Cân y Toreador
Lefel:
Canolradd

Ynglŷn â’r gân hon
Un o’r ariâu enwocaf o’r opera
Carmen ydi ‘Cân y Toreador’.
Mae’n cael ei chanu gan yr
ymladdwr tarw Escamillo ac yn
disgrifio sefyllfaoedd amrywiol
yn y cylch ymladd, y bloeddio
gan y dorf a’r enwogrwydd a
ddaw gyda buddugoliaeth.
Mae’r opera wedi ei osod yn
Sbaen ond yn cael ei ganu
yn wreiddiol yn Ffrangeg.

Cwmpas lleisiol
10fed

Ffurf leisiol
Unsain/rhannau annibynnol

Georges Bizet/Henri Meilhac a Ludovic Halévy
Geiriau Cymraeg gan: Siân Meinir

Ymarferion

 Dychmygwch eich bod yn dal cwpan fawr o’ch

hoff ddiod. Dewch â’r gwpan i fyny at eich ceg a
cymerwch llwnc mawr o’r gwpan. Rhewch yn
eich unfan a teimlo’r teimlad. Dylech deimlo eich
gwddf yn agored, dylai hyn ddigwydd wrth ganu.

 Gwnewch wynebau eithafol : yn gyntaf - gwyneb
wrth sgrechian, gwyneb brawychus, gwyneb trist
a gwyneb hynod o hapus. Symudwch eich
gwefusau o fawr iawn ‘Aaa’ i ymlaen yn ‘Www’
– siâp chwibanu’r geg. Gorffennwch yr ymarfer
corff hwn drwy dylino eich wyneb a’r gwddf.

 Symudwch eich cyhyrau stumog i mewn ac allan
heb anadlu. Mae hyn yn gwneud y dysgwyr yn
ymwybodol iawn o’r symudiad sydd ei angen
pan fyddant yn anadlu. Dilynwch hyn drwy
anadlu i mewn am 4 curiad, gan deimlo’r
asennau’n ehangu tuag allan, ac allan am 4
curiad, gan gadw’r asennau allan mor hir ag y
bo modd.

 Dangos y rhythm nodweddiadol y gân:

Thema/testun
Opera Comique/Cyfnod
Rhamantaidd/Stori Trasig

Elfennau cerddorol
Hyd a Gwead

Nodweddion cerddorol
Rhythmau dot; rhan harmoni syml
ac anodd; gwead gwrthbwyntiol.

Ymarferion CânSing a Argymhellir

 Ymarfer Lleisiol 9 (Tisian)
 Ymarfer Anadlu 2 (Drych)
 Ymarfer Lleisiol 1 (Braf cael bod)
 Ymarfer Corff 6 (Osgo wrth sefyll ac eistedd)

Addysgu a Dysgu
1 Chwaraewch recordiad o berfformiad llawn o’r aria, dylai dysgwyr ganolbwyntio ar wrando ar
lais unawdol gwrywaidd yn y pennill cyntaf (bar 10–28) , y canu unsain ar ymddangosiad cyntaf
y gytgan (bar 29–40) a’r harmoni pedwar rhan pan mae’r cytgan yn ail adrodd (bar 41–52).
2 Chwaraewch y recordiad am yr ail dro a gofyn i’r dysgwyr glapio rhythm yr alaw yn y gytgan
gyntaf tra’n gwrando. Dylai dysgwyr ganolbwyntio ar y rhythmau dot a trawsacennog
cymhleth sydd yn ymddangos tuag at ddiwedd y gytgan gyntaf.
3 Pan fydd y dysgwyr yn gyfarwydd â’r geiriau a rhythm y gytgan gyntaf, cyflwynwch yr
alaw frawddeg ar y tro. Canwch neu chwaraewch y frawddeg gyntaf amryw o weithiau,
yn ddelfrydol yn ddigyfeiliant neu gan ddefnyddio trac cefndir CânSing. Gweithiwch
drwy’r pennill, gan wneud yn siwr bod y dysgwyr yn dilyn yr alaw yn gywir.
4 Perfformiwch y gytgan yn unsain gyda’r recordiad, gan atgoffa’r dysgwyr i ganu
drwy’r brawddegau ac i gynnal y nodau hir sy’n ymddangos mewn rhai cymalau.
5 Ar ôl ymarfer y gytgan yn unsain ychydig o weithiau, perfformiwch o’r dechrau gan
wrando ar y pennill ac ymuno yn yr adran briodol – Beth am annog y dysgwyr i gyfri’r
18 bar (pedwar curiad mewn bar) tra eu bod yn gwrando ar y bennill?
6 Efallai bod dysgu’r gytgan unsain yn ddigon ar gyfer un sesiwn ac y byddwch yn
penderfynu mynd i’r afael â’r gytgan mewn harmoni deulais (bar 41–52), yn y sesiwn
ganlynol.
7 Rhannwch y dosbarth yn ddau grŵp cyfartal. Rhowch yr alaw (Rhan 1) i un grŵp a’r
rhan harmoni i’r grŵp arall (Rhan 2). Dechreuwch gyda Rhan 2 gan fod hwn yn rhan
harmoni newydd sy’n defnyddio nodau hir yn bennaf gydag ystod cyfnedig o draw.
Ceisiwch weithio drwy’r rhan frawddeg ar y tro gan ganolbwyntio ar gynnal y nodau hir
a chynnal y donyddiaeth.
8 Cyflwynwch Rhan 1 yn yr ail gytgan i’r grŵp arall, mae’r rhan yma yr un fath â’r
gytgan cyntaf. Gweithiwch drwy’r cytgan, gan wneud yn siwr bod y dysgwyr yn dilyn
y rhan yn gywir ac yn canolbwyntio ar y rhythmau trawsacennog.
9 Os ydych yn defnyddio’r Sgrîn Rhyngweithiol neu ffeiliau MP3, gallwch wrando ar
Rhannau 1 a 2 ar wahân. Os yw un grŵp yn cael trafferth gyda brawddeg penodol,
gofynnwch i’r dysgwyr wrando arnoch chi neu’r trac ac yna ymuno i mewn. Pan fydd
y dysgwyr yn gyfarwydd ac yn hyderus gyda eu rhan, cyfeiriwch at leoliad addas i
anadlu ac ymarfer y ddwy ran gyda’i gilydd.
10 Ar ôl ymarfer yr ail gytgan ychydig o weithiau, perfformiwch o’r dechrau, gan wrando
ar y pennill, canu’r gytgan cyntaf yn unsain ac yna rhannu’n harmoni deulais
yn yr ail gytgan.
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Cân y Toreador
Y camau nesaf

