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Despre sponsorizare,mass-media
[i violen]\ în fotbal
Juc\torii, îndeosebi femeile, trebuie s\ arate bine...
ca s\ fac\ partide avantajoase cu poten]iali sponsori.
«The Observer Colour Magazine», 19 iunie 1988

Vizionarea competi]iilor sportive
v\ poate cre[te poten]a sexual\ cu pân\ la 13 %.
Dintr-o emisiune a BBC,
«Tomorrow’s World», din 29 februarie 1996

Fire de iarb\ [i fire de tutun
Sponsorizarea în fotbal – sponsorizare la toate nivelurile:
reclama la tutun [i la alcool mascat\ prin sponsorizare
Hargreaves crede c\ exist\ pericolul ca sponsorizarea s\ acopere doar elita lumii
sportive [i d\ ca exemplu tenisul, unde cei mai buni zece juc\tori [i patru juc\toare
de nivel mondial atrag peste 90 % din fondurile disponibile pentru sponsorizare individual\. Ceea ce îi scap\ îns\ din vedere este faptul c\ tenisul în sine a fost totdeauna
v\zut ca un sport elitist, pe când alte sporturi, precum fotbalul sau rugbyul, mai
aproape, cum spun britanicii, de «firul ierbii», adic\ de oamenii simpli, obi[nui]i, atrag
sponsori la toate nivelurile. Drept exemplificare, s\ presupunem c\ un club promoveaz\ vreme de cinci sezoane sportive consecutive, pân\ când ajunge în divizia
de elit\ Carling (Carling premiership). Avem mai jos aceast\ progresie ipotetic\. (Numele sponsorilor sunt scrise cu litere italice.)
Sezonul 1 – Liga Beazer Homes/ sau ICIS sau UNIBOND
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Sezonul 2 – Asocia]ia Vauxhall
Sezonul 3 – Liga Nationwide Insurance Divizia a III-a
Sezonul 4 – Liga Nationwide Insurance Divizia a II-a
Sezonul 5 – Liga Nationwide Insurance Divizia I
Sezonul 6 – Carling Premiership
În total, 188 de echipe joac\ în ligile sus men]ionate, deci cu greu ar putea fi
numite elite, chiar dac\ sunt mai în centrul aten]iei decât echipele vreunor ligi
regionale. {i acestea din urm\ îns\ î[i atrag întotdeauna sponsori, astfel c\ putem
vorbi de ligile districtuale Unijet din Sussex [i Jewson din Wessex. Meciurile din
aceste ligi nu sunt difuzate de televiziune [i sumele puse în joc sunt mici. Sponsori
exist\, totu[i, [i chiar cele mai pu]in competitive echipe profit\ într-un fel sau altul
din aceasta.
Mai mult, în Marea Britanie ini]iative precum programul Sportsmatch, de redistribu]ie a fondurilor în sport, fac din sporturile populare o ]int\ predilect\ a sponsoriz\rii. Acest program guvernamental ajut\ în sport pe oricine care ar [ti ce s\ fac\
cu banii primi]i. În ciuda deselor plângeri privind imoralitatea unor forme de reclam\
[i de sponsorizare, sportul ca atare are numai de câ[tigat. Vamplew consider\ c\
rena[terea interesului pentru participarea la cursele de cai, survenit\ în ultimele dou\
decenii, se datoreaz\ în principal sponsorizarii eficiente [i bine organizate a corpora]iilor.
Totu[i, nu încape îndoial\ c\ sponsorizarea este uneori folosit\ doar ca un paravan transparent în fa]a legilor referitoare la reclama prin televiziune. Reclama la ]ig\ri,
spre exemplu, este interzis\ pe posturile de televiziune din Marea Britanie, îns\ fabricilor produc\toare li se permite s\ sponsorizeze evenimente sportive. Ca urmare,
numele [i sigla lor sunt proiectate generos, ore în [ir, pe ecranele televizoarelor, în
timpul meciurilor de cricket, grand prix-urilor, turneelor de golf [.a.m.d. Chiar dac\
reclama televizat\ la b\uturi alcoolice nu este ilegal\, ci doar strict controlat\, produc\torii lor sunt [i ei sponsori voraci, optând pentru toate sporturile sus men]ionate, ca [i pentru fotbal [i rugby. Golful, sport deosebit de telegenic, atrage sponsori
