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Francesco Totti przebywał ostatnio w Barcelonie, aby spotkać się z Tonim
Caravacą, zawodnikiem z sektora młodzieżowego klubu Blaugrana,
reprezentowanym przez agencję, która należy do byłego kapitana i
numeru 10 Romy. Katalońska gazeta "Sport" skorzystała z okazji i
przeprowadziła z nim wywiad:
Wszyscy znamy Tottiego jako piłkarza: legendę Romy, Włoch i światowego
futbolu, ale teraz, jak wygląda Twój dzień?
"Odkąd zdecydowałam się na rozpoczęcie nowej kariery, mój dzień jest wyzwaniem.
Spędzam więcej czasu poza domem niż wcześniej, ale jestem szczęśliwy."
Około półtora roku temu założyłeś własną agencję 'CT10 Management',
która miała jeden cel - znaleźć nowego Tottiego. Jak przebiegają
poszukiwania
"Nie szukamy tylko nowego Tottiego, szukamy wielu bardzo utalentowanych graczy
na całym świecie. Dlatego, aby znaleźć dobrych piłkarzy, trzeba odwiedzić wiele
krajów."
Tym nowym Tottim może być Toni Caravaca, zawodnik Juvenil B, którego
śledzisz. Co najbardziej przyciągnęło Twoją uwagę w zawodniku Barçy?
"To, co nas w nim zaskoczyło, to jego elegancja, to jak ustawia się na boisku. On
jest inny niż inni zawodnicy. Przed podaniem piłki myśli głową i to jest to, co może
Cię wyróżniać w tłumie. Jest młody i wciąż ma pole do poprawy w niektórych
aspektach."
Jak się czujesz w tej nowej roli?
"Bardzo dobrze. Lubię to i cieszę się tym, ponieważ wciąż jestem związany z
futbolem. Ten sport to mój świat i moje życie. Mogę powiedzieć, że oglądam wiele
meczów i wciąż jestem podekscytowany".
W dzisiejszym futbolu jeszcze trudniej jest znaleźć piłkarza, który gra tylko
dla jednego klubu. Największym przykładem był Leo Messi. Co sądzisz o
jego odejściu z Barçy?
"To była niespodzianka dla wszystkich. Myślałem, że Leo zakończy swoją karierę w
Barcelonie. Wyobrażam sobie, że klub robił wszystko, by wciąż na niego liczyć, ale
czasami poza sportem dzieją się rzeczy, które prowadzą do takich sytuacji. Przykro
mi z powodu Barçy, ale Messi, gdziekolwiek by nie grał, będzie w porządku".
Czy Messi powróci, aby pokazać swój najlepszy poziom we Francji?
"Wierzę, że każdy zawodnik, kiedy jest na boisku, chce zrobić wszystko, co w jego
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mocy, aby pokazać swoją wartość. Dlatego, niezależnie od tego, jaka to będzie
drużyna, on zawsze będzie grał na 100%".
Dużo mówiło się o tym, że przejdziesz do Realu Madryt, a ty sam
wielokrotnie przyznawałeś, że byłeś o krok od przejścia do tego klubu. Z
Romą zdobyłeś pięć tytułów, ale nie udało ci się wygrać Ligi Mistrzów. Czy
kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś?
"Powiedzmy, że teraz, cofając się, zbyt łatwo byłoby powiedzieć "tak" lub "nie". Dla
mnie pobyt w Romie był najlepszym wyborem. To prawda, że w pewnym momencie
mojej kariery byłem bardzo bliski podpisania kontraktu z Realem, ale jak już
mówiłem, wybór był podyktowany głównie sercem. To normalne, że kiedy grasz w
pewnych zespołach, takich jak Roma, w przeciwieństwie do Realu Madryt, masz
mniejsze szanse na wygranie Ligi Mistrzów, ale dla mnie Roma jest moją Ligą
Mistrzów.
Mówiło się o Realu Madryt, AC Milan... a Barça? Czy nigdy nie otrzymałeś
oferty od drużyny Barça?
"Szczerze mówiąc, nigdy nie rozmawiałem z Barceloną. Real Madryt zrobiłby
wszystko, aby mnie podpisać. To mnie boli, ponieważ Barça to drużyna, którą lubię
oglądać i miło byłoby grać dla Barçy. W innym świecie lub w innym czasie mogło się
to zdarzyć."
W swoim czasie powiedziałeś, że podpiszesz kontrakt tylko z Realem
Madryt, czy to prawda?
