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Min resa for att studera popul?irmusiken i Viistafrika genomfiirdes den ll till 28 oktober 2010 pi
plats och I november till 3l december sarnma dr med att sammanstiilla materialet. Resan inleddes i

Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou, pe hiphopfestivalen Waga hiphop. Ddrifran tog jag mig till
Accra, huvudstad i Ghana" d?ir jag tillbringade omkring tvi veckor med att besdka och intervjua
friimst artister och personer inom musikindustin.
Populiirmusiken i Ghanarespektive Burkina Faso visade sig, som ftirviintat, domineras av lokala
gemer som i stor utstdckning inte ndr hit. Men bilden var aningen mer komplex iin si.
I Burkina Faso intervjuade jag bland andrahiphop-producenten Smockey, radioproducenten Sams
K och artister som Ismo och ZMO. Jag besdkte ocksi en hiphopfestival, radiostationer och
musikstudior. Burkina iir ett fransksprakigt land och coup6-ddca16 fren Elfenbenskusten, som spritt
sig 6ver hela fransktalande Viistafrika" har en stark stiillning diir. Men ?iven hiphop, inte sdllan ffin
Senegal, iir stort. Dessutom framstAr regga€n som ordentligt utbredd. Bara den statskontollerade
radion rqttattradiosiindare med nationell rlickvidd, det innebiir att ett stort antal lokalradiostationer
iir det huvudsakliga musikmediet. Mycket av populZir:nusiken har ocksi en tydligt politisk priigel,
det giiller i synnerhet hiphopen och reggaen. Coup6-d6cal6n diiremot iir huvudsakligen dansmusik
&ir texten iir underordnad.
Att si mycket musik fungerar har en politisk priigel hiinger sarnman med att Burkina Faso pfl
pappret €ir en demokrati, men en illa fungerande sidan med starkt inskAnkt ythandefrihet. Fragar
man lokala artister spelar det ocksi in att den nuvarande presidenten ilr den som avsatte och
troligtvis liit mdrda nationalikonen Thomas Sankara- En iterkommande ftirklaring till reggaens
popularitet var just att den till sitt vtisen ilr protestuusik. Det samma skulle vtil kunna s6gas om
hiphop.
Ocksi mer traditionell musik firngerar i viss mdn som populZirmusft. Traditionellt influerad pop
fr6n exempelvis Mali spelas mycket pfl klubbar och pi radio.
Ghana tir ett rikare och mer utvecklat land och har en liingre kolonial historia, vilket ftirrrodligen iir
en del av fiirklaringen till att den taditionella musiken dar har en svagare stiillning. Landet har
ocks6, fick jag liira mig, mindre utvecklade lagar pi upphovsrtittssidan. Det innebEir att inga
royalties betalas ut ftir musik som spelas pi radio eller tv. Dessutom vifinar manga om att systemet
med payola, att producenter betalar fiir att fi musiken spelad pfl radio, iir utbrett.
I Ghana triiffade jag bland minga andra producentema Appietus och Essirebons, besdkte
musili*rogskolan piNkrumah university, intervjuade upphovsmannen till hiplife, Reggie Rockstone
och besOkte ett stort antal studior.
Musiken som dominerar i Ghana iir hiplife. Samtidigt upptas en stor del av radiotiden av gospel oc,a
i viss mftr higblife. Lite oviintat kan man ocksi ofta htira amerikansk mainsheamcounfiy.
Hiplife iir som namnet antyder en blandning av hiphop och highlife, vilket fir den genre som framft)r
andra satt Ghana pi musilkartan. Spdnnvidden dr stor, ibland ?ir det som kallas hiplife bara hiphop
pi lokala sprdk, eller ftir den delen engelska, andra ginger har den starka inslag av lokala rytuer
och harmonier, eller samplingar ffin gamla highlifesanger. Det pager ocksi en konstant diskussion
om musikens lokala fiirankring och de afrikanska inslagen i musiken.
Precis som i Burkina Faso iir radion det i sdrklass viktigaste sdttet att gdra sin musik kAnd p6. Tv iir
stiingd fi)r alla utom de allra st0rsta stj?irnorna. Ddremot verkar den politiska musiken vara niirmast
obefintlig i Ghana- Att ta reda pi anledningen kriiver mer studier an sa hAr, men kombinationen av
att landet l?inge vaxit stabilt, systemet med payola och den religidsa dsminansen kan vara delar av
en ftirklaring.
Nigot som blev valdigt tydligt var ocksi kolonialsprikens betydelse. Trots att Ghana och Burkina
Faso iir grannl?inder med ett stort handelsutbyte (ftiimst export fran Ghana till Burkina) iir Burkina
Faso friimst orienterat mot sina fransksprikiga grannl?inder medan Ghana framfrr allt influeras av
och tiivlar medNigeria, som iir det n?irmaste engelsksprikiga landet och dessutomAfrikas mest
folkrika land. Det hiir iterspeglas ocksi mycket tydligt i musiken i respektive land.