 Perfformiwch yr aria gyfan mewn harmoni deulais. Dylai dysgwyr ganolbwyntio ar eu
cywirdeb rhythm a thonyddiaeth. Anogwch y dysgwyr i berfformio gydag ynganiad
clir heb gipio’r nodau byr ar ddiwedd y brawddegau.

 Mae’r sgôr llawn mewn harmoni pedwar llais yn yr ail gytgan. Efallai bydd rhan y bas
yn addas ar gyfer bechgyn gyda lleisiau wedi torri. Gelli’r cyflwyno’r rhan soprano
(desgant) i grŵp bychan neu unawdydd, mae yna ystod traw eang i’r rhan yma.
Ystyriwch berfformio’r darn gan gynnwys dysgwyr hŷn neu oedolion, ceisiwch
berfformio’r aria mewn harmoni pedwar llais.

 Ceisiwch amrywio’r dynameg yn y perfformiad. Er enghraifft, canu yn ‘mezzo forte’
(mf: eithaf cryf) yn y gytgan cyntaf unsain, yr ail gytgan yn ‘forte’ (f: cryf). Cynnwys
crescendo (yn raddol gryfhau) yn yr ail gytgan unsain (bar 79–90 ) a canu’n
‘fortissimo’ (ff: cryf iawn) yn y gytgan olaf (bar 91–102 ).

 Perfformiwch yr aria yn yr iaith wreiddiol - Ffrangeg.
Perfformio, cyfansoddi a gwerthuso

 Gofynnwch i’r dysgwyr i wrando ar recordiad o’r aria a rhoi sylwadau ar y strwythur,
gwead, cyflymder a rôl y gwahanol offerynnau. Trafodwch sut mae’r aria yn cyfleu
emosiynau’r stori y tu ôl i’r geiriau.

 Gyda phartner, gallai’r dysgwyr ddefnyddio rhythm y pedwar bar cyntaf yn y

gytgan i gyfansoddi dwy alaw newydd gan ddefnyddio GABDE (graddfa
bentatonig). Dylai’r rhan isaf gynnwys nodau yn symud fesul cam, a dylai’r rhan
uchaf gynnwys nodau ailadroddus a dilyniant 2 far yn symud i fyny neu i lawr.
Ar ôl arbrofi â newidiadau mewn traw, dynameg a chyflymder, gofynwch i’r
dysgwyr i feddwl sut mae’r tair elfen gerddorol wedi cael eu defnyddio a thrafod
gyda phartner.

 Gallai dysgwyr wrando ar ariâu/chytganau offerynnol a lleisiol eraill o’r opera

Asesu ar gyfer dysgu a datblygu meddwl
Holi
Offeryn: Meddwl rhannu pâr

 Rhowch enghraifft o rhythm a gyflwynwyd yn yr aria yma i mi. Ydi o yn rhythm
dotiog neu syth?

 Sawl gwaith yr ydym yn clywed y gytgan? A yw’n union yr un fath bob tro?
Eglurwch eich ateb.

 Sut fyddech chi’n disgrifio’r gwead drwy gydol y gân? Eglurwch eich ateb.

Adborth
Offeryn: Sut i wella
Dangoswch i’r dysgwyr sut i wella drwy osod targedau. Targed addas ar gyfer
rhai dysgwyr fydd i ddod i mewn ar y curiad cywir ac yn hyderus yn y gytgan ac
i eraill gallai fod yn canolbwyntio ar gyflawni ynganiad clir, gallech arddangos
eich hun neu drwy chwarae recordiad. Ar ôl rhoi amser iddynt wella gellir gwirio
bod y targedau wedi eu cyrraedd.

Hunan asesu/cyfoedion
Offeryn: Her Post-it
Mewn parau, dylai’r dysgwyr drafod y ddau gwestiwn canlynol a gwerthuso
eu dysgu.

 Beth ydw i wedi ei ddysgu trwy ganu’r aria yma?
 Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf i wella fy sgiliau perfformio/canu?
Dylent nodi eu sylwadau ar ‘post–its’ ac yna eu rhannu gyda gweddill y grŵp.

Carmen a nodi tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng pob darn. Os bydd angen,
atgoffwch y dysgwyr o’r eirfa gywir ac eu hannog i adnabod y prif nodweddion.
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