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nu este o biograhe in i
cuvantului. $i nici nu e una tradi$onali Mr
lui Iniesta, aceasta este o carte despre An&
Cartea aceasta

nici mai pu[in. Poate ci, in aceasti poveste I
rareori in prim-plan. Suntem obignuili cu autr
care sunt personaje principale, eroi ai proprii
;i care infrumusele azd r ealitatea, nein s istind
Aici, Andr6s are o abordare diferita. Dart
nu il vedefi, el este prezent. Se afli in fiecare,
care am inceput si le scriem impreuna in ar
mai prezent decAt pare la prima vedere ;i, d
el, probabil ar spune ci apare prea mult Da
cel mai mult si apard in carte a fost pAni gi
al acestei lungi qi ribdltoare ascensiuni citre
s-a gandit niciodat[ c[ ar putea ajunge.
Nici in cele mai frumoasevise nu gi-ar fipr
pe care a avut-o. $i nici nu i-a spus nimeni;

r
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ci aga se va intdmpla gi nu i.am cedat
F ere o avea la picioare pe ciLndera un
Irc care o are

Ei

acum, cdnd joacd pentru

PROLOG

,Obstaeolele de ,care ne lovim in. drumul nostru ne aiutd sd
vedem via{a dintr-o altd perspectivd Si sd ne ridicdm de la
pdm,hnt, mai puternici;i mai temerari."
.

,

r.j.rii.t

iMPIRATUL ROMAN MARCUS AURELIUS

Daci ve$.eiuta P€ Google nqqrglqAndr6s Iniesta qi vefi citi
oeea ce gis[fi, a[i putea inqepe si credeli cn qtifi totul dcspre
mine.
Sigut, t{i.afle totul despre via{a rnea intr-o clipi, voi qi.mii
de alli oaneni. Doar ci nu va fi chiar aga. Sunt multe lucruri care
nu au fost ryuse. Sunt .alte lltcxqri pe gare vreau si le nuaqfezsau
si le rectifrc. Cred in vechea zicali ci orice om ar trebui si devini
pdrinte, si planteze 'lln cqpec qi,si scrie o ca{te; Din fericire
ern un biiat qi o fati, cariera mea de fotbalist va fi intotdeauna
asociati cu pomul care a crescut qi s-a dezvoltat de pe terenul
din Fuentealbilla, unde obigmriam si joc cdnd eram copil, aEa ci
mr imi mai rirnisese decit si scriu aceastl carte: Artistul-
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Iau lucrurile foarte in serios. Daci imi pun in minte si fac
ceva, inseamni ci eu cred cu adevirat cd este cel mai bun lucru,

nu il fac doar de dragul de a-l face sau pentru ci am impresia
ci mi pune intr-o lumin[ favorabili. Agadar, am scris aceasti

dorinfi qi determinare pe
griji de familia mea. Am vrut
ca textul s[ fie ,,croit pe comandd', si iasi exact aqa cum l-am
vintalizat eu. Am vrut ca povestea si aibi formi gi continut, nu
poveste cu aceeagi convingere, aceeagi
care le simt cAnd joc fotbal sau am

sd

fie doar un amalgam de sentimente gi amintiri. Iar pentru asta

am al'ut nevoie de ajutorul celor care

mi

cunosc gi sunt capabili

sentimentele, persoane care imi cunosc
cariera si care au putut si exprime gindurile pe care incerc siL le

si-mi interpteteze

trec pe ciorni de cind a inceput tot procesul acesta, in mai 2012.

A durat atit de mult pdni cAnd aceasti carte a vizut lumina
tiparului pentru ci nu am wut si imi pun termene-limiti sau
s[ leg publicarea ei de un moment anume din Cariera mea la
Barcelona sau in echipa Spaniei. Am luat aceste decizii din
motive personale, nu comerciale.
Experienlele pe care am vrut si le prezint trebuiau infelese
cum se cuvine de cei care aveau sd mI ajute si scriu aceastl
carte. Mi-am pus increderea in Marcos L6pez si Ramon Besa,
doi jurnaligti care imi cunosc cariera la Barcelona qi la echipa
na{ionali, gi care iubesc acest sport. $tiam ci,ei vor putea si-mi
scrie povestea. Nu sunt doar nigte copiqti sau scriitori angajafi,
ci profesionigti de incredere. Sunt persoane cirora gtiam ci le
pot dezvilui lucruri ftri si mi ruginez sau si mi tem, fiind sigur
ci materialul va fi folosit cum se cuvine. De asemenea, sunt doi
oameni despre care gtiam cI vor fi acceptafi de to{i ceilalgi care
au contribuit la aceastl carte.
Nu cunosc pe nimeni mai potrivit pentru o sarcini atAt de
importanti decdt Marco sL6pez, un jurnalist zelos gi un om bun.
16

