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Ban nhạc The Black Caps.
lời Việt cho nhiều ca khúc ngoại quốc
khác, trong đó có cả nhà báo Trường
Kỳ...Nhưng trong trào lưu “Việt hóa”
có lẽ điều đáng chú ý nhất là các nhạc
sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà,
với ban nhạc Phượng Hoàng, đã đi
một bước xa hơn là sáng tác những
ca khúc nhạc trẻ Việt Nam đầu tiên với
những bài hát đi vào lòng người như
Hãy ngước mặt nhìn đời, Tôi muốn...
đặt nền móng đầu tiên cho những
ca khúc nhạc trẻ Sài Gòn.Về các ban
nhạc trẻ, một trong những ban nhạc
gây ấn tượng nhất đó là Strawberry
Four gồm Tuấn Ngọc (guitar), Đức Huy
(guitar), Tiến Chỉnh (bass, trước đó là
Billy Chane), Tùng Giang (trống). Đây
được xem là ban nhạc “nhà giàu” với
những chiếc đàn, amplie Fender làm
“lé mắt” dân chơi nhạc, trên sân khấu
họ toàn bận complet lịch lãm và nhất
là tạo được “danh giá” khi Trawberry
Four là ban nhạc Việt Nam đầu tiên và
duy nhất được lên đài truyền hình Mỹ
(phát tại Sài Gòn).
Đâu là ban nhạc và bản nhạc rock
đầu tiên?
Nhạc rock đã xuất hiện trong bối
cảnh của nhạc trẻ Sài Gòn như trên. Tuy
nhiên, lịch sử nhạc rock Sài Gòn có liên

hệ mật thiết đến sự có mặt của quân
đội Mỹ, những club mọc lên như nấm
của người Mỹ tại Sài Gòn đóng vai trò
quan trọng trong việc hình thành lực
lượng nhạc rock, nhất là từ năm 1965
khi người Mỹ có mặt thật đông đảo
tại “hòn ngọc Viễn Đông” và các tỉnh
phụ cận. Đây cũng là giai đoạn chuyển
hướng mạnh mẽ nhất của nhạc trẻ Sài
Gòn, và là thời điểm xuất hiện khá
nhiều ban nhạc chơi rock Mỹ, khác với
trước đó dân chơi nhạc và nghe nhạc
vẫn còn yêu chuộng những ca khúc
trữ tình của các nhạc sĩ Việt Nam như
Đặng Thế Phong, Dương Thiệu Tước...
và các ca khúc Pháp.
Tuy nhiên dấu mốc phát triển của
rock có thể kể đến sự kiện đại nhạc hội
kích động nhạc do “Hội đồng quân
nhân cách mạng” Sài Gòn tổ chức sau
khi lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Đại
hội kích động nhạc này được tổ chức
tại Đại Thế giới (nay là Trung tâm Văn
hóa Q.5) vào năm 1963, qui tụ hầu hết
các ban nhạc trẻ đang hoạt động tại
Sài Gòn thời ấy và đây cũng là một tiền
đề để sau đó những đại hội kích động
nhạc được tổ chức thường xuyên.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì:“Trước
30/04/75 có những ban nhạc “thuần”
rock như The Black Caps, The Rockin’

Stars, The Interprise, Les Pénitents, The
Crazy Dog, CBC... Trong đó The Rockin’
Stars và The Black Caps được xem như
những ban nhạc rock đầu tiên của Sài
Gòn. CBC cũng xuất hiện khá sớm
(khoảng 1962) nhưng thời đó còn là một
ban nhạc thiếu nhi chơi rock và khi lớn
lên CBC được xem là ban nhạc “đệ nhất
kích động nhạc”thời ấy”.
Ca sĩ Elvis Phương thành viên của
Rockin’Stars cho biết: "Ban nhạc thành
lập năm 1960 với thành viên: Nguyễn
Trung Lang (bass guitar), Nguyễn
Trung Phương (rythm guitar), Jules
Tampicanou (lead guitar), Đặng Hữu
Tòng (tenor saxophone), Lưu Văn
Hùng (trống) và Elvis Phương (ca
sĩ). Năm 1961 có thêm 2 thành viên
mới là Jean jacques Cussy va Nicole.
Cuối naăm 1961 có thêm ca sĩ Billy
Shane. Ban nhạc The Black Caps ra đời
vào cuối năm 1960 với: Thanh Tùng
(guitar), Paul Doãn (ca sĩ)... Phong trào
nhạc trẻ hình thành trong giới học sinh
của trường trung học Jean Jacques
Rousseau (nay là trường cấp 3 Lê Quý
Đôn), vì vậy hai ban nhạc này đa số là
học sinh của Jean Jacques Rousseau
chỉ có Nicole là của Marie Curie và Billy
Shane là của Taberd".
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng cho
biết: “Các ban nhạc rock trước giải
phóng chủ yếu là cover các bản nhạc
rock Mỹ, cũng có một số ca khúc được
những “rocker” Việt sáng tác, nhưng
chủ yếu là viết lời bằng tiếng Anh để
trình diễn trong những club của Mỹ”.
Ban nhạc Phượng Hoàng của Nguyễn
Trung Cang và Lê Hựu Hà ra đời khá
trễ (1970). Tuy nhiên đây có thể nói là
một ban nhạc “Việt hóa” triệt để: sáng
tác ca khúc Việt cho rock, hát lời Việt
và cái tên cũng “thuần Việt” giữa vô
vàn các tên ban nhạc bằng tiếng Anh
đang hiện hành. Ca khúc rock viết
bằng tiếng Việt của Nguyễn Trung
Cang, được nhiều người biết đến đó
là bản Mặt trời đen, đây có thể xem là
bản nhạc rock Việt đầu tiên khá tiêu
biểu của giới rock Sài Gòn.
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