Ruffest (från vänster): Sello
Mangwana och Max Stemele.
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Från kåkstäderna
ut i världen

Ur apartheids avskaffande uppstod kwaitomusiken. Trots att
genren dödförklarats av vissa finns en hel del tecken på att
den i själva verket är mer vital än någonsin.
Lägger man till all township tech, afrohouse och sydafrikansk
hiphop får man en av de mest spännande musikscenerna just
nu. Karin Olofsson, som hängt på sheebens och klubbar i såväl
Johannesburg som Kapstaden, lämnar en rapport.
text: karin olofsson foto: mélinda fantou

▶
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Det är söndag eftermiddag när vi kör av mo
torvägen från Kapstaden och in på Klipfontein
Road i Guguletu. Luften vibrerar av värme som
får asfalten att glänsa. Guguletu är en av Kap
stadens äldsta kåkstäder. Hit tvångsförflyttades
den svarta befolkningen under apartheid och
trots att det gått nästan tjugo år sedan den ras
åtskiljande regimen avskaffades är klyftorna
enorma och kontrasten mot Kapstadens palm
kantade lyxiga förorter knivskarp.
Grillröken ligger plötsligt som en dimma över
gatan, doften av grillat kött tränger in i bilen och
på avstånd hörs en dunkande basgång. Raderna
av skjul i korrugerad plåt, plywood och well
papp trängs med mobiltelefonbutiker, frisörer
och bottle stores, ett slags högst informella sys
tembolag, och mitt bland dem ligger Mzoli’s.
Från början ett slakteri som utvecklades till
en levande mötesplats är Mzoli’s i dag en av Kap
stadens mest populära sheebens, de informella

barer som under apartheid var illegala går under
det namnet.
Inne på Mzoli’s handlar det om mat,
dans och musik. Ur högtalarna pumpar
kwaito och house, houseremixer av
kwaitohits och kwaitoremixer av pop
hits. Och det är varmt. Ljusblå t-shirts
färgas mörkblå efter bara ett par minu
ter på dansgolvet. Bord och billiga plast
stolar är uppställda i långa rader, i taket
försöker vattensprinklers reglera värmen och
i tiolitershinkar bärs grillat kött in.
I en stad där arbetskraft och kulturella refe
renser i princip bara går åt ett håll – från kåk
städerna och in till staden via motorvägen – är
Mzoli’s ett befriande undantag. Locals med
solglasögon strödda med bling och tyska back
packers med förra jordenruntresans pilotbrillor
blandas med hipsters från Kapstaden unifor
merade i Ray-Ban Wayfarers. Här lyssnar alla
på samma musik och tar del av samma kultur.
När »The Final Countdown«-samplingen i
fjorton år gamla kwaitohiten »Shibobo« med
Tkzee dånar ur högtalarna står ingen längre
still och havet av människor brister ut i allsång
till en Europe-slinga.
– »The Final Countdown« är en gräslig låt!
Kanske en av de sämsta som någonsin gjorts,
säger Brad Holmes och gapskrattar. Den yngre
generationen här har ingen relation alls till låten
så den funkar jättebra i Tkzee-samplingen, men
för oss i den äldre generationen, nja …

Vy över Johannesburg.

För arton år sedan, 1994, öppnades dör
rarna till Brads livsverk, konserthuset Bass
line i Johannesburg. Efter många år på rym
men från den sydafrikanska militärtjänsten
återvände han till landet som manager för
olika sydafrikanska band. 1994 var ett sym
boliskt år med apartheid avskaffat och med
Nelson Mandelas övertagande av president
posten.
– Det var året för frihet och det var jävligt
häftigt, säger Brad passionerat.
– Att bli fri var fantastiskt.
Brad Holmes syftar på sociala och politiska
faktorer men också på friheten att kunna
lyssna på vilken musik man ville, var man ville
och med dem man ville.
– Mitt ställe var den första klubben där man
kunde mötas och lyssna på musik, oavsett färg
och ras.
2012 har Bassline vuxit ur sin gamla lokal och
bytt upp sig till än större och bättre. Här ar
rangeras femton konserter och klubbar i måna
den med i princip uteslutande sydafrikanska
artister. Jazz, hiphop, blues, kwaito och reggae.
Trots att det är måndag är Brad bakis.
– Ag man, vi hade fest i lördags och jag har
fortfarande inte återhämtat mig. Under de första
femton åren med Bassline gick jag och la mig
klockan sex varje morgon. Nu orkar jag inte
längre.
Det är dags för honom att avveckla sin roll i
Bassline och lämna över VD-posten.
– Det blir ett jobb till slut. För att fortsätta