il completeazdperfect pe Ramon Besr
prezinte lucrurile intr-o maai
tonul gi stilul potrivit, dar gi asemi.nitu
Toli trei am format o echip6,lucrind cuu
si scriem aceasti carte ftri variante in
El

hotirit si

publiclm decit atunci c6nd va fi complet
negocierile cu editorii vor fi lisate pe s€zlr
foel Borr6s. $i aga a fost pAni la final, cil
au cumpirat drepturile asupra ci.4ii I
norocogi sl-i avem ca traducitori din spe
Lowe gi Pete |ens, doi prieteni buni, gi p
editori ai variantei in spanioli gi catalani
decisivi in ceea ce privegte editarea gi id
in scrierea acestei povegti, sunt convil
uitat de cineva. Probabil vor exista citil
ci lipsegte spiritul critic, sau 6[ slrrmilr
menfionate. Dar vreau si fie foarte clar d
care mi-am dorit-o. Este cartea mea ;i o
meu, nu al colaboratorilor mei, care $n
momente ar fi modificat povestea sau:rr
lucruri. Daci. vreti, am vrut s[ explic c
despre anumite lucruri gi cum mi v[d e
Mi-am disecat viala pe pirfi, pe capitole,
cititorilor si inleleagi firul epic. Nu am
scriu un roman, ci o mlrfurie jurnalisticl
Nu am mai nimic de zis despre lucn
anumite persoane ar putea fi interesa
cunoscute si arhicunoscute gi au fu
alte contexte. Vorbesc despre viata mea
obiceiurile mele. Toati lumea gtie ci-l
timpul cu familia mea, cu Anna, Val
17
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rte in serios. Dacd imi pun in minte sl fac
n cred cu adevirat ci este cel mai bun lucru,
agul de a-l face sau pentru ci am impresia

El

lumini tavorabill. Agadar, am scris aceasti
ominqere, aceeagi dorinli gi determinare pe
rfotbral sau am griji de familia mea. Amvrut
it pe comandii sa iasi exact aqa cum l-am
ut ca ?Lr\-estea si aibi formi gi con[inut, nu
m i.e -ntimente gi amintiri. Iar pentru asta
irfor-;- :.irrr care ma cunosc gi sunt capabili
fr,::=e::ie:e. persoane care imi CUnOSC
E s:. er:rime gandurile pe care incerc sL Ie
rd a in;eput tot procesul acesta, in mai 2012.
nuk pi*.ra cind aceasta carte a v[zut lumina
nu aix \-rut se imi pun termene-limiti sau
de un moment anume din cariera mea la
ctipa Snaniei. .A.m luat aceste decizii din
f GCu,::-.:::-le.

Toli trei am format o echipi', lucrdnd cu un singur scop in minte:
si scriem aceast[ carte firdL variante intermediare gi si nu o
publiclm decAt atunci c6nd va fi complet finisati. Am stabilit ci

L- i:-: -

le prezint trebuiau intelese

- ;i r:"LiL-;": -"_,:t; si Ramon Besa,
irnl -rru-t
"i 3.i.-:::{tna si la echipa
xer$l

Nrflfi"

ilum

;-i e: r-or putea se_m'
ulrl? ;ilurE. s.au s..riitori angajali,
xrmf mlar!€ ci.rora gtiam ci le

-ltfrrre: ;-au sa md tem, fiind sigur
-'t-rfr i€ j-Jrlll€. De asemenea, sunt doi
; ,,:r i acceptali de tofi ceilal{ care
n:&

:;:

lotrivit pentru o sarcini atit de
-,ritz, un jurnalist zelos qi un om bun.

