrychioli gan ei threfniannau o alawon gwerin.70 Er iddi gael cynnig 

llawer o waith gan adran y BBC yng Nghaerdydd, teimlai fod gweithwyr y BBC yn Llundain 

yn trin gwrandawyr a cherddorion Cymreig yn eilradd o gymharu â cherddorion yr Alban. Yn 

1943, dywedodd wrth Wellesz: ‘But you know what the [BBC] is like – they have their own 

little circle [and] it is devilishly difficult to get into it’.71 

 

Pan ddychwelodd i Gymru ym mis Chwefror 1947, roedd y wlad yn lle gwahanol iawn o gymharu 

â 1926 pan adawodd Williams am Llundain. Erbyn hyn, sefydlwyd rhanbarth o’r BBC ar gyfer 

Cymru gyda’i adran gerdd a’i gerddorfa ei hun, roedd Opera Cenedlaethol Cymru ynghyd â 

Cherddorfa Ieuenctid Cymru wedi’i sefydlu ac roedd Swyddfa Cymru o Gyngor y Celfyddydau ar 

waith gyda Choleg Cerdd a Drama yn agor yn fuan hefyd.72 Roedd y datblygiadau hyn i gyd yn fodd 

i Williams ddod o hyd i waith yng Nghymru. Un rhaglen y gweithiodd arni yn ystod y flwyddyn 

1948 oedd Welsh Children’s Hour ac ymhen dim daeth i sylweddoli ei bod yn ddibynnol ar y BBC 

er mwyn cael incwm er gwaetha’r rhwystredigaethau rhyngddi a rhai aelodau staff. Roedd Williams 

yn aml yn mynegi rhwystredigaeth tuag at Idris Lewis am iddo ffafrio ei gweithiau a oedd yn 

cynnwys alawon gwerin dros weithiau cerddorfaol eraill, megis Four Illustrations for the Legend of 

Rhiannon (1939): ‘[l]isteners have got it into their heads that all I can do is folk-song fantasias’.73 

Ceir awgrym yma unwaith eto ei bod hi’n poeni am farn y cyhoedd am iddi lunio trefniannau o 

alawon traddodiadol Cymru a’u bod, o bosib, yn tanseilio gwir safon ei chyfansoddi.  

 
69 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Tachwedd 1941. 
70 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’, t. 49. 
71 Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Papurau Egon Wellesz (F13.Wellesz.1698.Mus), Llythyr gan Grace 
Williams at Egon Wellesz, 11 Chwefror 1943.  
72 Beryl H. Griffiths, Mamwlad: Merched Dylanwadol Cymru, t. 194. 
73 BBC Written Archives Centre, Caversham, (WA1/61/4 (Welsh Region\Composers\Williams, Grace\1949-
1953\File 1d), Llythyr oddi wrth Grace Williams at Idris Lewis, [marc post] 2 Rhagfyr 1949. 
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Yn nyddiau cynnar y 1950au, gorfododd sefyllfa ariannol Williams iddi ganolbwyntio ar gyfansoddi 

ac ysgrifennu sgriptiau ar gyfer rhaglenni radio i blant. Yn ystod y cyfnod hwn y daeth i sylw’r BBC 

yng Nghaerdydd a chael ei hedmygu gan Arwel Hughes (1909–1988), un o gynhyrchwyr BBC 

Cymru ac arweinydd cerddorfa’r Gorfforaeth ddarlledu.74 Wrth gofio’n ôl am y cyfnod, dywed 

Roger Fiske (1910–1987), un o gynhyrchwyr rhaglenni addysg y BBC: 

I saw a good deal of Grace Williams around 1950 when for a couple of years or so we 
worked together on BBC Schools Music Broadcasts. Her main job was producing a series 
given by the late Doris Gould called Rhythm and Melody; the intention was to teach notation 
to Primary School children through the song tunes printed in their pamphlets. Most of them 
were folk songs, about which Grace knew a great deal.75 

 
Gellir dadlau mai poblogrwydd y Fantasia on Welsh Nursery Tunes (1940) a barodd i rai 

gysylltu Williams â chaneuon i blant. Wrth i Fiske gydnabod fod Williams yn wybodus iawn 

am alawon gwerin, roedd hi’n poeni nad oedd y gwaith o drefnu alawon gwerin yn ei diffinio 

fel cyfansoddwraig: ‘she feared that this regressive trend was beginning to truly mislead the 

listening public and that her reputation was suffering as a result’.76 Ategodd Williams hyn 

mewn llythyr at R. J. F. Howgill (1895–1975), un o reolwyr y BBC yn 1954 gan ddweud: 

I do realise that when people see my name attached to folk song arrangements and 
fantasias for children it is so easy for them to forget that I also write full scale serious 
works. If only I had no desire to write seriously I should be a much happier person – 
but there it is, most of my composing time has been spent on serious works. Perhaps I 
am wrong in feeling that they mean a good bit more than my lighter things. It’s all very 
difficult.77 

 
Roedd penodiad Williams yn aseswraig i’r BBC ym mis Mawrth 1955 yn fodd iddi dderbyn 

incwm sefydlog.78 Yn rhinwedd ei swydd, roedd yn ysgrifennu adroddiadau ar artistiaid a 

grwpiau amatur a oedd yn dymuno cael eu darlledu a pharhaodd i drefnu alawon gwerin ac 

ysgrifennu sgriptiau’n rheolaidd ar gyfer y rhaglen Cerddi Cymru a lansiwyd yn 1957. Roedd 

 
74 Beryl H. Griffiths, Mamwlad: Merched Dylanwadol Cymru, t. 197. 
75 Roger Fiske, ‘Grace Williams: A Symposium’, Cerddoriaeth Cymru, 5:6, Haf (1977),  26. 
76 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’, t. 56. 
77 BBC Written Archives Centre, Caversham, ((RCONT1\Grace Williams\Composer\File 1B\1950-1962), Llythyr 
oddi wrth Grace Williams at Richard John Frederick Howgill, 20 Medi 1954. 
78 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’, t. 57. 
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Williams yn un o’r cyfansoddwyr cyntaf a weithiodd yn broffesiynol i’r Gorfforaeth.79 Ceir 

tystiolaeth ei bod wedi parhau i fod yn ddibynnol ar waith gan y BBC yn ystod y 1960au yn 

ogystal: ‘[I] am getting B.B.C jobs (the fees of which I need) [and] can’t risk turning them 

down’.80 Daeth deugain mlynedd o gydweithio gyda’r Gorfforaeth i ben yn dilyn ymddeoliad 

Arwel Hughes fel Pennaeth Cerddoriaeth yn 1971. Yn dilyn yr achlysur, nid oedd gan Williams 

unrhyw gysylltiad â’r adran reolaeth o fewn y BBC ac o ganlyniad yn teimlo bod yr amser yn 

addas i ddwyn y cydweithio i ben ac i roi cyfleoedd i’r genhedlaeth nesaf o gyfansoddwyr 

ifanc. 

 

Pam y diffyg cyhoeddusrwydd i’r trefniannau? 

Cwestiwn amlwg yw pam na chafodd drefniannau lleisiol o alawon gwerin Grace Williams 

sylw haeddiannol yn ystod ei hoes? Nid yw’n gyfrinach na chafodd Williams lawer o lwyddiant 

yn ennill cefnogaeth cyhoeddwyr yn ystod ei gyrfa. Mewn sgwrs gydag Enid Parry mor gynnar 

â 1932, dywedodd:  

I’ve been trying my best to get the Oxford Press to do the Oxen Songs [and] Four Welsh 
Folk Songs (one [arranged] for female voices S.S.A.A.) but they say it all depends on 
the Welsh Committee of the [Oxford University Press] (D.Evans, J.Lloyd etc:-) so it’s 
all pretty hopeless, isn’t it? E.T.Davies says he recommended them [very] strongly but 
fears they won’t be able to afford to publish them – an old excuse – they always seem 
to be able to afford to publish their own things.81 

 
Cyhoeddwyd y Six Welsh Oxen Songs,82 a oedd yn cynnwys cyfieithiadau a phenillion 

ychwanegol gan Tom Parry, gan gwmni cyhoeddi Boosey & Hawkes83 yn 1937 er nad oedd 

 
79 Jenny Dcotor, ‘Afterthoughts’ yn Jenny Doctor a Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected 
correspondence between British composers Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol. 1 (London: 
Routledge Press, 2020), t. 17. 
80 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 16 Hydref 1964. 
81 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Hydref 1932. 
82 Grace Williams, Six Welsh Oxen Songs (London: Boosey & Hawkes, 1937). 
83 Mae Boosey & Hawkes yn gwmni cyhoeddi rhyngwladol gyda swyddfeydd yn Efrog Newydd, Llundain a 
Berlin. 
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gan Williams berthynas wych gyda phwysigion y cwmni. Wrth sôn am un o weithwyr Boosey 

& Hawkes, dywedodd yn 1937: ‘I’ve tried not to hit out at him, because – well, it may be 

cowardly, but I may want to deal with him in future – one never knows – he is such a beastly 

all-powerful sort of chap’.84 Flwyddyn yn ddiweddarach, dywedodd wrth Enid Parry: ‘Really, 

Enid, there ought to be a compulsory course in courtesy at every institution which trains Welsh 

musicians (male)’.85 Awgryma hyn nad oedd hi’n dod ymlaen yn dda gyda cherddorion a oedd 

yn ddynion yn gyffredinol, ac mewn llythyr at Maconchy datgela Williams ei bod yn ystyried 

ei hun yng nghysgod cyfansoddwyr gwrywaidd Cymru:  

What does make me feel awful is when benefits [and] commissions are bestowed on 
[an] inferior composer [and] I feel if only I had their chances I could in my small way 
do better things than they do (Wales – thanks to Mansel [–] has now downgraded me 
[and] I get nothing except a few broadcasts from Arwel Hughes...[)] Last week a D.Mus 
was allowed to broadcast a talk on Welsh composers – [and] referred to the creative 
genius of Arwel [Hughes] the versatile genius of Mansel [Thomas and] the collossal 
[sic] advent of Daniel [Jones]. I was referred to simply as composer of Fantasia on 
Welsh Nursery Tunes which he called felicitous, [and] he said my technique was 
improving.86 
 

Ceir awgrym hefyd nad oedd Williams yn llwyddo i ennill ffafr Pwyllgorau Cymreig rhai o 

sefydliadau’r cyfnod. Atgyfnerthir hyn mewn gohebiaeth rhyngddi ag Elizabeth Maconchy yn 

1951 sy’n trafod cyfansoddi ar gyfer ffilm ddogfen: ‘Muir Mathieson87 insisted on having me 

– though the Welsh committee wanted anyone but me (they are more or less the same lot as the 

Welsh Arts’ Council Committee)’.88 

 

 
84 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Tom 
Parry, 11 Medi 1937. 
85 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Gorffenaf 1938. 
86 Llythyr oddi wrth Grace Williams at Elizabeth Maconchy, dim dyddiad penodol [Ar ôl 29 Gorffennaf] 1953. 
Gweler, Jenny Doctor a Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between 
British composers Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020), 
t.149. 
87 Roedd Muir Mathieson (1911–1975) yn arweinydd a chyfansoddwr ffilm dylanwadol o’r Alban. 
88 Llythyr oddi wrth Grace Williams at Elizabeth Maconchy, dyddiedig 25 Chwefror 1951. Gweler, Jenny Doctor 
a Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers 
Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020), t.137. Trafod ffilm 
ddogfen ar gyfer Pwyllgor Cymreig y Festival of Britain a wna Williams yn yr ohebiaeth. 



 

 49 

Nid ei threfniannau o alawon gwerin yn unig a oedd yn anodd i’w cyhoeddi. Er iddi gwblhau’r 

Fantasia on Welsh Nursery Tunes yn 1940, ac er i gwmni Decca89 recordio’r gwaith, ni 

chyhoeddwyd y gwaith hyd nes 1956 o ganlyniad i sylwadau negyddol gan gyfansoddwyr eraill 

yn y BBC: ‘It was the subject of a fairly negative series of assessments within the BBC, most 

of the readers themselves being composers’.90 Ceir awgrym gan Williams yn ogystal fod 

cyhoeddwyr yn amharod i gyhoeddi nifer o drefniannau o’r un alaw:  

I can’t agree at all that there shouldn’t be more than one good published arrangement 
of a folk song. That’s most unkind to the tunes – let alone composers. I couldn’t ever 
want my own arrangement to be the only ones allowed by publishers [and] copyright.91  

 
Dadleua Nancy Werner mai yn ystod diwedd y 1940au a dechrau’r 1950au y sefydlwyd 

traddodiad cyfansoddi yng Nghymru.92 Dyma’r adeg pryd yr oedd Williams yn gweithio’n 

llawrydd ac yn llunio trefniannau o alawon gwerin ar gyfer darllediadau radio. Gellir dadlau y 

byddai’r trefniannau byrion hyn yn cystadlu yn erbyn y cyfansoddiadau mawr cerddorfaol, er 

enghraifft consierti, symffonïau ac operâu gan gyfansoddwr megis Alun Hoddinott (1929–

2008) ac Arwel Hughes: ‘by the time a compositional tradition had been established in Wales 

(late 1940s–early 1950s), the notion of a musical language based on folk idiom no longer held 

an important place in composition’.93 Gellir cwestiynu a oedd galw am y trefniannau o alawon 

gwerin yn ystod y cyfnod cyffrous hwn yn hanes cyfansoddi yng Nghymru. Eto i gyd, roedd 

W. S. Gwynn Williams yn parhau i gyhoeddi trefniannau ar gyfer eu defnyddio mewn 

eisteddfodau yn ystod y cyfnod hwn. Mae lle i amau ei fod ef wedi cornelu’r farchnad yn hyn 

 
89 Y Fantasia on Welsh Nursery Tunes oedd y darn cyntaf i gerddorfa gan Gymraes i gael ei recordio erioed.  
90 Lewis Foreman, From Parry to Britten: British Music in Letters 1900-1945 (London: Amadeus Press, 1987), t. 
263. 
91 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 20 Mai 1948. 
92 Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with Traditional 
Welsh Music’ (Traethawd MA, Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1977), t. 7. 
93 Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with Traditional 
Welsh Music’, t. 7. 



 

 50 

o beth, yn cyfeirio’r dŵr i’w afon ei hun, ac yn amharod i roi cyfleoedd i gyfansoddwyr eraill 

a oedd yn mynegi diddordeb mewn alawon traddodiadol o Gymru.  

 

Yn 1948, gwelir Williams yn mynegi cryn rwystredigaeth ynghylch y ffaith fod trefniannau 

cerddorfaol yn cael mwy o gyhoeddusrwydd a sylw na threfniannau lleisiol: 

I’ve done lots of folk song arrangements for schools [and] they’ve been allowed for 
special performances because I’ve orchestrated them. Frankly, many people have said 
they like them much better than the published (piano+voice) arrangements [and] they 
say “You must have yours published – arrange them for piano” well under existing 
arrangements it can’t be done – at least only in rare cases.94 

 
Mewn cyfnod pan oedd Williams o bosibl yn edrych yn ôl ar ei gyrfa, cyfeiriodd at ddiffyg 

perfformiadau o drefniannau lleisiol o’u cymharu â threfniannau cerddorfaol yn 1973 yn 

ogystal: 

Most of us have arranged Welsh airs and folk-songs, for voices as well as for orchestra. 
Performances of vocal arrangements still lag behind the orchestral, with so many 
singers still preferring harmony-text-book arrangements to something new and 
imaginative.95 

 
Ceir awgrym fod y diffyg cyfleoedd perfformio a chyhoeddi yn achos ei threfniannau gwerin 

lleisiol wedi bod yn rhwystr mawr iddi o safbwynt cyhoeddusrwydd. Mae’n debyg mai dyma 

fu’n sail i’w sylw mewn gohebiaeth rhyngddi a Daniel Jones: ‘Wales will persist in thinking I 

know nothing about voices’.96 Mewn rhaglen radio, awgrymodd hefyd fod cael perfformiadau 

o’r trefniannau lleisiol o alawon gwerin Cymreig yn anodd, hyd yn oed yng Nghymru, o 

ganlyniad i elfennau ieithyddol:  

The difficulty lies in getting it sung, because of singers’ inability (or unwillingness) to 
cope with the language – even among Welsh singers, there are very few who can cope 
equally well with the language and the music. Luckily that difficulty doesn’t arise in 
orchestral music. My best-known piece is still my Fantasia on Welsh Nursery Tunes 
[...] If it has been the means of making these tunes more widely known beyond the 

 
94 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 20 Mai 1948. 
95 Grace Williams, ‘How Welsh is Welsh Music’, 11. 
96 Grace Williams, ‘Questionnaire’ llythyr at Daniel Jones, dim dyddiad penodol, [Mawrth 1959] (LLGC, Papurau 
Daniel Jones, heb eu catalogio).  
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borders of the Principality, then I feel I’ve done at least something to repay the debt I 
owe Wales for the encouragement and help I’ve had throughout my career.97 

 
Er hyn, roedd rhai o’i threfniannau o alawon gwerin yn cael eu perfformio’n achlysurol, er 

enghraifft perfformiad Margaret Rees (soprano) a Ceredig Williams o ‘Ffarwel i Langyfelach’, 

‘Jim Cro’ a ‘St Athan’ yn Eisteddfod Abergwaun, ar y 6ed o Awst 1936.98 Yn 1975, noda 

Williams fod hyd yn oed y trefniannau a oedd wedi eu cyhoeddi yn cael eu hamddifadu gan 

ysgolion o ganlyniad i ddiffyg pianyddion safonol i allu eu perfformio: ‘It is a big snag, the 

scarcity of above average pianists in schools. (It saddens me to see all my best folk song 

arrangements for [Oxford University Press] schools music go out of print – presumably 

because the piano parts were not elementary enough)’.99 

 

Gellir dadlau fod rhai agweddau ar bersonoliaeth Williams wedi bod yn rhwystr iddi wrth 

geisio cyhoeddi ei threfniannau. Yn ôl Rhidian Griffiths, ‘Gwraig dawel a diymhongar oedd 

Grace Williams, a berchid yn uchel iawn gan ei chyd-gyfansoddwyr ar gyfrif ei deallusrwydd 

a sicrwydd ei barn’.100 Adlewyrchu’r farn gyffredinol am Williams mewn modd hagiograffaidd 

a wna Griffiths. Mae’r gair ‘diymhongar’ yn peri i ni amau pa mor barod oedd Williams i 

werthu ei threfniannau ac i ddal ei thir dros ei gwaith a’i dawn yn trefnu alawon gwerin. Digon 

hawdd fyddai iddi fod yng nghysgod unigolion a oedd yn flaenllaw yng Nghymdeithas Alawon 

Gwerin Cymru a diystyru ei gwaith ei hun. Ceir awgrym o hyn yn yr ohebiaeth rhyngddi ac 

Enid Parry yn 1949:  

 

 
97 Grace Williams, ‘A Self Portrait’, 15. 
98 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’, t.8. Mae ‘Ffarwel i Langyfelach’ yn parhau i 
fod yn drefniant anghyhoeddedig, cyhoeddwyd ‘Jim Cro’ yn 1936 gan Wasg Prifysgol Rhydychen a ‘St Athan’ 
yn 1937 gan Boosey & Co. 
99 Llythyr oddi wrth Grace Williams at Elizabeth Maconchy, dyddiedig 9 Ionawr 1975. Gweler, Jenny Doctor a 
Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers 
Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.2 (London: Routledge Press, 2020), t. 439. 
100 Rhidian Griffiths, ‘Grace Mary Williams (1906-1977), cyfansoddwraig’, Gwefan Y Bywgraffiadur Cymreig, 
<https://bywgraffiadur.cymru/article/c10-WILL-MAR-1906>, cyrchwyd ddiwethaf 12 Ionawr 2021. 
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But the most unfair thing about this folk song business is that so many collectors who were 
inferior untalented composers did their own arrangements [and] had them published [and] 
when real composers fall for the tunes [and] write imaginative live arrangements, the 
market is closed ... All the Cecil Sharp arrangements are as dull as a ditch water [and] those 
of the published Welsh are too.101  
 

Mae hwn yn ddatganiad cryf iawn gan Williams sy’n dangos ei bod o’r farn bod annhegwch 

wedi bodoli yn y maes i’r graddau lle roedd y farchnad ar gau i gyfansoddwyr fel hithau a oedd 

yn ceisio codi’r alawon hyn i dir uwch trwy lunio trefniannau safonol, llawn dychymyg. Mae’r 

datganiad hwn hefyd yn awgrymu fod disgrifiad Benjamin Britten o Williams yn crynhoi ei 

phersonoliaeth: ‘Grace Williams from good Celtic stock, a strong, outspoken and independent 

Welsh woman’.102 Nid yw’r disgrifiad hwn yn adlewyrchu person diymhongar, ac o ddarllen ei 

llythyrau gwelir fod Williams yn un a oedd yn glynu’n agos at ei hegwyddorion, hyd yn oed 

os oeddent yn ei harwain benben ag arweinyddion byd cerdd y cyfnod, gan gynnwys aelodau 

o Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru a gweithwyr y BBC. Roedd Williams yn trafod hyn yn 

aml yn yr ohebiaeth rhyngddi ac Elizabeth Maconchy yn ogystal. Yn ôl Jenny Doctor: 

As she encountered politics at work, within the BBC, and with other people and 
organisations that she interacted with as a professional earning her own way, she 
expressed to her friend [Elizabeth Maconchy] detailed intrigue and often her bruised 
sense of fair play, as well as fervent and vivid descriptions and critiques of musical 
rehearsals and performances that she experienced.103 

 

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru a W. S. Gwynn Williams 
 
Ni cheir tystiolaeth fod Grace Williams erioed wedi cymryd rhan yng ngweithgarwch 

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru (CAGC) er iddi fod yn aelod o gynghorau’r Composers’ 

Guild of Great Britain104 ac yn un o hyrwyddwyr y gyfres gyngherddau, Macnaghten–

 
101 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 8 Mehefin 1949. 
102 John Evans, Journeying Boy: The Diaries of the Young Benjamin Britten 1928-1938, (London: Faber and Faber 
Ltd, 2010), tt. 356-57. 
103 Jenny Dcotor, ‘Afterthoughts’ yn Jenny Doctor a Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: 
selected correspondence between British composers Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 
(London: Routledge Press, 2020), t. 18. 
104 Sefydlwyd y Composers’ Guild of Great Britain yn 1944 er mwyn amddiffyn buddiannau cyfansoddwyr.  
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Lemare.105 Er hyn, roedd Williams yn gyfaill agos i Enid Parry a ddaeth yn aelod gweithgar o’r 

Gymdeithas yn 1938. Roedd Parry yn trefnu alawon gwerin, yn feirniad canu gwerin mewn 

Eisteddfodau, ac yn un o’r pedwar aelod a ddewiswyd i fod ar fwrdd golygyddol y Gymdeithas 

i gynorthwyo Gwynn Williams yn ystod 1949–50. Manteisiai Williams ar y berthynas gyda 

Parry er mwyn darganfod alawon ar gyfer eu trefnu fel y gofynnodd yn 1941: ‘Can you help 

me please? If you could send me either folk-tunes [and] words which you’d like to hear 

arranged for S.A or S.S.A.’106  

 

Naturiol fyddai i Williams droi at gwmni cyhoeddi cerddoriaeth o Gymru i geisio cyhoeddi ei 

threfniannau o alawon gwerin. O gofio fod pob cyhoeddiad gan CAGC yn cael eu cyhoeddi 

gan Gwmni Cyhoeddi Gwynn (Llangollen) yn ystod y cyfnod, roedd y ffaith fod Grace 

Williams yn anghytuno â dadl hawlfraint y caneuon gwerin a godwyd gan Ruth Herbert Lewis 

yn ei gosod dan anfantais cyn iddi gychwyn unrhyw drafodaeth ar y mater. Yng ngeiriau David 

Richard Jones: ‘Through Gwynn Williams, the [Welsh Folk Song Society] and [Gwynn 

Publishing Company] developed a special relationship’.107 Roedd yntau yn aelod o Bwyllgor 

Gwaith CAGC ac o ganlyniad mewn sefyllfa ddelfrydol i reoli’r hyn a oedd yn cael ei gyhoeddi 

gan y Gymdeithas a chan Gwmni Gwynn, gyda’r elw yn mynd i’w boced ei hun. Golygai hyn 

fod ganddo fonopoli dros y farchnad gerddorol, a’r pŵer i reoli’r maes, gan sicrhau mai dim 

ond cyfeillion CAGC fyddai’n cael y cyfle i lunio trefniannau a’u cyhoeddi – a’r rheiny’n aml 

iawn yn aelodau o GAGC. 

 

 
105 Daniel Jones, ‘Grace Williams: A Symposium (Part Two)’, Welsh Music, 5:7, Winter (1977-78), 43. 
106 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Tachwedd 1941. 
107 David Richard Jones, ‘Advocate of change and tradition: W. S. Gwynn Williams (1896–1978); his contribution 
to music in Wales to 1950’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2007), t. 401. 
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Fe gyhoeddodd Cwmni Gwynn ddau drefniant yn unig gan Williams, sef Mari Lwyd108 yn 1938 

a Cadi Ha109 yn 1939. Roedd hyn wedi i Gwynn Williams ysgrifennu ati yn 1937 i ofyn am ei 

chefnogaeth pe byddai ef yn sefydlu cwmni cyhoeddi newydd yng Nghymru.110 Ceir tystiolaeth 

na fu Williams yn barod i gydweithio gyda Gwynn Williams yn ystod y 1940au wedi cyfnod 

o anghydweld ar faterion ariannol: 

There was always this deadlock between us [and] you know how difficult it was to get 
him to pay up at the end of the year [and] present statements (in the end I had to get an 
agent to deal with him) – so in the end I decided to wash my hands of any further 
dealings with him.111 

 
Gellir dadlau fod Gwynn Williams yn ffafrio cyfansoddwyr a siaradai Gymraeg a bod yr elfen 

ieithyddol o fod yn gyfansoddwraig ddi-Gymraeg wedi gweithio yn ei herbyn: ‘Gwynn 

Williams’ priority was to use Welsh musicians and Welsh lyrics – and where Welsh was not 

the original text, a Welsh counterpart (usually a translation) was included’.112 Er hyn, nid oedd 

Enid Parry yn credu fod y ffaith ei bod yn gyfansoddwraig ddi-Gymraeg wedi effeithio ar ei 

gwaith: ‘Yr oedd ganddi fwy o gydymdeimlad â’r bardd na llawer o gyfansoddwyr, ac yr oedd 

ei pharch tuag at farddoniaeth a geiriau ym mhob iaith yn beth amheuthun’.113 Fe ddywedodd 

Williams ei hun ei bod yn deall cryn dipyn o’r iaith: ‘But I do understand a good bit now, and 

realise more and more how fine a language it is for poetry, and I get very carried away 

sometimes by the words of folk songs – and even hymns’.114 

 

 
108 Trefniant o hen garol Gymreig ar gyfer lleisiau S. S. A. A a phiano sy’n ymddangos yn y casgliad ‘Nine Welsh 
Folk Songs’. Geiriau Cymraeg traddodiadol a chyfieithiad Saesneg gan Grace Williams. 
109 Trefniant i ddau lais a phiano. 
110 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Tom 
Parry, 11 Medi 1937. 
111 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Gorffennaf 1945. 
112 David Richard Jones, ‘Advocate of change and tradition: W. S. Gwynn Williams (1896-1978); his contribution 
to music in Wales to 1950’, t. 352. 
113 Enid Parry, ‘Atgofion am Grace Williams’, 13. 
114 Ibid., 14. 
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Roedd bod yn aelod o CAGC yn rhoi mwy o gyfle i gyfansoddwyr i hyrwyddo eu trefniannau 

mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod, a thrwy beidio bod yn aelod, roedd trefniannau 

lleisiol Williams yn cael eu hesgeuluso. Er hyn, roedd ei chyfeillgarwch â Parry yn golygu ei 

bod hithau mewn sefyllfa i ddadlau dros Williams, gan awgrymu ei threfniannau fel darnau 

prawf ar gyfer cystadlaethau yn yr Eisteddfod yn 1946, er enghraifft. Ysgrifennodd Parry at 

Gwynn Williams i awgrymu darnau prawf ar gyfer yr Eisteddfod y flwyddyn honno a oedd yn 

cynnwys un trefniant gan Grace Williams (‘Mari Lwyd’) ynghyd â phedwar trefniant gan 

Gwynn Williams. Yn yr achos hwn, cafwyd ymateb cadarnhaol gan Gwynn Williams: ‘Mrs. 

Tom Parry suggests “Mari Lwyd” (Grace Williams, S.S.A.A) or one of four pieces which I 

have arranged. I am quite prepared to accept “Mari Lwyd”, and I feel like putting it in subject 

to our Commitee’s approval’.115 Fodd bynnag, gellir dadlau fod Gwynn Williams wedi bod yn 

gefnogol o’r trefniant hwn yn bennaf am mai ei gwmni ef ei hun, Cwmni Cyhoeddi Gwynn, a 

gyhoeddodd y gwaith ac y byddai elw’r holl gopïau a brynwyd ar gyfer yr Eisteddfod yn elw 

personol iddo ef a’i gwmni. Mae’r ffaith mai dim ond un trefniant gan Williams a 

gymeradwywyd o gymharu â phedwar trefniant gan Gwynn Williams ei hun yn cadarnhau’r 

ffaith mai cyfansoddwyr a oedd yn aelodau o CAGC gâi’r cyfle i hyrwyddo eu trefniannau ac 

a fyddai’n cael ‘ffafriaeth’. 

 

Roedd y 1940au yn gyfnod o rwystredigaeth yn ymwneud â materion hawlfraint caneuon 

gwerin, ac wrth gyfeirio at CAGC yn 1948, mewn cyfnod pan oedd Gwynn Williams yn 

Ysgrifennydd a Golygydd y Gymdeithas, dywedodd Williams: ‘Does the [Welsh Folk Song 

Society] really want English people to go on thinking that there aren’t any Welsh national tunes 

 
115 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth – Gohebiaeth W. S. Gwynn Williams (GB0210), Llythyr oddi 
wrth W. S. Gwynn Williams at Ruth Herbert Lewis, 6 Mai 1946. 
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exept the ‘Ash Grove’ [and] ‘All Through the Night’?’116 Awgryma hyn fod y ddadl yn 

ymwneud â hawlfraint caneuon gwerin yn rhwystro cyfansoddwyr rhag llunio a chyhoeddi 

trefniannau o alawon penodol, ac y byddai hyn yn ôl Williams yn dibrisio’r cyfoeth o alawon 

a ddarganfuwyd yng Nghymru ar ddechrau’r ganrif. Yn yr un llythyr, cyfeiria Williams at 

Gwynn Williams, gan ddatgan: ‘the all-powerful Gwynn [Williams] is absolutely impossible 

to negotiate with’.117 Â Williams ymlaen i ddweud bod dadlau yn ei erbyn er mwyn defnyddio 

alawon gwerin o eiddo’r Gymdeithas yn wastraff amser ac arian gan iddi ddatgan: ‘If they had 

any real love for their country [and] music I should have thought they’d have given composers 

every facility to use them’.118 Ceir awgrym gan Grace Williams yn 1948 fod agwedd 

amddiffynnol y Gymdeithas ynglŷn â phwy oedd yn hawlio’r alawon a gasglwyd ac a 

gyhoeddwyd gan y Gymdeithas yn cael effaith niweidiol ar gyfansoddwyr Cymreig: ‘Enid you 

know what is happening to all Welsh composers. We are told to keep away from all [Welsh 

Folk Song Society] tunes at all costs – BBC now absoloutely forbids them’.119 

 

Ni fu’r berthynas rhwng Grace Williams a Gwynn Williams yn un gyfeillgar iawn ac roedd yn 

destun trafod yn aml yn yr ohebiaeth rhyngddi ac Enid Parry. Yn 1946, dywedodd Williams: 

‘Gwynn-Williams’ [sic] criticisms of your folk-songs are worthless. Take absoloutely no notice 

of them. He is a most impossible person to deal with. Please don’t for a moment be influenced 

by him’.120 Datgela hyn nad oedd gan Williams lawer o feddwl o drefniannau gwerin Gwynn 

Williams; ac yntau, yn ôl David Jones, yn mynnu safon yn ei gyhoeddiadau er mwyn cystadlu 

yn erbyn cyhoeddwyr eraill:  

 
116 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 15 Mai 1948. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid.  
120 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Mehefin 1946. 



 

 57 

Quality was the corner-stone of his plan whether in repertoire, text or reproduction. 
This was not only desirable in itself, but essential to compete successfully against his 
nearest rivals, Hughes & Son, and other competitors in South Wales and London.121 

 
Gwelir fod y gwahaniaethau rhwng y ddau yn ymestyn hyd yn oed i’w hymdriniaeth o’r 

gerddoriaeth ei hun, gan gynnwys trefniant o’r un alaw werin gan y ddau ohonynt; ‘Y Bore 

Glas’. Daw’r alaw yn wreiddiol o gasgliad Maria Jane Williams ac ymddengys yng nghasgliad 

Brinley Richards, The Songs of Wales122 yn ogystal. Er mai’r un alaw a geir yn y ddau drefniant, 

mae amrywiaeth yn y modd y mae’r ddau gyfansoddwr wedi mynd ati i lunio’r trefniant o’r 

deunydd traddodiadol. Mae’r nodweddion sy’n debyg rhwng y ddau drefniant yn codi litani o 

gwestiynau ac mae lle i gwestiynu a yw’r nodweddion sy’n gyffredin rhyngddynt yn fwriadol 

neu’n anfwriadol. 