vara cool måste man återuppfinna sig själv. Det
är vad jag ska göra nu.
Och de unga är redo att ta över. I ett land med
tusenårig musiktradition har artister från postapartheidgenerationen börjat göra djupa av
tryck på musiklandskapet. Nu söker de sig
också utanför landets gränser. Hårda hiphop
trion Die Antwoord, afropobandet Freshly
grounds Shakira-samarbete i och med fotbollsVM och DJ Mujavas klubbhit »Township Funk«
har satt Sydafrika på en ny musikkarta. Artister
som Simphiwe Dana, som kallats den nya Miriam
Makeba, kwaitostjärnan Zola, xhosa-drottningen
Thandiswa Mazwai, kwaitoduon Big Nuz och
senaste popsensationen Zahara. DJ:s som DJ
Cleo, DJ Oskido och DJ Sbu står på tur. I slutet
av 2011 började musikmagasinet Rolling Stone
producera en sydafrikansk upplaga. Framtiden
för urban sydafrikansk musik ser onekligen
ljus ut. I ett öppnare musikklimat väller också in
fluenser från omvärlden in över landets gränser.
Det är torsdag efter midnatt. På Bassline i Jo
hannesburg-förorten Newtown driver Admiral
– »mannen som äger sydafrikansk reggae«, en
ligt Brad Holmes – klubben African Storm.
Reggae och dancehall har i Sydafrika levt en
relativt tillbakadragen tillvaro men på sistone
har den jamaicanska vinden börjat blåsa även
här.
Röken, som knappast kommer från vanlig to
bak, ligger tjock i den stora, halvfulla lokalen.
– Det är januari, ropar en kille på dansgolvet.

Han får skrika för att överrösta musiken.
– Alla är på semester vid kusten eller i Kap
staden. Annars är det alltid packat.
Trots den halvfulla lokalen bubblar det och
när tre tjejer tar dansen från dansgolvet till
scenen till tonerna av dancehallhiten »Summer
time« med Vybz Kartel är det svårt att tro att
rutinerna inte är inövade under flera år.
Jamaicanska tongångar må vara en import på
uppgång, men i Sydafrika är det ändå den in
hemska klubbmusiken som är störst och den po
puläraste genren har de senaste decennierna
stavats kwaito.
Envisa rykten gör dock gällande att kwaiton
skulle vara död och att det är housevågen som
har dödat den. Housemusiken har onekligen
haft ett par gyllene år bakom sig i Sydafrika.
På nattklubbarna i Johannesburg, oavsett om
vi är i rika förorter eller kåkstäderna Alexandra
och Soweto, är det afrohouse som dånar ur hög
talarna. Men med sitt nedbantade tempo och sin
distinkta sydafrikanska stil känns det stilmäs
siga avståndet inte särskilt långt till de senaste
årens snabbare, just det, kwaito. Och koppling
arna till just house går att spåra även i genrens
rötter.
Kwaitons födelse i Johannesburg och apart
heids avskaffande i början av nittiotalet är tätt
sammanlänkade. Ekonomiska och politiska
sanktioner mot Sydafrika lyftes vilket revolu
tionerade musikindustrin genom att öppna upp
den mot omvärlden. Ur denna politiska smält
degel alstrades kwaito. Afrikanska rytmer och
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Yeoville i Johannesburg.