il completeaz|perfect pe Ramon Besa, care este intotdeauna
hotirit si prezinte lucrurile intr-o manierd logic6, si giseasc[
tonul gi stilul potrivit, dar gi asemlnitor cu al protagonistului.

negocierile cu editorii vor fi lisate pe seama lui Pere Guardiola gi
|oel Borr6s. $i aga a fost pAn[ la final, cdnd Hachette qi Malpaso

au cumpirat drepturile asupra cirlii. De asemenea, am fost
norocogi si-i avem ca traducitori din spanioli in englezi pe Sid
Lowe ;i Pete fens, doi prieteni buni, gi pe Malcolm qi )uli6n ca
editori ai variantei in spanioli gi catalanl. Contribufia lor a fost
decisivd in ceea ce priveEte editarea qi imbunltilirea cirfii.
in scrierea acestei povegti, sunt convins cd, fbr[ se yreau, am
uitat de cineva. Probabil vor exista cititori care se vor plinge
ci lipsegte spiritul critic, sau ci anumite personaje nu au fost
menlionate. Dar vreau si fie foarte clar ci aceasta este cartea pe
care mi-am dorit-o. Este cartea mea gi conlinutul ei final este al
meu, nu al colaboratorilor mei, care sunt sigur c[ in anumite
momente ar fi modificat povestea sau ar fi pus accentul pe alte
lucruri. Dacd vrefi, am vrut si explic cum vd'd gi ce cred eu
despre anumite lucruri gi cum mi vdd oamenii care mi cunosc.
Mi-am disecat viala pe pirli, pe capitole, pentru a le fi mai ugor
cititorilor s[ ingeleagi firul epic. Nu am incercat nicio clipi si
scriu un roman, ci o mirturie jurnalistici aviefii qi carierei mele.
Nu am mai nimic de zis despre lucrurile care, deEi pentru
anumite persoane ar putea fi interesante, consider c[ sunt
cunoscute qi arhicunoscute gi au fost de)a prezentate in
alte contexte. Vorbesc despre viala mea de zi cr zi qi despre
obiceiurile mele. Toatl lumea gtie ci-mi place si-mi petrec
timpul cu familia mea, cu Anna, Valeria qi Paolo Andrea,
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pirinfii qi sora mea, Maribel. Din picate, nu pot
merge in viziti in satul natal atAt de des pe cit as vrea, dar
precum qi cu

ador si petrec momente minunate cu bunicii mei gi cu unchiul
Andr6s, cu care ies adesea la alergare inaintea presezonului,

cu ceilalli unchi, mitugi qi veri, chiar daci unii locuiesc foarte

si o iau
pe Valeria de la qcoali, ador zAmbetul ei contagios. imi place
si stau cu nizdrivanul de Paolo Andrea. $i iubesc s6-mi petrec
timpul cu Anna. incercim si facem ceva impreuni in fiecare
siptimini, ori de cAte ori e posibil: luim cina in orag, incercim
diferite restaurante, mergem la o plimbare. Uneori mergem si
departe, in Almeria sau Mallorca. imi place

si o duc

gi

vedem un film. M,uzicl3 Estopa a fost intotdeauna formafia mea

preferati, pentru cd imi plac cdntecele lor qi imi place felul lor
de a fi. Mai mult decdt atAt, ii sunt dator lui Alex de Guirior, care
imi mixeazl muzica, punind pulin din fiecare stil - reggaeton,
house, muzici pop spanioli - aga ci am o coleclie eclectici la
dispozifie. $i, normal, ca orice sportiv care are griji de slnitatea
lui, imi place si dorm bine, pentru a fi odihnit.