 

Mae trefniant Gwynn Williams o’r alaw yn drefniant cyhoeddedig ar gyfer lleisiau S.A a 

chyfeiliant piano neu delyn sy’n dyddio o 1938.123 Llawysgrif anghyhoeddedig ar gyfer unawd 

soprano a chyfeiliant piano yw trefniant Grace Williams. Nid oes dyddiad ar y llawysgrif ond 

mae’n debygol fod hwn yn drefniant a gyfansoddwyd ar ôl trefniant Gwynn Williams. Nid 

yw’n glir o ba ffynhonnell y cafwyd yr alaw ar gyfer y trefniannau ond mae’n dra thebygol fod 

Grace Williams wedi ei chanfod yn y gyfrol The Songs of Wales oherwydd fod y mwyafrif o’r 

geiriau yr un fath yn y gyfrol a’r trefniant. Ar y llaw arall, nodir yng nghyhoeddiad Gwynn 

Williams fod y geiriau Cymraeg yn draddodiadol, er iddynt fod yn wahanol i’r geiriau a nodir 

yn The Songs of Wales. Mae cyhoeddiad Gwynn Williams hefyd yn cynnwys cyfieithiad 

Saesneg o’r geiriau gan M. C. Gillington.  

 

 
121 David Richard Jones, ‘Advocate of change and tradition: W. S. Gwynn Williams (1896-1978); his contribution 
to music in Wales to 1950’, t. 346. 
122 Brinley Richards, The Songs of Wales (London: Boosey & Co, 1879). 
123 W. S. Gwynn Williams, Y Bore Glas (Llangollen: The Gwynn Publishing Co., 1938). 
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Mae’r ddau gyfansoddwr wedi gosod yr alaw yng nghyweirnod F fwyaf ond wedi amrywio’r 

arwydd amser wrth i Gwynn Williams osod yr alaw yn 4/4 a Grace Williams yn 2/4. Mae hyn 

yn adlewyrchu’r gwahaniaeth yn y marc tempo rhwng y ddau drefniant wrth i Gwynn Williams 

nodi Andante con moto a Grace Williams yn nodi Allegretto, sy’n newid y naws ac yn rhoi egni 

a bywyd newydd i’r alaw. Ceir gwahaniaeth yn ffurf y trefniannau wrth i Gwynn Williams 

ailadrodd yr ail bennill yn union yr un fath â’r pennill cyntaf tra bod Grace Williams ar y llaw 

arall yn amrywio’r harmoni a’r cyfeiliant yn ystod yr ail bennill. O safbwynt strwythur, ceir 

rhagarweiniad yn y ddau drefniant sy’n cael ei ailadrodd fel interliwd byr rhwng y penillion. 

Ceir gwahaniaeth yn niweddglo’r ddau drefniant wrth i Gwynn Williams osod y cyfeiliant a’r 

llais i orffen gyda’i gilydd tra bod Grace Williams yn ychwanegu postliwd (pum bar o 

gyfeiliant) i ddiweddu’r trefniant. Dengys hyn fod Grace Williams yn ystyried swyddogaeth y 

cyfeiliant yn bwysicach a’i fod yn fwy na dim ond cefnogaeth i’r llais wrth iddo rannu a 

datblygu’r deunydd cerddorol gyda’r llais.  

 

Tra bod Gwynn Williams yn gosod yr alaw fel y casglwyd hi, â Grace Williams gam ymhellach 

ac ymestyn hyd y nodyn sy’n uchabwynt i’r darn, f’’, tuag at ddiwedd pob pennill (gweler y 

nodyn sydd wedi’i amlygu yn enghraifft 2.1). Awgryma hyn fod Grace Williams yn teimlo’r 

angen i ymestyn hyd y trefniant gan iddi fwy na dyblu hyd trefniant Gwynn Williams o’r un 

alaw. Gellir dadlau hefyd fod ychwanegu dau guriad i’r nodyn yn fodd i greu amrywiaeth o 

fewn y penillion, yn enwedig o ystyried mai dyma’r drydedd tro i’r nodyn uchel, f”, ymddangos 

ym mhob pennill. Trwy fwyhau’r nodyn, mae Grace Williams yn rhoi teimlad terfynol i 

frawddeg olaf pob llinell. 
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Eng. 2.1: ‘Y Bore Glas’, Grace Williams (barrau 40-42). 

Awgryma hyn ei bod hi yn ceisio mentro y tu hwnt i’r alaw ei hun gan iddi drin y trefniant yn 

debycach i gyfansoddiad gwreiddiol oherwydd ei pharodrwydd i ychwanegu at y deunydd 

gwreiddiol, boed hynny o safbwynt strwythur neu harmoni.  

 

O gymharu’r harmoni yn y ddau drefniant, gwelir fod iaith Gwynn Williams yn geidwadol 

wrth iddo ddefnyddio cordiau deiatonig yn y safle gwreiddiol, gwrthdro cyntaf ac ail wrthdro, 

gydag ambell ohiriant, er enghraifft gohiriant dwbl !" i 
#
$ ym mar 2:  

 

Eng. 2.2: ‘Y Bore Glas’, W. S. Gwynn Williams (bar 2). 

I’r gwrthwyneb, gwelir fod Grace Williams yn arddangos gwreiddioldeb trwy amrywio’r 

harmoni o fewn y penillion ac mae’r symudiad harmonig yn gyflymach. Mae trefniant Grace 

Williams yn dangos parodrwydd i archwilio cordiau newydd i harmoneiddio gyda’r alaw, gan 

gynnwys cordiau lleiaf, er enghraifft ii a vi sy’n cyferbynnu gyda dewis Gwynn Williams o 

gordiau sylfaenol, I, IV a V. 
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O safbwynt rhythm, ceir mwy o ddiddordeb rhythmig yng nghyfeiliant Grace Williams wrth 

i’r hanner cwaferi gynnal momentwm ac ysgafnhau’r gwead i gyd-fynd â naws yr alaw 

wreiddiol. Mae’r rhythm yn rhannau mewnol y cyfeiliant sy’n llawn defnydd o arpeggio yn 

nodweddiadol o’r trefniant ac yn cyferbynnu â’r rhythm statig, cordiol ac elfennol yn 

nhrefniant Gwynn Williams. Ceir yr argraff fod Gwynn Williams yn amharod i wahanu’r 

lleisiau a’r cyfeiliant wrth iddo ddyblu rhythm y lleisiau yn y cyfeiliant, sy’n arwydd o ddiffyg 

gwreiddioldeb ac yn pwysleisio pa mor syml ydyw.  

 

Eng. 2.3: ‘Y Bore Glas’, W. S. Gwynn Williams (bar 6). 

 

Golyga hyn fod gwead trefniant Gwynn Williams yn homoffonig drwyddi draw wrth i’r lleisiau 

a’r cyfeiliant gyd-symud. Er bod gwead trefniant Grace Williams hefyd yn homoffonig, y 

mae’n llawnach ac yn fwy dychmygus a chreadigol, a gellir dadlau bod pedair rhan annibynnol 

i’r cyfeiliant sy’n cyferbynnu â rhan unawdol y llais ac yn cyfoethogi’r gwead. Mae cyfeiliant 

Gwynn Williams yn syml, yn gordiol ac yn dilyn yr alaw. Trwy gyflwyno rhannau o’r alaw yn 

rhan y piano awgrymir unwaith eto fod hwn yn drefniant sy’n glynu’n agos at y deunydd 

gwreiddiol. Fodd bynnag, mae Grace Williams yn datblygu’r alaw yn ystod y rhagarweiniad 

sy’n dangos gwreiddioldeb o’r cychwyn. Wrth gyflwyno rhagarweiniad o 12 curiad, rhoddir 

mwy o sylw i’r cyfeilydd yn nhrefniant Grace Williams sy’n awgrymu fod yr alaw a’r cyfeiliant 
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yr un mor bwysig i’r gyfansoddwraig, tra bod Gwynn Williams yn defnyddio’r cyfeiliant er 

mwyn atgyfnerthu’r alaw yn unig. Mae rhan y piano yn fwy cywrain a soffistigedig ac yn 

adlewyrchu’r ffaith fod cefndir Grace Williams fel myfyrwraig yn Llundain wedi ehangu ei 

dealltwriaeth a’i dychymyg ynghyd â’i thechneg gerddorol. Mae’n amlwg hefyd ei bod wedi 

astudio gydag unigolion blaenllaw megis Vaughan Williams o gymharu â Gwynn Williams a 

astudiodd gyfansoddi gyda’i dad, William Pencerdd Williams (1856–1924). Er i Gwynn 

Williams annog ‘defnyddio arddulliau gwerin moddol Cymreig traddodiadol mewn 

cerddoriaeth gelfyddydol Gymreig’,124 ni cheir yr argraff ei fod yn ceisio creu unrhywbeth 

arbennig nac anarferol gyda’r alaw yn y trefniant hwn. Mae’n eironig yn hyn o beth i nodi mai 

trefniant syml a cheidwadol Gwynn Williams sydd ar gael i’r cyhoedd hyd heddiw. 

 

Siomwyd Grace Williams pan wrthodwyd ei threfniannau gan gyhoeddwyr, megis Cwmni 

Gwynn. Roedd y syniad o osod stamp personol ar eich cerddoriaeth yn rhywbeth y byddai 

Williams wedi ei ddysgu o’i phrofiadau yn y Coleg Cerdd Brenhinol, ynghyd â thechneg gywir 

a chrefft a disgyblaeth cyfansoddi. Wrth iddi ddod yn ôl i Gymru byddai’n gweld trefniannau 

gwerin Gwynn Williams a’i debyg gan adnabod y diffyg antur a chreadigrwydd a berthynai 

iddynt. Rhwystr i ddatblygiad cerddoriaeth yng Nghymru fyddai trefniannau o’r fath – rhai a 

fyddai’n dal datblygiad cerddorol yn ôl o’i gymharu â’r hyn yr oedd Grace Williams yn 

dymuno ei wneud. Yn yr un modd, fe fyddai clywed pwysigion CAGC a chwmnïau cyhoeddi 

yn gwrthod derbyn trefniannau mwy gwreiddiol a dyfeisgar fel ei rhai hi wedi bod yn faich 

ychwanegol arni. Gellir dadlau mai’r cwestiwn o ‘foderniaeth’ oedd wrth wraidd yr 

anghydweld rhwng Grace Williams a Gwynn Williams. Nid oedd Grace Williams yn 

fodernaidd o safbwynt ei hiaith gerddorol, ond roedd yn fodernaidd ac yn flaengar o ran 

gweledigaeth. Wrth drafod ei cherddoriaeth, dywedodd Enid Parry: ‘yr adeg honno ystyrid 

 
124 David R. Jones, ‘W. S. Gwynn Williams’, t. 436. 
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cerddoriaeth Grace Williams yn llawer rhy fodern i’w fwynhau’.125 Roedd Vaughan Williams 

a Wellesz wedi meithrin crefft a oedd yn tueddu i fod yn fwy modernaidd, neu o leiaf un y 

byddai’r Sais yn ei ystyried fel forward thinking – un a roddai sylw i greadigrwydd a 

gwreiddioldeb yn hytrach na bod yn ddiogel, confensiynol a cheidwadol. 

 

Casgliadau 

Mae’n amlwg fod dylanwad ei thad a’i gariad at y diwylliant cerddorol Cymreig wedi bod yn 

rhan werthfawr o’i magwraeth, ac o ganlyniad fe’i cyflwynwyd hi i’r traddodiad gwerin yn 

gynnar yn ei hoes. Roedd astudio yn Llundain yn gyfnod arwyddocaol yn ei gyrfa a bu 

dylanwad Vaughan Williams yn benodol yn ysgogiad iddi ddefnyddio alawon gwerin Cymraeg 

a Chymreig yn ystod ei gyrfa.   

 

Mae lle i gwestiynu a fyddai Williams wedi derbyn mwy o barch am ei threfniannau o alawon 

gwerin pe byddai wedi dod yn aelod o Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Er fod ganddi 

gysylltiad â rhai aelodau, megis Enid Parry, byddai ymaelodi â’r Gymdeithas wedi rhoi 

rhwydwaith ehangach o gysylltiadau iddi yn y maes. Wrth iddi drefnu mwy o alawon gwerin 

yn ystod y 1940au, mae’n drueni ei bod o’r farn fod ei cherddoriaeth yn cael ei danseilio o 

ganlyniad i’r trefniannau hyn. Mae’n bur debyg fod llawer o’r farn mai plant oedd prif 

gynulleidfa’r gyfansoddwraig, tra bod Williams yn ysu am gyhoeddusrwydd yn ymwneud â’i 

cherddoriaeth ‘ddifrifol’. Ceir awgrym mewn llythyr at Maconchy yn ystod y 1940au nad oedd 

Williams yn ystyried y gwaith o drefnu alawon ar gyfer plant yn bleserus iawn:  

It has made me feel an adult again – having your Symphony to look at. Not only the 
married are slaves of children, believe me! – And now I have to view things with the 
child-mind again for the next few weeks [and] finish up my schools scripting. I never 

 
125 Enid Parry, ‘Atgofion am Grace Williams’, 12. 
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get a moment for anything else but ‘schools’ work these days – every day is filled to 
the brim. It is nice work – yes – but it does shut out the rest of the world.126 
 

Bu’r anghydweld rhyngddi a W. S. Gwynn Williams yn rhwystr iddi fel trefnydd alawon 

gwerin. Gellir dadlau fod y cyfnod y bu Williams yn ymddiddori mewn alawon gwerin yn 

anffodus o safbwynt amseru o gofio fod yr alawon hyn wedi eu casglu a’u canfod yn ddiweddar 

iawn. Mae’n debygol felly y byddai’r casglwyr a swyddogion CAGC yn amddiffynnol iawn 

o’r deunydd newydd a gasglwyd a sut a chan bwy yr oeddent yn cael eu defnyddio. Roedd 

diffyg perfformiadau o’r trefniannau gwerin lleisiol yr adeg honno hefyd yn anfantais wrth roi 

cyhoeddusrwydd i’w threfniannau. Ategodd Enid Parry hyn: ‘Byddaf yn gresynu na fuasai 

mwy o ganu ar ei threfniadau gwych o’r alawon gwerin hyn’.127 Gellir cwestiynu pa mor 

boblogaidd y byddent wedi bod pe byddai Williams wedi cael y cyfle i lunio cyfrolau 

addysgiadol a recordiadau o’r trefniannau ar gyfer defnydd mewn ysgolion. Mae’n bur debyg 

y byddai’r ‘bywyd newydd’ yr oedd Williams yn ei roi i’r alawon traddodiadol hyn drwy 

gyfrwng ei threfniannau wedi apelio’n fawr at blant. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
126 Llythyr oddi wrth Grace williams at Elizabeth Maconchy, dyddiedig 5 Rhagfyr 1947. Gweler, Jenny Doctor a 
Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers 
Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020), t. 108. 
127 Enid Parry, ‘Atgofion am Grace Williams’, 12. 
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Pennod 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welsh Airs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘You’ll always find that a nation’s folk-music reveals very clearly the 
temperament of its people, however varied that temperament may be’ 

(Grace Williams) 
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Yn y bennod hon, rhoddir sylw i’r Welsh Airs gan Grace Williams.1 Mae’r gwaith yn cynnwys 

un ar ddeg o alawon Cymreig ar gyfer soprano, tenor a bariton i gyfeiliant dwy delyn. Yn yr 

astudiaeth hon, canolbwyntir ar ddeg o’r alawon hyn gan mai rhagarweiniad offerynnol yw’r 

alaw gyntaf, sef ‘Now Strike the Harp Gladly’.2 Amcangyfrifir fod hyd y gwaith oddeutu 24 

munud ar ôl hepgor yr agorawd offerynnol. Ceir gwybodaeth am y trefniannau yn y tabl isod. 

 
Teitl y trefniant Cywair y trefniant Llais y bwriadwyd ar 

gyfer y trefniant 
Awdur y geiriau 

1. Bwlch Llanberis Bb fwyaf Soprano Richard Davies 
(‘Mynyddog’),  
(1833–1877) 

2. Morfa Rhuddlan G leiaf Bariton John Ceiriog Hughes 
(‘Ceiriog’),  
(1832–1887) 

3. Dwfn yw’r Môr Ab fwyaf Soprano neu Denor ‘Ceiriog’ 
4. Cân Blondel G fwyaf Tenor neu Fariton uchel ‘Ceiriog’ 
5. (Erddigan) Hun 

Gwenllian 
D fwyaf Soprano ‘Ceiriog’ 

6. Rhyfelgyrch Capten 
Morgan 

Bb fwyaf Bariton ‘Ceiriog’ 

7. Bugeilio’r Gwenith 
Gwyn 

E fwyaf Tenor Traddodiadol 

8. Y Ferch o’r Sger Bb fwyaf Deuawd – Tenor a 
Soprano 

Traddodiadol 

9. Mentra Gwen Cb/B fwyaf Tenor ‘Ceiriog’ 
10. Hob y deri dando A fwyaf Triawd – Soprano, 

Tenor a Bariton 
‘Ceiriog’ 

 
Tabl 3.1: Cynnwys y Welsh Airs gan Grace Williams. 

Nid yw union ddyddiad cyfansoddi’r gwaith yn hysbys ond ceir awgrym pendant mewn mwy 

nag un gohebiaeth fod Williams wedi trefnu’r alawon ar gyfer un o raglenni radio’r BBC yn 

1950.3 Yn ôl Geraint Lewis, roedd Williams erbyn hyn yn gyfansoddwraig lwyddiannus, 

sefydledig a dderbyniai gryn gydnabyddiaeth a llu o weithiau comisiwn.4 Mewn gohebiaeth 

 
1 Cedwir y llawysgrif wreiddiol (anghyhoeddedig) o’r sgôr lawn a’r rhannau lleisiol gan Gyhoeddiadau Oriana, 
Y Bari. 
2 Gwelir y gerddoriaeth wedi’i gysodi fel rhan o’r astudiaeth hon yng nghyfrol 2. 
3 Gweler llythyr oddi wrth Grace Williams i Elizabeth Maconchy, dyddiedig 12 Mai 1950. Gweler Jenny Doctor 
a Sophie Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers 
Elizabeth Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020), t.131 ac Archifdy 
Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid Parry, 22 
Mehefin 1950.  
4 Geraint Lewis, ‘Centenary portrait of Wales’ first professional composer – Grace Williams’, BBC Radio Wales, 
1 Chwefror 2006. Recordiad ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  



 

 66 

rhyngddi a’r gyfansoddwraig Elizabeth Maconchy, cyfeiriodd Williams at ei phrysurdeb yn 

ystod mis Mai 1950 gan sôn am y gwaith hwn: ‘I’ve loads to do – three folk songs to [arrange 

and orchestrate], Twelve Welsh Airs to write harp [accompaniments] for [and] the Peter Pears 

Songs [and] all three scripts – but nothing very hard’.5  

 

Mae arwyddocâd yn y ffaith fod Williams yn cyfeirio at y gwaith fel ‘Twelve Welsh Airs’ er 

mai un ar ddeg alaw sydd wedi goroesi yn y llawysgrif.6 Yn y dyfyniad hwn, ceir awgrym fod 

y gwaith o roi’r alawon Cymreig at ei gilydd wedi bod yn broses hawdd iddi a bod y casgliad 

yn cyd-fynd â sgript sy’n awgrymu’n ddiamheuaeth fod y gwaith wedi ei gyfansoddi ar gyfer 

un o raglenni addysg y BBC. Wrth sôn am y casgliad hwn, dywedodd Williams ei bod wedi 

mwynhau creu’r cyfeiliannau ar gyfer dwy delyn cyn datgan fod y gwaith wedi ei recordio ym 

mis Mehefin 1950, gan awgrymu i raddau helaeth mai yn ystod misoedd cyntaf 1950 y 

cyfansoddwyd y gwaith:  ‘I loved to do the accompaniments for two harps – think what 16 

fingers [could] do!...We record all the music tomorrow’.7 

 

Ceir awgrym pellach mewn gohebiaeth rhwng Williams ac Iris Evans (Pennaeth Rhaglenni 

Cymraeg y BBC yng Nghaerdydd), fod y gwaith wedi’i gyfansoddi ar gyfer rhaglen a 

dderbyniodd y teitl Songs of Wales.8 Gellir casglu felly mai cyfuniad o alawon Cymreig o’r 

 
5 Llythyr oddi wrth Grace Williams i Elizabeth Maconchy, dyddiedig 12 Mai 1950. Gweler Jenny Doctor a Sophie 
Fuller (gol.), Music, Life and Changing Times: selected correspondence between British composers Elizabeth 
Maconchy and Grace Williams, 1927-1977, vol.1 (London: Routledge Press, 2020), t. 131.  
6 Sylwer fod Grace Williams yn cyfeirio at y gwaith fel ‘Twelve Welsh Airs’. Ceir un alaw arall yn y llawysgrif 
rhannau lleisiol [vocal parts], ‘Eryri Wen’, ond nid yw’n ymddangos yn llawysgrif y sgôr lawn. Tybir fod yr alaw 
hon wedi cael ei hepgor o’r casgliad cyn y darllediad gan nad yw’n ymddangos ar dudalen flaen y llawysgrif nac 
yn cael ei chynnwys yn hyd y gwaith.  
7 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 22 Mehefin 1950. Mae’r cyfeiriadaeth at ‘16 bys’ yn cydnabod y ffaith fod y delyn yn cael ei chwarae gan 
4 bys i bob llaw. Gan fod y darn ar gyfer dwy delyn fe fyddai hynny’n rhoi cyfanswm o 16 bys. 
8 BBC Written Archives Centre, Caversham – Gohebiaeth gan ac at Grace Williams, WA20/223/1 (Welsh Radio 
Copyright\Williams, Grace\File 1\1942-1950), Llythyr oddi wrth Grace Williams at Iris Evans, 15 Mehefin 1950. 
Yn Archif Prifysgol Caerdydd, cedwir sgriptiau a ysgrifenwyd gan Williams i gyd-fynd â rhaglenni radio rhwng 
1940 a 1969 (GB 1239 431/4). Yno, ceir sgript sy’n dwyn y teitl ‘Stories about Songs of Wales’ a ddarlledwyd 
fel rhan o gyfres Welsh Children’s Hour ar 27 Mehefin 1950. Fodd bynnag, mae’r sgript yn cynnwys alawon nad 
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gyfrol The Songs of Wales9 a olygwyd gan Brinley Richards (1817–1885) yw’r gwaith hwn. 

Wrth gyfeirio at y gyfrol, dywed Biddlecombe: ‘An editor more competent to deal with this 

particular class of music could not have been found ... [Richards] has made the music of his 

country a matter of serious historical study’.10 Y gyfrol hon yw’r ffynhonnell debygol ar gyfer 

holl alawon Welsh Airs, er fod awdur y geiriau’n wahanol mewn ambell alaw (er enghraifft yr 

alaw gyntaf, ‘Bwlch Llanberis’). Gwyddys fod ei hathro, Vaughan Williams hefyd wedi 

defnyddio’r gyfrol hon fel ffynhonnell eilaidd. Yn ôl Ryan Ross: ‘Vaughan Williams recalls 

his earliest second-hand experiences via 19th-century volumes such as Brinley Richards’s 

Songs of Wales’.11 

 

Nid yw manylion darllediad y gwaith hwn yn hysbys ychwaith ond ceir tystiolaeth nad oedd 

Williams yn hapus gyda safon y perfformiad. Mewn gohebiaeth rhyngddi a Lorraine Davies 

o’r BBC ym mis Gorffennaf 1950, dywedodd:  

I’m very mystified – the harp songs are coming out a semitone sharp [and] of course, 
too quick ... hearing Gwenith Gwyn in the cold key of F [major] instead of lovely E 
major was a bit heart breaking [and] Gwenith Gwyn [and y Ferch o’r Sger] were too 
quick [and] the easy-flowing rhythm was lost.12 

 
Nid oedd y profiad hwn yn unigryw o gofio na fu Williams yn hapus â safon nifer fawr o 

ddarllediadau o’i gweithiau yn ystod ei gyrfa. Mae’n debyg y byddai anfodlonrwydd o’r fath 

yn cael effaith andwyol ar ei hyder fel cyfansoddwraig a threfnydd alawon gwerin. Gellir 

dadlau ei fod yn un o’r rhesymau pam fod y casgliad wedi parhau yn anghyhoeddedig am nad 

 
ydynt yn ymddangos yn Welsh Airs, er enghraifft ‘Cainc Dafydd Broffwyd’ a ‘Caerffili’. O fod wedi darllen y 
sgriptiau, gwelir fod rhai o’r alawon sy’n ymddangos yn Welsh Airs wedi eu cynnwys mewn rhaglenni yn y gyfres 
‘Cerddi Cymru’ yn 1957 yn ogystal.  
9 Brinley Richards, The Songs of Wales (London: Boosey & Co, 1879). 
10 J. Biddlecombe, ‘The Songs of Wales’, The Musical World, 62:34, August 23 (1884), 531. 
11 Ryan Ross, ‘There, in the fastness of Rural England’: Vaughan Williams, folk song and George Borrow’s 
“Lavengro”, The Musical Times, 156:1933, Winter (2015), 46. 
12 BBC Written Archives Centre, Caversham – Gohebiaeth gan ac at Grace Williams, WA1/61/4 (Welsh 
Region\Composers\Williams, Grace\1949-1953\File 1d), Cerdyn post oddi wrth Grace Williams at Lorraine 
Davies, 5 Gorffennaf 1950). Lorraine Davies oedd trefnydd ‘Awr y Plant’ ac roedd yn un o Brif Gynhyrchwyr 
Radio BBC Cymru.  
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oedd Williams yn ymddiried yn safon ei gwaith ar ôl cael ei siomi yn dilyn y darllediad. Mewn 

llythyr at Enid Parry, ceir tystiolaeth fod Williams wedi awgrymu tair o’r alawon ar gyfer eu 

perfformio i’r mezzo soprano Patricia Kern (1927–2015) yn 1957, sy’n profi nad oedd hi wedi 

anghofio’n llwyr am y trefniannau er cymaint ei siomedigaeth. Yn achos Williams, gall 

perfformiad gwael fod wedi achosi iddi golli ffydd yn y gwaith o gofio ei bod yn berffeithydd 

ac yn hynod feirniadol o’i chyfansoddiadau. Fel y dywedodd y bianyddes a’r gyfansoddwraig 

Eiluned Davies: ‘[Williams] was extremely self-critical and aware of what she considered her 

limitations and I have often caught glimpses of a certain scepticism with which she viewed her own 

creations’.13  

 

Yn y dadansoddiad canlynol, rhennir y drafodaeth yn ôl y categorïau canlynol: ffurf, alaw, rhythm, 

harmoni, gwead a chyfeiliant.  

 

Ffurf 

Ceir ymdrech i grynhoi ffurf pob symudiad fesul un yn y tablau isod:  

 

1. Bwlch Llanberis 
 

Amsernod Nifer y 
barrau 

Adrannau’r trefniant Nifer y 
penillion 

Alaw 

3/4 55 Bar 1-2 Bar 3-26 Bar 26-27 Bar 28-
51 

Bar 52-55 2 6 chymal, 
4 bar o 
hyd ym 
mhob 
pennill 
 
Cyfwng: 
8fed  
(f’-f”) 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd 
(3 churiad) 

Pennill 
2 

Postliwd 

 

 
13 Eiluned Davies, ‘Grace Williams: A Symposium’, Cerddoriaeth Cymru, 5:6, Haf (1977),  25. 
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2. Morfa Rhuddlan 
 

Amsernod Nifer y 
barrau 

Adrannau’r trefniant Nifer y 
penillion 

Alaw 

3/4 41 Bar 1-2 Bar 3-34 Bar 35-40 Bar 3-34 Bar 35-41 2 8 cymal, 
4 bar o 
hyd ym 
mhob 
pennill 
 
Cyfwng: 
10fed  
(d-f’) 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd Pennill 
2 

Postliwd 

 
 

3. Dwfn yw’r Môr  
 
 

Amsernod Nifer y 
barrau 

Adrannau’r trefniant Nifer y 
penillion 

Alaw 

2/4 31 Bar 1-2 Bar 3-
27 

Bar 27-30 Bar 3-
27 

Bar 27-31 2 6 chymal, 
4 bar o 
hyd ym 
mhob 
pennill 
 
Cyfwng: 
10fed  
(f’- ab’’) 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd Pennill 
2 

Postliwd 

 

4. Cân Blondel 
 

Amsernod Nifer y 
barrau 

Adrannau’r trefniant Nifer y 
penillion 

Alaw 

2/4 35 Bar 1-7 Bar 8-
27 

Bar 2-7 Bar 8-
27 

Bar 28-35 2 5 cymal, 
4 bar o 
hyd ym 
mhob 
pennill 
 
Cyfwng: 
10fed  
(d-f’) 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd Pennill 
2 

Postliwd 
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5. (Erddigan) Hun Gwenllian 
 

Amsernod Nifer y 
barrau 

Adrannau’r trefniant Nifer y 
penillion 

Alaw 

2/4 58 Bar 1-4 Bar 5 -
28 

Bar 29-31 Bar 32-
55 

Bar 56-58 2 Cyfwng: 
10fed (d’-
f#”) Rhagarweiniad Pennill 

1 
Interliwd Pennill 

2 
Postliwd 

 
 

6. Rhyfelgyrch Capten Morgan 
 

Amsernod Nifer y 
barrau 

Adrannau’r trefniant Nifer y 
penillion 

Alaw 

4/4 40 Bar 1-3 Bar 4-
19 

Bar 20-21 Bar 22-
38 

Bar 39-40 2 8 cymal, 
2 far o 
hyd ym 
mhob 
pennill 
 
Cyfwng: 
8fed  
(f-f’) 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd Pennill 
2 

Postliwd 

 
 

7. Bugeilio’r Gwenith Gwyn 
 

Amsernod Nifer y barrau Nifer y penillion Alaw 
3/4 83 4 4 cymal, 4 bar o hyd ym mhob pennill 

 
Cyfwng: 10fed (d#’-f#”) 

Adrannau’r trefniant 
Bar 1-2 Bar 3-

18 
Bar 19-22 Bar 23-

38 
Bar 39-42 Bar 43-

58 
Bar 59-62 Bar 63-

78 
Bar 79-83 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd 1 Pennill 
2 

Interliwd 2 Pennill 
3 

Interliwd 3 Pennill 
4 

Postliwd 

 

 

 

 

 



 

 71 

8. Y Ferch o’r Sger 
 
 

Amsernod Nifer y barrau Adrannau’r trefniant Nifer y penillion Alaw 

4/4 48 Bar 
1-2 

Bar 
3-19 

Bar 
20 

Bar 
21-
47 

Bar 
47-
48 

2 4 cymal, 4 bar o hyd 
ym mhob pennill 
 
Cyfwng: 11fed  
(d-g’) 

 

9. Mentra Gwen 
 

 
Amsernod Nifer y barrau Nifer y penillion Alaw 

2/4; 
6/8 

59 3 8 cymal, 4 bar o hyd ym 
mhob pennill 
 
Cyfwng: 9fed (f#-g#’) 

Adrannau’r trefniant 

Bar 1-4 Bar 5-19 Bar 20-22 Bar 23-37 Bar 38-40 Bar 41-55 Bar 56-59 

Rhagarweiniad Pennill 1 Interliwd 1 Pennill 2 Interliwd 2 Pennill 3 Postliwd 

 

10. Hob y deri dando 
 

 
Amsernod Nifer y barrau Nifer y penillion Alaw 

2/4 44 2 8 cymal, 4 bar o hyd ym 
mhob pennill 
 
Cyfwng: 9fed (e’-f#”) 

Adrannau’r trefniant  

Bar 1-2 Bar 3-18 Bar 19-21 Bar 22-37 Bar 38-44 

Rhagarweiniad Pennill 1 Interliwd Pennill 2 Coda 

 

Alaw  

Yr hyn sy’n amlwg o’r casgliad hwn yw fod Williams wedi dewis a dethol alawon sy’n 

gwrthgyferbynnu â’i gilydd er mwyn creu amrywiaeth. Y mae wedi dewis alawon sy’n gweddu 
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i wahanol leisiau er mwyn osgoi undonedd ac wedi cynnwys alawon mewn cyweiriau llon a 

lleddf, gyda tempi araf a chyflym. Mae’r drefn y mae Williams wedi dewis gosod yr alawon 

hefyd yn awgrymu fod amrywiaeth yn bwysig iddi ac mae’r cylch yn arwain at uchafbwynt 

penodol gyda’r alaw fywiog, ‘Hob y Deri Dando’ (10) yn glo. Erbyn y diweddglo, ceir yr 

argraff ei bod wedi tyfu mewn hyder wrth ysgrifennu ar gyfer mwy o leisiau. Mae’n amlwg 

erbyn y symudiad olaf hefyd ei bod wedi deall y grefft o ysgrifennu ar gyfer y telynau ac yn 

fwy hyderus wrth liwio rhan y lleisiau, er enghraifft trwy ychwanegu’r cyfarwyddyd staccato 

ar gyfer y Soprano, y Tenor a’r Bariton. Mae’r symudiad olaf yn uchafbwynt amlwg o safbwynt 

egni a thempo yn ogystal. 

 

Mae’r casgliad hefyd yn arwydd o barodrwydd Williams i gadw at symlrwydd yr alawon sy’n 

amlygu pwysigrwydd y gynulleidfa i’r gyfansoddwraig. Mae’n bur debyg mai plant fyddai’r 

gwrandawyr ar gyfer y darllediad o’r gwaith hwn. Trwy lynu at symlrwydd gwreiddiol yr 

alawon ceir yr argraff ei bod wedi cadw ei chynulleidfa mewn cof wrth gyfansoddi. Wrth 

gadw’r alawon lleisiol yn driw i’w ffurf wreiddiol gan amlaf, mae’r gyfansoddwraig yn 

llwyddo i gyfleu gwir naws ac ysbryd yr alawon. Er enghraifft yn y bumed alaw, ‘Erddigan 

Hun Gwenllian’ (5) – ffurf ddiweddar ar alaw y gellir ei holrhain yn ôl i’r oesoedd canol – 

gwelir Williams yn diogelu hynafiaeth yr alaw a’i symudiad lled-foddol wrth ei chyflwyno i 

gynulleidfa ynghanol yr ugeinfed ganrif. 