»Bara för att något förändras betyder det
inte att det har dött, det betyder att det
är mer levande än någonsin!« SPOEK MATHAMBO
samplingar blandades med house och ameri
kansk hiphop och en helt ny musikstil fick fäste.
Med ett nedbandat house-BPM rappas texterna
på främst xhosa eller zulu, de dominerande
afrikanska språken i Sydafrika. Ordet »kwaito«
har ett omdebatterat ursprung men den mest
populära tolkningen gör gällande att det här
stammar från »kwaai« på afrikaans som fritt
kan översättas till »cool« eller »tuff«.
Kwaitoinfluenserna har även börjat märkas

i sydafrikansk elektro. Men de tog omvägen via
London. Jag träffar Julian Joseph – DJ och pro
ducent av dubstep, drum’n’bass och house under
namnet SFR – över en kaffe i Kapstaden.
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– Det lustiga är att det krävdes att artister
från England började använda kwaito i sin musik
för att sydafrikaner [inom drum’n’bass och dub
step] skulle börja intressera sig, säger han.
Om epicentrum för kwaito är Johannesburg
har den elektroniska musikscenen haft sitt cent
rum i Kapstaden, där Julian är aktiv.
– Det var hela vågen av UK funky som tog
med sig kwaitoinfluenserna tillbaka hem. Till
sammans med moombathon, som låter som
kwaito men med en tung dubstep-bas.
Ursprungsbeaten kanske kommer från den
egna bakgården, men på den vita elektroscenen
kom inspirationen från Europa.
Med havslånga fysiska avstånd har den tek

niska utvecklingen berett väg för internatio
nella satsningar.
– Jag minns när jag hade analogt telefon
modem, berättar Julian. Jag försökte skicka
demos men fick bara vara på internet efter
klockan sju på kvällen för det var så dyrt. Så jag
brukade betala mina föräldrar för att få använda
modemet under dagtid för att kunna skicka
demos när folk var på jobbet.
Internetuppkopplingen har förbättrats radi
kalt under de senaste åren, vilket krattat banan
för marknadsföring utomlands. Julian har tur
nerat i Europa vid flera tillfällen.
– Det är inte så svårt som man kan tro. Har
du internet kan du skicka demos och låtar
överallt. Folk tror att det svårare än det är att ta
sig till Europa men folk gillar faktiskt det man
gör.
Julian får medhåll av Spoek Mathambo.
– Jag tror faktiskt det är lättare att slå igenom
i Europa än på många andra håll, säger han.
Jämför med USA, jämför med Japan. Exempel
vis kan den mest obskyra musiken från USA

Elektroklubben Assembly i Kapstaden.

Mzoli’s, en sheeben i Guguletu.
Besökare på klubben och konserthuset
Bassline i Johannesburg.

lyckas i Frankrike, där är folk öppna för alla
typer av musik.
Spoek Mathambo, eller Nthato Mokgata som
han egentligen heter, har under de senaste två
åren lyckats med konststycket att bli en av Syd
afrikas mest hajpade artister trots att musiken
knappt spelas på radio. Hans första album
»Mshini Wam« från 2010 var ett landmärke i
den nya vågen av sydafrikansk elektronisk mu
sik. Med influenser från kwaito, house och hip
hop kan soundet mest beskrivas som obskyrt,
eller som så kallad township tech. Och han bor
faktiskt i Malmö.
Men denna dag träffas vi i hans studio i Jo
hannesburg dit han nyss anlänt efter att ha spelat
in en musikvideo i Durban. Utan att etikettera
sig som en kwaitoartist har Spoek tydliga åsikter
om genrens utveckling.
– Idén om att kwaito skulle vara död är bara
patetisk och deprimerande. Folk älskar att säga
att något har dött i stället för att bara stötta dem
som gör något och vill ta sig framåt, säger han
med eftertryck. Bara för att något förändras

bet yder det inte att det har dött, det betyder att
det är mer levande än någonsin!
Spoek vill dock ogärna placera sig själv i en
genre.
– Vissa personer kan nog tjäna på att bli kate
goriserade, av kommersiella och marknads
mässiga skäl. Men mitt mål med musiken är att
bara göra bra låtar. Jag försöker skapa något
nytt och det är anledningen till att folk har
svårt att förklara vad jag gör, eftersom den är
svår att kategorisera. Jag försöker inte göra ett
bra rapalbum eller ett bra rockalbum som alla
andra utan jag vill bara göra en riktigt bra
skiva.
Han må vara uppskriven i Sydafrika, men i
Sverige är Spoek än så länge brädad av sin äkta
hälft Ana, mer känd som Gnucci Banana.
– Min fru uppträder mycket och har blivit
mer och mer känd så per konsekvens känner fler
till mig även i Sverige, förklarar Spoek.
Men några spelningar och samarbete med
Adam Tensta till trots har han förblivit en doldis
i sitt nya hemland.