Nu am avut niciodati intenlia de a scrie o carte despre
lucruri triviale. Am vrut, in schimb, si povestesc despre
pasiunea mea pentru fotbal, pe care o am de cind eram mic.
Marcos gi Ramon imi spun cAteodati ci nu am avut copil[rie.
Poate ci scriind aceasti carte, am wut si-mi triiesc copiliria,
incercind si arit ci sunt foarte mdndru de puqtiul care am fost.
Au existat citeva momente deloc plicute sau ugoare, atat cand
eram mic, dar cu atit mai mult cind am crescut - ca de pildi
lunile dinaintea Campionatului Mondial din Africa de Sud. Dar
am incercat si le explic cdt de sincer am putut, asa cum le-am
triit, fbri si despic firul in patru gi sd analizez cum ar da mai
aceste

bine pe foaie.
18

Nu mi-a fost deloc ugor sa plc I
stabilesc La Masia. Mi-a luat un

,n

!

mi simt ca acasi. Dar intr-un final r
la biblioteci, in camera mea, cu heit
mele. Adoram prijiturile pe care I

il ficea Srrnll
il inmuiam in h1

pandigpanul pe care
inainte de culcare,

Am cAteva amintiri frumoase de atl
drage familiei mele, este atunci cind(
Ifasia, m-a ales si reprezint clubul h
Paul al Il-lea pentru a marca centecr
Il"ama mi-a cumpirat un costum m
mea impirtiganie.

Mi

incearci din cind

in cirr

Fuentealbilla. Acolo mi simt cu adc
din tamilia mea locuiegte incd acolo,l

paiasit niciodati satul qi care mi cnr
S m-au vizut crescind. imi place i
plecat,la fel de mult cum imi placer

dci, din Barcelona. Uneori sunt iffir
ar uebui si aibi grijd de sufletul lui 1
ryroape. Eu ii am pe Anna, pe cqil
Maribel. Ar trebui si gtim cum si I
asdel incit si nu ne simlim singurld
ne mai qi retragem in propriul noatn
Nu sunt tocmai persoana tecrfi
e adevirat ci nu am fost niciodati i
in weun schimb de replici. Aprolir
pe dictatorul gi incerc si le fac orrd
bine cind mi se spune ci gtiu cum i
persoana potriviti pentru fiecare sard
19
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par:ii:
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si sora mea, Maribel. Din picate, nu pot
sarul natal atAt de des pe cdt aq vrea, dar

: n:":,:rente minunate cu bunicii mei gi cu unchiul
are :.! :desea la alergare inaintea presezonului,

;hi.

daci unii locuiesc foarte
imi place si o duc 9i si o iau

::-":u--<i si r-eri, chiar

i.tne:." :i':: -\[x]16162.

Ia s:,-.1:. ador zdmbetul ei contagios. imi place
:rj.rar.:::- de Paolo Andrea. $i iubesc si-mi petrec

-:.:e::an sa facem ceva impreun[ in frecare
:: d.e :.:e tlrr e posibil: lu[m cina in oraq, incercim
Lraii. ::-e:gem Ia o plimbare. uneori mergem si
Lna.

]i-:.:.i Estopa a fost intotdeauna formatia mea
rtru ,: :::i plac cAntecele lor gi imi place felul lor
u-lt i.;": arat. ii sunt dator lui Alex de Guirior, care
:-

ruz:-:. ;.:land pulin din fiecare stil - reggaeton,
i p-:: .:.:::.ria - asa cd am o colectie eclecticl la
DLa:l:-. : --: :';:< srortiv care are griji de sinitatea
5&;
[iN -

despfe

- i::.:::-:. sa povestesc despre
tF
tr ,r: .:: ie cand eram mic.
F" r" : *- -.::..,-::j - j :'t; am arut copilirie.
ln * - - .r"*: ij:- '.:-ii sa-mi traiesc copillria,
,ij-: :--:j:jru de puEtiul care am fost.
n ,
h:r * - : - : *:.,,; :lacute sau uqoare, at6t cind
f cl . ,' *- :--..;-:;and am crescut - ca de pildi
.Er f, , : :."::-:i -\londiai din Africa de Sud. Dar
iE:r'

,r

::.:.:Iuanodihnit.
--': -1,:t-t-: :. a scrie o Cafte

i k :::--- :.: de sincer am putut, aga cum le-am
Jesr-: ::-.:. in patru qi sd analizez cam ar da mai

