
D
ie gehoor fluit, raas en stamp 
hul voete toe die rooi gordyn 
by die Grand Arena in Kaap-
stad lig en Rodriguez op die 

verhoog stap. 
Hy staan in stilte en gee hom oor aan die 

gehoor se entoesiasme wat soos statiese 
elektrisiteit deur die saal trek. Golwe van 
toejuiging trek deur die rye en weerklink 
teen die mure.

Dis sy vyfde toer na Suid-Afrika sedert 
hy in die jare negentig opgespoor is – 15 
jaar nadat ’n paar Suid-Afrikaanse aan-
hangers die soektog na “Sugar Man” op tou 
gesit het. Hy praat min in die konsert, maar 
reageer tog toe ’n jong aanhanger luidkeels 
verkondig: “Kaapstad is lief vir jou!” Hy 
glimlag skaam, laat die woorde insink voor 
hy terugtree na die mikrofoon en sê: “Julle 
het my op die wêreldkaart gesit.” Kakofonie 
bars in die gehoor los.

Maar om dié woorde te waardeer en 

Sugar Man 
Maryke Roberts het Rodriguez se konsert bygewoon 
en vertel meer van dié enigmatiese man 
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werklik te verstaan waarom elke vertoning 
van hom hier in Suid-Afrika soos ’n tuiskoms 
is, moet jy die storie van die begin af volg.

Die Mexikaans-Amerikaanse folksanger 
Sixto Diaz Rodriguez is op 10 Julie 1942 in 
Detroit, Michigan, gebore. Hy speel graag 
kitaar en skryf liedjies waarin hy ’n politieke 
standpunt oor die lot van die stad se armes 
inneem. Hy tree meestal in rokerige kroeë in 
agterstrate op tot sy liedjies die aandag van 
’n platemaatskappy trek en in 1970 maak hy 
sy eerste langspeelplaat, Cold Fact, onder 
die etiket Sussex.

Musiekresensente en promotors verge-
lyk sy talent met dié van Jimmy Hendrix en 
Bob Dylan. In 1971 verskyn die volgende 
langspeelplaat, Coming from Reality. Rodri-
guez speel by begrafnisse en gesellighede 
en doen hier en daar klein konserte, maar 
sy loopbaan sterf ’n wiegiedood toe die 
platemaatskappy hom in die pad steek 
omdat sy plate nie verkoop nie.

Hy werk eers in motorfabrieke en toe 
as huisrestoureerder. Hy probeer hom 
verkiesbaar stel as stadsraadslid vir Detroit, 
maar behaal geen sukses nie. Hy word pa 
van drie dogters, sy drome as musikant aan 
skerwe.

Maar die storie lui dat daar een dag in 
die jare tagtig ’n vliegtuig aan die suid-
punt van Afrika op die destydse DF Malan 
Lughawe buite Kaapstad land. ’n Ameri-
kaanse meisie kom kuier vir haar kêrel en 
bring ’n langspeelplaat saam. Rodriguez se 
Cold Fact-plaat word oor en oor op kasset 
opgeneem en versprei soos ’n veldbrand 
deur ’n land in die greep van apartheid. 

En soos Rodriguez se woorde van verset 
deur die murg en been van jongmense 
trek, neem sy gewildheid toe. Sy twee plate 
is oral te koop, maar lugtyd word deur die 
Sensuurraad verbied omdat hy van dwelms 
en opstand en verset sing en die “jeug 
beskerm moet word”. 
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