Hubert Giraud, tác giả nhạc phẩm « Il est mort
le soleil », qua đời

Hubert Giraud là tác giả của "Sous les ponts de Paris", sáng tác riêng cho Édith Piaf. Trong ảnh, Édith
Piaf trong phòng trang điểm trước khi diễn, 1936.Ảnh : Jean-Gabriel Seruzier/Gamma-Rapho. BnF, Arts
du spectacle

Nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Hubert Giraud, tác giả nhiều tình khúc vượt thời
gian như « Il est mort le soleil », « Mamy Blye » hay « Sous le ciel de Paris »,
đã qua đời sáng ngày 16/01/2016, ở tuổi 94, tại Montreux, Thụy Sĩ. Hãng tin
AFP cho biết lễ truy điệu được tổ chức ngày 22/01 tại Montreux.
Hubert Giraud khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trong dàn nhạc giao hưởng trước khi chuyển
sang sáng tác cho huyền thoại người Pháp Edith Piaf và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác như
Claude François, Sacha Distel và Céline Dion.
Ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã gặt hái thành công với bài hát « Sous les ponts de Paris »
(tạm dịch « Dưới những cây cầu Paris »), sáng tác riêng cho ca sĩ Edith Piaf. Hay « Sous le
ciel de Paris » (Dưới khoảng trời Paris), ngoài giọng ca khó quên của Edith Piaf, còn được
nhiều ca sĩ nổi tiếng khác hát lại như Yves Montand, Juliette Greco, Sacha Distel và Line
Renaud.

Ông sáng tác riêng nhạc phẩm « Parlez-moi de lui » cho ca sĩ Nicole Croisille. Năm 1967,
ông sáng tác « theo yêu cầu » hai nhạc phẩm tuyệt vời « Mamy Blue » và « Il est mort le
soleil » (Mặt trời lụi tắt) cho nữ danh ca Nicoletta. Sau này, nhạc phẩm nổi tiếng « Il est
mort le soleil» được Tom Jones hát lại bằng tiếng Anh với tên gọi « The Sun Died ».
Còn tình khúc vượt thời gian « Mamy Blue », sau Nicoletta, còn được rất nhiều danh ca
khác trình bày, trong đó có Ray Charles, Céline Dion, Julio Iglesias, Demis Roussos,
Golden Gate Quartet và Joey Starr.

Nữ danh ca Nicoletta, vừa mới kết hợp với ca sĩ nhạc rap Joey Starr, thể hiện lại bài hát
«Mamy Blue », nhớ lại : « Hubert Giraud có óc cảm thụ nhạc lý rất tinh tế. Ông là một nhà
viết lời rất đặc biệt, với những điệp khúc trở nên nổi tiếng. Những tác phẩm ông biên soạn
đều rất thanh nhã. Nó không tuân theo bất kỳ hệ thống nào và rất trong sáng. »
Danh sách các nghệ sĩ và ban nhạc trình diễn các nhạc phẩm của Hubert Giraud còn rất
dài, trong đó phải kể đến : Luis Mariano (Que l’amour me pardonne), Fernandel, Bourvil (La
Tendresse), Claude François (Pauvre petite fille riche), Sacha Distel, Compagnons de la
Chanson, Nana Mouskouri (Ma maison devant la mer), Gloria Lasso, Claude Nougaro,
Marcel Amont, Jean Sablon, Dalida (les Gitans), Marie Laforêt, Lara Fabian, Rika Zarai,
Nicoletta, France Gall, hay Céline Dion (Tellement j’ai d’amour pour toi).

