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Iker Casillas yang kini tengah membela FC Porto sebelumnya memang sempat mengalami
masa-masa suram di Real Madrid era Jose Mourinho. Dia bahkan harus merelakan tempatnya
diskuat utama Los Blancos setelah didepak oleh Mourinho jelang akhir masanya menjadi
arsitek Madrid pada tahun 2013 lalu.

Kendati keduanya tak lagi menjadi anak asuh maupun manajer, Casillas ternyata masih sering
mendapatkan pertanyaan soal hubungannya dengan Mourinho yang kini tengah menjadi arsitek
lapangan Chelsea. Bahkan saking seringnya dilontarkan pertanyaan tersebut, Kiper asal
Spanyol itu menyebutkan sudah malas dan bosan dengan pertanyaan seputar dirinya dengan
The Special One. Casillas juga sudah tak mau lagi mengikuti sepak terjang Mourinho menjadi
pelatih ditim manapun.

"Saya sudah sering menjawab pertanyaan yang sama dan orang-orang masih saja
mempertanyakan masalah itu. Saya sudah malas dan bosan menjawab pertanyaan seputar diri
saya dengan Mourinho. Dia sudah memiliki kariernya sendiri, begitu pula dengan saya. Kami
memiliki misi dan tantangan yang berbeda, jadi saya tak mau berkompetisi lagi dengan
Mourinho dan dia juga tak mau mencari masalah dengan saya lagi."ujar Casillas.

Memulai karier di akademi sepak bola Real Madrid, Casillas menghabiskan sebagian besar
kariernya bersama Los Blancos. Total, ia melakoni 725 penampilan mengenakan jersey Madrid,
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di semua kompetisi. Selama berseragam Real Madrid, Casillas sudah ikut mempersembahkan
sederet gelar bergengsi termasuk lima titel juara La Liga, dua Copa del Rey, empat trofi Piala
Super Spanyol, tiga gelar Liga Champions, dua Piala Super Eropa, dan masing-masing sekali
menjuarai Piala Dunia Antarklub serta Piala Interkontinental.

Casillas memang sempat kembali bereuni dengan Mourinho ketika timnya FC Porto
menghadapi Chelsea di Liga Champions yang digelar di Stamford Bridge, Rabu (9/12/2015)
kemarin. Namun pertemuan kali ini menjadi kemenangan bagi tim racikan Mourinho dengan
skor 2-0 tanpa balas.
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