Nu mi-a fost deloc usor s[ plec din Fuentealbilla gi se mA
stabilesc La Masia. Mi-a luat un an si mi acomodez acolo, si
mi simt ca acase. Dar intr-un final am reugit. Mi-am gisit locul
1a biblioteci, in camera mea, cu hainele, lucrurile gi dulciurile
mele. Adoram prijiturile pe care mi le aduceau pirinlii gi
pandigpanul pe care il ftcea bunica lui fordi Mesalles. Seara,
inainte de culcare, il inmuiam in lapte cu cacao, era minunat.
-\m cAteva amintiri frumoase de atunci. lJna, care ii este foarte
drag[ familiei mele, este atunci cind Cdsar Farrds, directorul La
-\Iasia, m-a ales sd reprezint clubul la receplia dati de Papa Ioan
Paul al Il-lea pentru a marca centenarul clubului FC Barcelona.
-\[ama mi-a cumpirat un costum nou, de parci ar fi fost prima
nea impirtiqanie.
Mi incearci din cind in cind nevoia de a merge la
Fuentealbilla. Acolo mi simt cu adevirat acas6. O mare parte
iin familia mea locuiegte inci acolo,la fel gi vecinii care nu gi-au
:drisit niciodati satul gi care mi cunosc de cind m-am nd.scut
si m-au vizut crescAnd. imi place si imi amintesc de unde am
:lecat, la fel de mult cum imi place si spun ci acum sunt gi de
alci, din Barcelona. Uneori sunt introspectiv. Fiecare dintre noi
ar trebui si aibi griji de sufletul lui qi de oamenii pe care ii are
aproape. Eu ii am pe Anna, pe copii, pe pirin(i gi pe sora mea,
\laribel. Ar trebui si gtim cum si avem grijl de cei apropia(i,
lncAt si nu ne simlim singuri, chiar dacd', din cAnd in cdnd,
"stfel
:re mai gi retragem in propriul nostru turn de fildeg.
Nu sunt tocmai persoana ticutd care mi crede lumea. Nu
e adevlrat ci nu am fost niciodati implicat in vreo cearti sau
in vreun schimb de replici. Apropiafii md acuzd uneori ci fac
pe dictatorul gi incerc sl le fac ordine in viafl. Dar m[ simt
:ine cAnd mi se spune ci gtiu cum si unesc familia gi si gisesc
persoana potriviti pentru fiecare sarcini. Sunt foarte incipi(Anat
L9
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gi refuz

si

accept cAnd cineva

imi spune ci nu pot avea

ll
ceea ce

imi doresc.
Sunt o persoani foarte recunoscitoare qi mi-aq dori ca
acest lucru si se vadi aici, in carte. Sunt recunoscitor tuturor
celor cu care am lucrat Ia echipa nalionali, dar gi pentru toate
experien{ele pe care le-am avut cdnd am debutat la Albacete.
Sunt recunoscitor familiei mele gi clubului Barqa. Nu voi numi
pe fiecare director sau pregedinte in parte. Prefer si-mi exprim
recunogtinfa fa1[ de club ca intreg, toli directorii care au lucrat
gi lucreazi acolo sunt inclugi. Cea mai buni modalitate de a-mi
arita afecliunea fa{i de club este sl-mi onorez tricoul gi si fiu
un coechipier de nidejde, si dau intotdeauna ce e mai bun din
mine pe teren qi si reprezint intotdeauna institulia cu loialitate
qi demnitate. Consider ci am fbcut asta incl din prima zi, pe
cAnd eram doar un biiat de mingi in spatele panourilor imense
de reclame, din cauza cirora nu imi puteam vedea eroii pe teren.
Nimic nu mi motiveazi mai mult decAt si incerc, atdt cdt imi sti
in putin![, si imi duc clubul gi lara pe culmile gloriei.
Am un respect profund fa[i de profesia mea. imi respect
colegii qi rivalii. ii respect gi pe spectatori. Mi dedic total gi
incerc si nu ingel niciodati pe nimeni. Ador s[ fiu aplaudat, dar
nu-mi plac aplauzele de curtoazie, ci doar cele venite din suflet.
Cel mai frumos sentiment pe care il poate avea un jucitor este
atunci cdnd gtie ci a dat totul gi nu a dezamlgit pe nimeni.
Aceasti carte este inci o dovad[ ci trebuie si m[ exprim, ci
trebuie si-mi reafirm deciziile. Mi ghidez dupi citatul care este
expus la intrarea in casa mea: ,,Obstacolele de care ne lovim in
drumul nostru ne ajutd sd yedem via{a dintr-o altd perspectivd
;i sd ne ridicdm de la pdmdnt, mai puternici ;i mai temeraril'
Uneori, trebuie si ne deblocim, dar asta este posibil doar cind
ne dim seama ci avem un blocaj.