Pantsula
– it’s all about
the swag
– Takten som pantsula bygger på
kommer ursprungligen från gruvarbetarna
i Gauteng. Dansstilen utvecklades i
Johannesburgs kåkstäder under åttiotalet
till den urbana dansstil vi har i dag,
berättar dansgruppen Real Actions
grundare och manager Sello Modiga.
Ordet »pantsula« är zulu och betyder
»vagga som en anka«, en rörelse typisk
för dansen. Från början utförd av tsotsis,
gangsters, har dansen i dag fått kommersiellt fotfäste genom reklamfilmer
och musikvideor. Inte minst genom
videon till Beyoncés »Run the World
(Girls)«.
Med sitt karaktäristiska knäknyckande
påminner tekniken närmast om mimning
uppblandat med breakdance. Pantsula
ackompanjeras av utstuderade kläder som
inte sällan för tankarna till tsotsis.
Converse All Stars är obligatorium. För
att inte tala om kwaito, musiken till v ilken
dansen alltid utförs.
– Kwaito skulle inte vara kwaito utan
pantsula, de har alltid följts åt, säger Sello
Modiga och sammanfattar pantsula med
orden: »It’s really all about the swag.«

Spoek Mathambo föddes 1985 och växte upp i

Johannesburg som i skiftet mellan åttio- och
nittiotal genomgick oerhörda politiska och sam
hälleliga förändringar, även om just Spoeks
familjeförhållanden var trygga.
– Min barndom var lycklig trots att det fanns
en massa våld runt omkring oss. De första åren
bodde jag i Soweto, det var en fantastisk, öppen
miljö att växa upp i.
Inspirationen till att börja med musik kom
från familjen, från vardagen och musikkulturen
som genomsyrar landet.
– Sydafrika är ett extremt musikorienterat
samhälle. Kanske inte i som »fans« av musik men
vid varje tillfälle – oavsett om du ska äta mid
dag med familjen eller be – sjunger man. Allt
görs till musik.
Med en pappa som är ett hängivet jazzfan, en
syster som bidrog med popinfluenser och en
storebror som gav honom hiphopen blev steget
in i musiken kort.
– Jag har ett väldigt tydligt minne av hur jag
och min bror satt hukade över radion och
sonic 47

▶

>> sydafrika

Nybörjarguide till
sydafrikansk musik
urval: karin olofsson

Miriam Makeba: Miriam Makeba (1960)
Hugh Masekela:

The Promise of a Future (1968)

Ladysmith Black Mambazo:
Amabutho (1973)

Dollar Brand: Mannenberg
– ’Is Where It’s Happening’ (1974)
Juluka: Universal Men (1979)
Brenda Fassie: Brenda (1989)
Tananas: Spiral (1990)
TKZee: Halloween (1999)
Thandiswa Mazwai: Zabalaza (2004)
Simphiwe Dana: Kulture Noir (2010)