"Powiedziałem tak, ponieważ kiedy byłem dzieckiem i byłem w Rzymie, byłem
fanem Realu Madryt. To właśnie zespół spoza Włoch był dla mnie najbardziej
ekscytujący."
Pięć tytułów z Romą i Puchar Świata z Włochami. Jak myślisz, jak potoczą
się losy reprezentacji Włoch w eliminacjach do Mistrzostw Świata? To
zaskakujące, że po zdobyciu mistrzostwa Europy muszą grać o bilet do
Kataru w play-offach.
"Powiedzmy, że kiedy wygrywasz taki tytuł jak mistrzostwa Europy, kibice oczekują
więcej. Nikt nie spodziewał się, że Włochy zagrają w play-offach mistrzostw świata.
Teraz trzeba się skupić na pokonaniu Macedonii, a w finale spróbować pokonać
Portugalię lub Turcję. Jesteśmy Włochami."
Jedną z drużyn narodowych, która już zakwalifikowała się do Mistrzostw
Świata są Hiszpanie, a Ty znasz ich trenera bardzo dobrze. Jaki jest Luis
Enrique?
"Poznałem go przez kilka miesięcy w Romie i wydaje się być świetnym trenerem i
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miłym człowiekiem. Luis Enrique ma swój własny sposób pracy i trzeba to
uszanować. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się z nim dogadywałem i cieszyłem
się, że mam go za trenera. Myślę też, że bardzo dobrze radzi sobie w Hiszpanii."
A jak Ty widzisz Romę w wykonaniu Mourinho?
"Mam nadzieję, że w tym sezonie Roma znajdzie się w pierwszej czwórce, by w
przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że 'Mou' jest świetnym trenerem
i może poprowadzić drużynę na szczyt we Włoszech. Kibice nie mają zbyt wiele
cierpliwości, ponieważ nie wygrali niczego od dłuższego czasu, ale wraz z
przyjściem Mourinho jest wiele nadziei na ponowne zdobycie tytułu. To jest to,
czego potrzebują fani.
A mówiąc o tym, jak postrzegasz Romę, Włochy... Z zewnątrz, jak wygląda
sytuacja, przez którą przechodzi Barcelona. Zaskakujące?
"To trochę osobliwa sytuacja, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania Barçy
łatwo wygrywającej i grającej dobry futbol. Teraz klub przeżywa trudną sytuację, ale
na pewno wróci do grona najlepszych drużyn w Europie."
Co sądzisz o pojawieniu się Xaviego Hernándeza na ławce Barçy?
"Jeśli będzie trenował tak, jak grał, Barça nie będzie miała żadnych problemów".
Teraz, kiedy śledzisz tak wiele młodych talentów, jak postrzegasz Ansu
Fati, Pedri, Gavi, Nico...?
"Widzę bardzo ważną przyszłość, ponieważ podstawą futbolu jest gra z takimi
jakościowymi młodzikami jak oni".
Wraz z odejściem Messiego, kibice Culé oczekują wiele od Ansu Fati. Jakiej
rady byś mu udzielił?
"Moja rada jest taka, aby prowadzić profesjonalne życie i cieszyć się grą w piłkę.
Każdy ma swój własny sposób bycia i przeżywania sportu. Dawanie mu rad nie jest
łatwe, ale ważne jest to, że gra sprawia mu przyjemność i pozwala wydobyć jego
talent."
Co sądzisz o Dembélé jako zawodniku? Czy uważasz, jak Xavi, "że może
być najlepszy na swojej pozycji, jeśli jest sprawny fizycznie".
"Mówimy tu o zawodniku o wielkiej formie. Myślę podobnie jak Xavi: jeśli jest dobry,
może zrobić różnicę w każdym meczu."
A jak myślisz, czy Barça jest gotowa, by wygrać w Monako i walczyć o
mistrzostwo?
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"To bardzo skomplikowane, ale to Barcelona i wszystko może się zdarzyć".
Pytanie chwili: Mbappé czy Haaland?
"Mówimy o wyjątkowych zawodnikach. Najważniejsze jest to, że dzięki nim możemy
cieszyć się piłką nożną. Jeśli miałbym wybrać jednego, grałbym z Mbappé, ponieważ
jest bliższy mojej grze. Stanowilibyśmy dobraną parę.
W końcu zrealizowałeś wszystkie swoje marzenia jako piłkarz. Jakie jest
teraz marzenie Francesco Tottiego?
"Marzę o tym, aby wykonywać swoją pracę jako reprezentant tak dobrze, jak
robiłem to na boisku jako piłkarz".
Autor: Burdisso
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