Pasiunea pentru fotbal

el

ghidat via[a. Simt asta acrfl
am marea gansi de a fi
celor apropiali, care au

ci1ll

flcul

sportului pe care il ador, si I
buni echipi din lume. Esterr

decit si faci ceea ce i1i pbo
apoi si 1i se mulfumeasci pr
neprefuit. Alituri de echili r
reuqit si obginem doui triplc
Oricit de incredibil ar paree"
neschimbati.

Marcos gi Ramon m-au trr
cind sunt inconjurat d" ga

intrebat dacl stilul meu de
Federer, in privinfa vitezei t
ce mi face cu adevdrat si n
singuri acliune de-a mea, r
desivirgil vitezd. de decizi
ffi.na, de a accelera, de a ml
moment pentru a mi detaS
schimba direcfia. Nu imi gjiq
si vorbeasci despre aceste hr
Cred, bineinleles,

ci

esile

I

intuitiv, si qtii si gisegti rnir
iqi incurajezi echipa si te sur
te bucuri de increderea coG(
adversar si se retragi. Suot p
meu consti in primii 10 ma
pornesc intr-o acfiune. Algi r
a inscrie, pe care

il

aveam

ct

:S:\..STA
r

imi

ARTISTUL

spune ce nu pot avea ceea ce

recunoscitoare Ei mi-as dori ca
I qrrte. Sunt recunoscitor tuturor
ripa nationald, dar gi pentru toate
nrt cind am debutat la Albacete.
de si clubului Barga. Nu voi numi
finte in parte. Prefer si-mi exprim
ntreq, toti directorii care au lucrat
Cea mai buna modalitate de a-mi
este >a-mi onorez tricoul gi si fiu
dau intotdeauna ce e mai bun din
intotdeauna institulia cu loialitate
o flcur asta incf, din prima zi, pe
niner i;r spatele panourilor imense
ru irnr t,uteam I'edea eroii pe teren.

nult Jecat si incerc, atat cat imi stl
i tara pe culmile gloriei.
Er+i d" profesia mea. imi respect

i pe srectatori. Mi

dedic total

gi

ni-rieni. Ador sI fiu aplaudat, dar
nzie. ;i doar cele venite din suflet.
e

: care

ii poate avea un juci.tor

este

gi nu a dezamigit pe nimeni.

btada ;a trebuie s[ mi exprim, ci
e- \{i shidez dupi citatul care este
u -Ol,stacolele de care ne lovim in
fum riata dintr-o altd perspectivd
ct" triai puternici ;i mai temerari'.'
im. dar asta este posibil doar cAnd

xaj

Pasiunea pentru fotbal a fost intotdeauna imboldul care mi-a

ghidat viala. Simt asta acum mai mult ca niciodati, de cind
am marea gansi de a fi cipitan gi de a mi bucura de cuvintele
celor apropiali, care au frcut tot posibilul ca eu s[ mi pot dedica
sportului pe care il ador, s[ fiu cum yreau eu s[ fiu, in cea mai

buni echipi din lume.

Nimic nu e mai plicut
decAt si faci ceea ce i1i place, si fii recunoscut pentru asta Ei
apoi si !i se mullumeasci pentru roadele muncii tale. Este de
neprefuit. Al6turi de echipi am cAgtigat foarte multe trofee, am
reusit si obqinem dou[ triple in 6 ani gi inci n-a!i vizut nimic.
Oricdt de incredibil ar pirea, dorinla noastr[ de succes a rimas
Este un privilegiu.

reschimbatiL.
Marcos gi Ramon m-au pus adesea si le explic ce simt atunci

;i.nd sunt inconjurat de gase sau sapte adversari. Sau m-au
rntrebat daci stilul meu de joc se aseamini cu al lui Roger
Federer, in privinfa vitezei si sincroniei migcirilor. Dar ceea
;e mi face cu adev[rat s[ rogesc este observafia ior ci, intr-o
srnguri acliune de-a mea, v[d reflectate calitilile jucltorului
Jesivdrqit: vitezd de decizie, pase de calitate, abilitate de a
:rAna, de a accelera, de a mi opri, felul in care profit de primul
:noment pentru a mi detaqa de adversari sau abilitatea de a
schimba direclia. Nu imi gisesc cuvintele. Prefer s[ ii las pe allii
sa

vorbeasci despre aceste lucruri.