tryckte på »play«, »pause« och »rewind« i ett
försök att höra vad de sjöng och kunna skriva ner
det, säger Spoek. Det var vad som krävdes för
att kunna sjunga med i låtarna, det här var
innan lyrics.com.
– Jag blev intresserad av rap och satt och
skrev långa listor på ord som rimmade. Då var
jag väl nio–tio år.
Rap i Sydafrika har vuxit exponentiellt under
de senaste tjugo åren och trots att många influ
enser är amerikanska finns i Kapstaden en pro
gressiv hiphopscen som vuxit fram ur en le
vande graffiti- och breakdancekultur. Mycket
av hiphopen återfinns i Spoeks musik men att
det krävs särskilt mycket talang för att rappa
håller han inte med om.
– Man behöver egentligen ingenting annat
än tid för att kunna rappa. Talang? Nej. Rätt
många av de största rapparna i världen har
över huvud taget ingen talang. Man behöver en
mun och man behöver en penna.
Nyckeln till framgång har i hans fall inte va
rit någon formell musikutbildning utan känsla
för musik och ett driv att ta sig framåt. Karriä
ren fick en knuff i rätt riktning med den ödes
mättade videon till den mörka Joy Divisioncovern »Control«. Inspelad i kåkstaden Langa
utanför Kapstaden och producerad av världs
kände syda frikanske fotografen Pieter Hugo
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Spoek Mathambo.

fick den ett stort genomslag även utanför Syd
afrika.
Spoek har precis avslutat arbetet med sitt andra
album, »Father Creeper«, som förutom att det
ska ges ut av anrika amerikanska indiebolaget
Sub Pop har spelats in och mixats på en impo
nerande världskarta – i Malmö, på vägarna över
hela USA, i Kapstaden, Johannesburg, Durban.
– Det här albumet ligger mycket närmare
min vision än det förra. Jag har tagit större
kontroll själv och jag är väldigt stolt och glad
över att jag har haft möjlighet att göra det.
Spoek Mathambo gör musik som sticker ut
och det har inte alltid varit enkelt att gå mot
strömmen.
– Jag har varit nära att ge upp tusen gånger
och om jag gjort det hade jag inte varit där jag
är i dag. Jag har ju gjort extremt mycket mer ob
skyr musik här än de flesta andra och det funkar
ändå. Det handlar bara om att vara öppen och
hitta samarbeten och fortsätta kämpa.
– Spoek Mathambo? Alla pratar om honom

men vi spelar inte Spoek här, jag vet faktiskt
inte varför. För tre–fyra år sedan hade vi inte
övervägt att spela hans musik i radio men nu …
Marknaden har ändrats och vi måste följa den,
förklarar YFM:s musikredaktör och program
ledare Tshepo Pule.

Radiostationen YFM:s kontor ligger bekvämt
inbäddat bland lummiga träd och jasminbuskar
i Johannesburgs exklusiva förort Sandton. Den
luftkonditionerade receptionen domineras av
långa vepor med porträtt av kanalens mest
framstående radiopersonligheter, jockies. Genom
stora glasrutor har man direkt insyn i studion
och ur högtalarna dånar Lil Waynes »She
Will«.
YFM är den ledande radiokanalen riktad mot
unga lyssnare i Gauteng, den sydafrikanska pro
vinsen till vilken Johannesburg hör. Musiken
som spelas domineras av kwaito, house, r’n’b
och hiphop – amerikansk, europeisk, men fram
för allt sydafrikansk.
– Vi spelar ingen svår musik här, säger Tshepo.
Det är knappt att vi spelar r’n’b. Kelly Rowland
kanske men svåra ballader av R.Kelly fungerar
inte, folk vet knappt vem han är. Drake, Lil
Wayne och Young Money går däremot hem.
Det är en reklamdriven kanal och annonsö
rerna kräver att musiken ska funka hos ungdo
marna. Företagen har börjat inse lyssnarnas köp
potential.
– Vi är beroende av annonsering men för
domar har tidigare gjort det svårt att sälja an
nonser. »Svarta sover väl inte på sängar?« kunde
en sängtillverkare säga när vi försökte sälja
reklamplats, skrattar Tshepo.

Sello Mangwana och
Max Stemele i Ruffest.

