Indvandreren Ivan
Historien om et godt fællesskab

”Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!,” tænkte jeg den første gang, jeg gik
mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina, var langt væk, på
den anden side af havet. Mine venner var her ikke, heller ikke min cykel, der var ikke
plads til den i kufferten, heller ikke Hajen, min hund, som nu bor hos min bedstemor.
Jeg gav ham det her navn, fordi han havde en fin række af små, spidse tænder, meget
spidse, som han viste alle, der prøvede at nærme sig ham. Og det selvom han var lige
så lille som en solsort, men lige så modig som en haj. Stakkels Haj, han var blevet
tilbage i Buenos Aires.

Vi gik hele vejen fra stationen til vores nye kvarter. Så vidt jeg vidste, var det dér vi
skulle bo. Midt i juliheden, mens vi kom gående ad landevejen, nåede vi frem til nogle
små, fine huse, men det var ikke dér, vi skulle bo. For at nå frem til vores nye hus,
måtte vi gå lidt længere.

1

Og så var det, at jeg så huset. Det var et højt hus, det havde mindst fire etager. Der
var ingen balkoner og facaden var grøn. Vi gik ind i opgangen. I indgangen i vores hus
i Buenos Aires havde der været et enormt spejl og nogle lænestole, sådan så de folk,
der ventede på at en af beboerne skulle komme ned, kunne sætte sig ned og hvile
imens. Her var der ingenting, men i det mindste havde mine forældre et job, sagde de:
Vi kunne ikke blive boende dér længere.

Jeg fik endelig lov til at gå en tur. Jeg begyndte at gå op ad noget, der lignede en
boulevard. Der var en række træer på begge sider af vejen, den var bredere end den
derhjemme, bilerne måtte ikke køre der og der var bænke på begge sider af den, hvor
der sad grupper af mænd og kvinder og snakkede sammen. Børnene løb rundt og
legede med bolde eller cyklede frem og tilbage. De så glade ud. Jeg kom til at tænke
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på mine venner i Buenos Aires. Jeg blev lige pludselig trist til mode, jeg kunne godt
have tænkt mig at være hjemme igen. På et af hjørnerne stod der ”Torrent Santa
Anna”. ”Hvad mon ”torrent” betød?,” spurgte jeg mig selv. Far og mor havde fortalt mig,
at jeg blev nødt til at lære et nyt sprog. Måske betød det ”gade”.

Jeg gik videre, til jeg nåede frem til en plads. Der var mange drenge på pladsen;
nogle af dem spillede fodbold, andre basketball. Jeg nærmede mig dem lige så stille.
Jeg satte mig på en stenbænk. Jeg så, hvor sjovt de havde det. Jeg savnede mine
venner i Buenos Aires.

”Vil du lege?,” var der en der sagde til mig henne fra hjørnet, og det fik mig til at
glemme mine triste tanker.
”Hvad hedder du?,” sagde han. ”Jeg hedder Mohamed.”
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”Ivan”.
”Vil du lege? Vi er to mod en og vi mangler en spiller,” blev han ved.
”Ja, selvølgelig”.

Jeg kan godt lide at spille fodbold. I Buenos Aires plejede jeg at spille hver
eftermiddag, sammen med mine venner. Jeg er god til at spille fodbold, meget god, og
det fandt mine nye venner hurtigt ud af.

Det jeg bedst kan huske fra den første dag er, at da jeg kom hjem, var jeg ikke længere
så ked af det, som da jeg gik hjemmefra. Børnene i byen havde sommerferie og jeg
havde allerede fået en spilleaftale til dagen efter. Parken hed ”La Petanca,” og jeg
kendte allerede Mohamed, Mussa og Alberto.
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Tre dage efter fik jeg mig en overraskelse. Vi var ved at spille fodbold, da bolden røg
ud af banen, hen på en lille legeplads, hvor der var nogle gynger. Jeg gad ikke løbe
hen efter bolden, så jeg kravlede op på stenbænken og råbte til en pige, der legede på
legepladsen:

”Hej, du dér! Gider du at kaste bolden herhen?”

Men hun svarede ikke. Hun rørte sig ikke engang. Hun stod med ryggen til mig og
legede med noget sand.

”Hej, du dér! Gider du lige at kaste bolden over til mig?»
”Hun kan ikke høre dig,” var der en, der sagde. ”Hun er døv. Hun er nødt til at se dig
for at kunne læse dine læber.”
”Hvem er du?,” spurgte jeg overrasket.
”Jeg er en af hendes venner. Jeg hedder Tania”.

Tania gik hen til Claudia. Hun rørte hende let på ryggen og Claudia vendte sig om. Så
fægtede hun lidt med armene og gik hen efter bolden. Jeg blev helt målløs, Claudia var
den pæneste pige, jeg nogensinde havde set. Hun var lige så høj som mig, og lyshåret,
og hun havde nogle grønne øjne, som jeg blev helt svimmel af at se. Hun var smuk.

Tania gav mig bolden. Men jeg kunne ikke bevæge mig. Hun var så smuk!
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”Hvad glor du på?,” sagde Tania til mig.
”Har du lyst til at spille bold?,” sagde jeg. Jeg havde ikke lyst til at gå nogen steder.