 

Yn nifer o’r symudiadau, gwelir fod Williams wedi dwyn ysbrydoliaeth o’r alawon lleisiol ar 

gyfer creu’r cyfeiliannau. Er enghraifft, yn ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (6), caiff y symudiad 

arpeggio a’r ailadrodd nodau a geir yn yr alaw eu hadlewyrchu yn rhan y telynau. Ceir 

enghraifft o’r adleisio hwn rhwng alaw draddodiadol y llais a rhan telyn 1 ym marrau 3-4 gyda 

symudiad arpeggio:  
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Eng. 3.1: ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (barrau 3-4), rhannau’r llais a thelyn 1. 

 

Nid yw’r cyfeiliant ar unrhyw adeg yn y casgliad yn dyfynnu’r alaw yn uniongyrchol. Gall hyn 

fod am nad oedd Williams yn teimlo fod y delyn yn offeryn sy’n cynnal (sustain) yn briodol ar 

gyfer dyfynnu alaw. Yng ngeiriau Williams:  

What I can’t bear in the old John Thomas airs is – not the glissandos [and] arpeggios 
(which are brilliant [and] are absolutely in the nature of the instrument) but the tune 
itself being pinged out in a thin tinny way. It’s not a sustaining instrument.14 
 

Mae’r rhan fwyaf o osodiadau’r alawon yn dilyn patrwm sill-am-dant ond ceir ambell eithriad, 

er enghraifft yr alaw ‘Bwlch Llanberis’ (1), lle ceir llithriadau yn aml yn rhan y llais: 

 

Eng. 3.2: ‘Bwlch Llanberis’ (barrau 37-40), rhan y llais. 

 

Mae cynnwys llithriadau yn annodweddiadol o alawon traddodiadol Cymru ac yn ein cymell i 

ystyried addasrwydd y geiriau ar gyfer yr alawon. Gwelir llithriadau yn y drydedd alaw, ‘Dwfn 

yw’r Môr’ (3), pan fo tripledi yn yr alaw yn ogystal: 

 
14 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol. 
 

Bar. 

Tel. I 

Sop. 
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Eng. 3.3: ‘Dwfn yw’r Môr’ (barrau 7-8), rhan y llais. 

 

Ceir ambell enghraifft o Williams yn camosod geiriau yn rhan y llais yn y gwaith hwn hefyd. 

Er enghraifft, yn ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (6), gwelir sillaf cymharol ddibwys yn disgyn 

ar y brif acen yn ail hanner bar 22:  

 

Eng. 3.4: ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (bar 22), rhan y llais. 

 

Awgryma hyn nad oedd gan Williams y sgiliau ieithyddol angenrheidiol i adnabod y gwall 

hwn a welir yng nghasgliad Brinley Richards. Er ei bod yn dangos sensitifrwydd a dealltwriaeth 

o ystyr geiriau’r alawon yn y gwaith hwn, nid yw’r geiriau yn cael eu gosod mewn modd cywir 

a naturiol bob amser. O wybod ei bod wedi arfer creu cyfieithiadau Saesneg ac ychwanegu at 

benillion, mae lle i gwestiynu pam na lwyddodd i gywiro’r gwall hwn wrth gyfansoddi’r 

trefniant.  

 

Un alaw sy’n dangos fod gan Williams wir ddealltwriaeth o ystyr geiriau yw ‘Y Ferch o’r Sger’ 

(8). Mae natur y geiriau yn galw am gymeriadu, ac roedd penderfyniad Williams i drefnu’r 

alaw hon ar gyfer deuawd i lais soprano a thenor yn adlewyrchu’r sgwrs gerddorol rhwng 

bachgen a merch a geir yn y gerdd yn effeithiol iawn. Trwy wneud hyn, ceir yr argraff fod 

Williams yn ceisio cadw’n driw i’r syniad o gân werin a bod cymeriadu yn bwysig iawn iddi. 

Sop./
Ten. 

Bar. 
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Rhennir y penillion rhwng y lleisiau yn unol â’r geiriau; er enghraifft, cenir pennill 1 gan y 

tenor wrth i’r bachgen yn y gerdd fynegi ei serch at y ferch. Ym mhennill 2, rhoddir yr alaw i’r 

soprano wrth i’r ferch yn y gerdd ymateb yn betrusgar cyn i’r ddau lais ymuno a chyd-ganu er 

mwyn adlewyrchu’r tro a geir yn y stori wrth i’r bachgen ‘gyfaddawdu’. Yn yr un modd, y 

mae’r penderfyniad o ailadrodd ail hanner yr alaw gyda’r ddau lais yn canu o far 38 ymlaen 

eto yn dangos penderfyniad sy’n ymwneud â naratif y gerdd ac yn profi fod hwn yn 

ddehongliad ystyrlon a sensitif o’r alaw (gweler enghraifft 3.5):  

 

Eng. 3.5: ‘Y Ferch o’r Sger’ (barrau 38-40), rhan y lleisiau. 

 

Ceir yma enghraifft o Williams yn addasu’r geiriau yn rhan y tenor er mwyn eu gwneud yn 

berthnasol, a thrwy ailadrodd y cwpled olaf mae hi’n ymestyn yr alaw wreiddiol. Gellir dadlau 

fod penderfyniadau o’r fath i ymestyn alawon ac addasu geiriau yn anghyffredin yn y gwaith 

ond maent yn benderfyniadau pwrpasol, ac yn yr achos hwn yn rhoi diweddglo pendant a 

synhwyrol i’r symudiad. 

 

Ceir enghreifftiau eraill o Williams yn ymestyn alawon gwreiddiol, er enghraifft wrth iddi 

ychwanegu ambell far 3/4 er mwyn hirhau cymalau yn ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (5) a ‘Hob 

y Deri Dando’ (10). Mae’r enghreifftiau hyn o ‘ymyrraeth greadigol’ yn arddangos 

gwreiddioldeb ac yn cyfiawnhau’r angen i ymestyn rhai cymalau. Yn yr alaw olaf, ceir yr 

argraff fod Williams yn ychwanegu curiad at far er mwyn rhoi cyfle i’r bariton ateb lleisiau’r 

soprano a’r tenor i greu amrywiaeth yn y gwead (gweler enghraifft 3.6):  

Ten. 

Sop. 
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Eng. 3.6: ‘Hob y Deri Dando’ (bar 27), rhan y lleisiau. 

 

Wrth osod yr alaw ar gyfer tri llais yn y trefniant sy’n cloi’r casgliad, ‘Hob y Deri Dando’ (10), 

mae Williams yn rhoi’r alaw i’r soprano gyda lleisiau’r tenor a bariton yn llenwi’r harmoni 

gydol y symudiad. Mae lle i gwestiynu a fyddai Williams yn ddiweddarach yn ei gyrfa wedi 

rhannu’r alaw’n wrthbwyntiol rhwng y lleisiau er mwyn creu mwy o amrywiaeth yn ei 

threfniant clo? 

 

Rhythm 

Un alaw sy’n drawiadol o safbwynt rhythm yw ‘Dwfn yw’r Môr’ (3). Ar gyfer yr alaw hon, 

mae’r gyfansoddwraig yn cyfosod amser deublyg syml (2/4) gydag amser deublyg cyfansawdd 

(6/8). Gellir dadlau fod y penderfyniad o osod yr alaw yn bolyrhythmig yn seiliedig ar y 

cyffyrddiadau cyfansawdd a geir yn rhan y llais gyda’r tripledi, ac mae’r haenau rhythmig hyn 

yn cyfleu’r syniad o ‘ddyfnder’ oddi mewn i’r gerddoriaeth. Gall y defnydd o 6/8 yn rhannau’r 

telynau hefyd adlewyrchu natur a chymeriad y môr sydd eto yn tanlinellu  pwysigrwydd 

ystyried a chyfleu’r geiriau iddi:  

Sop. 

Ten. 

Bar. 
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Eng. 3.7: ‘Dwfn yw’r Môr’ (barrau 10-13), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

 

Defnyddia Williams rhythm i adlewyrchu’r geiriau yn y bedwaredd alaw, ‘Cân Blondel’ (4), 

wrth i’r rhythm ailadroddus cwaferog yn y cyfeiliant adlewyrchu rhuthr, egni a brys y rhyfelwr 

yn y gerdd: 

 

Eng. 3.8: ‘Cân Blondel’ (barrau 6-9), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Yn yr un modd, mae’r pedwar curiad crosied cyson a geir yn y chweched alaw, ‘Rhyfelgyrch 

Capten Morgan’ (6), yn amlygu’r naws filtaraidd, orymdeithiol a geir yn y gerdd: 

Sop. 
/Ten. 

Telyn I 

Telyn II 

Telyn I 

Telyn II 
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Eng. 3.9: ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (barrau 20-23), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Ychwanegir diddordeb rhythmig i rai alawon trwy gyfrwng croes-acennu, er enghraifft yn rhan 

telyn 1 yn yr alaw, ‘Y Ferch o’r Sger’ (8). Y mae’r naws draws-acennog hon yn parhau gydol 

y darn gydag ambell eithriad, er enghraifft bar 6, ac yn cyferbynnu â’r pedwar curiad crosied 

cyson a geir gan amlaf yn rhan telyn 2: 

 

Eng. 3.10: ‘Y Ferch o’r Sger’ (barrau 17-20), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Mae’r annibyniaeth rhythmig hefyd yn adlewyrchu’r gwahaniaeth rhwng cymeriad a 

safbwyntiau gwahanol y bachgen a’r ferch a ddarlunnir yn y gerdd.  

 

Telyn I 

Telyn II 

Telyn I 

Telyn II 
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Mewn ambell alaw, gwelir Williams yn defnyddio ffigyrau rhythmig fel deunydd ar gyfer 

cysylltu penillion â’i gilydd. Er enghraifft, yn y bumed alaw, ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (5), 

mae’n defnyddio’r ffigwr arpeggi toredig fel dolen gyswllt rhwng penillion ym marrau 28-31: 

 

Eng. 3.11: ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (barrau 28-31), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Defnyddir yr un dull o uno diwedd a dechrau penillion gyda rhediadau hanner cwaferog yn yr 

alaw ‘Mentra Gwen’ (9) yn ogystal, er enghraifft ym mar 22-23: 

 

Eng. 3.12: ‘Mentra Gwen’ (barrau 21-22), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Gwelir un o’r nodweddion rhythmig amlycaf yn arddull Williams yn y seithfed alaw, 

‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (7), sef rhythm trawsacennog y Lombard, lle ceir nodyn byr 

acennog wedi ei ddilyn gan nodyn hirach (di-acen). Mae’n amlwg fod Williams wedi adnabod 

Telyn I 

Telyn II 

Telyn I 

Telyn II 
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y defnydd o rhythm y Lombard yn rhan y llais, er enghraifft ym mar 8, ac wedi dewis 

defnyddio’r nodwedd rhythmig hon fel sail i’r cyfeiliant yn yr adran gyntaf (telyn 1, bar 1-23), 

yn yr interliwd (bar 41-42), yn yr ail interliwd (bar 61-62) yn ogystal â’r ddau far clo yn y 

symudiad: 

 

Eng. 3.13: ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (barrau 1-2), rhan telyn 1. 

Dyma enghraifft o’r gyfansoddwraig yn defnyddio nodweddion rhythmig o’r alaw 

draddodiadol fel sail i’w deunydd gwreiddiol yn y gwaith hwn. Mae hon yn nodwedd rhythmig 

sy’n ymddangos yn aml yn ei gweithiau a chredir fod rhythm y Lombard wedi dylanwadu’n 

gryf ar ei halawon gwreiddiol mewn cyfansoddiadau eraill,15 er enghraifft ym mhrif thema ail 

symudiad ei Symffoni Rhif 2 (1956):  

 

 

Eng. 3.14: Symffoni Rhif 2, ail symudiad, 1956, (Oriana Publications Limited, 2008, 
barrau 80-84), rhan yr obo. 
 
Mae Williams yn defnyddio un arall o nodweddion rhythmig canu gwerin yn yr alaw ‘Mentra 

Gwen’ (9), sef y rhythm ‘snap’ (Albanaidd) ym mar 36: 

 
15 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2012), t. 
97. 

Tel. I 
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Eng. 3.15: ‘Mentra Gwen’, (bar 36), rhan y llais tenor. 

Mae nodwedd o’r fath yn arddangos cryn ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n 

gyffredin mewn alawon traddodiadol ac yn arwydd ei bod hi’n barod i gynnwys yr elfennau 

traddodiadol hyn yn ei gwaith. 

 

Harmoni 
 
Yn y casgliad hwn, gwelir Williams yn defnyddio harmoni i ddarlunio’r geiriau, er enghraifft 

yn yr alaw ‘Morfa Rhuddlan’ (2). I gyd-fynd â naws filitaraidd fygythiol y gerdd ac i greu 

darlun o wrthdaro, defnyddia Williams nodau pedal dwbl mewn pumedau yn y bas yn rhan 

telyn 2 mewn gwead isel, tywyll: 

 

Eng. 3.16: ‘Morfa Rhuddlan’ (barrau 1-5), rhan telyn 2. 

Dengys hyn fod cyfleu naws ac ystyr geiriau’r alawon yn ystyriaeth bwysig iddi wrth 

gyfansoddi cyfeiliannau ar eu cyfer. 

 

Cofir amdani fel cyfansoddwraig a ychwanegai liw i’w cherddoriaeth trwy gyfrwng harmoni. 

Er fod y gyfres hon o drefniannau yn dyddio o gyfnod lled-gynnar yn natblygiad Williams fel 

cyfansoddwr, nid yw’r casgliad hwn yn eithriad wrth iddi ddefnyddio harmoni a symud i 

wahanol gyweiriau er mwyn ychwanegu lliw i’r gerddoriaeth. Gwelir hyn, er enghraifft yn yr 

Tel. II 

Ten. 
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ail alaw, ‘Morfa Rhuddlan’ (2) sydd wedi ei seilio ar gywair G leiaf ond lle mae’n cyffwrdd â 

chywair G fwyaf am dri bar: 

 

Eng. 3.17: ‘Morfa Rhuddlan’ (barrau 35-37), rhannau telyn 1 a 2. 

Yn yr un modd, cyfoethogir yr harmoni trwy ychwanegu nodau atodol (auxiliary), er enghraifft 

chwechedau atodol yn ‘Mentra Gwen’ (9). Trwy wneud hyn, mae’r trefniannau ar brydiau yn 

troi’n fwy lliwgar, dychmygus a chreadigol: 

 

Eng. 3.18: ‘Mentra Gwen’ (bar 24), rhan telyn 2. 

 

Un wedd ddiddorol yn nefnydd Grace Williams o harmoni yn y casgliad hwn yw fod 

newidiadau cywair gan amlaf yn fyrhoedlog, er enghraifft yn yr alaw ‘Cân Blondel’ (4), lle 

symudir o G fwyaf (y tonydd) i D fwyaf  (y llywydd) ym marrau 22-23, trwy gyfrwng cord 

llywydd (A) y llywydd (D), cyn dychwelyd yn ôl yn ddiymdroi i’r tonydd agoriadol: 

Tel. II 

Telyn I 

Telyn II 
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Eng. 3.19: ‘Cân Blondel’ (barrau 22-23), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

Gellir dadlau mai dylanwad ceidwadol yr alaw wreiddiol sy’n bennaf gyfrifol am hyn a’i bod 

yn dilyn cyfyngiadau yr alaw draddodiadol drwy beidio arbrofi’n ormodol gyda harmonïau a 

chyweiriau dieithr. Mae hyn yn wir am nifer o’r alawon gan gynnwys yr alaw agoriadol ‘Bwlch 

Llanberis’ (1), yng nghywair Bb fwyaf, sy’n cynnwys sawl enghraifft o drawsgyweirio 

disymwth ond am gyfnodau amser byr iawn, er enghraifft bar 20-22 lle symudir i’r lleddf 

perthynol ym mar 21 cyn cyrraedd yn ôl at y tonydd erbyn bar 23: 

 

Eng. 3.20: ‘Bwlch Llanberis’ (barrau 20-23), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

 

Telyn I 

Telyn II 

Ten./ 
Bar. uchel 

Telyn I 

Telyn II 

Sop. 



 

 84 

Oherwydd fod natur wreiddiol yr alawon yn eithaf caeth a chyfyng o safbwynt cyweiriol, 

gwelir fod Williams yn ceisio cyfoethogi’r trefniannau trwy ddulliau eraill, megis amrywio, 

addasu a datblygu elfennau o’r harmoni, ffurf a gwead yn y gwaith hwn. 

 

Ceir cyffyrddiadau mwy rhamantaidd yn nifer o’r trefniannau, er enghraifft ‘Cân Blondel’ (4) 

wrth i Williams ychwanegu nodau’r 7fed a 9fed atodol i rai cordiau. Yn rhagarweiniad yr alaw 

hon gwelir Williams yn gwthio’r 7fed ymlaen am sawl curiad cyn ei adfer yn y pen draw: 

 

Eng. 3.21: ‘Cân Blondel’ (barrau 1-5), rhan telyn 2. 

 

Ar y llaw arall, ceir trefniannau yn y gyfres hon nad ydynt yn dangos dylanwad rhamantiaeth, 

er enghraifft, ‘Bwlch Llanberis’ (1), sy’n drefniant syml a sylfaenol o safbwynt harmoni a 

chyweiriau.  

 

Nid yw’n syndod i ddarganfod cord V7 (ffurf wreiddiol ac mewn gwrthdroadau) yn nifer o’r 

trefniannau. Yn y casgliad hwn, gwelir Williams yn defnyddio’r cord fel cord diweddebol yn 

ogystal â chord ar gyfer trawsgyweirio, er enghraifft wrth symud i gywair y llywydd yn 

‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (6). Yn yr enghraifft hon, mae’r seithfed yn rhan o gord V ar y 

curiad cyntaf yn ogystal â’r ail guriad: 

Tel. II 
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Eng. 3.22: ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (bar 6), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

Yn yr alaw ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (7), ceir cyffyrddiad moddawl, er enghraifft curiad 

cyntaf bar 57 lle clywir y nodyn arweiniol wedi ei feddalu o D# i D naturiol:  

 

Eng. 3.23: ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (bar 57), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

Y mae’r cyfuniad o’r cord a’r nodau yn yr alaw yn creu harmoni lliwgar ac yn unigryw o 

ystyried y casgliad cyfan o alawon.  

 

 

Telyn I 

Telyn II 

Bar. 

Telyn I 

Telyn II 

Ten. 
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Gwead a chyfeiliant 
 
O edrych ar y gwaith hwn, yr hyn sydd amlycaf yw’r sylw a roddir i’r telynau fel yr offerynnau 

sy’n cyfeilio. Gellir casglu nad cyd-ddigwyddiad yw dewis Williams o offerynnau ond yn 

hytrach cadarnhad o’r cyswllt Cymreig, a cheir yr argraff fod y penderfyniad o gyfansoddi’r 

cyfeiliant ar gyfer dwy delyn yn un greddfol i’r gyfansoddwraig. Wrth gyfeirio at y gwaith o 

ysgrifennu ar gyfer telynau mewn gohebiaeth at Enid Parry flwyddyn ar ôl llunio’r cylch o 

alawon, dywed Williams: ‘But I am very critical of all music written for solo harp. I make bad 

mistakes myself – it is a teaser of an instrument to write for’.16  

 

Er fod Williams wedi cynnwys telyn yn ei gweithiau cerddorfaol ers yn gynnar yn ei gyrfa (er 

enghraifft y ‘Two Psalms’ ar gyfer unawd soprano a cherddorfa a gyfansoddwyd yn 1927), nid 

yw’r dystiolaeth yn gryf ei bod wedi ysgrifennu gweithiau eraill ar gyfer telyn/telynau unawdol 

a lleisiau cyn y gyfres hon o alawon gwerin.17 Er hyn, ceir trefniannau gwerin ar gyfer telyn a 

llais lle nad oes dyddiad ar y llawysgrif. Mae ei defnydd o’r delyn fel offeryn unawdol gan 

amlaf mewn ensemble, er enghraifft ei chân ‘Slumber Song’ ar gyfer llais, ffliwt, fiola a thelyn 

a gyfansoddwyd oddeutu 1928. Fe ddefnyddiodd yr offeryn yn helaeth yn ei gweithiau 

cerddorfaol gydol ei hoes ond ni ysgrifennodd ddarn unawdol ar gyfer y delyn hyd nes y 

flwyddyn 1951, pan gyfansoddodd Hiraeth ar gyfer Ann Griffiths. Ceir awgrym o’r dyfyniad 

fod ysgrifennu ar gyfer y delyn yn heriol i Williams, a gallai hyn fod yn rheswm dros y ffaith 

fod rhai o’i gweithiau anorffenedig yn cynnwys telyn, er enghraifft ‘Laura Sleeping’ a 

ddechreuodd gyfansoddi yn 1959 ar gyfer soprano, ffliwt isel (alto) a thelyn.  

 

 
16 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 3 Mawrth 1951. 
17 Enghreifftiau eraill o weithiau cerddorfaol gan Grace Williams sy’n cynnwys telyn hyd at 1950 yw ‘Concert 
Oveture’ (c1932), ‘Symphonic Impressions’ (1943), ‘Polish Polka’ (1948), ‘Variations on a Swedish Tune: The 
Shoemaker’ (1950) a ‘Violin Concerto’ (1950). Roedd nifer o’i threfniannau gwerin cerddorfaol ar gyfer 
rhaglenni’r BBC, er enghraifft Rhythm and Melody hefyd yn cynnwys telyn yn y gerddorfaeth. 
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Yn nifer o’r deg trefniant, mae’n amlwg fod swyddogaeth benodol yn perthyn i’r ddwy delyn, 

er enghraifft yn yr alaw agoriadol ‘Bwlch Llanberis’ (1). Yn rhan telyn 1, ceir arpeggi gydol y 

darn, sy’n ychwanegu diddordeb, tra bo rhan yr ail delyn yn cynnwys cordiau moel sy’n arwain 

ac yn cyfeirio’r gynghanedd, er enghraifft bar 20:  

 

Eng. 3.24: ‘Bwlch Llanberis’ (bar 20), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

 

Gellir dadlau mai prif nodwedd y trefniant o’r alaw ‘Bwlch Llanberis’ (1) yw’r defnydd o 

arpeggi yn rhan telyn 1. Yn y pennill agoriadol, ceir arpeggi cyson ond heb lenwi’r barrau i 

gyd er mwyn sicrhau fod yr alaw leisiol yn cael ei chlywed uwchben. Erbyn yr ail bennill, bar 

27 ymlaen, mae’r arpeggi yn rhan telyn 1 mewn hanner cwaferi yn llenwi pob bar ac yn 

fwriadol brysurach: 

Telyn I 

Telyn II 

Sop. 
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Eng. 3.25: ‘Bwlch Llanberis’ (barrau 29-32), rhan y llais a thelyn 1. 

 

Mae hyn yn enghraifft o ddatblygu parhaus wrth i’r trefniant dyfu’n raddol mewn cymhlethdod 

o un pennill i’r llall. Yr un yw’r egwyddor gyfeiliol yn y drydedd alaw, ‘Dwfn yw’r Môr’ (3), 

lle gwelir rhan yr ail delyn yn cynnal yr harmoni tra bod rhan telyn 1 yn darlunio ac yn 

dynwared y môr trwy godi a gostwng yn raddol. Dyma enghraifft o ‘beintio’ cerddorol, 

rhywbeth y mae Williams yn hoff o’i wneud:  

 

Eng. 3.26: ‘Dwfn yw’r Môr’ (barrau 6-9), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Ceir cryn gyferbyniad rhwng rhannau’r ddwy delyn yn ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (5) fodd 

bynnag. Yma, mae’r rhediadau arpeggio yn rhan telyn 1 yn cyferbynnu gyda’r alaw syml, ddi-

ymdrech yn rhan y llais yn ogystal â’r cyfeiliant cordiol a glywir yn rhan telyn 2: 

 

Telyn I 

Sop. 

Telyn I 

Telyn II 
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Eng. 3.27: ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (barrau 16-20), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

 

Ar rai adegau, er enghraifft yn yr ail alaw, ‘Morfa Rhuddlan’ (2), mae’r cyfeiliant yn gwbl 

gordiol a homoffonig yn rhannau’r ddwy delyn er mwyn rhoi sylw penodol i’r llais a gadael i 

alaw yr unawdydd bariton i redeg: 

 

Eng. 3.28: ‘Morfa Rhuddlan’ (barrau 11-15), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Dyma enghraifft o Williams yn cynllunio’r cyfeiliant yn ofalus a’i dewis yn ddibynnol ar yr 

alaw. Yn yr achos hwn, mae’r cyfeiliant yn cefnogi’r llais yn hytrach na denu sylw oddi wrtho 

ac yn ychwanegu diddordeb iddo, fel yn yr alaw agoriadol. Gwelir fod rhannau’r telynau yn 

  

Telyn I 

Telyn II 

Sop. 

Telyn I 

Telyn II 
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gyfwerth mewn enghreifftiau eraill yn ogystal, megis yn y bedwaredd alaw, ‘Cân Blondel’ (4), 

lle mae’r rhannau’n gydradd am y tro cyntaf yn y casgliad:  

 

Eng. 3.29: ‘Cân Blondel’ (barrau 6-9), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Yn y trefniant hwn, rhoddir mwy o bwyslais ar y cyfeiliant wrth i’r rhagarweiniad agoriadol 

a’r diweddglo offerynnol fod yn hirach. Trwy ymestyn hyd y rhagarweiniad a’r diweddglo y 

mae Williams yn llwyddo i osod y naws briodol cyn cyflwyno’r alaw leisiol a pharhau â’r 

awyrgylch gerddorol wedi i’r alaw leisiol ddistewi.  

 

Yn gyffredinol, ceir yr argraff fod rhannau’r ddwy delyn yn dod yn fwy cytbwys o’r chweched 

trefniant ymlaen. Yn y chweched alaw, ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (6), gwelir fod cysondeb 

yn perthyn i rannau’r ddwy delyn a’u bod am y tro cyntaf yn y gwaith yn cyfnewid deunyddiau, 

er enghraifft ceir cordiau crosied, cordiau cwaferog a glissandi yn rhannau’r ddwy delyn: 

 

Telyn I 

Telyn II 
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Eng. 3.30: ‘Rhyfelgyrch Capten Morgan’ (barrau 12-19), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

 

Yn yr un modd, mae’r cyfeilant yn ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (7) yn fwy cymhleth, mentrus 

a diddorol wrth iddo gynnwys cyffyrddiadau gwrthbwyntiol. Gwelir yma hefyd fod rhannau’r 

ddwy delyn yn cyfnewid swyddogaethau rhwng penillion. Wrth gyfeirio at yr alaw hon mewn 

llythyr, cymhara Williams y cyfeiliant gyda chyfeiliant piano18 ar gyfer y bennill olaf: ‘My last 

 
18 Cyhoeddwyd trefniant Grace Williams o ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ ar gyfer piano a llais gan Oxford 
University Press yn 1952. 

Telyn I 

Telyn I 

Telyn II 

Telyn II 

Bar. 

Bar. 
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verse of [Bugeilio’r Gwenith Gwyn] was lovely on the piano – but awful on the harp’.19 O gofio 

ei bod, yn ôl Daniel Jones, yn cyfansoddi gyda chymorth piano20 ceir awgrym yma fod 

Williams wedi dychmygu’r cyfeiliant yn wreiddiol ar gyfer piano cyn addasu’r un deunydd ar 

gyfer dwy delyn. O ganlyniad i ddiffyg cynhaliaeth sain (sustain) y telynau, ceir yr argraff ei 

bod wedi gorfod newid y gwead gwreiddiol trwy ychwanegu rhan i’r ail delyn ac mai hyn sy’n 

sail i’w sylwadau yn yr ohebiaeth.  

 

Eng. 3.31: ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (barrau 63-66), rhan y llais a thelyn 1 a 2. 

 

Eng. 3.32: Grace Williams, ‘Watching the Wheat (Bugeilio’r Gwenith Gwyn)’21, piano a 
llais tenor (barrau 63-66). 

 
19 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol.  
20 Daniel Jones, dyfynnwyd yn ‘Grace Williams: A Portrait’, rhaglen ddogfen BBC Wales TV, cynhyrchwyd gan 
Vincent Dowdall (1978).  
21 Grace Williams, Watching the Wheat (London: Oxford University Press, 1952). 

Telyn I 

Telyn II 

Ten. 

Ten. 

Piano 
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Gwelir fod Williams yn adleisio’r cyfeiliant mewn dolenni cyswllt rhwng penillion neu mewn 

diweddglo, er enghraifft yn yr alaw ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (5). Yma, ceir adlais o’r 

cyfeiliant yn hytrach nag ychwanegu deunydd cwbl newydd ar gyfer y diweddglo, barrau 55-

58, sy’n creu’r ymdeimlad o undod i’r trefniant: 

 

Eng. 3.33: ‘Erddigan Hun Gwenllian’ (barrau 55-58), rhannau telyn 1 a 2. 

 

Eto i gyd, gwna Williams benderfyniad bwriadol o beidio defnyddio deunydd o’r 

rhagarweiniad (bar 1-2) ar gyfer diweddglo’r alaw olaf, ‘Hob y Deri Dando’ (10) a hynny er 

mwyn cyrraedd uchafbwynt clir a phendant fel clo i’r gwaith: 

Telyn I 

Telyn II 
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Eng. 3.34: ‘Hob y Deri Dando’ (barrau 41-44), rhannau telyn 1 a 2 a lleisiau soprano, 
tenor a bariton.  
 

 
Casgliadau 

Ceir yn y Welsh Airs ddeg alaw gyson a chyfarwydd sy’n creu cyfanwaith llwyddiannus. 

Profa’r gwaith hwn fod gan Williams barch i’r alawon a pharch at y traddodiad gwerin a’r 

elfennau cerddorol sy’n perthyn i’r traddodiad Cymreig. Yn gyffredinol, llwyddodd i gadw’r 

alawon yn agos i’r gwreiddiol heb addasu’r rhythm na chynnwys y geiriau’n ormodol. Mewn 

rhai enghreifftiau, lle gwelir hi’n addasu rhywfaint ar y rhythm neu’r geiriau, mae’n gwneud 

hyn i adlewyrchu naratif yr alawon ac i roi cymorth i’r gwrandawyr i ddeall ystyr ac 

arwyddocâd yr hyn sy’n cael ei ganu. Er hynny, nid yw’n addasu’r alawon yn helaeth yn y 

gwaith hwn. 

 

Telyn I 

Telyn II 

Sop. 

Ten. 

Bar. 
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Nid yw ychwaith wedi ymestyn neu fyrhau nifer o’r alawon lleisiol, ond wrth ailadrodd rhan 

o’r alaw yn yr wythfed alaw ‘Y Ferch o’r Sger’ (barrau 38-47) a thrwy ychwanegu curiadau 

ychwanegol yn ‘Hob y Deri Dando’ (er enghraifft bar 5), mae’n gwneud hynny’n bwrpasol a 

chyda phenderfyniad clir er mwyn rhoi cymorth i gyfleu geiriau’r alaw i’r gwrandawyr. Nid 

yw Williams yn ymestyn nac yn byrhau alawon yn helaeth yn y gwaith hwn er iddi gael ei 

hadnabod am wneud hynny mewn gweithiau eraill, er enghraifft ei threfniant anghyhoeddedig 

o ‘Cariad Cyntaf’.22 

  

Yn yr un modd, gwelir yn y gyfres hon o drefniannau nad yw Williams yn lliwio alawon trwy 

gyfrwng harmonïau newydd a chyfoethog fel sy’n nodweddiadol o’i harddull. Er iddi 

ychwanegu diddordeb mewn ambell fan trwy gyfrwng nodau atodol, gellir dadlau fod yr 

harmonïau ar y cyfan yn ddigon ceidwadol a chonfensiynol, sy’n enghraifft o’r gyfansoddwraig 

yn glynu’n agos at draddodiad. Nid y Grace Williams ‘aeddfed’ o safbwynt harmoni glywir 

yma, ond yn hytrach Williams sy’n parchu’r traddodiad a fu’n rhan arwyddocaol o’i 

magwraeth. Cynrychiola’r gyfres hon ei hawydd i weld y traddodiad yn parhau wrth iddi 

gadw’n ffyddlon a thriw i’r alawon yn eu ffurfiau gwreiddiol.  