c[

tehnici bund, si fii
intuitiv, si gtii si g[segti minusurile apiririi gi si fii capabil si
iti incurajezi echipa si te suslini in atac. E un semn evident c[
te bucuri de increderea coechipierilor, in timp ce il forlezi pe
adversar si se retragi. Sunt persoane care considerl ci secretul
meu const[ in primii 10 metri de teren pe care-i parcurg cind
pornesc intr-o acliune. A1!ii spun cd mi-am sacrificat talentul de
a inscrie, pe care il aveam cdnd eram pugti, pentru abilitatea de
Cred, bineinfeles,

este necesar siL ai o
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Dupi cum am mai spus,
totul vine de la sine. Daci m-ag mai nagte o dati, aq juca la fel.
Cind intru pe teren, qtiu in mare ce rol voi juca, simt imediat
ritmul meciului qi cum se va desfrEura. Uneori, chiar 9i cu o zi
inainte, presimt ce se va intimpla pe teren. Yintalizez meciul qi
apoi chiar aga se intimpli. Alteori mi las pur qi simplu ghidat
de intuifie. Creierul imi lucreazd foarte repede. Mama imi
spune ci uneori lttcreazd atAt de repede, incit va exploda - e o
a acoperi cAt mai mult teren. Nu gtiu.

familiei Luj6n.
Noi, cei din familia Iniesta-Luj6n, suntem persoane tenace
qi serioase. Suntem muncitori gi, la urma urmei, sportul nu este
cu nimic diferit fagd de via{a inslqi: nu trebuie se te dai betut
niciodati, trebuie si lupli in fiecare zi pentru ceea ce i1i doreqti,
frri si uili de principiile tale. Am vrut ca aceasti carte si imi
aminteasci de asta. Si vid anii pe care i-am petrecut crescAnd,
atit ca persoani, cdt qi ca fotbalist, cuprinqi intre paginile unei
cirli care vorbegte in numele celor care m-au ajutat de-a lungul

caracteristici

drumului

a

gi cu complicitatea celor care

mi-au analizat activitatea

de zi cu zi, precum Marcos gi Ramon.
Vreau si le mulpmesc din tot sufletul tuturor celor care,

intr-

un fel sau altul, mi-au acordat timp in aceqti patru ani, cit a durat
si scriem cartea. Nu am pretins niciodatl c6 sunt ,,Patrimoniu
Mondial'l dupi cum m-a numit managerul Luis Enrique la

un moment dat (niciodatl nu ii voi putea mulpmi indeajuns
pentru acest lucru). Nu am nevoie de premii individuale. $i nici
nu simt nevoia de a m[ afirma. Md simt bine acolo unde sunt, in
Barcelona, in Fuentealbilla, la Barqa sau la echipa nalionali, in
Catalonia sau in La Mancha, in Spania sau oriunde altundeva.
Mi consider un cetifean al lumii care se bucuri de afec{iunea
oamenilor. $i acelor oameni vreau sd le spun povestea aceasta,
o poveste care nu se glseqte la nicio ciutare pe Google. Viala

mea scrisi de mine gi de cei care

si

mi cuil

vi placi felul in care am spus-o. lvf-aqh

citeasci cu aceeagi plicere cu care ma pdl
si spun ci in acest proiect am pus aceeagil
atunci cdnd sunt pe teren, in tricoul

putin, acesta

a fost

Mu\umesc,
Andr6s

inten{ia mea.
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n Nu am pretins niciodat[ ci sunt ,,Patrimoniu
E cum m-a numit managerul Luis Enrique la
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mi

privesc jucind. Pot doar

si spun ci in acest proiect ilm pus aceeaqi pasiune gi dedicare ca
atunci cind sunt pe teren, in tricoul Bargei sau al nafionalei. Cel
pulin, acesta a fost intenlia mea.
Mulumesc,
Andr6s