– Det är helt galet. Men det går bättre nu, vi
fyller alltid kvoterna.
Tshepo har en egen radioshow om kwaito på
onsdagar, Kwaito Hott 99, och är otvivelaktigt
kanalens kwaitokung med tvåhundratusen lyss
nare i veckan.
– Musiktrender fluktuerar. Ett år är hiphop
jättestort i Sydafrika och nästa år är det house
som gäller. Som för ett par år sedan när hiphop
var populärt, då fick kwaito inte lika mycket
kärlek. Men jag känner i mitt hjärta att kwaito
kommer göra stor comeback 2012.
Kwaito har under de senaste gått igenom
samma förändring som mycket av den globala
popen, med ett snabbare tempo tack vare artister
som Big Nuz, Tira och Professor.
– Jag vet inte vem som myntade allt prat om
att kwaiton är död men folk är felinformerade.
Jag har gjort det här programmet i fem år och
fattar ingenting. Jag har en show som är en av
de största på stationen och jag spelar bara kwaito.
Kwaito är dansmusik, den kommer från house.
Den kommer inte utvecklas till dansmusik, för
den har alltid varit dansmusik.
YFM har spelat en avgörande roll i spridningen
och kommersialiseringen av kwaito. Det var
den första radiokanalen som på allvar började
plocka in genren i radiobruset i mitten av nittio
talet.

– Vi gjorde kwaito stort, säger Tshepo. Det
var en ungdomskultur som hade börjat spira
och vi hakade på den. Sedan dess har vi vuxit
tillsammans.
Kwaitoproduktionens nav har alltid legat i
Johannesburg, även om den nya skolan från stor
staden Durban vunnit mark de senaste åren.
Kapstadens musikutbud har traditionellt hand
lat mer om elektro, underground och hiphop.
– Kwaito från Kapstaden, njaa … ler Tshepo.
Jag har lyssnat på, och älskat, kwaito sedan jag
var tolv år. Det här kanske låter lite drygt, men
de flesta kwaitoartisterna kommer från Soweto
och de låter nästan alltid bättre. Det finns några
artister från Kapstaden, men de är inte så bra.
Inte de från Mpumalanga, och inte de från Lim
popo heller. Visa mig något nytt utanför Gau
teng som är riktigt bra så kommer jag bli chockad.
Jag lämnar Tshepo i studion på YFM med ett
usb-minne fyllt med musik av Ruffest. Kwaitohouse från Kapstaden.
En get vandrar omkring på den asfalterade

vägen och äter förstrött av de löv som fortfarande
är gröna efter värmeböljan, minitaxibussar tutar
med oupphörlig entusiasm på gatan utanför och
på garageuppfarten sitter duon bakom Kapsta
dens just nu mest hajpade kwaitoprojekt. Man
skulle kunna tro att Sello Mangwana och Max

Ljudet av dagens
Sydafrika
urval: karin olofsson

Big Nuz: 2nd Round Knockout (2008)
Thandiswa Mazwai: Ibokwe (2009)
Die Antwoord: $O$ (2009)
Diverse artister: Ayobaness! The
Sound of South African House (2010)
Spoek Mathambo: Mshini Wam (2010)
DJ Sbu: Sound Revival Vol. 1 (2011)
Zahara: Loliwe (2011)
▶
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Julian
Joseph,
sfr.

Tshepo Pule på yFM Radio.

»’Svarta sover väl inte på sängar?’
kunde en sängtillverkare säga när
vi försökte sälja reklamplats.«
TSHEPO PULE PÅ RADIOSTATIONEN YFM

Stemele är bröder på sättet de fyller i varandras
meningar. Tillsammans utgör de Ruffest. Sello
håller handen på Max axel, vi är utanför Sellos
hus i Nyanga. Det var här i kåkstaden i Kapsta
dens utkant som de växte upp tillsammans och
följdes åt genom skoltiden, via pantsulagruppen
de dansade i, till musiken som de i dag jobbar
med på heltid. Deras EP »Cape Town Ses’Fikile«
(»Kapstaden har anlänt«) lanserades under 2011,
ett komplett album är planerat till 2012.
– Att stå på scen framför människor som inte
lyssnar på kwaito … Jag skakade av nervositet,
säger Sello och ryser när han minns Ruffest fram
trädande på elektroklubben Assembly inne i
Kapstaden.
Att flytta sina framträdanden från kåkstäderna
in till city där kwaito normalt inte spelas har
varit en högst medveten taktik. Genom att in
kludera dubstep- och housebeats vill de nå en
ny publik.
– Det var ett stort ansvar att spela på Assem
bly. Men folk älskade det! De tog bilder och
ville ha autografer, det var fantastiskt.