Tania henvendte sig til Claudia og spurgte med fagter om hun havde lyst til at lege. Og
Claudia svarede ja. Mine venner kiggede underligt på mig, men fem minutter efter
spillede vi allesammen fodbold. Jeg fandt ud af, at Claudia og Tania talte catalansk
tegnsprog med hinanden. Det var ikke det sprog, min far og mor havde sagt, jeg ville
blive nødt til at lære, det var et helt andet! ”Det er vel nok en mærkelig by, den her,”
tænkte jeg.
To uger senere vidste jeg en masse flere ting. Mohamed var kommet til byen fra
Marokko og Mussa fra Gambia. Alberto var født i byen, men hans familie kom fra
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Andalusien. Og Tania og Claudia var her fra, også deres forældre. De talte
allesammen en masse sprog: spansk, catalansk, arabisk, diola ∗ o engelsk, og
derudover, tegnsprog. Det var vel nok en sjov by!

En dag foreslog Tania at vi tog cyklerne og kørte et eller andet sted hen. Hun kendte et
sted i byen, hvor hendes bror plejede at køre hen. Hun forklarede, at der dér ville være
en masse små bakker, så vi kunne træne forskellige hop, også trampoliner af træ, der
var endda et lille skumgummibassin! Da ærgrede jeg mig rigtigt over at have ladet den
blive tilbage i Buenos Aires! Men heldigvis lånte Mussa mig sin brors cykel. Vi tog hen i
cykelparken La Poma og den oplevelse overgik alle mine forventninger. Og så var der
oven i købet, lige ved siden af, to fodboldbaner af græs! To fodboldbaner! Jeg kunne
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¨Diola er et af de mange sprog,
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ikke tro mine egne øjne! Og i cykelparken var der nogle store drenge, de var omkring
15 år, der hoppede og slog kolbøtter i luften på deres cykler. Der var andre, der løb
cykelløb og lignede gazeller; og så endelig var der nogle andre, der kørte trialløb i et
andet område.

”Den her by har simpelthen alt!,” råbte jeg glad.
”Og du har ikke engang set det hele,” sagde Tania til mig. ”Min bror skater også, dér
nede, bagved gymnasiet.”
”Skater han? Hvor?”

Vi skyndte os at cykle derhen. Jeg var helt svimmel på grund af alle disse nye ting! Der
var en flok store drenge, som kastede sig ned i det tomme svømmebassin på skaten,
den ene efter den aden. De slog kolbøtter i luften og skatede hurtigt og smidigt rundt.
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”Det er fantastisk!,” sagde jeg og vendte mig mod Claudia. Tania havde lært mig nogle
ord på sprogtegn. Vi talte allesammen med hinanden på tegnsprog. Hun var så pæn.

En eftermiddag var vi hjemme hos Alberto. Hans bedtemor havde lavet
sukkerbrødskage til os og mens vi spiste den, spurgte hun mig, hvordan jeg havde det.
Hun lob sin hånd glide hen over mit hoved og fortalte os, at hun stadigvæk kunne
huske den dag, hun var ankommet til byen fra Andalusien. De var flyttet ind i Remeikvarteret. Der var ikke indlagt vand i husene og de måtte gå hen efter det i spande på
Sant Pere allé, hvor der var en brønd, og det var meget langt væk fra deres kvarter.
Indtil de i kvarteret fandt ud af at organisere sig og indlagde vandrør, der nåede ind i
husene. Hun fortalte os også, at de dengang for at nå ind til byen var nødt til at krydse
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Castells-åen over en bro, der engang imellem brød sammen på grund af den stærke
strøm! Sikke tider! Alting havde ændret sig meget siden dengang!

Da sommeren var ovre, havde jeg oplevet en hel masse ting, som jeg fortalte mine
venner i Buenos Aires om, når jeg koblede mig på Messengeren. De kunne ikke tro, at
der var to græsfodboldbaner, et cykelparadis og en rulleskøjtebane lige så fantastisk
som i Buenos Aires. Og de ville heller ikke tro på, at den pæneste pige i hele verden,
Claudia, boede i min nye by. De ville allesammen lære hende at kende! ”Jeg savnder
mine venner og Hajen, men Premià de Dalt er også en god by,” tænkte jeg tit.
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Dagene gik og det var på tide, at jeg startede i skolen.

”Hvilken skole skal du gå på?,” spurgte Mohamend.
”De siger, at jeg skal gå på Santa Anna,” svarede jeg.
”Det skal Tania og jeg også! Vi skal gå sammen! Alberto og Mussa skal på
Marià Manent.”
”Og hvad med Claudia?”
”Nej, Claudia skal gå på en skole i Barcelona,” sagde Tania. ”Hun går på en
skole, hvor lærerne taler tegnsprog.”
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Hvor blev jeg jeg dog skuffet! Uden for Premià? Claudia? Jeg kunne ikke tro
mine egne ører! Jeg blev stiktosset! Hvordan kunne det være, at Claudia ikke skulle gå
på samme skole som os?

”Bare rolig,” sagde Claudia til mig, ”vi kan jo ses om lørdagen i La Petanca.
Ok?”
”Ok.”

Jeg kan godt lide den her by. Der er folk alle steder fra. Nogle af dem kom for
mange år siden. Andre, er lige ankommet. Der er nogle, som altid har boet her og som
aldrig har været andre steder henne. Men der er også nogle, der er nødt til forlade den
for at komme i skole. Det er en mærkelig by, men det er også en smuk by, en meget
smuk by.
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