 

Yn ddi-os, y cyfrwng sy’n dwyn elfennau unigryw a dyfeisgar i’r gwaith hwn yw’r 

cyfeiliannau, a chredir mai dyma fyddai wedi gwahaniaethu’r trefniannau hyn oddi wrth 

drefniannau mwy ‘ceidwadol’ cyfansoddwyr megis W. S. Gwynn Williams. Mae’r ffaith fod 

Williams wedi gosod y cyfeiliannau i ddwy delyn yn arwydd o barch greddfol at draddodiad 

gwerin Cymru. Mae’n glir fod y cyfeiliannau’n amrywio o safbwynt diddordeb a 

chydraddoldeb offerynnol ond gwelir ei bod hi wedi rhoi ei sylw ar lunio cyfeiliannau diddorol 

a deniadol. Gellir dadlau mai dyma yw nodwedd amlycaf y Welsh Airs wrth i’r cyfeiliant greu 

 
22 Ceir trafodaeth o’r gwaith hwn yn mhennod 4 o’r astudiaeth hon. 
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amrywiad rhwng pob alaw, ac y byddai’r trefniannau’n gymaint tlotach heb rannau’r ddwy 

delyn. Gwelir fod trefniannau 6-10 yn fwy heriol, firtiwosig a chytbwys o safbwynt y cyfeiliant 

sy’n awgrymu ei bod wedi tyfu mewn hyder drwy ysgrifennu ar gyfer dwy delyn yn y broses 

o ddwyn y gwaith ynghyd. Ceir yr argraff fod Williams yn dysgu ac yn mireinio ei chrefft wrth 

ysgrifennu ar gyfer telynau yn nhrefniannau 1-5 a’i bod yn dod i ddeall posibiliadau a 

photensial yr offeryn yn well erbyn iddi lunio alawon 6-10. 
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Pennod 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Cariad Cyntaf’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Rhaid i bawb gyfansoddi fel y mae’n teimlo – dyna i gyd’ 
(Grace Williams) 
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‘Cariad Cyntaf’ 
 
Tra bod y Welsh Airs yn arddangos gallu Williams i gadw’n lled agos at y deunydd gwreiddiol 

tra’n gosod ei stamp ei hun ar y trefniannau, mae ei threfniant o ‘Cariad Cyntaf’ yn fwy mentrus 

a chymhleth. Yn yr adran hon, ymdrechir i ddadansoddi trefniant anghyhoeddedig Grace 

Williams o’r alaw ‘Cariad Cyntaf’. Daethpwyd o hyd i’r llawysgrif yn archif y gyfansoddwraig 

yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  

 
Yn ôl Huw Williams, nodwyd yr alaw ‘Cariad Cyntaf’ gan Mary Davies, Llywydd Cymdeithas 

Alawon Gwerin yn Aberystwyth a chyhoeddwyd yr alaw gyntaf yng Nghylchgrawn 

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru.1 Mewn gohebiaeth rhyngddi ag Enid Parry, cyfeiria Grace 

Williams at y ffordd y bu iddi ganfod yr alaw mewn sol-ffa yng nghasgliad Philip Thomas, 

Alawon Gwerin Cymru: Detholiad yr Ysgol Wyliau Gymraeg.2 Defnyddiodd y ffynhonnell hon 

ar gyfer y trefniant.  

  

 
1 Huw Williams, Canu’r Bobol (Dinbych: Gwasg Gee, 1978). Gwelir yr alaw yng Nghylchgrawn Cymdeithas 
Alawon Gwerin Cymru, 1:4 (1912), 166. 
2 Philip Thomas, Alawon Gwerin Cymru: Detholiad yr Ysgol Wyliau Gymraeg (gyda rhagymadrodd gan Dr. J. 
Lloyd Williams (Lerpwl: d.ll, 1927). Cyfeirir at hyn mewn llythyr at Enid Parry, 1955.  
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Eng. 4.1: ‘Cariad Cyntaf’, Alawon Gwerin Cymru: Detholiad yr Ysgol Wyliau Gymraeg. 

 

Nid yw union ddyddiad y trefniant yn glir ond gwyddys fod Grace Williams wedi defnyddio’r 

alaw am y tro cyntaf mewn cerddoriaeth gefndirol ar gyfer y ffilm David3 yn 1951, cyn mynd 

ati i lunio trefniant ar gyfer bariton a phiano. Nodwyd mewn llythyr at Enid Parry yn 1955 y 

byddai’r trefniant yn ddelfrydol ar gyfer telyn a fiola: ‘I have since arranged it (Cariad Cyntaf) 

for solo voice (Baritone) [and] piano (ideally, it would be for harp [and] viola) [and] now I 

 
3 Ffilm am fywyd David ‘Amanwy’ Rees Griffiths (1882-1953) a oedd yn löwr, gofalwr ysgol a bardd o Rydaman 
a gyfarwyddwyd gan Paul Dickson. Williams fu’n gyfrifol am y gerddoriaeth ac fe drefnodd yr alaw ar gyfer 
telyn, llinynnau ac offerynnau pres fel cerddoriaeth agoriadol ar gyfer y ffilm. Cyfeirir at y defnydd o’r alaw yn 
y ffilm yn Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams 
at Enid Parry, dim dyddiad penodol, 1955. 
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have a singer for it – young Frederick Davies (who asked me a few weeks ago for Welsh 

songs)’.4 Mae hyd y trefniant oddeutu 2 funud. Ceir pedwar pennill i’r gerdd sydd â phedair 

llinell yr un.  

 

Ffurf 

Mae’r tabl isod yn crynhoi ffurf gyffredinol y trefniant: 

Adran Barrau Cywair 
Rhagarweiniad (offerynnol) 1-2 E fwyaf 
Adran A/Pennill 1 2-10 E leiaf 
Adran B/Pennill 2 11-19 G fwyaf 
Interliwd (offerynnol) 20-23 E leiaf 
Adran A1/Pennill 3 23-31 E leiaf 
Adran B1/Pennill 4 32-40 G fwyaf 
Diweddglo (offerynnol) 41-44 E leiaf 

 
Tabl 4.1. Ffurf trefniant Grace Williams o ‘Cariad Cyntaf’. 

Ceir rhagarweiniad byr (bar 1-2) o bum curiad crosied gan y piano cyn i’r llais gyflwyno’r alaw 

(bar 2). Golyga hyn nad yw’r rhagarweiniad yn dwyn sylw oddi ar y geiriau sy’n dangos fod 

Williams yn deall pwysigrwydd rhoi blaenoriaeth i’r farddoniaeth mewn trefniant o alaw werin. 

Ceir interliwd offerynnol byr rhwng penillion dau a thri (bar 20-23) lle cyflwynir rhan y fiola 

am y tro cyntaf.  

 

Mae’r gerddoriaeth yn rhan y llais yn aros yn gyson wrth i’r penillion gael eu hailadrodd ond 

nid yw’r cordiau yn rhan y piano yn cael eu hailadrodd yn union, er eu bod yn dilyn yr un 

patrwm harmonïol. Gellir disgrifio’r ffurf fel ffurf stroffig wedi ei addasu oherwydd yr 

amrywiaeth a welir yn y cyfeiliant offerynnol. 

 

 

 
4 Ibid. Gwelir y gerddoriaeth wedi’i gysodi fel rhan o’r astudiaeth hon yng nghyfrol 2. Noder fod y golygiad ar 
gyfer llais bas, piano a fiola fel a nodwyd gan Grace Williams ar dudalen deitl y testun gopi. 
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Alaw 

Mae’r trefniant hwn yn enghraifft addas o allu Williams i greu trefniannau gwerin gwreiddiol 

ac unigryw, yn benodol wrth iddi benderfynu ychwanegu deunydd at y gân wreiddiol. Wrth 

gyfeirio at yr alaw, dywedodd Grace Williams: ‘It struck me as being very short – just like the 

first part of a tune – the rest missing, and quite naturally I made up a second part (to fit verses 

2 [and] 4). Actually most of this second part is the same as part one but there are three new 

bars in the major [key]’.5 Roedd hyn yn nodwedd gyffredin a berthynai i nifer o alawon gwerin 

Cymraeg. Er enghraifft, cyfeiria Alun Hoddinott (1929–2008) hefyd at fyrder yr alawon 

traddodiadol hyn: ‘One thing about Welsh folk songs which I find very unusable is their 

shortness, especially the slower ones’.6 Awgryma hyn nad oedd rhai cyfansoddwyr yn teimlo 

bod llawer o botensial yn perthyn i alawon traddodiadol Cymreig am eu bod nhw’n fyr, a’u 

bod felly’n teimlo rheidrwydd i’w haddasu pe bai angen.  

 

Mae’r alaw ‘Cariad Cyntaf’ yn alaw fiopodig, gyda thri chymal dau far o hyd a’r cymal olaf 

yn fyrrach o un curiad ym mhob pennill. Diddorol yw nodi fod Grace Williams wedi ymestyn 

cwmpawd yr alaw wrth i’r dôn wreiddiol gwmpasu cyfwng yr 8fed. Mae’r alaw yn y trefniant 

hwn yn eang ei chyfwng wrth i led yr alaw gwmpasu cyfwng o 10fed rhwng B a d’: 

 

 

 

Eng. 4.2: Cwmpawd alaw’r llais yn nhrefniant Grace Williams o ‘Cariad Cyntaf’. 

 
5 Ibid., 
6 Dyfynnwyd yn Nancy E. Werner, ‘Twentieth Century Musical Composition in Wales and its Relationship with 
Traditional Welsh Music’ (Traethawd MA, Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1977), t. 61. Daw’r dyfyniad gwreiddiol 
o gyfweliad rhwng Nancy Werner ac Alun Hoddinott, 20 Mehefin, 1977. 
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Trwy ymestyn y cwmpawd lleisiol, ceir awgrym fod Williams yn ystyried y trefniant hwn fel 

darn ar gyfer unawdydd llais bariton neu fas yn hytrach na chanwr gwerin traddodiadol – ffaith 

sydd yn cael ei gadarnhau wrth ystyried mai ar gyfer y canwr ‘clasurol’ Frederick Davies y 

cyfansoddwyd y trefniant. 

 

Gellir disgrifio patrwm yr alaw fel patrwm tonnog wrth iddi godi a gostwng yn raddol, a hynny 

fesul cam gan amlaf. Mae’r symudiad cam wrth gam yn nodweddiadol o’r alaw ac mae’r 

cyfyngau mwyaf cyffredin ynddi yn cynnwys cyfwng y trydydd lleiaf, pedwerydd perffaith a 

phumed perffaith.  

 

Eng. 4.3: Trefniant Grace Williams o ‘Cariad Cyntaf’, alaw pennill 1. 

 

O gofio fod Williams wedi addasu’r alaw ym mhennill 2 a 4, nid yw cyfwng y pumed perffaith 

yn ymddangos yn yr ail bennill na’r bennill olaf. Yn addasiad Williams o’r alaw, ceir defnydd 

helaeth o’r cyfwng 3ydd lleiaf er mwyn adleisio cyfwng agoriadol yr alaw wreiddiol: 

 

 

4ydd perffaith 

3ydd lleiaf 5ed perffaith 
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Eng. 4.4: Trefniant Grace Williams o ‘Cariad Cyntaf’, alaw pennill 2.  

 

Caiff geiriau’r alaw eu hadrodd gan fachgen ifanc serch-glwyfus sy’n pledio i’w gariad – ei 

‘seren’ hardd. Mae’n canu am ei phrydferthwch a’i chyferddoniau ac yn gofyn iddi addo ei 

chariad tragwyddol fel y gallent fod gyda’i gilydd am byth. Mae nifer y sillafau yn nhair llinell 

gyntaf bob pennill yn gyson gyda’r wyth sill, sy’n egluro cysondeb y cymalau. Ceir chwech 

neu saith o sillafau yn llinell olaf pob pennill.  

 

Mae’n wir fod Williams wedi arfer cywasgu alawon traddodiadol a chysoni elfennau anghyson 

yn ei gweithiau cerddorfaol, er enghraifft yn ei Fantasia on Welsh Nursery Tunes (1940). Yn 

ôl Nancy Werner:  

In handling the quotational material, an interesting feature is Williams’ “regularization” 
of the irregular elements found in the folk song. For example, “Ble’r Wyt Ti’n Myned”, 
seventeen bars in length, is divisible into the phrase structure 4+4+5+4. In Williams’ 
setting, the first bar of the third phrase is added, in diminution, to the preceding bar, 
resulting in a regular 4+4+4+4 structure.7 

 

 
7 Ibid., t. 59. 
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I’r gwrthwyneb, ymestyn hyd yr alaw a wna Williams yn y ei threfniant o ‘Cariad Cyntaf’ trwy 

ychwanegu tri bar gwreiddiol yn G fwyaf ym mhenillion dau a phedwar (barrau 11-13 a 32-

34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. 4.5: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 11-13), piano a llais bas. 

 

O wneud hyn, mae Williams yn ymbellhau o’r alaw wreiddiol gan amlygu ei phenderfyniad 

a’i pharodrwydd i ddatblygu ac i addasu’r ffurf er budd y trefniant. Mae’r defnydd o ailadrodd 

yn rhannau gwreiddiol Williams o’r trefniant hefyd yn fodd i ddwysáu’r emosiwn. 

 

Cyfeiria Werner at y modd y mae Williams yn ychwanegu ac yn cyfoethogi’r alaw werin drwy 

ail-adrodd motif nodweddiadol yn ei gweithiau cerddorfaol. Er enghraifft, wrth gyflwyno’r 

alaw ‘Si Hei Lwli Mabi’ yn ei Fantasia on Welsh Nursery Tunes, mae Williams yn ymestyn 

hyd yr alaw o bedwar bar drwy ail-adrodd y motif sy’n terfynu’r alaw (gweler enghraifft 4.6).8  

Gellir dadlau fod y gair ‘Fantasia’ yn disgrifio agwedd Williams at drefnu’r alaw hon wrth iddi 

ddefnyddio’r un hyblygrwydd a chreadigrwydd yn y trefniant hwn. 

 
8 Ibid., tt. 61-62. 
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Eng. 4.6: Grace Williams, Fantasia on Welsh Nursery Tunes, tud. 30, barrau 1-4.  
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Gellir dadlau fod y modd mae Williams yn ehangu’r alaw yn y trefniant hwn (‘Cariad Cyntaf’) 

yn unigryw o gofio ei bod yn ychwanegu tri bar gwreiddiol o safbwynt harmoni tra’n glynu at 

fotifau rhythmig yr alaw wreiddiol. Mae’r ffaith ei bod hefyd wedi gosod y tri bar gwreiddiol 

yng nghyweirnod y meidon (G fwyaf), yn nodweddiadol o’i harddull gyfansoddi oherwydd ei 

hoffter o symud i’r cywair hwnnw (y meidon). Gwelir dylanwad Vaughan Williams yma yn 

ogystal. Wrth drafod un o ganeuon Vaughan Williams, The Vagabond (1905), cyfeiria Stephen 

Banfield at bwysigrwydd y meidon o fewn strwythur donyddol y gân: ‘mediant relationships 

govern the tonal structure’.9 Mae arwyddocâd yn y ffaith fod y newid cyweirnod yn y trefniant 

hwn yn digwydd yn ddisymwth wrth iddi ddileu curiad yn y bar blaenorol (bar 10) cyn 

cyflwyno G fwyaf ym mar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. 4.7: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 9-10), piano a llais bas. 

 

Ffordd arall y mae Williams yn mynd ati i ymestyn hyd yr alaw yn y trefniant hwn yw trwy 

osod alaw ‘Cariad Cyntaf’ ym mydr 3/4 yn hytrach na 2/4 fel yn y ffynhonnell wreiddiol. Trwy 

wneud hyn, y mae hi’n ymestyn hyd yr alaw o 20 curiad crosied yn y gwreiddiol i 24 neu 25 

 
9 Stephen Banfield, Sensibility and English song: critical studies of the early 20th century (New York: Cambridge 
University Press, 1985), t. 84. 
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curiad yn y trefniant hwn. Mae’r rhesymau posibl dros wneud hyn yn cynnwys y ffaith bod lle 

i ymestyn alawon Cymreig oherwydd eu byrder a’r ffaith fod newid y mydr yn rhoi mwy o 

ofod rhwng y nodau er mwyn i’r gyfalaw yn rhan y fiola gael cyfle i ateb y llais. Gellir dadlau 

fod amsernod 3/4 yn briodol yn y trefniant hwn o ganlyniad i gyweirnod lleddf yr alaw a’i 

neges bruddglwyfus. Gellid ystyried y toriadau sydd rhwng y cymalau yn y trefniant hefyd yn 

rhai bwriadol er mwyn rhoi cyfle i’r canwr gael anadlu, i’r gwrandäwr gael disgwyl am y cymal 

sy’n dilyn ac er mwyn ychwanegu tyndra i’r perfformiad wrth i’r cymal sy’n dilyn gael ei ddal 

yn ôl rhywfaint. Gellir casglu felly nad yw Williams yn barod i ddilyn y dull ‘eisteddfodol’ o 

ganu’r alaw gyfarwydd hon. 

 

 

Eng. 4.8: Trawsgrifiad o ‘Cariad Cyntaf’, Alawon Gwerin Cymru: Detholiad yr Ysgol 
Wyliau Gymraeg, pennill 1. 
 

Golyga’r newid amsernod nad yw’r prif acenion yn yr alaw wreiddiol bob amser yn disgyn ar 

y prif guriadau yn nhrefniant Grace Williams.  

 

Eng. 4.9: Addasiad Grace Williams o’r alaw ‘Cariad Cyntaf’, pennill 1.  
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Mae’r enghraifft uchod yn dangos sut y mae Williams wedi addasu’r alaw wreiddiol ar gyfer 

y trefniant hwn. Un newid amlwg rhwng y ddwy enghraifft yw’r defnydd o dripledi gan 

Williams yn hytrach na rhythm herciog neu ddau hanner cwafer a chwafer (er enghraifft ‘ail’ 

a ‘liwus’). Ychwanega hyn naws arafach i’r alaw sy’n cyd-fynd â’r cyweirnod lleddf a neges 

serch-glwyfus y farddoniaeth. Mae Williams hefyd yn hirhau ambell i air neu gymal er mwyn 

creu effaith sy’n dynwared y llais siarad (er enghraifft ‘ferth-wch’ ac ‘Ed-en’). Sylwer hefyd 

ei bod yn gosod curiadau hir wedi eu hymestyn wrth gloi cymalau sy’n adleisio rhythm y 

Lombard, un o nodweddion amlwg alawon gwerin Cymru a drafodwyd yn y bennod flaenorol. 

Y mae’r symudiadau cam wrth gam yn yr alaw hefyd yn adlewyrchu natur bersonol y geiriau 

a’r ffaith fod y farddoniaeth wedi ei gosod yn naturiol ar gerddoriaeth.  

 

Eng. 4.10: Addasiad Grace Williams o’r alaw ‘Cariad Cyntaf’, pennill 2.  

 

Mae gosodiad Grace Williams o’r geiriau yn sillafog gydag ambell lithriad ar rai o’r geiriau, 

er enghraifft ‘serch’, ‘wiwdeg’ a ‘rioed’:  

 

 Eng. 4.11: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 23-26), rhan y llais. 
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Ychwanegir sain y fiola i’r trefniant ym mar 19-22 a’i swyddogaeth yw creu adran gyswllt 

rhwng y penillion. Mae’r alaw yn cychwyn trwy ailadrodd barrau agoriadol y llais bumed yn 

uwch: 

 

 

Eng. 4.12: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 19-22), rhan y fiola. 

 

Ym marrau 24-40, mae alaw’r fiola a’r elfen fyrfyfyr sy’n perthyn iddi yn ymdebygu i gyfalaw 

ym myd canu penillion sy’n arddangos dychymyg y gyfansoddwraig. Mae hyn hefyd yn 

arwydd o’i hoffter o blethu traddodiadau cerddorol Cymreig yn ei gweithiau. Ceir tebygrwydd 

yn siâp alawon y llais a’r fiola sy’n awgrymu bod y fiola’n cynrychioli gwrthrych serch y 

bachgen yn y farddoniaeth, er enghraifft ym mhennill 4:  

 

  

 

 

Eng. 4.13: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 32-34), rhan y llais bas a’r fiola.  

 

Rhythm 

Er fod rhythm cyfeiliant y piano yn gyson mewn crosiedau (mydr 3/4 gan amlaf gydag ambell 

far 2/4) yn bennaf drwy gydol y trefniant, mae Grace Williams yn ychwanegu diddordeb 

rhythmig yn rhan y fiola trwy ddefnyddio trawsacenion, er enghraifft ym mar 26:  
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Eng. 4.14: ‘Cariad Cyntaf’ (bar 26), rhannau’r piano, y fiola a’r llais bas. 

Y mae hefyd yn ychwanegu motif rhythmig newydd a gwreiddiol ar gyfer rhan y fiola sef dau 

hanner cwafer sy’n rhagflaenu nodyn hirach wedi’i glymu (h.y. ‘byr-byr-hir’):  

 

Eng. 4.15: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 31-34), rhan y fiola. 

Gellir dadlau fod hyn yn adlais pellach o rhythm y Lombard neu o lais siarad y Cymry wrth 

ymestyn diweddebau geiriol gyda symudiadau rhythmig byr wedi eu dilyn gan rhythm hir. Mae 

enghraifft 4.16 yn ceisio gosod y motifau rhythmig hyn yn fertigol er mwyn arddangos natur 

yr amrywiadau (pedwar amrywiad o fewn tri bar yn unig):   

 

Eng. 4.16: Motifau (a), (b), (c) ac (ch) yn alaw’r fiola (barrau 32-34).  

(a)                      (b)                      (c)                                (ch) 
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Y mae’r nodwedd rhythmig hwn yn gyffredin yng ngweithiau cerddorfaol a lleisiol Williams 

yn ogystal, er enghraifft Penillion (1955) a Stafell Gynddylan (1962):10  

 

Eng. 4.17: Grace Williams, Four Mediaeval Welsh Poems, I ‘Stafell Gynddylan’, barrau 6-
8.  
 
Mae tripledi yn nodwedd amlwg o’r alaw werin hon ac mae’r defnydd ohonynt yn ail-

ymddangos yn rhan y fiola, er enghraifft ym mar 20, sy’n arwydd fod Williams yn defnyddio 

nodweddion rhythmig o’r alaw werin yn y rhannau offerynnol. 

 

Gwelir fod Williams yn defnyddio hemiola trwy osod dau gwafer yn erbyn y tripledi sy’n 

ychwanegu teimlad trawsacennog, er enghraifft ym mar 33: 

 
10 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), t. 268. 
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Eng. 4.18: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 32-33), rhan y fiola a’r llais. 

 

Ceir y defnydd o ddilyniant rhythmig yn y trefniant hwn hefyd, er enghraifft yn rhan y llais 

(barrau 4-6): 

 

Eng. 4.19: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 4-6), rhan y llais. 

 

Mae’n ddiddorol nodi fod Williams yn hepgor y rhag-acen a geir yn yr alaw wreiddiol ar 

ddechrau llinell olaf pob pennill gan iddi osod cychwyn y llinell olaf ar y curiad cryf bob tro. 

Dyma enghraifft o Williams yn defnyddio ffynhonnell yr alaw wreiddiol fel man cychwyn yn 

unig gan iddi amrywio a datblygu’r rhythm yn ôl ei dehongliad hi ei hun o’r alaw a’r geiriau. 

Golyga hyn fod rhediad a phatrwm y geiriau yn wahanol ym mhenillion 2 a 4 o’u cymharu â 

phenillion 1 a 3. Effaith hyn yw rhoi sylw i wahanol eiriau ym mhenillion 2 a 4 wrth i eiriau 

megis ‘Addo’th’ (bar 11) ddisgyn ar y prif guriad yn hytrach nag ar y rhag-acen. Mae hyn yn 

creu amrywiaeth ac yn osgoi undonedd yn y trefniant wrth i benillion 1 a 3 fod yn 24 curiad o 

hyd tra bo penillion 2 a 4 yn 25 curiad o hyd.  
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Harmoni 

Er i’r arwydd cywair awgrymu fod y trefniant yn E leiaf, egyr y gân gyda chyfres o gordiau 

statig yn y cyweirnod mwyaf cyfatebol, E fwyaf, sy’n aryneilio rhwng y mwyaf a’r lleiaf yn y 

barrau agoriadol (barrau 1-5). Golyga hyn fod yr aryneilio rhwng trydydd y cordiau hyn (G-

G#) yn nodwedd o’r trefniant. Mae cyfosod cyweiriau llon a lleddf cyfatebol yn nodweddiadol 

iawn o iaith ac arddull harmonig Williams, ac yn ôl Leighton Thomas, gwelir dylanwad 

Vaughan Williams a Bartók ar yr egwyddor hon: ‘A fondness for juxtaposing the minor and 

major third above the tonic suggests perhaps a legacy from Vaughan Williams or possibly the 

unconscious influence of Bartók’.11 Gellir dadlau fod y modd mae Williams yn creu amwysedd 

tonyddol yn adlewyrchu’r geiriau chwerw-felys sy’n cyd-fynd â’r alaw hon. Er hyn, gwelir hi 

hefyd yn aryneilio rhwng cyweiriau D fwyaf a D leiaf mewn gwaith offerynnol lle nad oes 

barddoniaeth yn ei agoriad i’r pedwerydd symudiad yn Symffoni Rhif 2 (1956).12 

 

Mae Williams yn symud rhwng cyweiriau llon a lleddf wrth i’r darn ddirwyn i ben yn ogystal 

(barrau 40-41) sy’n rhoi’r argraff fod undod o fewn y trefniant yn bwysig iddi: 

 

Eng. 4.20: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 40-41), rhannau’r piano, fiola a llais bas. 

 
11 A. F. Leighton Thomas, ‘Grace Williams’, The Musical Times, 97:1359, May (1956),  241.  
12 Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music, t. 260. 
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Defnyddia Williams harmoni i greu tensiwn drwy ychwanegu 9fed i rai o’r cordiau, er 

enghraifft bar 7. Yn yr un cord, defnyddia Williams ohiriant ‘4-3’ yn effeithiol er mwyn creu 

tensiwn a chyfoethogi’r iaith harmonig sy’n cael ei ryddhau wrth i’r gohiriant adfer yn y cord 

dilynol: 

 

 

 

 

 

 

Eng. 4.21: ‘Cariad Cyntaf’ (bar 7), rhan y piano a’r llais. 

Gellir dadlau nad yw Williams yn adfer ei chordiau cymhleth yn y dull arferol. Yn y trefniant 

hwn, gwelir ei pharodrwydd i fentro a thorri confensiwn trwy ddyblu’r trydydd wrth adfer 

cordiau, er enghraifft ym mar 7. Ymddengys felly nad yw hi yn dilyn y rheolau adfer mor gaeth 

â’r disgwyl. Mae hi’n fwy ‘llac’ yn ei hymdriniaeth na’r hyn y byddwn yn ei ddisgwyl mewn 

mannau eraill yn y trefniant yn ogystal, er enghraifft y ddiweddeb ym mar 9: 

 

Eng. 4.22: ‘Cariad Cyntaf’ (bar 9), rhan y piano a’r llais. 
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Yn nhabl 4.2, ceir manylion am y cordiau a ddefnyddir yng nghymal 2 a 3 ym mhob pennill 

gan Grace Williams. Gellir casglu o’r tabl nad yw hi yn ymbellhau oddi wrth ei hiaith a’i 

harddull geidwadol Ramantaidd yn y trefniant hwn a’i bod yn hoff o gynnwys cordiau 

estynedig gyda 7fed a 9fed atodol. 

Bar 5 6 7 

Curiad 1-2 3 1 2 3 1 2-3 

Pennill 1 E leiaf B fwyaf/E B fwyaf/E E leiaf F#7 fwyaf B9 fwyaf B fwyaf 

Bar 13 14 15 16 

Curiad 1-3 1 2 3 1 2 1 2-3 

Pennill 2 G fwyaf A7 fwyaf D fwyaf B7 fwyaf E leiaf F#7 fwyaf  B9 fwyaf B fwyaf 

Bar 26 27 28 

Curiad 1-2 3 1 2 3 1-3 

Pennill 3 E leiaf B fwyaf/E B fwyaf/E E leiaf F#7 fwyaf B fwyaf 

Bar 34 35 36 37 

Curiad 1-2 3 1 2 3 1 2 1-2 3 

Pennill 4 G fwyaf G6/5 fwyaf G fwyaf B4/3 fwyaf B7 fwyaf E leiaf F#7 fwyaf E9 leiaf/B B7 fwyaf 

 
Tabl 4.2. Cordiau yng nghymal 2 a 3 ym mhob pennill yn ‘Cariad Cyntaf’. 
 

 
Gwead a Chyfeiliant 
 
Ar ddechrau’r trefniant, ceir gwead tenau gyda chyfeiliant piano a llais yn unig sy’n 

adlewyrchu naws ac ystyr bersonol y geiriau wrth i un bachgen siarad gyda’i gariad. Er fod y 

gwead yn denau yn gyffredinol ar ddechrau’r trefniant, ceir gwead trwchus i’r cyfeiliant cordiol 

agoriadol gan y piano gyda saith nodyn yn rhannu rhwng y ddwy law gydol rhan gyntaf y darn. 

Mae hyn hefyd yn adlewyrchu’r geiriau, oherwydd gellir dadlau fod trwch gwead y cyfeiliant 

piano yn adlewyrchu cyfoeth rhinweddau’r ferch a gyfeirir ati gan y bachgen yn yr alaw werin. 

Mae’r ffaith fod y gwead yn rhan y piano yn aros yn gyson yn rhoi cyfle i wrandäwr 

ganolbwyntio ar yr alaw a’r farddoniaeth, sy’n awgrymu mai symlrwydd oedd nod Williams 
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wrth lunio’r trefniant hwn. Cyflwynir haen ychwanegol at y gwead pan glywir y fiola ym 

mhennill dau (bar 19) sy’n peri i’r gwead fod yn fwy trwchus a gwrthbwyntiol gyda’r alaw yn 

y llais a’r gyfalaw gan y fiola yn plethu i’w gilydd. Fodd bynnag, o gofio fod rhannau’r llais 

a’r fiola’n annibynnol o’i gilydd, nid yw’r gwead yn drwchus iawn ar unrhyw adeg yn y 

trefniant.  

 

Mae annibyniaeth yn perthyn i ran y piano yn y trefniant hwn gan nad yw’n dyblu rhan y llais 

ar unrhyw adeg. Mae’r deunydd sy’n ymddangos yn yr interliwd (rhwng y penillion) yn 

seiliedig ar y tri bar gwreiddiol a gyfansoddwyd gan Grace Williams ond y tro hwn mae’r 

cyfeiliant yn parhau i aryneilio rhwng E fwyaf ac E leiaf yn hytrach na G fwyaf: 

 

Eng. 4.23: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 19-22), rhannau’r piano a’r fiola. 

 

Yr un deunydd yw’r hyn a geir yn y postliwd ar ddiwedd y darn (bar 40-44) sy’n rhoi’r argraff 

fod Williams yn cadw’r trefniant yn syml heb ymbellhau’n ormodol oddi wrth y deunydd 

gwreiddiol (nac ychwaith oddi wrth symlrwydd yr alaw werin). Nid yw’r adrannau unawdol 

(lleisiol) o fewn y cyfeiliant yn dwyn gormod o sylw i’r offerynnau cyfeiliol gan eu bod yn 

cyd-fynd â marc deinameg rhan y llais, sef mezzo piano. Mae’r defnydd o’r fiola a’r ddeuawd 

rhwng y ddau offeryn sy’n cyfeilio yn dangos sensitifrwydd at y geiriau a cheir awgrym fod 

Williams yn ceisio efelychu perthynas rhwng dau gariad yn ei defnydd o offeryniaeth. Nid yw 

rhan y fiola yn tynnu sylw oddi ar y geiriau ychwaith ond yn hytrach yn creu cyfalaw mewn 
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modd grefftus. Yn aml, gwelir y fiola’n symud tra bo’r llais yn aros yn llonydd gan greu effaith 

cwestiwn ac ateb: 

 

Eng. 4.24: ‘Cariad Cyntaf’ (barrau 23-26), rhannau’r llais a’r fiola. 

 

Y mae rhan y fiola’n efelychu rhan y llais ar amrywiol adegau, er enghraifft bar 24 lle gwelir 

y fiola’n efelychu cyfwng y trydydd lleiaf yn y llais ddau guriad yn ddiweddarach. Wrth i’r 

llais ganu nodyn uchaf yr alaw wreiddiol, b, ym mhenillion 1 a 3, mae’r fiola’n efelychu hyn, 

er enghraifft bar 25-26 lle pwysleisir y llywydd.  

 

Casgliadau 

Gellir casglu fod hwn yn drefniant sy’n amlygu parodrwydd Williams i ddatblygu ac addasu 

er budd y trefniant. Y mae hefyd yn dangos ei meistrolaeth o’r grefft o drefnu alawon gwerin 

ac yn profi fod modd rhoi gwedd newydd i alaw gyfarwydd heb amharu ar naws wreiddiol a 

gwerinol y gân.  Mae ei dewis o’r fiola hefyd yn arwydd o’i pharodrwydd i fentro – nid yw’r 

fiola yn offeryn y cysylltir â chanu gwerin gan amlaf, er fod ei chwaer, y ffidl, yn un sy’n 

perthyn i’r traddodiad.
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Pennod 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Three Traditional Ballads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘I wonder if you heard Peter Pears sing my English version of Lisa 
Lân in Music in Miniature this morning. I hope you didn’t ... it was 
disappointing – no charm, no lilt in the singing or in the playing’ 

(Grace Williams) 
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Three Traditional Ballads 
 
Yn y bennod hon, rhoddir sylw i Three Traditional Ballads sydd mewn tri symudiad ac wedi 

ei sgorio ar gyfer tenor, ffliwt, obo a phedwarawd llinynnol.1 Cyfansoddwyd y gwaith ar gyfer 

y tenor Peter Pears (1910–1986) ac Ensemble Harpsichord Llundain ar gyfer cyngerdd dan 

nawdd yr English Opera Group yn The Friends House, Llundain ar y 14eg o Dachwedd, 1950. 