Sydafrika
på Spotify!
På sonicmagazine.com har Karin
Olofsson satt samman en Spotify-lista
med ett urval av den bästa musiken från
»Det nya Sydafrika«. Gå in och lyssna!
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Intresset för musik föddes med dansen. Max
och Sello dansade pantsula tillsammans.
– Vi vann faktiskt en del tävlingar. Och det
var ett bra sätt att få tjejer.
Men 2004 förändrades allt. Max hamnade
mitt i korselden mellan två rivaliserande gäng i
Nyanga. Skottskadorna gjorde att han förlama
des från midjan ner och är nu bunden till rull
stol.
– Nyanga är förknippat med så mycket då
liga saker. Våld, brottslighet, negativitet. Vi vill
lyfta vårt område och visa upp det positiva, det
lokala stödet är enormt. Vi är förebilder.
Efter att ha tagit Kapstaden med storm foku
serar Ruffest nu på utlandet i stället för att er
övra resten av sitt hemland. Genom att satsa i
angränsade länder men även i England och Eu
ropa räknar de med att det blir lättare att slå i
Sydafrika. Och killarna har vägen utstakad.
– Det låter som en omväg, säger Sello.
Missförstå oss rätt, vi älskar Sydafrika, men
vi tror att det är strategiskt rätt att ta vägen
via omvärlden. Vi ska vara unika, vi ska hitta
samarbeten med andra artister och vi ska
hitta en ny publik. There are many ways to
kill a cat.
Från en sydafrikansk musiktradition som
inte sällan förknippats med frihetskamp och
texter som handlat om politik och självständig
het är kwaitons texter notoriskt avpolitiserade.
– Äsch, ingen orkar prata politik längre, säger
Sello. Nu handlar det om vardagen. Om tjejer,
om pengar, om fest. Om att ha kul!
Tjejer, ja. Det finns få kvinnliga artister inom

kwaiton. Thenbi Seete, Mshoza, Lebo Mathosa,
gruppen Ghetto Luv och legenden Brenda Fassie
är unika i genren som är mansdominerad både
på management- och artistnivå men också i
musikens rollspel.
– Det är tråkigt att det inte finns fler kvinnliga
kwaitoartister, säger Sello och Max. De som finns
är grymt duktiga men det är svårt att ta sig
igenom traditionerna. Det handlar nog mycket
om att våga bryta mönster.
Duon skriver musik och texter själva och tar
hjälp med producerandet. All deras rap är på
xhosa men genom att inkludera house och
dubstep i kwaiton vill de utveckla den i en ny
riktning. Ruffest är upplyftande självsäkra, de
har en framtidstro som smittar av sig.
– Det här är konst för oss, säger Sello. Vi vill
göra någonting nytt och inte upprepa vad som
redan gjorts. Andra kan följa oss om de vill.
Med nya beats har Ruffest det senaste året upp
trätt runt hela Kapstaden; på klubbar, festivaler
och events som besöks av människor som nor
malt inte lyssnar på genren. Och gensvaret har
varit stort.
– Folk säger att kwaiton är död, säger Max
och rycker på axlarna. Det är den inte. Allting
förändras och det måste musiken också göra.
Man kan sitta där och minnas 2002 om man vill
men vi utvecklar musiken i stället, tar den framåt.
Stödet från omgivningen har inte alltid varit
lika stort som i dag.
– Pappa brukade säga: »Sluta med det där
och skaffa dig ett riktigt jobb«, skrattar Sello.
Men vi fortsatte kämpa. Musikbranschen är
tuff. Man måste vara stark för att överleva, man
måste vara tuff. Och vi är »the Ruffest«. ■



Spoek Mathambo-låten »Let Them Talk«,
som hörs på det här numrets CD, är hämtad från »Father Creeper« (Sub Pop/Border)
som släpps 13 mars. Ruffest-låten »Come and
Go« är hämtad från EP:n »Cape Town
Ses’fikile«. SFR-låten »Burning It Up« är
hämtad från EP:n »Difference in Detail«.