Gweler rhaglen o’r perfformiad yn enghraifft 5.1: 

 

Eng. 5.1: Rhaglen y perfformiad cyntaf o’r Three Traditional Ballads (1950).2 

 
1 Gweler golygiad a chysodiad o’r gwaith hwn yng Nghyfrol 2 o’r astudiaeth hon. 
2 Cyfeirir at y gwaith fel ‘Three Traditional Welsh Ballads’ yn y rhaglen o’r perfformiad cyntaf. Fodd bynnag, 
gelwir y gwaith yn ‘Three Traditional Ballads’ ar y facsimile o’r llawysgrif wreiddiol. Daw’r rhaglen hon o 
gyflwyniad y facsimile o’r llawysgrif gwreiddiol a gedwir yn Archif Britten-Pears, Aldeburgh, 2-9400817. 
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Ceir tystiolaeth mewn gohebiaeth rhwng Grace Williams a Peter Pears nad oedd y 

gyfansoddwraig yn bresennol yn y perfformiad cyntaf o’r gwaith.3 Awgrymir hefyd mai dyma’r 

unig dro y perfformiwyd y cyfansoddiad hwn yn ei ffurf gyflawn. Mewn gohebiaeth rhwng 

Williams a’r cyfansoddwr Daniel Jones yn Nhachwedd 1950, sonnir am y bwriad i ddarlledu 

dau o’r symudiadau ar y rhaglen ‘Music in Miniature’ (BBC Home Service) yn ystod wythnos 

y Nadolig, 1950.4 Awgryma hyn fod y perfformiad o’r trefniannau yn Llundain wedi 

argyhoeddi rhywrai yn y Gorfforaeth Ddarlledu, o leiaf. 

 

Mae’r ddau symudiad cyntaf, ‘Sweet Primroses’ a ‘The Lass of Swansea Town’ yn alawon 

traddodiadol a recordiwyd gan Phil Tanner (1862–1950),5 a’r trydydd symudiad ‘Fair Lisa’ 

(Lisa Lân) yn un fersiwn o alaw werin a gofnodwyd mewn sawl ardal yng Nghymru.6 Mae’r 

geiriau ar gyfer y ddau symudiad cyntaf yn rhai traddodiadol a chyfieithiad Saesneg gan Grace 

Williams o ‘Lisa Lân’ a geir yn y symudiad clo. Er ei bod yn wybyddus mai ar gyfer Peter 

Pears y cyfansoddwyd y gwaith hwn, nid yw’r rhesymau dros ddewis yr alawon hyn yn glir. 

Mae’n bosib fod Williams wedi dewis dwy o alawon Phil Tanner yn dilyn ei farwolaeth ym 

mis Chwefror 1950 a’r sylw a roddwyd i’w waith pwysig fel canwr a hyrwyddwr alawon 

traddodiadol. Cedwir facsimile o lawysgrif y sgôr lawn yn ogystal â’r rhannau offerynnol yn 

Archif Britten-Pears, Aldeburgh.7 Amcangyfrifir fod y gwaith yn para oddeutu 9 munud o hyd. 

Ceir crynodeb o’r symudiadau yn nhabl 5.1:  

 

 
3 Archif Britten-Pears (PPA/WILLIAMS_G), Llythyr oddi wrth Grace Williams at Peters Pears, 18 Tachwedd 
1950. 
4 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Daniel Jones (AA1417), Llythyr oddi wrth Grace Williams at Daniel 
Jones, 18 Tachwedd 1950. 
5 Roedd Phil Tanner, canwr traddodiadol o Benrhyn Gŵyr, yn ffigwr blaenllaw yn poblogeiddio alawon 
traddodiadol o Loegr trwy berfformio a recordio’r alawon yn ystod ei yrfa. Perthynai alawon Phil Tanner i’r 
traddodiad Eingl-Gymreig o Benrhyn Gŵyr ac maent wedi eu mabwysiadu i’r waddol Gymreig er mai Seisnig 
yw ei tarddiad. 
6 Casglwyd yr alaw ‘Lisa Lân’ gan J. Lloyd Williams oddi wrth ei wraig. 
7 Archif Britten-Pears, Aldeburgh, 2-9400817 a 2-9400818. 
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Teitl y trefniant Cywair y trefniant Awdur y geiriau Tarddiad yr alaw 
1. Sweet Primroses A fwyaf Traddodiadol Alaw draddodiadol o 

Loegr 
2. The Lass of 

Swansea Town 
E leiaf Traddodiadol Alaw draddodiadol o 

Benrhyn Gŵyr 

3. Fair Lisa Eb fwyaf Cyfieithiad Saesneg gan 
Grace Williams 

Alaw werin o Ynys Môn 

 

Tabl 5.1: Cynnwys y Three Traditional Ballads gan Grace Williams. 

 

Ffurf 

Ceir ymdrech i grynhoi ffurf y tri symudiad fesul un yn nhablau 5.2, 5.3 a 5.4:  

1. Sweet Primroses  

Amsernod Nifer y barrau Nifer y penillion Alaw 

3/4 88 5 Rhennir alaw’r penillion yn 14 bar:  4 bar, 5 
bar (ailadrodd yr un 5 bar) 
 
Cyfwng: 9fed (e-f#’) 

Adrannau’r trefniant 

Bar 1-72 Bar 73-
21 

Bar 213-
222 

Bar 223-
36 

Bar 363-
372 

Bar 
373-51 

Bar 513-
572 

Bar 
573-71 

Bar 713-
722 

Bar 
723-86 

Bar 863-
88 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd 
1 

Pennill 
2 

Interliwd 
2 

Pennill 
3 

Interliwd 
3 

Pennill 
4 

Interliwd 
4 

Pennill 
5 

Postliwd 

 

2. The Lass of Swansea Town  

Amsernod Nifer y barrau Nifer y penillion Alaw 
4/4 75 4 7 cymal 2 far o hyd (yn fras) 

Pennill – 4 cymal 
Cytgan – 3 cymal 
 
Cyfwng: 10fed (e-g’) 

Adrannau’r trefniant 
Bar 1-3 Bar 4-

18 
Bar 19-21 Bar 22-

36 
Bar 37-39 Bar 40-

54 
Bar 55-57 Bar 58-

73 
Bar 74-75 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd 
1 

Pennill 
2 

Interliwd 
2 

Pennill 
3 

Interliwd 
3 

Pennill 
4 

Postliwd 
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3. Fair Lisa  

Amsernod Nifer y barrau Nifer y penillion Alaw 
5/8 55 4 4 cymal, 10 cwafer yng nghymal 1,2 a 

3, 11 cwafer yn y cymal olaf 
 
Cyfwng: 8fed (eb-eb’) 

Adrannau’r trefniant 
Bar 1-4 Bar 5-

13 
Bar 14-16 Bar 17-

25 
Bar 26-28 Bar 29-

37 
Bar 38-40 Bar 41-

49 
Bar 50-55 

Rhagarweiniad Pennill 
1 

Interliwd 
1 

Pennill 
2 

Interliwd 
2 

Pennill 
3 

Interliwd 
3 

Pennill 
4 

Postliwd 

 

Tablau 5.2, 5.3 a 5.4: Crynodeb o ffurf y tri symudiad. 

 

Gellir casglu fod ffurf a strwythur yr alawon yn adlewyrchu’r geiriau. Er enghraifft yn y 

symudiad agoriadol, ‘Sweet Primroses’ lle ceir dau gymeriad i’r stori, mae’r interliwd rhwng 

penillion 3 a 4 yn hwy na’r interliwdiau eraill. Gellir dadlau fod hyn oherwydd fod naws  

geiriau’r trydydd pennill yn drist ac er mwyn mynegi cydymdeimlad â’r ferch sy’n adrodd y 

stori yn y pennill, y mae Williams yn gosod y bennill yn y cywair lleddf. Golyga hyn fod angen 

i’r interliwd fod yn hwy er mwyn dychwelyd i’r tonydd (A fwyaf) erbyn y pennill olaf, pennill 

4.  

 

Alaw 

Yr hyn sy’n arwyddocaol am y gwaith hwn yw fod Williams wedi dehongli’r alawon mewn 

modd personol, greddfol ac nad yw wedi ychwanegu na byrhau’r alawon fel sy’n gyffredin yn 

ei threfniannau eraill o alawon traddodiadol. Mae’r gwaith hwn yn unigryw oherwydd fod 

Williams wedi nodi’r alawon yn ôl ei dehongliad hi ohonynt a’r geiriau. Trwy wrando ar 

recordiad Phil Tanner o’r ddwy alaw gyntaf8 y rhoddodd Williams nodau a rhythm yr alaw ar 

 
8 Phil Tanner, The Gower Reel / The Sweet Primroses. 1937. Record. Columbia. CA16055-1. Nid yw ffynhonnell 
recordiad ‘The Lass of Swansesa Town’ yn glir ond yn ôl gwefan Discogs recordiwyd yr alaw gan Tanner ym 
mis Tachwedd 1936 <https://www.discogs.com/release/15774813-Phil-Tanner-The-Gower-Nightingale>. 
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bapur a thrwy gyfieithu’r alaw olaf i’r Saesneg (am nad oedd Pears yn siarad Cymraeg, mae’n 

debyg) y penderfynodd osod yr alaw ‘Fair Lisa’ yn amsernod 5/8: ‘The traditional Welsh words 

have been translated into English, and that rather necessitated the changing of the original time-

signature, 3/4 to 5/8’.9 Golyga hyn fod y gyfansoddwraig wedi teimlo rhyddid i arbrofi wrth 

ddefnyddio’r ddwy alaw gyntaf o gofio mai ffynhonnell glywedol yn hytrach na ffynhonnell 

ysgrifenedig, gyhoeddedig oedd ganddi. Nododd hyn ar y llawysgrif sy’n cynnwys yr alawon 

yn ei llawysgrifen ei hun: ‘Folk songs from the Gower Peninsula as sung by Phil Tanner – 

noted by [Grace Williams]’.10 Er y byddai Williams, mae’n debyg, yn ymwybodol o 

ffynhonnell gyhoeddedig yr alaw ‘Lisa Lân’,11 gellir dadlau ei bod wedi ystyried y gwaith hwn 

fel cyfle i arbrofi a mynegi ei dewrder wrth ddehongli rhythm yr alaw yn ôl naturioldeb y 

geiriau: 

 

Eng. 5.2: ‘Lisa Lân’, Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru.12 

 
9 Nodwyd y geiriau hyn ar y rhan lleisiol o’r alaw ‘Fair Lisa’ a gedwir yn Archif Britten-Pears, Aldeburgh (2-
9400818). 
10 Archif Britten-Pears, Aldeburgh, 2-9400819 – ‘Folk Songs from the Gower Peninsula noted by Grace Williams’. 
11 Ceir sawl fersiwn gwahanol o ‘Lisa Lân’ yn amsernod 3/4. Gweler Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin 
Cymru, 1:70 (1909), 37-39.   
12 Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, 1:70 (1909), 37. 
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Eng. 5.3: Trefniant Grace Williams o ‘Fair Lisa’, alaw pennill 1.  

Mae’n bur debyg fod yr awydd hwn i arbrofi gyda’r alawon gwreiddiol yn deillio o gyd-destun 

y perfformiad. Roedd hwn yn gyfle i Williams arddangos ei dawn a’i gallu yn trefnu alawon 

gwerin ar gyfer unawdydd byd-enwog, ac nad oedd disgwyl iddi gadw’r arddull yn syml ar 

gyfer cynulleidfa o blant fel y rhan fwyaf o’i threfniannau. Yma, roedd ganddi rwydd hynt i 

ychwanegu her i’r perfformwyr yn ogystal â dangos ei gallu i greu trefniannau soffistigedig o 

alawon gwerin i gynulleidfa yn Llundain. 

 

Ym mhob un o’r symudiadau, gwelir fod yr alaw yn cael ei hail-adrodd ym mhob pennill. 

Gwelir felly fod Williams yn dehongli’r alawon mewn dull stroffig, er fod y cyfeiliannau’n 

amrywio o bennill i bennill. Ceir yr argraff mai trwy gadw’r alawon yn gyson drwy gydol y 

symudiad y mae hi’n glynu at y traddodiad o ganu gwerin yn y gwaith hwn, er nad yw’r 

cyfeiliannau’n ‘draddodiadol’ o gwbl.  

 

Caiff pwysigrwydd cyfalawon i’r gyfansoddwraig ei amlygu yn y gwaith hwn. Er enghraifft, 

yn ‘Fair Lisa’ egyr y trefniant gyda chyfalaw yn rhan y ffidl 1. Gellir dadlau fod y gyfalaw a’r 

offeryn yn adlewyrchu gwrthrych serch yr adroddwr yn y gerdd:  
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Eng. 5.4: ‘Fair Lisa’ (barrau 5-8). 
 

Mae pwysigrwydd cyfalawon i’r gyfansoddwraig yn amlwg yn y symudiad cyntaf, ‘Sweet 

Primroses’ yn ogystal. Ym mhennill 1, ceir nifer o gyfalawon yn erbyn y llais gan ffidl 1, ffliwt 

ac obo o far 7 ymlaen:  
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Eng. 5.5: ‘Sweet Primroses’ (barrau 5-11). 
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Rhythm 

Mae’r alaw gyntaf, ‘Sweet Primroses’, yn amrywio o ran amsernodau o 3/4 a 4/4 i 7/8 a 5/8. 

Wrth drafod hyn gyda Pears, dywedodd Williams:  

Yes, I knew No. 1 would be tricky – usually I detest lots of changes in the time signature 
– but I did feel it was half the charm of that particular tune + it was (more or less) the 
way old Phill Tanner sang it. But I wouldn’t have risked it if I hadn’t been certain of 
having front rank performers.13 

 
Yn y dyfyniad uchod gwelir ei bod hi’n cydnabod fod y newid mewn amsernod yn heriol ond 

ymddengys fod ganddi ffydd yng ngallu Pears a’r ensemble a ddisgrifiwyd ganddi fel ‘front 

rank performers’.14 Awgrymir hefyd fod y gwaith hwn wedi ei ysgrifennu gyda pherfformwyr 

penodol dan ystyriaeth. Y mae hi hefyd yn cyfeirio at y ffaith fod y newid mewn amsernod yn 

deillio o ddehongliad Phil Tanner o’r alaw. Gellir dadlau na fyddai Williams wedi arbrofi a 

newid amsernod i’r graddau y gwelir yma pe bai ganddi fersiwn ysgrifenedig fel ffynhonnell 

wreiddiol yr alaw.   

 

Ceir nifer o fotifau rhythmig sy’n ailymddangos drwy gydol y symudiad cyntaf er mwyn rhoi 

teimlad o undod i’r darn. Gellir dadlau fod hyn yn deillio o’r alaw ei hun wrth i’r ffigwr trydydd 

esgynnol (a rhythm herciog) godi sawl tro o fewn pennill fel a nodir yn enghraifft 5.6:  

 
13 Archif Britten-Pears, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Peters Pears, 18 Tachwedd 1950, 
(PPA/WILLIAMS_G). 
14 Ibid. 
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Eng. 5.6: Trefniant Grace Williams o ‘Sweet Primroses’, alaw’r penillion.  

 

 

Eng. 5.7: Motif a1, a2 ac a3 sy’n ymddangos ym mhenillion yr alaw ‘Sweet Primroses’. 

 

Mae enghraifft 5.7 yn ceisio crynhoi’r amrywiadau motifig a glywir yma (3 i gyd, sef a1, a2 ac 

a3). Gwelir fod y gyfansoddwraig wedi adnabod un o nodweddion rhythmig amlycaf yr alaw, 

sef y rhythm herciog, ac wedi ei efelychu’n union, mewn trawiau gwahanol ac mewn gwrthdro 

er mwyn ychwanegu diddordeb yn y rhannau cyfeiliol. Caiff rhythm herciog agoriadol yr alaw 

ei ddefnyddio gan bob offeryn cyfeiliol yn eu tro, er enghraifft gan y ‘cello a ffidl 2 fel dolen i 

gysylltu penillion 2 a 3 ym marrau 36-37:   

motif a1 motif a2 

motif a3 

motif a3 
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Eng. 5.8: ‘Sweet Primroses’ (barrau 35-38).  

 

Yn yr un enghraifft, defnyddia Williams yr un motif rhythmig mewn gwrthdro er mwyn 

efelychu’r llais yn rhan ffidl 1 ym mar 38.  

 

Yn ‘Sweet Primroses’, gwelir hi’n defnyddio trawsacen mewn dau fan o fewn alaw’r penillion, 

sef yn y barrau 5/8. Mae’r barrau hyn yn cyferbynnu â gweddill alaw’r pennill sy’n disgyn ar 

y prif guriadau. Y mae hefyd yn defnyddio trawsacen yn y rhannau offerynnol er mwyn 

cyferbynnu â’r alaw, er enghraifft rhan y ‘cello ym marrau 24-27: 

 

Eng. 5.9: ‘Sweet Primroses’ (barrau 24-27), rhan y ‘cello. 
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Mae rhythm trawsacennog yn ymddangos trwy gydol yr ail symudiad, ‘The Lass of Swansea 

Town’, yn ogystal, yn enwedig yn rhannau’r llinynnau. Ceir yr argraff fod hyn er mwyn 

cyferbynnu â’r alaw yn rhan y llais sy’n symud mewn cwaferau trwy gydol y penillion: 

 

Eng. 5.10: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 4-6), rhannau’r llais, ffliwt, obo, ffidl 1 a 
2. 
 
Gellir casglu fod amrywiaeth a chyferbyniad yn bwysig i’r gyfansoddwraig, yn enwedig wrth 

ysgrifennu ar gyfer llais a chyfuniad mwy o offerynnau.  

 

Yn yr ail drefniant, ‘The Lass of Swansea Town’, mae’r mydr yn aros yn gyson gydag 

amsernod 4/4 gydol y symudiad ac eithrio ambell far 2/4, megis ar ddiwedd cymalau, fel y 

gwelir yn enghraifft 5.11:  
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Eng. 5.11: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 10-12). 

 

Trwy osod ‘Lisa Lân’ mewn amsernod 5/8, mae’r patrwm 3+2 yn creu’r argraff o lifeiriant di-

dor ac yn osgoi bylchau di-angen ar ddiwedd cymalau. Mae’r symudiad hwn yn arwydd o 

ddealltwriaeth y gyfansoddwraig o osod alawon traddodiadol mewn rhythmau naturiol, gonest, 

a’i bod yn ceisio cadw at naws ac ysbryd y gwreiddiol.  

 

Harmoni a Chyweiredd 
 
Gellir dadlau fod y gwaith hwn yn fynegiant o awydd Williams i greu darn nad oedd yn gwbl 

donyddol. Mae pob symudiad yn unigryw o safbwynt harmonig, ond fel cyfanwaith gwelir fod 

hwn yn gyfansoddiad sy’n arddangos parodrwydd Williams i arbrofi a dangos ei gallu fel 

cyfansoddwraig. Mae modd dadlau fod cyd-destun y cyfansoddiad wedi galluogi iddi i 
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ddefnyddio harmoni mwy soffistigedig o gymharu’r gwaith â threfniannau syml o alawon 

gwerin i blant.  

 

Yn yr alaw gyntaf, ‘Sweet Primroses’, nid yw Williams yn cychwyn a gorffen y trefniant yn 

yr un cywair. Defnyddir y raddfa Aeolaidd ar F# yn y rhagarweiniad offerynnol cyn sefydlu’r 

cywair A fwyaf ym mar 6. Trwy ddefnyddio’r raddfa Aeolaidd (graddfa sy’n cynnwys nodyn 

lleddf ychwanegol i’r ‘minor scale’, sef seithfed nodyn y raddfa), llwyddodd i gyfleu’r tristwch 

a geir yn y gerdd o’r cychwyn cyntaf. Mae’r ffaith ei bod yn defnyddio modd ac nid cywair yn 

arwydd ei bod yn cydnabod hynafiaeth y traddodiad canu gwerin. Mae defnyddio moddoldeb 

ar ddechrau’r darn yn creu’r argraff benodol ein bod yn gwrando ar gerddoriaeth ‘gyn-

donyddol’ sy’n ddieithr i’r glust Glasurol Orllewinol:  

 

Eng. 5.12: ‘Sweet Primroses’ (barrau 1-4), rhan y cyfeiliant.  
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Ar ôl cyrraedd cywair y tonydd (A fwyaf), mae Williams yn penderfynu pwysleisio ac ail-

adrodd y llywydd (E) mewn wythfedau yn rhan y ffliwt, ffidl 1 a ffidl 2 ym marrau 6-8. Ceir 

yr argraff fod hyn er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd y llywydd mewn alawon traddodiadol o 

Gymru:  

 

Eng. 5.13: ‘Sweet Primroses’ (barrau 5-8).  

Y mae rhannau o’r ail alaw, ‘The Lass of Swansea Town’, yn seiliedig ar raddfa bentatonig, a 

‘Fair Lisa’ yn defnyddio graddfa Eb Micsolydaidd gyda’r Db (7fed meddalnod) yn nodwedd 

amlwg o’r alaw wreiddiol. Mae defnyddio graddfeydd moddawl cyflawn yn unigryw yn allbwn 

y gyfansoddwraig fel trefnydd alawon gwerin, er fod cyffyrddiadau moddawl yn ymddangos 

yn aml yn ei gwaith. 

 



 

 134 

Caiff pwysigrwydd defnyddio harmoni er mwyn ychwanegu lliw cerddorol i’r gyfansoddwraig 

ei amlygu yn y gwaith hwn. Defnyddia harmoni i bwrpas ac i ychwanegu lliw yn ôl yr hyn sy’n 

cael ei gyfleu yn y geiriau. Er enghraifft, yn y symudiad cyntaf (‘Sweet Primroses’), ceir yr 

argraff ei bod yn meddalu 7fed nodyn y raddfa (G) er mwyn darlunio’r cwestiwn sy’n 

adlewyrchu’r geiriau, ‘I said, “Fair maid, what makes you wonder, what is the cause of all your 

grief?’. Ceir enghraifft o beintio geiriau yma’n ogystal wrth i Williams ddefnyddio cord E leiaf 

ym mar 26 i gyd-fynd â’r gair ‘grief’: 

 

Eng. 5.14: ‘Sweet Primroses’ (barrau 22-26). 

Un nodwedd harmonig yn y gwaith hwn a welir mewn trefniannau eraill gan Williams sy’n 

dyddio o’r un cyfnod yw’r defnydd o amwysedd tonyddol. Yn yr ail alaw, ‘The Lass of 

Swansea Town’ (Symudiad 2), ceir amwysedd harmonig o’r cychwyn gyda chordiau yn 

aryneilio rhwng E fwyaf ac E leiaf. Yn ôl Rhiannon Mathias, roedd hoffter Williams o greu 
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amwysedd ynghylch y tonydd yn deillio o ddylanwad ei hathro, Vaughan Williams.15 Wrth 

gyfeirio at un o’i gweithiau mawr cynnar, Movement, ar gyfer Trwmped a Cherddorfa Siambr 

(1932), dywedodd Mathias: ‘Williams’s handling of the tonality in the piece is often elusive, 

an ambiguity enhanced by the alternation of major and minor thirds – a feature absorbed from 

the music of Vaughan Williams’.16 Caiff yr amwysedd hwn ei guddio i raddau gan y marc 

perfformio pizzicato a berthyn i’r llinynnau drwy gydol y rhagarweiniad:  

 

Eng. 5.15: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 1-3), rhannau ffidl 1 a 2, fiola a’r ‘cello. 
 
Gellir dadlau fod y penderfyniad i ychwanegu amwysedd tonyddol yn deillio o’r alaw ei hun 

wrth i’r 7fed nodyn yn y raddfa amrywio o fod yn D naturiol i fod yn D llonnod:  

 
15 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), t. 55. 
16 Ibid. 
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Eng. 5.16: Trefniant Grace Williams o ‘The Lass of Swansea Town’, alaw’r penillion. 

Un o’r nodweddion harmonig amlycaf a ddefnyddir gan Williams yn y gwaith hwn yw 

cromatyddiaeth, yn enwedig yn yr ail symudiad ‘The Lass of Swansea Town’. Defnyddir 

cromatyddiaeth yn harmoni’r symudiad hwn fel lliw cerddorol, rhywbeth a oedd ar adegau 

dethol yn bwysig ac arwyddocaol iawn iddi. Mae’r defnydd o gromatyddiaeth yn tyfu wrth i’r 

symudiad ddatblygu, fel y gwelir ym marrau 71-72 (eng. 5.17): 
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Eng. 5.17: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 71-72). 

Gwelir dau fath o gyffyrddiad cromatig yn y trefniant hwn, yn cynnwys y defnydd o raddfeydd 

cromatig sy’n esgyn a disgyn yn yr alawon a’r themâu (gweler bar 71 yn rhan yr obo a’r ffliwt; 

bar 71 rhan ffidl 2; bar 72 rhan ffidl 1 a ffidl 2). Ceir cyffyrddiad cromatig yn yr harmonïau a’r 

cordiau yn ogystal (er enghraifft bar 71, curiad 3 a bar 72, curiad 1 yn rhan y ‘cello). Gwelir 

felly fod y symudiad hwn yn cynnwys cyffyrddiadau cromatig fertigol (yn y cordiau) a 

llorweddol (yn yr alawon) sydd mor wahanol i’r trefniannau o alawon Cymreig a drafodwyd 

yn y penodau blaenorol. 

 

Mae’r defnydd helaeth o gromatyddiaeth yn codi’r cwestiwn beth yn union yw ei arwyddocâd 

o fewn cyd-destun ‘The Lass of Swansea Town’? Ar un olwg, mae’r defnydd o gromatyddiaeth 

yn adlewyrchu natur y geiriau wrth i’r adroddwr gyfarfod merch sy’n disgwyl i’w ‘bonny 

soldier dear’ ddychwelyd o Bermuda, lle y gorfodwyd iddo fynd a’i gadael wyth mlynedd 

ynghynt. Daw trobwynt sydyn yn y gerdd wrth i’r adroddwr ddatgan na fydd y ‘bonny soldier 
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dear’ yn dychwelyd am ei fod wedi’i ladd mewn brwydr. Gall y defnydd o gromatyddiaeth 

efelychu teimladau’r ferch (panig, tor-calon, tristwch, siomedigaeth a sioc) wrth iddi orfod 

derbyn y newyddion ysgytwol. Mae modd gweld hefyd sut y byddai’r rhediadau cromatig yn 

adlewyrchu’r bêl ganon a laddodd y milwr. Eto, roedd cyd-destun y perfformiad yn gyfle 

unigryw i Williams ddefnyddio technegau mwy ‘blaengar’, megis y raddfa gromatig, oherwydd 

ei bod yn ysgrifennu’r gerddoriaeth ar gyfer perfformiad o safon ac un a fyddai’n cael ei 

werthfawrogi gan gyd-gerddorion a chyfansoddwyr. Unwaith eto, gellir gweld fod cyd-destun 

y gwaith comisiwn wedi dylanwadu ar natur a chynnwys y trefniant am ei fod yn cyferbynnu’n 

amlwg â symlrwydd y trefniannau gwerin a luniwyd ganddi ar gyfer plant a phobl ifanc.  

 
Mae symudiadau cromatig yn nodwedd amlwg o’r trydydd trefniant, ‘Fair Lisa’, yn ogystal. 

Yn y gosodiad o’r alaw faled hon, clywir ffigwr cromatig 4 nodyn o hyd sy’n ail-ymddangos 

hwnt ac yma yn ystod y gwaith (er enghraifft rhan ffidl 1 ym marrau 13-14 a rhan y ffliwt ym 

marrau 15-16). Yn y rhagarweiniad, clywir y ffigwr am y tro cyntaf gan yr obo cyn i’r ffliwt 

ymuno wythfed yn uwch: 

 

Eng. 5.18: ‘Fair Lisa’ (barrau 1-4), rhannau’r ffliwt a’r obo. 

Gwelir fod y ffigwr yn ymddangos yn rhan y fiola yn interliwd 2 a cheir datblygiad ohono yn 

rhan yr obo o far 49 ymlaen sy’n arwydd fod y syniad harmonig yn parhau gydol y trefniant:  
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Eng. 5.19: ‘Fair Lisa’ (barrau 49-52), rhan yr obo. 

Yn rhagarweiniad yr alaw olaf, ‘Fair Lisa’, gwelir fod Williams yn ychwanegu nodau atodol 

i’w chordiau, er enghraifft 6ed (Bb) at gord vii wedi’i feddalu (Db) ar gwafer cyntaf bar 2 a 

chord Bb7 ar y pedwerydd cwafer:  

 

Eng. 5.20: ‘Fair Lisa’ (barrau 1-2), rhannau’r obo, ffidl 1 a 2, fiola a’r ‘cello. 
 
Y mae’n ychwanegu nodau atodol i gordiau yn y symudiad cyntaf (‘Sweet Primroses’) yn 

ogystal, er enghraifft cord V7 (E fwyaf) ym mar 15:  
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Eng. 5.21: ‘Sweet Primroses’ (barrau 15-16). 
 
 
 
Gwrthbwynt 
 
Mae’r symudiadau i gyd yn y gwaith hwn yn hynod wrthbwyntiol. O’r bar agoriadol, mae’r 

symudiad cyntaf, ‘Sweet Primroses’, yn llawn elfennau gwrthbwyntiol wrth i’r offerynnau daro 

i mewn ar wahanol adegau gan adleisio’i gilydd. Mae’r gwrthsymud a geir yn rhannau’r fiola 

a’r ‘cello hefyd yn ychwanegu diddordeb i’r gwead. Yn ystod y rhagarweiniad, gwelir deunydd 

dynwaredol rhwng ffidl 1, ffidl 2 a’r obo. Yn yr un modd, ceir cysylltiad rhwng y ‘cello a’r 

fiola gyda’r naill yn ateb gosodiad y llall: 
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Eng. 5.22: ‘Sweet Primroses’ (barrau 1-4), rhan y cyfeiliant. 
 
O edrych ar ragarweiniad yr ail symudiad, ‘The Lass of Swansea Town’, ceir yr argraff nad 

yw’r trefniant mor wrthbwyntiol â’r symudiad agoriadol. Serch hyn, gwelir fod y gwead yn 

mynd yn fwy trwchus wrth i’r trefniant ddatblygu. Ni cheir gwrthbwynt anffurfiol (dynwared 

rhwng lleisiau) yn offeryniaeth y trefniant hwn hyd nes y trydydd pennill pan fo’r offerynnau’n 

dechrau dynwared ei gilydd, er enghraifft barrau 43 ymlaen. Gwelir fod hyn yn parhau ym 

mhennill 4 yn ogystal wrth i’r geiriau ddarlunio’r ferch yn y stori’n syrthio ar ôl derbyn y  

newyddion dychrynllyd. Caiff hyn ei adlewyrchu drwy gyfrwng y trills a’r ffigyrau cromatig 

disgynnol sy’n ymddangos guriad ar wahân rhwng y ffliwt, obo a ffidl 1 (gweler eng. 5.23): 
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Eng. 5.23: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 57-59).  

Yma, y geiriau sy’n bennaf gyfrifol am ysgogi’r elfennau gwrthbwyntiol o’r trydydd pennill 

ymlaen. Gellir dadlau fod y cyfeiriad at y ‘bêl ganon’ wedi sbarduno Williams i ddefnyddio 

gwrthbwynt er mwyn creu cynnwrf a thyndra yn y gwead.  

 
Yn y symudiad olaf, ceir rhannau heriol i’w perfformio o ganlyniad i’r ysgrifennu 

gwrthbwyntiol. Er enghraifft ym marrau 17-20: 
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Eng. 5.24: ‘Fair Lisa’ (barrau 17-20). 

O gofio fod y symudiad hwn mewn amsernod 5/8, gellir dadlau na fyddai perfformio’r adran 

hon yn rhwydd oherwydd y taro i mewn amrywiol i’r offerynnau. Er hyn, roedd Williams yn 

ymwybodol o safon a gallu’r perfformwyr cyn ysgrifennu’r gwaith.  

 

Mae gwrthsymud yn nodwedd amlwg o’r gwrthbwynt ym mhob symudiad. Yn y trefniant olaf, 

‘Fair Lisa’, ceir sawl enghraifft o wrthsymud ym marrau 29-32, er enghraifft rhwng y llais a’r 

ffliwt ym mar 30 a 32, rhwng ffidl 1 a ffidl 2 ym mar 30 a rhwng y llais a ffidl 1 ym mar 31 

(gweler y rhannau wedi eu hamlygu yn enghraifft 5.25): 
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Eng. 5.25: ‘Fair Lisa’ (barrau 29-32). 

 
 
Gwead a chyfeiliant 
 
Mae’r cyfuniad o offerynnau a geir yn y gwaith hwn yn ddiddorol ac ar un wedd yn 

anghyffredin oherwydd gellir dadlau fod yr offeryniaeth yn cynnwys 4 offeryn trebl (ffliwt, 

obo, ffidl 1 a ffidl 2), yna’r tenor a’r fiola yn y canol o safbwynt traw a’r ‘cello fel yr unig 

offeryn bas. Gellir casglu fod Williams wedi ysgrifennu’n benodol ar gyfer yr offerynwyr a 

oedd yn cymryd rhan yn y cyngerdd hwn yn Llundain ac nad oedd y cyfuniad yn ddewis 

personol. Golyga’r cyfuniad offerynnol fod rhaid i Williams feddwl yn ofalus wrth ysgrifennu 

ar gyfer yr offerynnau, ac ar rai adegau gwelir fod yr ysgrifen ar gyfer ffidl 2, er enghraifft, yn 

gorwedd yn isel yng nghwmpawd yr offeryn er mwyn cael amrywiaeth traw o fewn y gwead.  
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Yn y trefniant cyntaf, ‘Sweet Primroses’, mae cyfraniad ffidl 1 a ffidl 2 cyn bwysiced â’i gilydd 

drwy gydol y symudiad wrth iddynt ymateb mewn deialog â’i gilydd fel deuawd gan gadw 

pellter ac agosáu mewn traw er mwyn amrywio’r gwead, er enghraifft barrau 12-15:  

 

 
Eng. 5.26: ‘Sweet Primroses’ (barrau 12-15), rhan ffidl 1 a 2. 

Mae deialogau offerynnol ac efelychu yn nodwedd amlwg o’r symudiad cyntaf yn ogystal. 

Defnyddir deunydd o’r rhagarweiniad offerynnol er mwyn uno penillion, er enghraifft yr 

interliwd rhwng penillion 1 a 2 (gweler y rhannau wedi eu hamlygu yn enghraifft 5.27):  

 

Eng. 5.27: ‘Sweet Primroses’ (barrau 20-23). 
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Yn yr un modd, ceir adlais o’r alaw a deialog offerynnol yn ‘Fair Lisa’, yn arbennig yn yr 

interliwd rhwng penillion 3 a 4 lle clywir ffidl 1, ffidl 2 a’r fiola’n adleisio cymal cyntaf yr 

alaw mewn efelychiant ym marrau 37-40 (gweler yr alawon wedi eu hamlygu yn enghraifft 

5.28):  

 

Eng. 5.28: ‘Fair Lisa (barrau 37-40).  

Ceir enghraifft o offerynnau yn cyfnewid deunydd yn ‘Fair Lisa’ yn ogystal, er enghraifft ym 

marrau 33-36, sy’n dangos fod Williams wedi meddwl am yr offeryniaeth fel cyfanwaith yn 

hytrach na llinellau unigol. Yma, gwelir fod yr un deunydd yn ymddangos yn rhan y ffliwt ym 

mar 34 a rhan ffidl 2 ym mar 36 gydag un gwahaniaeth, newid llon/lleddf (gweler y rhannau 

wedi eu hamlygu yn enghraifft 5.29):  
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Eng. 5.29: ‘Fair Lisa (barrau 33-36).  

Un ffordd o greu ac adeiladu tensiwn yn y symudiad cyntaf yw trwy gyfrwng dilyniant 

melodig, er enghraifft yn rhan yr obo ym marrau 28-31 (gweler enghraifft 5.30). Mae’r ffaith 

fod y patrymau yn dod yn agosach at ei gilydd hefyd yn ychwanegu at y tensiwn: 

 

Eng. 5.30: ‘Sweet Primroses’ (barrau 28-31), rhan yr obo. 
 
 
Yn rhan gyntaf ‘The Lass of Swansea Town’, gwelir fod rhan y fiola yn cyflawni swyddogaeth 

bwysig gydag alaw estynedig yn erbyn y llais. Mae’r nodau cynnal a geir yn rhan y fiola ym 

marrau 10-13 (gweler enghraifft 5.31) yn tanlinellu’r amwysedd harmonig rhwng y cywair 

mwyaf a’r lleiaf: 

 

Eng. 5.31: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 10-13), rhan y fiola. 
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Mae swyddogaeth y ‘cello yn yr ail symudiad yn gyson a chlir drwy gydol y trefniant gyda 

rhythmau syml yn cyfeirio a chynnal yr harmoni, er enghraifft ym marrau 40-42:  

 

Eng. 5.32: ‘The Lass of Swansea Town’ (barrau 40-42), rhan y ‘cello. 
 
Caiff y cyswllt rhwng rhan y llais a’r offerynnau ei amlygu wrth i’r offerynnau ymateb i’r llais 

yn aml yn ystod y tri symudiad. Er enghraifft, yn yr alaw gyntaf (‘Sweet Primroses’), gwelir 

fod yr ysgrifennu ar gyfer yr obo, ffidl 1 a ffidl 2 yn adlewyrchu tristwch y geiriau a phoen y 

ferch (barrau 39-41) trwy gyfrwng ffigyrau disgynnol wedi’u marcio gyda’r cyfarwyddyd, con 

tristezza: 

 

Eng. 5.33: ‘Sweet Primroses’ (barrau 39-41). 
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Ceir cyfeiliannau heriol ym mhob un o’r symudiadau mewn amrywiol ffyrdd. Yn y trydydd 

symudiad (‘Fair Lisa’), un o’r heriau mwyaf yn y cyfeiliant yw’r nodiant ar gyfer y fiola a’r 

‘cello yn y rhagarweiniad wrth iddo gynnwys tagiadau triphlyg a deublyg. Byddai hyn yn her 

hyd yn oed i berfformwyr o’r radd uchaf sy’n tanlinellu’r ffaith fod hwn yn waith uchelgeisiol 

gan Williams:  

 

Eng. 5.34: ‘Fair Lisa’ (barrau 1-4), rhan y fiola a’r ‘cello. 

Mae gwead y trydydd symudiad (‘Lisa Lân’), mewn mannau yn ymdebygu i wead ail symudiad 

Concerto for Double String Orchestra (1939) gan Michael Tippett17 (1905–1998) wrth i’r ddau 

deulu offerynnol (y chwythbrennau a’r llinynnau) ateb ei gilydd mewn deialog gerddorol, er 

enghraifft ym marrau 41-44. Tebygrwydd arall rhwng y gweithiau hyn yw’r ffaith fod Tippett 

yn gosod adlais o’r alaw werin Albanaidd, ‘Ca’ the yowes’ ar gyfer unawd ffidl ac yn 

ychwanegu anghyseinedd rhwng yr alaw a’r cyfeiliant, sy’n ymdebygu i’r gwrthdaro a geir yn 

y gau berthynas rhwng Db yn yr alaw a’r D naturiol yn rhan y ‘cello yn ‘Fair Lisa’, bar 44 

(gweler enghraifft 5.35):  

 
17 Roedd Michael Tippett hefyd yn astudio cyfansoddi yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain yn ystod y 1920au.  
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 Eng. 5.35: ‘Fair Lisa’ (barrau 41-44). 

 

Casgliadau 
 
Mae hwn yn waith arwyddocaol yn allbwn Williams fel cyfansoddwraig a threfnydd alawon 

gwerin oherwydd ei fod yn arddangos ei hawydd a’i gallu i arbrofi ar sail cyd-destun y 

perfformiad. Ceir yr awgrym ei bod yn teimlo rhyw gyfrifoldeb i greu argraff dda ar y 

perfformwyr a’r gwrandawyr yn Llundain am ei bod yn cael ei barnu yn ystod y cyfnod hwn 

am lunio gweithiau ‘syml’ ers iddi gael ei chysylltu’n bennaf â’r Fantasia on Welsh Nursery 

Tunes (1940). Rhaid ei bod wedi ystyried y cyfle hwn i ysgrifennu’r gwaith ar gyfer Peter Pears 

a’r offerynwyr yn fraint a bod y cyfansoddiad wedi codi ei phroffil fel cyfansoddwraig. Wrth 

sôn am y gwaith gyda’r cyfansoddwr Daniel Jones, dywedodd:  
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I did some traditional Welsh ballads arrangements (Fl[ute] – Ob[oe]. [and] Str[ing]. 
[Quartet]) for Peter Pears’ recital in London last week [and] the last one was encored! 
– so now he’s doing two of them in Music in Miniature in Christmas Week. Sometimes 
I could tear to tatters this folk song mesh I’ve got entangled in. I do long to do other 
things – but just can’t afford to: except for a month or so each year. If I go hungry I get 
very ill.18 

 
Mae’r cyfeiriad at y ‘folk song mesh I’ve got entangled in’ yn arwydd o rwystredigaeth 

Williams fod trefnu alawon gwerin wedi cael blaenoriaeth dros lunio cyfansoddiadau 

gwreiddiol yn ystod y cyfnod. Ni cheir cofnod o unrhyw gyfansoddiadau gwreiddiol ar gyfer 

y neuadd gyngerdd gan Williams rhwng 1945–49. Roedd y cyfnod hwn yn bennaf yn gyfnod 

o gyfansoddi gweithiau ar gyfer y radio a threfniannau o alawon gwerin ar gyfer Rhanbarth 

Gymreig y BBC yn unig.19 Gellir dadlau fod hyn wedi bod yn sail iddi geisio dangos i 

gynulleidfaoedd a beirniaid ei dydd ei bod yn parhau i allu cyfansoddi gweithiau dyfeisgar, 

safonol a hynny er bod y gwaith hwn yn seiliedig ar alawon traddodiadol. Yn ôl Graeme 

Cotterill: 

This enforced return to work as an arranger was a source of considerable frustration not 
merely because it left her insufficient time for original composition but because both 
the quantity and quality of the scores produced had the potential to impact upon her 
reputation as a composer. The higher the profile of the concert in which one of her 
arrangements was performed, the more she felt that it brought a gradual re-alignment 
of public and critical opinion concerning stylistic limitation.20  

 
Mae rhai o elfennau mwyaf llwyddiannus y gwaith yn cynnwys ei dealltwriaeth o osod alawon 

traddodiadol mewn rhythmau naturiol yn ogystal â’i defnydd craff a gofalus o harmoni er 

mwyn ychwanegu lliw a diddordeb cerddorol. Mae wedi llwyddo i drosi tair alaw 

draddodiadol, ddigyfeiliant i fod yn dri threfniant o gerddoriaeth siambr o’r safon uchaf ar 

gyfer y neuadd gyngerdd. 

 

 
18 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Daniel Jones (AA1417), Llythyr oddi wrth Grace Williams at Daniel 
Jones, 18 Tachwedd 1950.  
19 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2012), t. 82. 
20 Ibid., tt. 82-83. 
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Pennod 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gweithiau Corawl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Fortunately, they [Welsh folk songs] were collected in time – and 
published, and they’ve been a constant source of inspiration to most 

Welsh composers of this century’ 
(Grace Williams) 
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Rhagarweiniad 
 
Yn ystod y penodau blaenorol, edrychwyd ar enghreifftiau o drefniannau gwerin Grace 

Williams ar gyfer llais unawdol neu ddeuawd i gyfeiliant piano, telyn neu ensemble fechan. 

Yn y bennod hon, edrychir ar genre arall oddi fewn i’r maes hwn, sef trefniannau gwerin corawl 

Williams. O gofio am brofiad Williams wrth ymwneud â chorau ei thad pan oedd yn blentyn, 

nid yw’n syndod fod dros hanner o’i holl drefniannau lleisiol o alawon traddodiadol yn 

osodiadau corawl. Roedd y mwyafrif o’r rhain yn osodiadau ar gyfer corws unsain a cherddorfa 

ar gyfer rhaglenni’r BBC.1 Ar gyfer cyfuniad o’r math hwn, mae’n debyg mai yn y cyfeiliant 

offerynnol y byddai ffocws Williams er mwyn ennyn diddordeb yn y trefniant. Mewn 

gosodiadau corawl ar gyfer cyfuniad o leisiau digyfeiliant (SATB neu SSA) y daw dawn a 

dealltwriaeth Williams o leisiau i’r amlwg.  

 

Er mwyn craffu ymhellach ar feistrolaeth Williams o’r cyfrwng lleisiol, edrychir ar dri 

threfniant corawl o alawon gwerin Cymreig cyhoeddedig. Cyfansoddwyd y trefniannau hyn 

rhwng 1958–60 (fel y gwelir yn nhabl 6.1), sef y cyfnod yn dilyn cwblhau un o gyfansoddiadau 

mwyaf dyfeisgar Williams, Penillion yn 1955. 

 

Teitl y trefniant Cywair y 
trefniant 

Lleisiau y 
bwriadwyd ar 

gyfer y trefniant 

Dyddiad cyhoeddi Hyd mewn 
barrau 

1. The Gentle 
Dove 

F fwyaf Unsain 1958 45 

2. Hela Llwynog G leiaf SATB 1959 62 

3. Dacw 
’Nghariad i 
Lawr yn y 
Berllan 

G leiaf SSA 1960 60 

 
Tabl. 6.1: Gwybodaeth am y gweithiau corawl gan Grace Williams. 
 

 
1 Gweler atodiad y gyfrol hon am restr o holl drefniannau lleisiol Grace Williams. 
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The Gentle Dove   
 
Yn yr adran hon rhoddir sylw i drefniant Grace Williams o’r alaw ‘The Gentle Dove’ (Y ’Deryn 

Pur) ar gyfer lleisiau unsain a chyfeiliant piano. Cyhoeddwyd yr alaw am y tro cyntaf yng 

nghasgliad Maria Jane Williams, Ancient National Airs of Gwent and Morganwg (1844): 

 
 

Eng. 6.1: ‘Y ’Deryn Pur’, Ancient National Airs of Gwent and Morgannwg. 
 
Cyhoeddwyd trefniant Grace Williams o’r alaw gan Wasg Prifysgol Rhydychen yn 1958. 

Cyfieithiad Saesneg o’r geiriau gan Williams ei hun a geir yn y fersiwn cyhoeddedig. Golyga 

hyn fod y cyhoeddiad hwn yn arddangos ei dawn fel bardd a chyfieithydd yn ogystal â 

threfnydd alawon gwerin a bod ganddi’r gallu i ddarparu cyfieithiadau hefyd, pe bai rhaid. 

Cân llatai a geir yma lle mae’r aderyn pur yn negesydd serch. 
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Ffurf 
 
Mae tabl 6.2 yn crynhoi ffurf y trefniant:  
 

Adran Barrau Cywair 
Rhagarweiniad (offerynnol) 1-2 F fwyaf 
Pennill 1 3-22 F fwyaf 
Interliwd  23 F fwyaf 
Pennill 2 24-43 F fwyaf 
Postliwd 44-45 F fwyaf 

 
Tabl 6.2: Ffurf trefniant Grace Williams o ‘The Gentle Dove’. 
 
Mae hwn yn drefniant cymharol fyr gan gynnwys 45 bar yn unig. Dau bennill sydd i’r trefniant, 

ynghyd â rhagarweiniad, interliwd a phostliwd byr. Golyga hyn ei fod yn drefniant syml o ran 

ffurf. Egyr ‘The Gentle Dove’ gyda chord o F fwyaf wedi ei ailadrodd dair gwaith cyn i’r 

lleisiau ddod i mewn ar gwafer olaf bar 2 (gweler enghraifft 6.2, isod). Awgryma hyn nad oedd 

Williams eisiau rhoi llawer o sylw i’r piano ac mai prif swyddogaeth y tri chord yw sefydlu’r 

cywair F fwyaf. Dychwela’r trefniant at yr un tri chord ar gyfer y postliwd byr sydd i’w glywed 

ar ddiwedd y gwaith, gan greu undod i’r darn. Mae’r gerddoriaeth yn rhan y llais yn ailadrodd 

yn union yn y penillion er nad yw cordiau’r piano yn dilyn yr un harmoni yng nghyfeiliant yr 

ail bennill.  

 

Eng. 6.2: ‘The Gentle Dove’ (barrau 1-4), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 
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Eng. 6.3: ‘The Gentle Dove’ (barrau 21-25), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

 

Alaw 

Mae’r trefniant hwn yn arddangos gallu Williams i fod yn gynnil yn ei hymdriniaeth o alawon 

traddodiadol. Mae’r ffaith ei bod wedi gosod y trefniant i leisiau unsain yn arwydd o’i 

pharodrwydd i lynu at symlrwydd a hyfrydwch yr alaw wreiddiol. Gellir dadlau hefyd fod 

Williams wedi rhoi ystyriaeth i’r naws bersonol sy’n perthyn i’r geiriau (‘y carwr’ sengl) cyn 

dod i’r casgliad mai lleisiau unsain fyddai’n gweddu orau ar gyfer cyfleu’r stori. Caiff geiriau’r 

alaw eu hadrodd o safbwynt y bachgen sy’n siarad gyda’r golomen ac yn erfyn arni i fynd at 

wrthrych ei serch (sef, y ferch) i ddatgan cymaint y mae’n ei charu. Mae’n werth egluro nad 

oes geiriau Cymraeg wedi eu cynnwys yn nhrefniant Grace Williams. Trwy gyfieithu’r geiriau 

i’r Saesneg a chyhoeddi’r gwaith y tu hwnt i Gymru ar gyfer marchnad ddi-Gymreig, gellir 

dadlau fod Williams wedi chwarae rôl bwysig yn poblogeiddio alawon Cymreig. Nid yw wedi 

ychwanegu at hyd yr alaw fel sy’n gyffredin yn rhai o’i threfniannau o alawon gwerin ond yn 

hytrach wedi cadw at hyd a strwythur gwreiddiol yr alaw.  

 

Ceir yma alaw sy’n eang ei chyfwng wrth iddi gwmpasu cyfwng y 10fed (d’-f’’). Golyga hyn 

fod Williams, o bosibl, wedi ystyried fod hon yn alaw ddigon heriol i’w chanu’n unsain dan 

reolaeth ac nad oedd angen ychwanegu lleisiau eraill ar gyfer y trefniant. Ceir cymysgedd o 
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gymalau quodrapodig (4 bar o hyd) a biopodig (2 far o hyd) yn yr alaw. Patrwm tonnog sydd 

iddi ac mae’n codi a gostwng yn raddol er mwyn efelychu symudiadau gosgeiddig yr aderyn 

wrth hedfan. Ar y cyfan, mae’r geiriau wedi eu gosod yn sillafog ond ceir llithriadau ar ambell 

air, er enghraifft ‘swift’ a ‘relief’ ym mar 17 (gweler enghraifft 6.4): 

 

Eng. 6.4: ‘The Gentle Dove’ (bar 17), alaw’r lleisiau. 

 
 
Amsernod a Rhythm 
 
O’i gymharu â nifer o drefniannau gwerin Grace Williams, gwelir fod ‘The Gentle Dove’ yn 

un o’r ychydig rai sy’n glynu at yr un amsernod (6/8) drwy gydol y gwaith. Dyma enghraifft 

arall o’r gyfansoddwraig yn cadw at symlrwydd yr alaw heb darfu ar ei hyfrydwch na’i 

naturioldeb.  

 

Mae rhan gyntaf y cymalau yn yr alaw hon yn defnyddio rhythm ‘trochaig’ (crosiet-cwafer). 

Gwelir fod y pwyslais yn newid tuag at ddiwedd cymalau (er enghraifft barrau 9-10) lle ceir 

rhythm ‘iambig’ sy’n gorfodi’r newid acen o cryf-gwan i gwan-cryf ar eiriau deusill neu fwy, 

er enghraifft yn yr ail gymal ym mhennill 1 (gweler enghraifft 6.5):  

 

Eng. 6.5: ‘The Gentle Dove’ (barrau 9-10), alaw’r lleisiau. 
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Ar y cyfan, gwelir fod Williams wedi cadw at y geiriau deusill ar ddiwedd cymalau wrth 

gyfieithu’r alaw, ond ceir rhai enghreifftiau lle y gosododd ddau air gwahanol ar ddiwedd 

cymal, er enghraifft bar 27 (gweler enghraifft 6.6):  

 

Eng. 6.6: ‘The Gentle Dove’ (barrau 26-27), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

Mae rhythm y cyfeiliant piano yn y trefniant hwn yn gyson gan iddo gynnwys cwaferau, 

crosiedau a chwaferau herciog yn unig o’r cychwyn hyd nes y bar olaf. Ceir awgrym fod 

Williams wedi sicrhau cyfeiliant syml fel nad yw’n dwyn sylw oddi wrth yr alaw werin. Yn 

nifer o’r barrau, gwelir fod rhythm y cyfeiliant a’r llais yn cyd-symud bron yn union, er 

enghraifft bar 34-35 (gweler enghraifft 6.7):  

 

Eng. 6.7: ‘The Gentle Dove’ (barrau 34-35), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 
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Er fod rhythm herciog yn ymddangos yn aml yn rhan y llais, gwelir fod Williams wedi gwneud 

y penderfyniad o beidio â chynnwys rhythm dotiog yn y cyfeiliant. Gellir dadlau mai 

swyddogaeth y cyfeiliant yn y trefniant hwn yw i gadw’r rhythm 6/8 i lifo drwy gydol y gwaith.  

 

Nid yw’r anacrwsis a geir yn rhan y llais ar ddechrau cymal 1 a 2 yn cael ei ddyblu yn y 

cyfeiliant, ond pan fo cymalau’r llais yn cychwyn ar y prif guriadau yn ddiweddarach yn y 

pennill, mae Williams yn ychwanegu anacrwsis yn rhan y piano (gweler y cwaferau wedi eu 

hamlygu yn enghraifft 6.8). Effaith hyn yw osgoi’r seibiant a’r tawelwch neu ddiffyg nodau a 

geir yn rhan y lleisiau. Dyma enghraifft o’r gyfansoddwraig yn efelychu nodweddion rhythmig 

o’r alaw leisiol yn y cyfeiliant gan barhau i gynnal llif y gerddoriaeth:  

 

Eng. 6.8: ‘The Gentle Dove’ (barrau 9-12), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

 

Mewn ambell achos, er enghraifft bar 42, mae Williams yn camosod geiriau wrth i’r gair 

dibwys ‘that’ ddisgyn ar un o brif guriadau’r bar:  

 



 

 160 

 

Eng. 6.9: ‘The Gentle Dove’ (bar 42), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

Er ei bod yn cadw at rhythm gwreiddiol yr alaw yn yr enghraifft uchod, gellir dadlau y byddai 

addasu ychydig ar yr alaw wedi bod o gymorth wrth ddehongli’r farddoniaeth yn fwy naturiol: 

 

Eng. 6.10: Awgrym ar gyfer rhythm bar 42-43, alaw’r lleisiau. 

 

Harmoni 
 
Yn y trefniant hwn, mae Williams yn cadw at gyweirnod F fwyaf drwy gydol y darn. Mae hyn 

eto yn fodd o gadw at symlrwydd yr alaw heb arbrofi’n ormodol gyda chyweiriau er mwyn 

ychwanegu diddordeb neu liw fel sy’n nodweddiadol o’i harddull.  

 

Er fod yr alaw yn ailadrodd yn union rhwng penillion un a dau, gwelir fod Williams yn 

gwahaniaethu rhwng y penillion trwy gyfrwng yr harmoni. Yn nhablau 6.3 a 6.4, ceir crynodeb 

o’r cordiau a ddefnyddir ganddi fesul cymal ym mhenillion un a dau:  
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Pennill 1: Cymal Rhif bar a chordiau 

1 3 4 5 6 
F Gm6, C F Dm6/4 Bb C7 F F 

2 7 8 9 10 
F Bb, 

C 
F F6 Bb 

(Gm) 
C7 F F 

3 11 12 
F6/4 F C7/F F 

4 13 14 
F6/4 Dm Bb F6 

5 15 16 17 18 
C7 F6/4 C7 F6/4 Bb6/4 F F6 C 

6 19 20 21 22 
Bb F6 C7 Dm Bb 

(Gm) 
C7 F F 

 
Tabl 6.3: Cordiau fesul cymal ym mhennill 1 ‘The Gentle Dove’. 
 
 

Pennill 2: Cymal Rhif bar a chordiau 

1 24 25 26 27 
Gm6 F6/4 Gm F6/4 Gm/F C7/F F F 

2 28 29 30 31 
Bb F6/4 Bb F6/4 Bb6/4 C7/F F F 

3 32 33 
Dm/F F6 C7 F 

4 34 35 
F Dm Bb Dm6/4 

5 36 37 38 39 
Bb/G Dm Bb/G Dm Bb Dm6 Dm A 

6 40 41 42 43 
Bb F6 C7 F7 Bb C7 F F 

 
Tabl 6.4: Cordiau fesul cymal ym mhennill 2 ‘The Gentle Dove’. 
 
 

O gofio am ddiddordeb Williams wrth feddwl am gordiau’n ddisgrifiadol, ceir awgrym mewn 

nodyn a geir ar y sgôr fod y gyfansoddwraig yn ffafrio’r trefniant yn nghyweirnod F# fwyaf: 

‘the key of F sharp is recommended for those for whom it is not too high’.2 Er hyn, mae’n 

amlwg ei bod wedi ystyried y perfformwyr cyn gosod y gwaith yn F fwyaf gan gadw mewn 

cof y byddai f#’’ o bosibl yn rhy uchel ac yn heriol i’r mwyafrif o gantorion mewn côr. Gellir 

 
2 Grace Williams, The Gentle Dove (Oxford: Oxford University Press, 1958). Mewn llythyr at Enid Parry 
cyfeiriodd Williams at y cywair F fwyaf fel ‘cold F major’.  
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dadlau hefyd fod perfformiad safonol o’r trefniant yn bwysicach na hoffter personol o gywair 

penodol i’r gyfansoddwraig.  

 

Gwelir hoffter Williams o ychwanegu 7fed ar ôl cordiau fel nodyn camu yn y trefniant hwn. 

Er enghraifft bar 9:  

 

 

 

 

 

Eng. 6.11: ‘The Gentle Dove’ (barrau 9-10), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

 
Ceir rhai cordiau annisgwyl yn y gwaith, er enghraifft cord F7 (yn hytrach na chord vi) ym mar 

41. Cord arall sy’n ychwanegu lliw i’r ail bennill yw A fwyaf ym mar 39. Gellir dadlau mai 

bwriad symud y gerddoriaeth i’r ochr ‘llon’ (sharp) trwy gyfrwng y C# yn y cord yw 

adlewyrchu gobaith adroddwr y gerdd ei fod am ennill serch y ferch. Nid yw symud i A fwyaf 

am gyfnod byr yn syndod o gofio am hoffter Williams o symud i gyweirnod y meidon (gweler 

enghraifft 6.12): 

  

Eng. 6.12: ‘The Gentle Dove’ (barrau 38-39), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 
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Gwead a Chyfeiliant 
 
Mae’r gwead yn y trefniant hwn yn aros yn gyson drwy gydol y darn a’r syniad o alaw a 

chyfeiliant fel elfennau ar wahân yn bodoli o’r dechrau i’r diwedd. Golyga hyn nad yw rhan y 

piano’n gor-lywodraethu dros ran y llais nac yn dyblu’r alaw ar unrhyw adeg. Mae’r ffaith fod 

gwead y cyfeiliant yn aros yn gyson yn golygu fod y gwrandäwr yn medru rhoi ei sylw i’r 

geiriau a’r farddoniaeth a cheir awgrym fod hyn yn un o flaenoriaethau’r gyfansoddwraig. 

Mae’r cordiau (sy’n cynnwys cyfanswm o chwech neu saith o nodau gan amlaf) a geir yn rhan 

y piano o gychwyn y trefniant yn peri i wead y cyfeiliant fod yn drwchus o gymharu â’r llinell 

unsain yn rhan y llais. Golyga hyn fod hwn yn gychwyn pendant, cryf a llawn i’r trefniant sy’n 

adlewyrchu gobaith y bachgen o ennill serch ac edmygedd y ferch. Gellir dadlau fod Williams 

yn teimlo rheidrwydd i wneud hyn er mwyn rhoi cynhaliaeth i’r alaw sy’n gorwedd yn uchel 

yng nghwmpawd y lleisiau (gweler enghraifft 6.13): 

 

Eng. 6.13: ‘The Gentle Dove’ (barrau 1-4), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

 

Ceir dilyniant yn rhan y piano ym marrau 32-35 sy’n arwydd fod Williams wedi meddwl am 

gyfalawon yn annibynnol o alaw’r llais ac wedi eu hymgorffori yn rhan y cyfeiliant. Mae’r 

symud gwrthgyferbyniol yma’n ychwanegu diddordeb wrth i’r dilyniant esgyn yn y cyfeiliant 

tra bo’r llais yn disgyn (gweler y rhannau wedi eu hamlygu yn enghraifft 6.14):  
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Eng. 6.14: ‘The Gentle Dove’ (barrau 30-37), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

 
Mae’r amrediad yng nghwmpawd y cyfeiliant yn eang a cheir yr argraff fod Williams wedi 

defnyddio nodau isel yn bwrpasol er mwyn ychwanegu dyfnder i’r gwead.  

 

Mae’r cyfarwyddiadau perfformio a geir ar y sgôr eto’n awgrymu mai’r alaw sydd bwysicaf i 

Williams. Egyr rhan y cyfeiliant gyda chyfarwyddyd mezzo forte ond pan ddaw’r llais i mewn 

ar gwafer olaf bar 2 gyda marc mezzo forte, mae’r marc deinameg yn rhan y piano’n gostwng 

i mezzo piano. Nid yw’r cyfeiliant wedi’i farcio’n uwch na’r llais ar unrhyw adeg yn ystod y 

trefniant hwn.  

 

Defnyddia’r gyfansoddwraig y cyfeiliant fel dolen gyswllt rhwng cymalau sy’n ailadrodd yn 

ystod y penillion, megis cymal 1 a 2. Yn ail gymal pennill un gwelir fod Williams yn amrywio 

gwrthdro’r cordiau yn llaw dde rhan y piano sy’n achosi i’r gyfalaw fod yn wahanol ar gyfer 

yr ail gymal, er enghraifft ym mar 7-8 (gweler enghraifft 6.15): 

disgyn 

esgyn 
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Eng. 6.15: ‘The Gentle Dove’ (barrau 5-8), cyfeiliant piano ac alaw’r lleisiau. 

 
 
Hela Llwynog 
 
Yn wahanol i ‘The Gentle Dove’, gosodiad digyfeiliant ar gyfer lleisiau SATB yw ‘Hela 

Llwynog’. Nid yw’r cymhelliant dros lunio’r trefniant yn hysbys ond fe’i cyhoeddwyd gan 

Wasg Prifysgol Cymru gyda chymorth y Cyngor Cerdd Cenedlaethol (The University Council 

of Music) yn 1959. Cyhoeddwyd y gwaith hefyd yn rhifyn 136 o’r cylchgrawn Y Cerddor 

(gweler enghraift 6.16). 

 

Daw’r alaw yn wreiddiol o ail gasgliad Ruth Herbert Lewis o alawon gwerin Cymreig a 

gyhoeddwyd yn 1934 mewn trefniant gan Morfydd Llwyn Owen:3 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
3 Ruth Herbert Lewis, Second Collection of Welsh Folk-Songs Collected by Lady Herbert Lewis (Wrexham: 
Hughes & Son, 1934). 
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Eng. 6.16: ‘Hela Llwynog’ allan o’r Second Collection of Welsh Folk-Songs. 
 
Yn rhagair y cyhoeddiad hwn o alawon gwerin, nodir mai yn 1913 y casglwyd yr alaw ac mai 

gan y gof yn Llansannan y canwyd ‘Hela Llwynog’.4 Ceir saith o alawon yn y casgliad cyfan 

 
4 Ruth Herbert Lewis, Second Collection of Welsh Folk-Songs Collected by Lady Herbert Lewis (Wrexham: 
Hughes & Son, 1934). 
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sy’n cynnwys cyfeiliannau gan Morfydd Llwyn Owen, ond dim ond un ohonynt a osodwyd 

gan Grace Williams. O gofio am y ddadl hawlfraint a godwyd gan Ruth Herbert Lewis yn 

nyddiau cynnar Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, mae’n syndod na cheir cyfeiriad o unrhyw 

fath at Lewis fel yr un a gasglodd yr alaw yn nhrefniant cyhoeddedig Williams.  

 

Ffurf 
 
Crynhoir ffurf gyffredinol y trefniant yn nhabl 6.5:  
 

Adran Barrau Cywair 
Adran A/Pennill 1 1-20 G leiaf 
Adran B/Pennill 2 21-42 G leiaf 
Adran A1/Pennill 3 43-62 G leiaf 

 
Tabl 6.5: Ffurf trefniant Grace Williams o ‘Hela Llwynog’. 

Gellir dadlau fod y trefniant hwn ar ffurf syml oherwydd ei fod yn drefniant digyfeiliant ac o’r 

herwydd ni cheir rhagarweiniad, diweddglo nac interliwd offerynnol ynddo. Gellir disgrifio’r 

ffurf fel un teiran, ABA1. Ceir tebygrwydd yn y gwead ym mhenillion 1 a 3 tra bod gwead yr 

ail bennill yn fwy gwrthbwyntiol. Y mae hefyd yn bennill hirach o ddau far.  

 

Alaw 

Yn wahanol i ‘The Gentle Dove’, gwelir yma fod Williams yn defnyddio ffynhonnell wreiddiol 

yr alaw fel sail yn unig a’i bod wedi addasu cryn dipyn ar yr alaw yn ogystal â’r geiriau ar 

gyfer y trefniant cyhoeddedig hwn. Cofir amdani fel cyfansoddwraig a oedd yn barod i ymestyn 

hyd alawon gwerin ar gyfer eu defnyddio mewn trefniannau. Nid yw’r trefniant hwn yn eithriad 

wrth i Williams ymestyn hyd yr alaw wreiddiol o fod yn 6 bar o hyd mewn 4/4 i 20 bar mewn 

2/4 ym mhenillion 1 a 3, a 22 bar o hyd yn yr ail bennill. Amlygir unrhyw newidiadau rhwng 

yr alaw wreiddiol a threfniant Williams yn y bocsys a’r bracedi a osodwyd yn enghreifftiau 

6.17 a 6.18: 
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Eng: 6.17: Trawsgrifiad o ‘Hela Llwynog’, Second Collection of Welsh Folk-Songs, 
pennill 1 
 

 

Eng: 6.18: Addasiad Grace Williams o’r alaw ‘Hela Llwynog’, pennill 1. 
 

Yn ogystal â newid yr arwydd amser, defnyddia’r gyfansoddwraig ailadrodd fel dull o ymestyn 

hyd yr alaw yn y trefniant hwn, er enghraifft trwy ailadrodd ail a thrydydd cymal yr alaw 

wreiddiol ym mhob pennill (gweler y bracedi uwchben enghraifft 6.18, uchod). 

 

Ceir tri chymal dau far o hyd yn yr alaw fiopodig ‘Hela Llwynog’. Y mae’r alaw wreiddiol yn 

alaw gymedrol ei chyfwng wrth iddi gwmpasu cyfwng yr wythfed. Yn y trefniant hwn y mae 

Williams yn ehangu’r cwmpawd i fod dros wythfed ar gyfer pob llais sy’n golygu fod hwn yn 

drefniant cymharol heriol ar gyfer y pedwar llais (gweler enghraifft 6.19):  
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Eng. 6.19: Cwmpawd alaw’r lleisiau yn nhrefniant Grace Williams o ‘Hela Llwynog’. 

 

Mae ailadrodd y llywydd (ar ddechrau’r gân) yn nodwedd amlwg o’r alaw hon ac o alawon 

gwerin Cymreig yn gyffredinol. Drwy ddefnyddio’r nodwedd hon mae’r canwr yn dymuno 

ennyn sylw ei wrandawyr a chynnau eu diddordeb yn yr hanes.   

 

Mae geiriau’r alaw yn adrodd hanes diwrnod hela llwynog ac yn yr ail bennill lle cyfeirir at 

lwynog yn cael ei saethu, mae Williams yn cyfleu’r cyffro trwy osod y bennill yn wrthbwyntiol 

a’r alaw yn cael ei rannu rhwng y lleisiau. Tri phennill a geir yn y trefniant hwn sy’n golygu ei 

bod wedi gwneud penderfyniad i hepgor y trydydd pennill a welir yn y ffynhonnell wreiddiol.  

 

Yn yr alaw hon, mae’r trydydd cymal yn cynnwys geiriau ‘diystyr’. Credir mai rhannau 

offerynnol (e.e. ffidil neu grwth) oedd y rhain yn ymddangos ynghanol alawon canu gwerin. 

Gellir dadlau fod Williams yn teimlo rhyddid yn y rhannau hyn am nad oes geiriau i’w 

chyfyngu wrth osod y gerddoriaeth ar gyfer lleisiau. Gwelir hefyd ei bod wedi addasu ambell 

air, er enghraifft ‘dd’wrnod’, ‘saethwr’ a ‘clyfer’.  

 

 

 

 

 

 

Soprano Alto Tenor Bas 
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Geiriau’r alaw wreiddiol (Ruth Herbert Lewis) Geiriau’r alaw (trefniant Grace Williams) 
1. Ryw ddiwrnod mawr cynddeiriog 
Oedd diwrnod hela Llwynog, 
Ceir gweled llu yn dod ynghyd,  
I newid byd y blewog.  

1. Ryw dd’wrnod mawr cynddeiriog 
Oedd d’wrnod hela llwynog, 
Ceir gweled llu yn dod ynghyd,  
I newid byd y blewog, 
Ceir gweled llu yn dod ynghyd,  
I newid byd y blewog. 

Ffai ri di lai, ffai ri di lai, 
I newid byd y blewog. 

Tai ri di lai, Tai ri di lai, 
I newid byd y blewog. 
Tai ri di lai, Tai ri di lai, 
I newid byd y blewog. 

2. Daeth yno ryw hen siopwr, 
A’i wn yn llawn o bowdwr, 
I saethu’r cadno blewyn coch, 
Yng nghil ei foch â’r erfyn. 

2. Daeth yno ryw hen saethwr, 
A’i wn yn llawn o bowdwr, 
I saethu cadno’r blewyn coch, 
Yng nghil ‘i foch a’r erfyn, 
I saethu cadno’r blewyn coch, 
Yng nghil ‘i foch a’r erfyn. 

Ffai ri di lai, ffai ri di lai, 
Yng nghil ei foch â’r erfyn. 

Tai ri di lai, Tai ri di lai, 
Yng nghil ‘i foch a’r erfyn, 
Tai ri di lai, Tai ri di lai, 
Yng nghil ‘i foch a’r erfyn, 

4. Fe ddaliwyd yno lawer 
O lwynogod clyfar, 
Bydd llai o ladron ieir a chwid 
I’w gweled ar y ddaear. 
 

3. Fe ddaliwyd yno lawer 
O lwynogod clyfer, 
Bydd llai o ladron gieir a chwid 
I’w gweled ar y ddaear, 
Bydd llai o ladron gieir a chwid 
I’w gweled ar y ddaear. 

Ffai ri di lai, ffai ri di lai, 
I’w gweled ar y ddaear. 
 

Tai ri di lai, Tai ri di lai, 
I’w gweled ar y ddaear. 
Tai ri di lai, Tai ri di lai, 
I’w gweled ar y ddaear. 

 
 

Rhythm 
 
Yr hyn sydd amlycaf yn y trefniant hwn o safbwynt rhythm yw’r ffaith fod Williams wedi 

gosod y trefniant mewn mydr 2/4. Gall hyn fod yn gysylltiedig â’r arwydd tempo sef Allegro 

con spirito, molto ritmico a’i bod yn teimlo y byddai dau guriad yn y bar yn fwy addas na 

phedwar curiad er mwyn cyfleu cyffro’r geiriau. Ym mhenillion 1 a 2 fe’i gwelir yn gosod 

ambell far mewn 3/4 er mwyn ymestyn hyd cymalau, er enghraifft yr ail gymal: 
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Eng. 6.20: ‘Hela Llwynog’ (barrau 10-13), lleisiau SATB. 
 
Yn y bennill olaf, defnyddir mydr 5/8 yn ogystal: 
 

 
 
Eng. 6.21: ‘Hela Llwynog’ (bar 46), lleisiau SATB. 

Gellir dadlau fod y penderfyniad hwn i ddefnyddio 5/8 yn ymwneud â’r geiriau oherwydd fod 

nifer y sillafau yn ail linell y pennill olaf yn fyrrach o un sill o’i gymharu â’r penillion blaenorol.  

 

Mae rhythm herciog yn nodweddiadol o’r alaw hon a gwelir fod Williams wedi ychwanegu 

rhythm dot yn ail gymal pob pennill, er enghraifft bar 10. Dengys hyn ei bod yn defnyddio 
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ffynhonnell wreiddiol yr alaw fel man cychwyn yn unig gan iddi amrywio’r rhythm yn ôl ei 

dehongliad ei hun o’r geiriau: 

 

Eng. 6.22: ‘Hela Llwynog’ (bar 10), lleisiau SATB. 

 

Harmoni 

Nid yw’r trefniant hwn yn cynnwys yr amrywiaeth o nodweddion harmonig sy’n ddisgwyliedig 

yn arddull Williams, er enghraifft aryneilio rhwng y tonydd mwyaf a’r tonydd lleiaf. Un 

rheswm dros hyn yw fod unrhyw osodiad digyfeiliant yn cyfyngu’r posibiliadau harmonig i 

raddau. O’r herwydd, gwelir fod y trefniant hwn yn donyddol gan i’r gyfansoddwraig aros yn 

driw i’r cywair G leiaf. 

 

Er mai G leiaf yw’r tonydd drwy gydol y trefniant, gwelir Williams yn symud am gyfnod byr 

i gyweiriau megis F fwyaf ym mar 55 cyn dychwelyd i’r tonydd erbyn bar 58:  
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Eng. 6.23: ‘Hela Llwynog’ (barrau 55-58), lleisiau SATB. 

Trwy symud i ffwrdd o’r tonydd am gyfnod byr, mae hi’n llwyddo i wahaniaethu rhwng geiriau 

a stori’r bennill a’r cymal olaf sy’n cynnwys geiriau diystyr.  

 

Nid yw’n defnyddio cordiau syml a chonfensiynol bob amser yn y trefniant hwn. Ym mar 60, 

gwelir gwrthdaro yn y gau-berthynas (false relation) rhwng nodau c’’ a c#’’ o fewn yr un cord, 

sy’n anghyffredin mewn trefniannau o alawon gwerin (gweler y nodau wedi eu hamlygu yn 

enghraifft 6.24):  

 

Eng. 6.24: ‘Hela Llwynog’ (barrau 59-62), lleisiau SATB. 
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Defnyddia Williams gordiau estynedig yn y trefniant hwn, er enghraifft bar 2. Gellir dadlau 

mai effaith hyn yw i ychwanegu sain dirgel a chyfrwys i adlewyrchu cymeriad y llwynog 

(gweler y nodau wedi eu hamlygu yn enghraifft 6.25):  

 

Eng. 6.25: ‘Hela Llwynog’ (barrau 1-2), lleisiau SATB. 

Dyma enghraifft o Williams yn defnyddio harmoni i adlewyrchu’r stori ac i greu darluniau byw 

yn nychymyg y gwrandäwr. 

 

Gwead  

I wahaniaethu rhwng y penillion, mae Williams yn amrywio’r gwead yn ogystal ag amrywio 

lleoliad yr alaw ymysg y lleisiau. Ym mhennill un, ceir gwead homoffonig gan amlaf gydag 

eithriadau ym marrau 13 ac 17 lle ceir cwestiwn ac ateb rhwng y lleisiau. Lleolir yr alaw yn 

rhan y soprano gyda’r lleisiau eraill yn cyflenwi’r harmoni. Yn yr ail bennill, rhennir yr alaw 

rhwng y tenor a’r bas. O far 21 ymlaen daw’r gwead yn fwy gwrthbwyntiol a chanonig wrth i 

leisiau’r merched efelychu lleisiau’r dynion: 
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Eng. 6.26: ‘Hela Llwynog’ (barrau 23-27), lleisiau SATB. 

Mae’r gwead ym mhennill tri yn ymdebygu i’r gwead yn y pennill agoriadol gyda’r lleisiau’n 

symud yn homoffonig ac eithrio barrau 55 a 59:  

 

Eng. 6.27: ‘Hela Llwynog’ (bar 55), lleisiau SATB. 

Lleolir yr alaw yn rhan y soprano unwaith yn rhagor cyn iddi symud i ran yr alto ar gyfer y 

ddau guriad olaf.  
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Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan 
 
Yr olaf o’r trefniannau corawl i’w dadansoddi yn y bennod hon yw ‘Dacw ’Nghariad i Lawr 

yn y Berllan’. Lluniodd Grace Williams drefniant o’r alaw ar gyfer lleisiau SSA ac fe’i 

cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru gyda chymorth yr University Council of Music yn 

1960. Ymddangosodd y gwaith yn rhifyn 139 o gylchgrawn Y Cerddor yn ogystal.  

 

Casglwyd yr alaw wreiddiol gan Lywydd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru rhwng 1914 a 

1930, Mary Davies, yn ardal Yr Eglwys Newydd, Caerdydd ym mis Medi 1908. Cyhoeddwyd 

yr alaw yng Nghylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru y flwyddyn ganlynol (gweler 

enghraifft 6.28): 

 

Eng. 6.28: ‘Dacw ’Nghariad i’, Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru.5 

 
5 Mary Davies, ‘Dacw ’Nghariad I’, Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, 1:70 (1909), 77-78. 
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Enwir Mary Davies yn glir fel yr un a gasglodd yr alaw ar frig y trefniant cyhoeddedig o’r alaw 

hon gan Grace Williams. Roedd hyn yn ddisgwyliedig yn dilyn y ddadl hawlfraint, yn enwedig 

o gofio fod yr alaw wedi ei chyhoeddi eisioes yng nghylchgrawn y Gymdeithas.6  

Yn anghyffredin, cyhoeddwyd fersiwn SATB a chyfeiliant piano neu delyn o’r un alaw gan 

Walford Davies gan yr un wasg yn 1932. Gellir dadlau fod cyhoeddi mwy nag un fersiwn o’r 

un alaw yn anarferol a mentrus i’r un cyhoeddwr. Er hyn, roedd Williams yn dadlau y byddai 

cyhoeddi un fersiwn yn unig o alaw yn annheg ar gyfansoddwyr.7 Nid yw’r rheswm dros lunio’r 

trefniant yn hysbys ac nid yw’n glir a oedd gan Williams gôr penodol mewn golwg wrth lunio’r 

cyfansoddiad. Crynhoir ffurf y trefniant yn nhabl 6.7. 

 
Ffurf 
 

Adran Barrau Cywair 
Pennill 1 1-19 G leiaf 
Pennill 2 20-38 G leiaf 
Pennill 3 39-60 G leiaf 

 
Tabl 6.7: Ffurf trefniant Grace Williams o ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’.  
 
Ceir tri phennill yn y trefniant hwn. Gellir disgrifio’r ffurf fel ffurf ddi-dor gan nad yw’r 

penillion yn ailadrodd ei gilydd yn union. Mae penillion 1 a 2 yr un hyd a phennill 3 yn hwy 

na’r ddau bennill agoriadol o ddau far er mwyn rhoi diweddglo pendant i’r gwaith.  

 

Alaw 

Mae ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ yn alaw fiopodig gydag wyth cymal dau far o hyd 

ym mhob pennill. Mae’r alaw wreiddiol yn gymedrol ei chyfwng wrth iddi gwmpasu cyfwng 

yr 8fed. Yn y trefniant hwn, gwelir fod cyfyngau’r tri llais yn ymestyn dros gyfwng eang iawn 

(gweler enghraifft 6.29):  

 
6 Am fwy yn ymwneud â’r ddadl hon, gweler tudalen 22-26 o’r traethawd hwn. 
7 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio. Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 20 Mai 1948. 
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Eng. 6.29: Cwmpawd alaw’r lleisiau yn nhrefniant Grace Williams o ‘Dacw ’Nghariad i 
Lawr yn y Berllan’. 
 

Gellir dadlau fod Williams yn gor-ymestyn yr adnoddau lleisiol sydd ganddi pe byddai’r 

trefniant yn cael ei berfformio gan gôr o leisiau plant neu bobl ifanc.8 Mae’n ddiddorol nodi 

fod y lleisiau’n croesi ei gilydd ar adegau, er enghraifft rhannau’r alto a soprano 2 ar drydydd 

curiad bar 13 (gweler enghraifft 6.30): 

 

Eng. 6.30: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (bar 13), lleisiau SSA. 
 

Ceir patrwm tonnog i’r alaw sy’n symud fesul cam gan amlaf ac mae’r cyfyngau mwyaf 

cyffredin ynddi yn cynnwys cyfwng y pumed perffaith, pedwerydd perffaith a’r trydydd lleiaf 

 
8 Gwelir mewn pensil ar y sgôr fod Williams wedi ysgrifennu marc tempo gwahanol ar gyfer côr o leisiau ifanc: 
‘Allegretto or Moderato for a young choir.’ 

Soprano 1 Soprano 2 Alto 
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(fel y gwelir yn y cyfyngau sydd wedi eu pwysleisio yn enghraifft 6.31). Mae ailadrodd nodau, 

yn arbennig y llywydd a’r tonydd, yn nodwedd gyffredin yn yr alaw wreiddiol, er enghraifft ar 

ddechrau’r cymal cyntaf a’r pumed cymal. Gwelir fod Williams yn cyflwyno’r alaw yn bennaf 

yn ei ffurf wreiddiol yn rhan soprano 1 drwy gydol y pennill agoriadol. Ceir rhai eithriadau, 

fodd bynnag, er enghraifft bar 13 lle mae’n ychwanegu rhythm herciog ac wrth iddi ymestyn 

hyd cymalau 2, 4 ac 8 o dri churiad crosied o’i gymharu â’r alaw wreiddiol (gweler y cyfyngau 

wedi eu hamlygu yn enghraifft 6.31): 

 

Eng. 6.31: Trefniant Grace Williams o ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’, alaw 
pennill 1.  
 

Nid yw hyn yn syndod o gofio ei bod yn teimlo rheidrwydd ac yn hoff o ymestyn hyd cymalau 

wrth drefnu alawon gwerin Cymru. Trwy ymestyn hyd rhai diweddebau, gellir dadlau ei bod 

yn ychwanegu elfen rubato i’r trefniant. 

 

3ydd lleiaf 

5ed perffaith 

4ydd perffaith 
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Wrth i’r trefniant ddatblygu a thyfu mewn cymhlethdod gwelir ei bod yn addasu’r alaw i’r 

graddau lle mae’n ymbellhau oddi wrth y gwreiddiol yn llwyr. Gwna hyn yn arbennig yn y 

rhannau lle clywir y geiriau diystyr, megis bar 22-25 (gweler enghraifft 6.32):  

 

Eng. 6.32: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 20-25), lleisiau SSA. 
 

Mae lle i gredu fod Williams yn gwneud hyn er mwyn adlewyrchu’r elfen fyrfyfyr a berthyn 

i’r adrannau offerynnol o’r alaw werin.  

 

Er fod y mwyafrif o’r geiriau yn yr alaw wreiddiol wedi eu gosod yn sillafog fel sy’n 

ddisgwyliedig mewn alawon gwerin, gwelir fod Williams hwnt ac yma yn cynnwys llithriadau 

wrth iddi ddatblygu’r cymalau ac ychwanegu cyfalawon yn yr ail bennill, er enghraifft yn 

rhannau soprano 2 a’r alto ym marrau 32-33 (gweler enghraifft 6.33):  
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Eng. 6.33: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 32-33), lleisiau SSA. 
 
Mae’n werth nodi fod y trefniant cyhoeddedig hwn yn cynnwys sawl enghraifft o gam-sillafu 

geiriau’r alaw; er enghraifft ‘scubor’ (bar 12) a ‘chwarau’ (bar 26).9 Nid yw’r gwallau hyn yn 

ymddangos yn nhrefniant Walford Davies o’r alaw a gyhoeddwyd yn 1932.10  

 

Rhythm 

Gwelir fod Williams wedi gosod yr alaw yn bennaf yn amsernod 4/4 fel y cyhoeddiad 

gwreiddiol ohoni. Nid yw’n syndod ei bod yn ychwanegu barrau 2/4 er mwyn hirhau 

diweddebau, er enghraifft bar 5 (gweler enghraifft 6.34):  

 
9 Gellir disgwyl y byddai Williams wedi canfod y gwallau hyn a’u cywiro ar gyfer cyhoeddi’r trefniant, yn 
enwedig â hithau wedi cyfieithu’r geiriau i’r Saesneg ei hun. 
10 Walford Davies, Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan (Cardiff: University Council of Music and the University 
of Wales Press Board, 1932).  
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Eng. 6.34: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 3-5), lleisiau SSA. 
 
 

Gwelir fod y trefniant hwn yn raddol ddatblygu mewn cymhlethdod o safbwynt rhythm. Ar 

ddechrau’r trefniant, mae’r lleisiau’n cydsymud mewn homoffoni, er enghraifft barrau 8-9 

(gweler enghraifft 6.35): 

 

Eng. 6.35: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 7-9), lleisiau SSA. 
 

Fodd bynnag, wrth i’r gwaith ddatblygu, ceir rhai adrannau lle gwelir y tri llais yn gwrthsymud 

yn rhythmig, er enghraifft bar 35 (gweler enghraifft 6.36): 
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Eng. 6.36: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (bar 35), lleisiau SSA. 

Mae hyn yn ychwanegu her i’r perfformwyr a’r arweinydd wrth sicrhau fod y cydsymud yn 

llwyddiannus mewn perfformiad. 

 

Gwelir fod Williams yn defnyddio nodweddion rhythmig yr alaw wreiddiol a’u datblygu 

ymhellach mewn dilyniant yn rhan yr alto ym mar 36 (gweler y nodau wedi eu hamlygu yn 

enghraifft 6.37): 

 

Eng. 6.37: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 35-36), lleisiau SSA. 
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Harmoni  

Oherwydd fod y trefniant hwn yn ddigyfeiliant, mae’r gwaith wedi ei seilio’n bennaf ar  gywair 

G leiaf. Er hyn, nid yw’n drefniant hawdd i’w berfformio o safbwynt harmonig heb gymorth 

cyfeiliant, yn arbennig yn y pennill olaf, wrth i Williams aryneilio rhwng y tonydd mwyaf a’r 

lleiaf. Mae’r pennill olaf yn cychwyn yn G leiaf (barrau 39-50) cyn i Williams ychwanegu 

amwysedd tonyddol wrth iddi amrywio trydydd y cord o fod yn B feddalnod i fod yn B naturiol 

o far 51 ymlaen (gweler y nodau wedi eu hamlygu yn enghraifft 6.38):  

 

Eng. 6.38: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 51-53), lleisiau SSA. 
 
Mae arwyddocâd yn y ffaith fod cord G fwyaf yn ymddangos yn y trefniant am y tro cyntaf ar 

y gair ‘wylo’ (bar 51) ym mhennill tri. Gellir dadlau y byddai disgwyl i’r gair ‘wylo’ gael ei 

adlewyrchu’n harmonig gan gord lleddf (G leiaf) wrth gyfleu ystyr geiriau. Yma, y mae’r b 

naturiol a geir yn rhan yr alto yn tynnu sylw at y gair ac yn awgrymu fod Williams yn cael 

hwyl ar ben y gŵr ifanc (yr adroddwr) yn y gerdd wrth iddo daeru y byddai’n achos i’r ferch 

wylo drosto.  
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Ceir gau-berthynas yn y trefniant hwn yn ogystal wrth iddi gyfosod b’ naturiol a b’ feddalnod 

o fewn i’r un bar (gweler y nodau sydd wedi eu hamlygu yn enghraifft 6.38 a 6.39). Mae hyn 

yn ychwanegu at yr her o berfformio’r trefniant yn ddigyfeiliant:  

 

Eng. 6.39: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (bar 56), lleisiau SSA. 
 

Diddorol yw nodi fod Williams yn aml yn diweddebu gan hepgor y 3ydd yn y trefniant hwn, 

er enghraifft bar 19:  

 

 
Eng. 6.40: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 17-19), lleisiau SSA. 
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Trwy ddiweddebu heb y trydydd, y mae hi’n creu amwysedd rhwng y cywair mwyaf a’r lleiaf. 

Mae’r sain pumed agored a glywir yn sgil hyn yn ychwanegu naws hynafol i’r trefniant.  

 

Yn ogystal, clywir sain moddawl yn yr alaw hon wrth i’r nodyn arweiniol gael ei feddalu. Ni 

cheir F# drwy gydol y trefniant wrth i Williams osgoi defnyddio cord V. Mae’r cordiau a 

ddefnyddir gan amlaf yn y gwaith hwn yn cynnwys i a iv ac felly’n llawn diweddebau eglwysig. 

 

Ar rai adegau, ceir enghreifftiau o Williams yn dyblu nodau wythfed ar wahân rhwng y lleisiau, 

er enghraifft bar 32-33 (gweler y nodau wedi eu hamlygu yn enghraifft 6.41):  

 

Eng. 6.41: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 32-33), lleisiau SSA. 
 

Yn yr un enghraifft uchod, gwelir fod Williams yn defnyddio gohiriant 4-3 ar guriad olaf bar 

33. O fewn y ddau far, mae hi felly yn defnyddio harmoni i archwilio gwahanol berthnasau 

rhwng y lleisiau ac yn defnyddio gwacter trwy gyfrwng yr wythfedau ac agosatrwydd yn ei 

defnydd o’r gohiriant.  
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Gwead 

Yn y pennill agoriadol gellir dadlau fod rhan soprano 1 yn cyflawni dwy swyddogaeth – fel yr 

unig lais i gyflwyno’r alaw yn unsain cyn i’r lleisiau i gyd ateb gyda geiriau diystyr mewn 

symudiad homorhythmig yn yr ail gymal. Erbyn ail hanner y pennill cyntaf y mae’r lleisiau’n 

ymuno i ganu’r alaw mewn harmoni.  

 

Ym mhennill 2, mae’r gwead wedi datblygu i fod yn fwy gwrthbwyntiol gydag antiffoni rhwng 

y lleisiau. Mae’r rhannau lle ceir geiriau yn y bennill yn parhau’n syml o safbwynt gwead gyda 

rhan yr alto yn arwain am hanner cyntaf y pennill cyn i’r lleisiau i gyd ymuno i ganu’r geiriau 

mewn gwrthbwynt. Gellir dadlau fod y gwrthbwynt mwyaf cymhleth yn y rhannau lle ceir 

geiriau diystyr yn y pennill hwn yn ogystal.  

 

Yn y pennill olaf ceir enghraifft o Williams yn symud yr alaw rhwng y ddau lais uchaf, er 

enghraifft ym mar 51 lle mae’r alaw yn symud o g’’ gan soprano 1 i d’’ gan soprano 2 (gweler 

enghraifft 6.42): 

 

Eng. 6.42: ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ (barrau 51-52), lleisiau soprano 1 a 2. 
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Casgliadau 

O edrych ar y tri threfniant hwn, daw’n amlwg fod Williams yn gyfansoddwraig a oedd yn 

deall sut i drefnu alawon gwerin ar gyfer gwahanol gyd-destunau. Mae’r trefniannau unigol yn 

unigryw ac iddynt eu rhinweddau arbennig eu hun. Mae cwestiynu addasrwydd y trefniannau 

hyn ar gyfer perfformwyr yn anodd gan nad yw’r cymhelliant dros lunio’r trefniannau yn gwbl 

hysbys. 

 

Mae’r trefniant cynharaf o’r tri, ‘The Gentle Dove’, yn arddangos gallu Williams i gadw at 

symlrwydd yr alaw wreiddiol, gan ysgrifennu cyfeiliant cymharol elfennol i gefnogi’r lleisiau. 

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu ei fod yn drefniant diflas, di-sylwedd na di-gyfeiriad. 

Mae’r gwaith yn dangos cynildeb yn ogystal â dawn o osgoi gor-addurno alaw syml. 

 

Mae’r alaw ‘Hela Llwynog’ yn wrthgyferbyniad llwyr gan fod y trefniant yn arddangos gallu 

Williams i ymdrin â lleisiau SATB. Yma, gwelir nifer o nodweddion sy’n nodweddiadol o’i 

harddull gyfansoddi, megis ei defnydd o gordiau estynedig. Er ei bod wedi ceisio newid ei 

harddull gyfansoddi yn ystod y 1950au, nid yw’r gwaith hwn yn dangos newydd-deb o ran ei 

hiaith gerddorol. Mae’r trefniant hwn yn amlygu dealltwriaeth Williams o leisiau ac yn dod â’r 

profiad cynnar o gael ei hamgylchynu yn sain corau ei thad i’r amlwg.  

 

Mae’r trefniant olaf, ‘Dacw ’Nghariad i Lawr yn y Berllan’ hefyd yn cynnwys sawl enghraifft 

o’r hyn sy’n nodweddiadol yn iaith gyfansoddi Williams, er enghraifft yr arbrofi gyda’r tonydd 

mwyaf a’r lleiaf yn y pennill olaf. Golyga hyn fod y trefniant hwn yn fwy heriol i’w 

berfformio’n ddigyfeiliant, yn enwedig i gôr o leisiau SSA ifanc. Mae’r defnydd o’r gau-

berthynas a geir yn y ddau drefniant digyfeiliant yn arwyddocaol gan ychwanegu arlliw o 

anghyseinedd i’r trefniannau. Mae’r penderfyniad o ychwanegu anghyseinedd yn ystod 
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blynyddoedd olaf y 1950au yn ddiddorol gan nad yw ei threfniannau o alawon gwerin 

cynharach (cyn 1955) wedi gwyro oddi wrth donyddiaeth. Ceir awgrym yma fod Williams yn 

ceisio creu awyrgylch hynafol yn y trefniannau o gofio am ddefnydd cyfansoddwyr o gau 

berthynas yng nghyfnod y Dadeni.  

 

Mae’n arwyddocaol fod y tri threfniant hwn wedi eu cyhoeddi (a hynny gan wasg broffesiynol 

a fu’n gweithredu’n genedlaethol) o gofio nad oedd gan Williams berthynas lwyddiannus gyda 

chyhoeddwyr yn ystod blynyddoedd cynnar ei gyrfa. Erbyn diwedd y 1950au a dechrau’r 

1960au, mae’n wir y byddai ei henw yn gyfarwydd fel trefnydd alawon gwerin yn dilyn ei 

gwaith trefnu ar raglenni’r BBC ac y byddai cyhoeddwyr yn falch o gael cyhoeddi ei gwaith 

safonol. 
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‘It is nice work – yes – but it does shut out the rest of the world’ 
(Grace Williams) 
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Gellir rhannu gyrfa Grace Williams fel trefnydd alawon gwerin i ddau gyfnod – y cyfnod 

‘cynnar’ (hyd at 1950) a’r cyfnod ‘aeddfed’ (wedi 1950). Yn ystod y cyfnod cynnar, 

cyhoeddwyd rhai trefniannau gan weisg yng Nghymru a Lloegr, er enghraifft ‘Jim Cro’ i lais 

a phiano a gyhoeddwyd yn 1936 gan ddau gwmni cyhoeddi ar y cyd (Bwrdd Rheoli Gwasg 

Prifysgol Cymru1 a Gwasg Prifysgol Rhydychen2) a ‘Cadi Ha’3 ar gyfer dau lais a phiano 

(Cwmni Cyhoeddi Gwynn, Llangollen) yn 1939. Mae ei gwaith yn trefnu alawon gwerin ar 

gyfer rhaglenni’r BBC megis Rhythm and Melody4 a Welsh Children’s Hour5 yn pontio’r ddau 

gyfnod gan iddi ddechrau ar y comisiynau hyn yn ystod y 1940au. Roedd y rhaglenni’n 

cynnwys trefniannau niferus na chafodd eu cyhoeddi na’u perfformio wedi’r darllediadau.  

 
Ceir yr argraff fod y cyfnod oddeutu’r flwyddyn 1950 yn adeg ansicr a heriol i Williams o 

safbwynt incwm gan iddi ystyried dychwelyd i Lundain yn ystod haf 1949 er mwyn chwilio 

am waith llawn amser. Fel y dywedodd wrth Gerald Cockshott:  

I’ll go to London next month, and it will probably be in search of another full-time job 
(which will really mean the end of composing this time). I’ve managed to keep going 
until now – but prospects aren’t good and I can’t live on air.6  
 

Yn ystod 1950, penodwyd Williams i swydd ddysgu cyfansoddi rhan-amser yng Ngholeg 

Cerdd a Drama, Caerdydd a oedd yn fodd o ennill incwm sefydlog. Fodd bynnag, yn ôl Graeme 

Cotterill, gadawodd y swydd ymhen rhai blynyddoedd ‘perhaps only because of the pressure 

the increasing success of her own works brought to her composing commitments’.7 Roedd hon 

yn flwyddyn a welodd premières o rai o’i gweithiau mwyaf llwyddiannus, er enghraifft y Violin 

 
1 Grace Williams, Jim Cro (Cardiff: University of Wales Press Board, 1936).  
2 Grace Williams, Jim Cro (London: Oxford University Press, 1936).  
3 Grace Williams, Cadi Ha (Llangollen: The Gwynn Publishing Company, 1939).  
4 Cyfres o raglenni addysgiadol ar gyfer ysgolion. Gweithiodd Williams ar y gyfres rhwng 1946 a 1954 yn trefnu 
alawon gwerin o whanaol darddiadau. 
5 Cyfres o raglenni cerddorol ar gyfer plant. Yn ogystal â threfnu alawon, roedd Williams yn ysgrifennu sgriptiau 
i gyd-fynd â’r threfniannau. Daeth y gyfres i ben yn 1964. 
6 Cerdyn post at Gerald Cockshott gan Grace Williams, dim dyddiad penodol [marc post 2 Awst 1949] a 
ddyfynnwyd yn Malcolm Boyd, Grace Williams (Cardiff: University of Wales Press, 1996), t. 30. 
7 Graeme Cotterill, ‘Music in the Blood and Poetry in the Soul?’ (Traethawd PhD, Prifysgol Bangor, 2012), t. 5. 
Nid yw’r dyddiad y gadawodd Williams y swydd yn gwbl glir ond ceir awgrym fod y swydd wedi dod i ben yn 
ystod 1953/54. 
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Concerto (1950) a’r Symphonic Impressions (1943).8 Ceir yr argraff fod llwyddiant y 

darllediadiau o’r gweithiau hyn wedi rhoi hyder iddi fel cyfansoddwraig i anghytuno â’i 

safbwynt hi ei hun yn 1949 fod y cyhoedd yn ei chysylltu’n unig â gweithiau a oedd yn seiliedig 

ar alawon gwerin.9 Wedi llwyddiant y gweithiau cerddorfaol hyn, parhaodd i drefnu alawon 

gwerin ond gwelir ei bod yn fwy parod i arbrofi, gan lynu’n driw i’w harddull unigryw ei hun. 

 
Roedd amharodrwydd Williams i ddefnyddio alawon traddodiadol a ddeilliodd o’r ddadl 

hawlfraint a godwyd gan bwysigion Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru wedi dod i ben yn 

1949, wrth iddi ddatgan:  

All my worries about folk-songs are over! [The Performing Rights Society] wrote to 
say I was under a missaprehension – there’s nothing on the law of copyright which 
gives control of a folk-song to a collector. P. R. S don’t credit collectors with fees – the 
songs are in the Public Domain. It is the arrangement which is copyright ... [and] of 
course, any words which are non-traditional.10 

 
Gellir dadlau fod y datrysiad hwn yn 1949 wedi arwain at awydd pellach i drefnu nifer 

sylweddol o alawon traddodiadol yn ystod ei chyfnod ‘aeddfed’. Yn ystod y cyfnod hwnnw, 

bu’r cyfle i gyfansoddi’r Three Traditional Ballads (1950) ar gyfer Peter Pears yn drobwynt 

arwyddocaol oherwydd rhoddwyd y cyfle iddi arddangos ei phrofiad fel cyfansoddwraig, 

gyda’r arddull yn fwy arbrofol a soffistigedig o’u cymharu â’i threfniannau blaenorol. Yn yr 

un flwyddyn, llwyddodd i gwblhau’r Welsh Airs (1950) sy’n arddangos dawn a medr gwahanol 

wrth iddi lynu at symlrwydd yr alawon ar gyfer plant. Yn sgil llwyddiant ei threfniannau, 

rhoddwyd cyfle pellach i Williams arddangos ei gallu drwy gyhoeddi Three Yugoslav 

FolkSongs11 gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen yn 1952, alawon a gasglwyd, a drefnwyd ac a 

 
8 Perfformiwyd y gweithiau hyn am y tro cyntaf ar Fawrth 30 1950 gan Gerddorfa Gymreig y BBC dan arweiniad 
Mansel Thomas. Er fod Williams wedi cyfansoddi Symphonic Impressions yn 1943, ni chafwyd perfformiad o’r 
gwaith hyd nes 1950 oherwydd absenoldeb cerddorfa o’r maint mwyaf yng Nghymru oherwydd canlyniadau’r 
rhyfel. 
9 BBC Written Archives Centre, Caversham, (WA1/61/4 (Welsh Region\Composers\Williams, Grace\1949-
1953\File 1d), Llythyr oddi wrth Grace Williams at Idris Lewis, [marc post] 2 Rhagfyr 1949.  
10 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 22 Mehefin 1949. 
11 Grace Williams, Three Yugoslav Folksongs (London: Oxford University Press, 1952).  
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gyfieithwyd i’r Saesneg ganddi. Yn ystod blynyddoedd olaf y 1950au, cyhoeddodd nifer o 

alawon Cymreig i gorws unsain a phiano yn Saesneg gyda’r wasg hon, er enghraifft ‘Y 

Fwyalchen’,12 ‘Y ’Deryn Pur’13 a ‘Hun Gwenllian’.14 Prin iawn yw’r trefniannau o alawon 

traddodiadol sy’n dilyn y rhain er iddi gynnwys alawon megis ‘Ar Lan y Môr’, ‘Y Ddau Farch’ 

a ‘Dwfn yw’r Môr’ yn y gerddoriaeth ar gyfer y ffilm A Letter for Wales (1960).15 Ceir yr 

argraff fod Williams wedi gollwng y cyfrwng yn gyfan gwbl erbyn blynyddoedd cynnar y 

1960au – cyfnod pryd y cyfansoddodd ei hunig opera, ‘The Parlour’ (1960–66) a gweithiau 

gwreiddiol eraill yn unig.  

 
Wrth ystyried a fu hi’n llwyddiannus fel trefnydd alawon gwerin, daw yn amlwg ei bod wedi 

llwyddo i ddyrchafu alawon traddodiadol Cymreig gan barhau i barchu’r traddodiad ar yr un 

pryd. Yn ystod ei gyrfa, llwyddodd i brofi bod modd llunio cyfeiliannau dychmygus a 

gwreiddiol gan gadw’r alaw yn driw i’w chyd-destun traddodiadol. Yn 1950, dywedodd mewn 

llythyr at Enid Parry: ‘You see I (like lots of other composers) can’t resist writing a lot of my 

own stuff round a folk-tune [and] sometimes, it turns out to be pretty intricate embroidery’.16 

Fel cyfansoddwraig yn yr ugeinfed ganrif, llwyddodd i wyro oddi wrth yr harmonïau 

confensiynol a welwyd yn nhrefniannau casglwyr megis Cecil Sharp a oedd yn ei barn hi yn 

difetha’r alawon.17 Yn ddi-os, llwyddodd i gadw’r gynulleidfa a’r perfformwyr mewn cof wrth 

drefnu, a hynny’n enwedig wrth lunio trefniannau fyddai’n ddeniadol i blant. Ceir yr argraff 

fod hyn yn flaenoriaeth iddi mewn gohebiaeth rhyngddi ac Enid Parry yn 1948: ‘I’ve done 

[arrangements of Welsh nursery tunes] for two singers, two pianos, clarinet [and] percussion. 

 
12 Grace Williams, The Blackbird (London: Oxford University Press, 1958). 
13 Grace Williams, The Gentle Dove (London: Oxford University Press, 1958). 
14 Grace Williams, The Little Princess (London: Oxford University Press, 1958). 
15 ‘A Letter for Wales’, ffilm ddrama (British Film Institute), cyfarwyddwyd gan Tony Thompson (1960), 
<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-a-letter-for-wales-1960-online>, cyrchwyd ddiwethaf 21 Rhagfyr 
2021.   
16 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, dim dyddiad penodol, Chwefror 1950. 
17 Ibid. 
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You may hate them [and] feel they are all artificial – but, that’s the way I felt them [and] I think 

they are lively enough for small children’.18 

 
Gan ei bod wedi trefnu alawon o wahanol ddiwylliannau, naturiol yw ystyried a fu hi’n fwy 

llwyddiannus yn trefnu alawon o du hwnt i Gymru nag o Gymru ei hun? Mae’n dra thebygol 

y bu hi’n fwy llwyddiannus yn gwerthu cyhoeddiadau o alawon o Loegr neu’r cyfandir o 

gofio na werthodd ei threfniannau o ganeuon ychen (Cymreig) a gyhoeddwyd gan Boosey & 

Hawkes yn 1937 yn dda iawn. 19  

 
Mae rhagoriaethau trefniannau Grace Williams o alawon Cymreig yn cynnwys y ffaith eu bod 

yn unigryw yng Nghymru yn y cyfnod ac nad oeddent yn cymharu â threfniannau syml, di-

sylwedd cyfansoddwyr ‘amatur’ megis W. S. Gwynn Williams. Cryfder arall ei threfniannau 

yw’r ffaith fod y mwyafrif yn ddwyieithog a olygai fod posibilrwydd i’r alawon a’r trefniannau 

gyrraedd cynulleidfa ehangach. Gellir dadlau fod Williams wedi bod yn llwyddiannus yn newid 

statws yr alawon o fod yn alaw werin ddigyfeiliant i fod yn waith o safon ar gyfer y neuadd 

gyngerdd. Yn ddi-os, ei chyfeiliannau sy’n peri fod y trefniannau’n unigryw gan mai trwy 

gyfrwng cyfeiliannau y mae hi’n rhagori fel cyfansoddwraig, yn enwedig yn ei defnydd medrus 

a phwrpasol o harmoni, gwead a gwrthbwynt.  

 

Mae gwendidau a chyfyngiadau ei threfniannau o alawon Cymreig yn cynnwys rhai 

enghreifftiau o gam-osod geiriau yn y Gymraeg, sydd o bosibl yn arwydd o’i diffyg 

dealltwriaeth o’r iaith. Gwendid arall o safbwynt cyhoeddi a pherfformio’r trefniannau yw’r 

cyfuniadau offerynnol gwahanol a chymharol anarferol a geir yn rhai o’r gweithiau, er 

 
18 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 15 Mai 1948. 
19 Grace Williams, Six Welsh Oxen Songs (London: Boosey & Co Ltd, 1937). 
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enghraifft soprano, bariton, clarinét, offerynnau taro a 2 biano.20 Golyga hyn ei bod yn anodd 

ail-greu perfformiadau. Yn ôl Rhiannon Mathias: ‘Williams favoured unorthodox and bold 

instrumental combinations’.21 

 

O’r hyn a gofnodwyd am fywyd a gwaith Williams, ni cheir llawer o gyfeiriadau at ei mwynhad 

yn trefnu alawon traddodiadol. Nid yw’n gyfrinach ei bod wedi cael profiadau anodd yng 

Nghymru wrth ddelio gydag unigolion megis W. S. Gwynn Williams, awdurdodau’r 

Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig (BBC) a’r ddadl hawlfraint gyda Chymdeithas Alawon 

Gwerin Cymru drwy gydol y 1940au. Er hyn, ceir yr argraff ei bod wedi mwynhau ysgrifennu 

sgriptiau i gyd-fynd â’r alawon ar gyfer rhaglenni radio: ‘Now I’m going to relax [and] enjoy 

writing six Cerddi Cymru scripts for Welsh Children’s Hour’.22 Roedd ei gwaith yn trefnu 

deunydd ar gyfer rhaglenni’r BBC yn cynnwys ysgrifennu sgriptiau a oedd yn egluro cyd-

destun yr alawon. Ceir awgrym felly ei bod wedi mwynhau’r wedd ethnogerddoregol o 

ymchwilio a chyflwyno gwybodaeth sy’n awgrymu fod y traddodiad Cymreig o ddiddordeb 

mwy iddi na’r hyn a gredir iddo fod.  

 

Ar y cyfan, ceir yr ymdeimlad ei bod yn ystyried trefnu alawon gwerin yn eilradd ac israddol 

o’i gymharu â chyfansoddi gweithiau ar gyfer y neuadd gyngerdd a’i bod yn teimlo’n 

rhwystredig fod ei henw’n gysylltiedig yn aml â gweithiau ‘syml’. Roedd hefyd yn rhwystredig 

ynghylch y ffaith ei bod yn aberthu llawer o’i hamser yn trefnu alawon gwerin: ‘I finished my 

 
20 Ceir cyfeiriad at y trefniannau hyn sy’n cynnwys yr alawon ‘Ble ‘wyt ti’n myned’ a ‘Ble’r ei di’ yn y rhestr o 
drefniannau sydd wedi’i atodi i’r traethawd hwn. 
21 Rhiannon Mathias, Lutyens, Maconchy, Williams and Twentieth-Century British Music (Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), t. 54. 
22 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry 10 Hydref 1957. 
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Nursery Rhymes score [and] made a neat copy of it [and] sent it to the B.B.C. That’s all I did 

last term’.23  

 

O ystyried chwaeth a safon y trefniannau, mae lle i holi pam fod cyn lleied ohonynt wedi eu 

cyhoeddi? Mae’n ffaith nad oedd ganddi berthynas iach gyda’i chyhoeddwyr (er enghraifft 

Boosey & Hawkes, Llundain a Chwmni Cyhoeddi Gwynn, Llangollen), ac y byddai hyn wedi 

effeithio ar y nifer o drefniannau a gyhoeddwyd yn ystod ei gyrfa. Gellir dadlau fod agweddau 

ar ei phersonoliaeth hefyd wedi effeithio ar hyn. Disgrifiodd ei chyd-fyfyrwraig, Elizabeth 

Maconchy, hi fel ‘forceful, strong, rock-like character’.24 Yn ôl ei nith, Eryl Freestone, roedd 

hi hefyd yn casáu cyhoeddusrwydd ac yn ‘shy of publicity’.25 Er ei bod wedi derbyn sawl 

comisiwn gan y BBC yn ystod y 1940au a’r 1950au, roedd y rhain yn gyfansoddiadau ‘unwaith 

ac am byth’ ar gyfer eu darlledu a’u recordio ac nid ar gyfer eu cyhoeddi na’u perfformio mewn 

cyngherddau. Er hyn, nid oes cofnod ohonynt ar ffurf recordiad sain ychwaith sydd yn golygu 

fod y rhan fwyaf o’i threfniannau’n parhau’n anghyhoeddedig o safbwynt cyhoeddi a recordio.  

 
Profa’r astudiaeth hon nad yw’r alawon anghyhoeddedig hyn yn rhai na ddylid eu cyhoeddi 

oherwydd diffyg safon. Er ei bod wedi trefnu nifer helaeth o alawon gwerin ar gyfer y BBC, 

nid ydynt yn weithiau ‘ffwrdd â hi’ ond yn hytrach yn gyfansoddiadau graenus, manwl a 

safonol.26 Er hyn, rhaid gofyn os oedd marchnad ar gyfer cyhoeddiadau a pherfformiadau byw 

o’r fath yng Nghymru yn ystod y cyfnod? Awgryma Williams ei hun fod y rhan fwyaf o 

gantorion Cymru yr adeg honno yn gantorion opera yn hytrach na chantorion gwerin: ‘To revert 

to our singers: most of them are opera singers, and the few who give recitals are heavily booked 

 
23 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 21 Mawrth 1940. 
24 Elizabeth Maconchy, dyfynnwyd yn ‘Grace Williams: A Portrait’, rhaglen ddogfen BBC Wales TV, 
cynhyrchwyd gan Vincent Dowdall (1978). 
25 Eryl Freestone, dyfynnwyd yn ‘Grace Williams: A Portrait’. 
26 Gweler rhestr gyflawn o drefniannau gwerin Grace Williams yn atodiad y gyfrol hon.   
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in advance; it’s impossible to get them at short notice’.27 Rhaid cofio mai dyma’r cyfnod cyn 

yr adfywiad gwerin a welwyd yn ystod y 1970au yng Nghymru pan sefydlwyd grwpiau 

traddodiadol megis Ar Log, Cilmeri, Carraig Aonair a Mabsant. 

 
Mae’n amlwg fod traddodiadau cerddorol Cymru wedi bod yn bwysig iawn i Grace Williams 

drwy gydol ei gyrfa, ond gresyn na chafodd ei threfniannau gwerin eu gwerthfawrogi yn ystod 

ei hoes. Cafwyd ganddi ystod o drefniannau o alawon gwerin Cymreig safonol a dylent fod yn 

fwy cyfarwydd i gynulleidfaoedd heddiw ac i gerddorion y dyfodol.

 
27 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 20 Ionawr 1976. 
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1960: University of 
Wales Press, Cardiff 
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Garreg Wen 
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(gyda Dafydd y Garreg 
Wen) [mwy na thebyg 
wedi ei gyfansoddi heb 
fod yn waith comisiwn], 
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Lullaby 

Yugoslavia WMIC 1952: Oxford 
University Press 
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(Oxford University Press, 
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University Press 
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gyfer Peter Pears, dim 
dyddiad 
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Lloegr 
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LLGC ac 
Oriana 
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Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1953 

The Drummer 
Boy 
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cherddorfa 
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BBC, 1951 

Dwfn yw’r 
Môr 

Cymru A: Oriana 
B: LLGC 
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A: Cymraeg 
B: Cymraeg a 
Saesneg 
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A: Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

Yr Eneth Ffein 
Ddu 

Cymru LLGC Angh. Llais a phiano Cymraeg a 
Saesneg 
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Fair Lisa [Lisa 
Lân] 

Cymru LLGC a 
BPF 

Angh. Tenor, ffliwt, 
obo, pedwarawd 
llinynnol 

Saesneg Rhan o Three Traditional 
Ballads a gyfansoddwyd 
ar gyfer Peter Pears, 1950 

A Fairy 
Lullaby 

Gaelic Oriana Angh. Unsain (corws) a 
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Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
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Faithful 
Johnny 

Alban LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1954 

The Feng-
Yang Drum 

China Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1947 

Y Ferch o’r 
Sger 

Cymru Oriana Angh. Deuawd i 
soprano a thenor 
a 2 delyn 

Cymraeg A: Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

Ffarwel i 
Langyfelach 

Cymru LLGC Angh. Llais a phiano Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 
gan Tom 
Parry] a 
Saesneg 
[GW] 

Rhan o ‘Nine Welsh Folk 
Songs’ [mwy na thebyg 
wedi ei gyfansoddi heb 
fod yn waith comisiwn], 
dim dyddiad 

Gee Ceffyl 
Bach 

Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Gentle Mary Iwerddon LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1953 

Git Along, 
Little Dogies 

Cân gowboi o’r 
UDA 

A: LLGC ac 
Oriana 
B: Oriana 

Angh. A: Unsain 
(corws) a 
cherddorfa  
B: Unsain 
(corws) a 
cherddorfa  

Saesneg A: Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1952 
B: Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1948 



 

  

Y Gwŷdd Cymru A: LLGC ac 
Oriana 
B: Ar goll 

A: Angh. 
B: 1960: Oxford 
University Press 

A: SSST 
(unawd), SATB 
(corws) a 
cherddorfa 
B: Llais a phiano 

A: Cymraeg 
B: Saesneg 
[GW] 

A: [mwy na thebyg] wedi 
ei gyfansoddi ar gyfer y 
BBC, 1955 

Hark to the 
Millwheels 

Ffrainc Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1951 

Hela Llwynog Cymru LLGC a 
WMIC 

1959: University of 
Wales Press, Cardiff 

SATB (corws) Cymraeg a 
Saesneg 
[GW] 

 

High Barbaree Anhysbys Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1948 

Hilo 
Somebody 

Shanti o 
Northumbria 
(Lloegr) 

LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1953 

Hiriaeth Cymru LLGC Angh. Llais a phiano Cymraeg  

Hob y Deri 
Dando 

Cymru Oriana Angh. Triawd i soprano, 
tenor, bariton a 2 
delyn 

Cymraeg Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

Holahi, Holaho Yr Almaen LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1952 

The Holly Cymru LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg 
 

Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1954 

Houza Czech Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1953 

(Erddigan) 
Hun Gwenllian 

Cymru A: Oriana 
B: LLGC 

A: Angh. 
B: 1958: Oxford 
University Press 

A: Soprano a 2 
delyn 
B: Unsain [neu 
SA] (corws) a 
phiano [neu 
delyn] 

A: Cymraeg 
B: Cymraeg a 
Saesneg 
[GW] 

A: Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

Hwi Hwi 
[Cysga Di] fy 
Mhlentyn Tlws 

Cymru LLGC Angh. Llais a phiano Llais a phiano Rhan o ‘Two Welsh Airs’ 
(gyda Jim Cro), [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 

Il Était une 
Bergère [‘The 
Sheperdess’] 

Ffrainc A: LLGC 
B: LLGC 
C: LLGC ac 
Oriana 

A: 1951: Oxford 
University Press 
B: 1951: Oxford 
University Press 
C: Angh. 

A: Unsain 
(corws) a phiano 
B: Unsain 
(corws) a phiano 
[neu piano a 
llinynnau] 
C: Unsain 
(corws) a 
cherddorfa 

A: Saesneg a 
Ffrangeg 
B: Saesneg a 
Ffrangeg 
C: Saesneg 

A: Four Folksongs (OUP, 
1951) 
C: Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1950 

Jim Cro Cymru A: Oriana 
B: LLGC a 
WMIC 

A: Angh. 
B: 1936: University 
of Wales Press, 
Cardiff a 1936: 
Oxford University 
Press 

A: Soprano, 
bariton, clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 
B: Llais a phiano 

A: Cymraeg 
B: Cymraeg a 
Saesneg [Tom 
Parry] 

A: Cyfansoddwyd ar 
gyfer WCH BBC, dim 
dyddiad 
B: Rhan o ‘Two Welsh 
Airs’ (gyda Hwian Hwi fy 
Mhlentyn Tlws), [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 



 

  

heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 

The Jolly 
Pedlar 

Iwerddon Ar goll 1955: Adam & 
Charles Black, 
London 

Unsain (corws) a 
phiano 

Saesneg  

The Keeper Lloegr Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1948 

Kukulienka Slovak LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1953 

Lali Lwli Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

The Lass of 
Swansea Town 

Cymru LLGC a 
BPF 

Angh. Tenor, ffliwt, 
obo, pedwarawd 
llinynnol 

Saesneg Rhan o Three Traditional 
Ballads a gyfansoddwyd 
ar gyfer Peter Pears, 1950 

Le Chevalier 
du Guet [‘The 
Cavalier on 
Patrol’] 

Ffrainc LLGC a 
WMIC 

1949: Oxford 
University Press 

Unsain (corws) a 
phiano 

Ffrangeg a 
Saesneg 
[GW] 

Rhan o Two French 
Folksongs (Oxford 
University Press, 1949). 
Cyfansoddwyd ar gyfer 
Camden School for Girls 

Little Red Bird Manx Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1949 

Llangynwyd Cymru LLGC Angh. Llais a phiano Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 
gan Tom 
Parry] a 
Saesneg 
[GW] 

-Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
-Rhan o ‘Seven Welsh 
Oxen Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 

Llantwit Major Cymru LLGC a 
WMIC 

1937: Boosey & 
Co., London 

Llais a phiano Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 
gan Tom 
Parry] a 
Saesneg 
[GW] 

-Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
-Rhan o ‘Seven Welsh 
Oxen Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
- Rhan o Six Welsh Oxen 
Songs (Boosey & Co.,  
1937) 

Mae gen i 
Gwpwrdd 

Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

The Mallow 
Fling 

Lloegr LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1951 



 

  

Margam Cymru A: LLGC a 
WMIC 
B: LLGC 

A: 1937: Boosey & 
Co., London 
B: Angh. 

A: Llais a phiano 
B: Llais, clarinet, 
pedwarawd 
llinynnol a 
phiano 

Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 
gan Tom 
Parry) a 
Saesneg 
[GW] 

A:  
-Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
-Rhan o ‘Seven Welsh 
Oxen Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
- Rhan o Six Welsh Oxen 
Songs (Boosey & Co.,  
1937) 

Margoton Va-
T-À-L’EAU 
[‘Belinda went 
to the well’] 

Ffrainc LLGC a 
WMIC 

1949: Oxford 
University Press 

Unsain (corws) a 
phiano 

Ffrangeg a 
Saesneg 
[GW] 

Rhan o Two French 
Folksongs (Oxford 
Univeristy Press, 1949) 
Cyfansoddwyd ar gyfer 
Camden School for Girls 

Mari Lwyd Cymru A: LLGC 
B: LLGC 

A: Angh. 
B: 1938: Cwmni 
Cyhoeddi Gwynn, 
Caernarfon 

A: Llais [a 
desgant opsiynol] 
a phiano 
B: SSAA (corws) 
a phiano 

Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 
gan Tom 
Parry] a 
Saesneg 
[GW] 

A: Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 

Mary, Mary, 
Maiden 

Yugoslav A: LLGC a 
WMIC 
B: Ar goll 

A: 1952: Oxford 
University Press 
B: 1962: Oxford 
University Press 

A: Unsain [neu 
SA] (corws) a 
phiano [neu 
piano a ffliwt neu 
ffidl) 
B: Unsain [neu 
SA] (corws), 
piano a llinynnau 
[ac organ 
opsiwynol] 

Saesneg Casglwyd, trefnwyd a 
chyfieithiwyd i’r Saesneg 
gan GW. Rhan o Three 
Yugoslav Folksongs 
(Oxford University Press, 
1952) 

The Meeting of 
the Waters 

Iwerddon Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1953 

Mentra Gwen Cymru Oriana Angh. Tenor a 2 delyn 
 

Cymraeg 
 

Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

Merthyr Cymru LLGC a 
WMIC 

1937: Boosey & 
Co., London 

Llais a phiano Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 
gan Tom 
Parry] a 
Saesneg 
[GW] 

-Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
-Rhan o ‘Seven Welsh 
Oxen Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
- Rhan o Six Welsh Oxen 
Songs (Boosey & Co.,  
1937) 

Migldi Magldi Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 



 

  

The Mocking 
Bird 

Appalachian Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1947 

Modryb Elin 
Ennog 

Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Morfa 
Rhuddlhan 

Cymru A: Oriana 
B: LLGC 

Angh. A: Bariton a 2 
delyn 
B: Bariton a 
thelyn 

Cymraeg A: Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

The Musician Ffrainc Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1947 

My Bonny 
Cuckoo 

Iwerddon Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1949 

My Horses 
Ain’t Hungry 

UDA Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1947 

O Rare Turpin Lloegr A: LLGC 
B: LLGC ac 
Oriana 

A: 1951: Oxford 
University Press 
B: Angh. 

A: Unsain 
(corws) a phiano 
B: Unsain 
(corws) a 
cherddorfa 

Saesneg A: Rhan o Four 
Folksongs (Oxford 
University Press, 1951) 
B: Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1950 

Oes Gafr Eto? Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Ogmore Cymru LLGC a 
WMIC 

1937: Boosey & 
Co., London 

Llais a phiano Cymraeg -Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
-Rhan o ‘Seven Welsh 
Oxen Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
- Rhan o Six Welsh Oxen 
Songs (Boosey & Co.,  
1937) 

Oh! ‘Twas in 
the Broad 
Atlantic 

Lloegr LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1954 

Out in the 
Garden 

Sweden Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1950 

The Pearly 
Adriatic 

Yugoslav A: LLGC a 
WMIC 
B: Ar goll 

A: 1952: Oxford 
University Press 
B: 1962 Oxford 
University Press 

A: SS [neu SSA] 
(corws), piano 
[neu piano a 
ffliwt neu ffidl] 
B: SS [neu SSA] 
(corws), piano, 
llinynnau [ac 
organ opsiynol] 

Saesneg Casglwyd, trefnwyd a 
chyfieithiwyd i’r Saesneg 
gan GW. Rhan o Three 
Yugoslav Folksongs 
(Oxford University Press, 
1952) 



 

  

Per Spelmann Norwy LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1952 

Ple’r ei di heno Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Pry bach yn 
mynd 

Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Pwsi meri mew Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Rhyfelgyrch 
Capten Morgan 

Cymru Oriana Angh. A: Bariton a 2 
delyn 
B: Bariton a 
thelyn 

Cymraeg Rhan o Welsh Airs ar 
gyfer y BBC [1950] 

Robin-a-
Thrush 

Lloegr LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1952 

Robin Ddiog Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Sally Anne Appalachian LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1952 

Si, So, Jac-y-
Do 

Cymru Oriana Angh. Soprano, bariton, 
clarinet, 
offerynnau 
taro+timpani, 2 
biano 

Cymraeg Cyfansoddwyd ar gyfer 
WCH BBC, dim dyddiad 

Sing, said the 
Mother 

Applachian Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1949 

Some Love 
Coffee 

UDA Oriana Angh. Bariton, obo, 
telyn, ffidl,’cello 

Saesneg Rhan o ‘Five American 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 

The Song of 
the Flax 

Rwsia A: LLGC 
B: LLGC ac 
Oriana 

A: 1951: Oxford 
University Press 
B: Angh. 

A: Unsain 
(corws) a phiano 
B: Unsain 
(corws) a 
cherddorfa 

Saesneg A: Rhan o Four 
Folksongs (Oxford 
University Press, 1951) 
B: Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1950 

Spinning 
Wheel Song 

Manx Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1949 

Squirri-Wirri-
Wip 

Norwy Ar goll  Angh. Bas, 2 glarinet, 
telyn, fiola, ffidl 
a ‘cello 

Saesneg [mwy na thebyg ar gyfer 
y BBC, dim dyddiad] 

St Athan Cymru A: LLGC a 
WMIC 
B: LLGC 

A: 1937: Boosey & 
Co., London 
B: Angh. 

A: Llais a phiano 
B: Llais, clarinet, 
pedwarawd 

Cymraeg 
[geiriau 
ychwanegol 

-Rhan o ‘Nine Welsh 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 



 

  

 

 

 

 

llinynnol a 
phiano 

gan Tom 
Parry] a 
Saesneg 
[GW] 

heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
-Rhan o ‘Seven Welsh 
Oxen Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
heb fod yn waith 
comisiwn], dim dyddiad 
- Rhan o Six Welsh Oxen 
Songs (Boosey & Co.,  
1937) 

The Swapping 
Song 

UDA Oriana Angh. Bariton, obo, 
telyn, ffidl a 
‘cello 

Saesneg Rhan o ‘Five American 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
ar gyfer y BBC], dim 
dyddiad 

Sweet 
Primroses 

Cymru LLGC a 
BPF 

Angh. Tenor, ffliwt, 
obo, pedwarawd 
llinynnol 

Saesneg Rhan o Three Traditional 
Ballads a gyfansoddwyd 
ar gyfer Peter Pears, 1950 

The Tailor and 
the Mouse 

Lloegr Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1949 

Tik-Tak Serbia LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1952 

Time for man 
go home 

West Indian Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1948 

Tooralee, 
Tooralay, 
Tooralo 

Czech Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1954 

The Two 
Sisters 

UDA Oriana Angh. Bariton, obo, 
telyn, ffidl a 
‘cello 

Saesneg Rhan o ‘Five American 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
ar gyfer y BBC], dim 
dyddiad 

What Say 
You? 

Finland Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1951 

Winter has 
gone 

Yr Almaen LLGC ac 
Oriana 

Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1954 

The Wisconsin 
Emigrant 

UDA Oriana Angh. Bariton, obo, 
telyn, ffidl a 
‘cello 

Saesneg Rhan o ‘Five American 
Folk Songs’ [mwy na 
thebyg wedi ei gyfansoddi 
ar gyfer y BBC], dim 
dyddiad 

The Wood-
Pigeon 

Portiwgal Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1947 

The Wonderful 
Inn 

Yr Almaen Oriana Angh. Unsain (corws) a 
cherddorfa 

Saesneg Ar gyfer rhaglen RM 
BBC, 1951 



 

  

Talfyriadau 
 
LLGC = Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 
WMIC = Welsh Music Information Centre, Cardiff (Tŷ Cerdd bellach) 
BPF = Britten-Pears Foundation, Aldeburgh 
 
Angh. = anghyhoeddedig 
GW = Grace Williams 
RM = Rhythm and Melody 
WCH = Welsh Children’s Hour 
 
 
Ar ôl llunio rhestr o holl drefniannau gwerin Grace Williams, gwelir fod cyfanswm o 115 

trefniant lleisiol o alawon gwerin yn rhan o’i hallbwn fel cyfansoddwraig (noder nad yw 

trefniannau gwerin offerynnol yn cael eu cynnwys yma). Mae’n restr sylweddol sy’n dangos 

fod llunio trefniannau o alawon gwerin wedi bod yn rhan bwysig o’i gwaith.  

 

Gwelir fod Williams wedi cael ei denu at drefnu alawon gwerin o wledydd a chyfandiroedd 

amrywiol. Mae’r graff isod yn dangos fod 43% o’r holl drefniannau yn alawon traddodiadol o 

Gymru. Roedd y ffigwr hwn yn ddisgwyliedig gan ei bod wedi ei geni a’i magu yng Nghymru 

cyn dychwelyd yno i fyw a gweithio am gyfnod helaeth o’i bywyd wedi cyfnod i ffwrdd yn 

astudio yn Lloegr ac Awstria. Mae’r ffaith fod bron i hanner y trefniannau’n dod o darddiad 

Cymreig yn dangos fod defnyddio’r alawon yn bwysig iddi a bod poblogeiddio’r alawon yn 

flaenoriaeth iddi.    



 

  

 

Eng. 1: Graff yn dangos tarddiad yr alawon sydd wedi eu trefnu gan Grace Williams. 

 

O’r wybodaeth a gasglwyd, gweler yn enghraifft 1 fod nifer o’r trefniannau o alawon gwerin 

yn dyddio o’r 1950au. Roedd hwn yn gyfnod ble neilltuodd Williams lawer o’i hamser i drefnu 

alawon ac ysgrifennu sgriptiau i gyd-fynd â’r alawon ar gyfer rhaglenni’r BBC, megis Rhythm 

and Melody a Welsh Children’s Hour. Yn ôl y wybodaeth a gasglwyd, ni chafwyd llawer o 

drefniannau lleisiol wedi’r 1950au. Fodd bynnag, gwelir Williams yn sôn wrth Enid Parry yn 

1964 ei bod yn parhau i dderbyn swyddi gan y BBC a’i bod yn dibynnu arnynt yn ariannol: ‘[I] 

am getting BBC jobs (the fees of which I need) [and] can’t risk turning them down’.2 Gellir 

dadlau nad oedd y swyddi hyn o reidrwydd yn gysylltiedig â threfnu alawon gwerin lleisiol. 

 
2 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 16 Hydref 1964. 



 

  

Ceir yr argraff fod Williams wedi parhau i ymddiddori mewn alawon gwerin yn ystod y 1960au 

wrth iddi ddatgan: ‘I’ve also done a nice arrangement (harp or piano) of the folk-song Hiraeth’.3 

 

 

Eng. 2: Graff yn dangos dyddiad cyfansoddi trefniannau Grace Williams o alawon 
traddodiadol. 
 

Mae’n ddiddorol sylweddoli fod y mwyafrif o drefniannau Grace Williams yn yr iaith Saesneg 

o gofio fod y rhan fwyaf o’r alawon yn dod o darddiad Cymreig. Er hyn, nid yw’n syndod o 

gofio fod nifer o’r trefniannau wedi eu cyhoeddi gan gwmnïau o Loegr ac nid o Gymru. Gellir 

dadlau fod y ffaith fod alawon Cymreig yn cael eu cyhoeddi gyda geiriau Saesneg yn galluogi 

i’r alawon gyrraedd cynulleidfa ehangach o safbwynt perfformio’r alawon.  

 

 
3 Archifdy Prifysgol Bangor – Papurau Enid Parry, heb eu catalogio, Llythyr oddi wrth Grace Williams at Enid 
Parry, 1 Mehefin 1964. 



 

  

 
 

Eng. 3: Graff yn dangos ieithoedd trefniannau Grace Williams o alawon traddodiadol. 

 
Mae darganfod fod bron i 78% o holl drefniannau gwerin lleisiol Williams yn parhau’n 

anghyhoeddedig hyd heddiw’n druenus. Mae’r ffigwr hwn yn arwain at gyfres o gwestiynau 

lle nad oes ateb pendant iddynt. Gellir dadlau fod nifer o ffactorau wedi arwain at ddiffyg 

cyhoeddiadau o’i threfniannau, er enghraifft y ffaith nad oedd ei pherthynas â chyhoeddwyr 

cerddoriaeth yn llwyddiannus ar adegau. Rhaid ystyried elfennau o’i phersonoliaeth yn ogystal, 

a’r ffaith ei bod yn gymeriad diymhongar oedd yn casáu denu sylw ati hi ei hun.   

 



 

  

 
 
Eng. 4: Graff yn dangos statws cyhoeddi’r alawon a drefnwyd gan Grace Williams. 

Mae darganfod fod y mwyafrif o’r trefniannau lleisiol wedi eu gosod ar gyfer llais/lleisiau a 

cherddorfa o bosibl yn un rheswm sy’n esbonio pam nad yw llawer ohonynt wedi eu cyhoeddi. 

Mae’n debyg mai cyd-destun y perfformiad fyddai’n bennaf gyfrifol am y penderfyniad o osod 

ar gyfer llais/lleisiau a cherddorfa o gofio mai trefniannau ar gyfer rhaglenni’r radio’r BBC 

oedd y mwyafrf. Golyga hyn nad oedd hi’n hawdd perfformio’r trefniannau hyn mewn 

cyngherddau wedi’r darllediadau.  



 

  

 
 

Eng. 5: Graff yn dangos gosodiadau’r alawon a drefnwyd gan Grace Williams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 