ca Dunhill, Benson & Hedges sau Johnnie Walker, produc\tori de ]igarete sau – ultimul – de b\uturi spirtoase. Numele firmei Rothmans nu mai poate fi desp\r]it de anuarul
fotbalistic (de[i firma nu sponsorizeaz\ [i meciuri televizate). John Player era alt\dat\
un nume sinonim cu cricket-ul, a[a cum ast\zi este Benson & Hedges. Marlboro sponsorizeaz\ o echip\ de formula unu, din automobilism. Fabrici produc\toare de bere
sponsorizeaz\ campionate de rugby: Stones pe cel al ligilor, Courage pe cel inter-
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cluburi. Nu în ultimul rând, ]igaretele Silk Cut sus]in cupa ligilor, tot la rugby (Rugby
League Challenge Cup). În acest context, nu este de mirare, poate, c\ dup\ tutun
[i alcool cei mai activi sponsori sunt companiile de asigurare.
Produc\torii britanici de bere dau un sprijin financiar substan]ial echipelor de
fotbal, mai substan]ial decât în orice alt\ ]ar\ din Europa. În Germania, Republica
Ceh\ [i Belgia, acest fel de sponsorizare, în cazul doar a celor mai bune echipe, este
neobi[nuit, chiar dac\ nu cu totul nemaiîntâlnit; în Spania [i Portugalia, îns\, el ar
p\rea foarte ciudat, iar în Italia nu ne-am putea imagina siglele Heineken sau Budweiser imprimate pe tricourile lui Maldini [i Baggio. Pe de alt\ parte, în Anglia [i
Sco]ia, imaginea suporterului dând mereu bere pe gât nu a fost înc\ eradicat\, în
ciuda eforturilor unor cluburi. Este mult\ ironie (sau ipocrizie) în felul în care multe
cluburi care se manifest\ vehement pentru crearea unei «atmosfere de familie» în
sport nu numai c\ vând alcool în incinta terenurilor lor de joc, ci chiar au pe tricouri
nume ale fabricilor de bere.
Totu[i, nu toate echipele doresc s\ fac\ reclam\ la tutun [i alcool iar sponsorizarea
poate veni [i din alte surse, foarte diverse, precum JVC (electronice) pentru Arsenal, Dagenham Motors (distribuitor de ma[ini) pentru West Ham United, sau, mai
adecvat, Reebok (echipament sportiv) pentru Bolton Wanderers. Este interesant, de[i
probabil nesurprinz\tor, c\ unele produse nu [i-au putut croi înc\ drum spre tricourile
fotbali[tilor. La vremea scrierii acestei c\r]i nu existau echipe profesioniste sau ligi
semiprofesioniste de fotbal care s\ fie sponsorizate de produc\tori de prezervative
sau de articole de igien\ intim\ pentru femei, [i probabil c\ va mai trece câtva timp
pân\ s\ auzim de vreo lig\ Terence Higgins Trust, divizia I. Nu exist\ nimic r\u
în sine în a face reclam\ oric\ror produse de acest tip: televiziunea difuzeaz\ un num\r
restrâns de reclame la prezervative, reclama produselor de igien\ feminin\ ]ine ast\zi
de rutin\, ca de altfel [i puternicele campanii anti-SIDA la televiziune. Toate acestea
îns\, putem presupune, nu corespund cu imaginea virilit\]ii macho a fotbalistului
profesionist. Probabil îns\ [i c\ prospera afacere a cluburilor cu echipamente duplicat ar întâmpina dificult\]i majore: cei mai mul]i dintre adolescen]i nu ar vrea s\ fie
v\zu]i jucânt în tricouri care fac reclam\ produselor Durex Fetherlite sau Tampax iar
p\rin]ii lor cu atât mai pu]in s-ar gr\bi s\ le pun\ pe lista de cump\r\turi pentru
Cr\ciun.

Cultul eroilor [i comer]ul cu echipamente duplicat
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Afacerea cu echipamente duplicat din anii ‘80 pân\ în prezent
[i cultul persoanei
Marea lovitur\ dat\ de reclam\ [i sponsorizare s-a produs în domeniul confec]iilor
[i înc\l]\mintei, în parte prin «r\zboiul» înc\l]\mintei sport (purtat, în principal, între
Adidas, Nike [i Reebok), dar mai ales, în Marea Britanie, prin comer]ul cu echipamente duplicat. Cu o cifr\ de afaceri de multe milioane de lire, acesta a introdus [i
unele practici de afaceri destul de cinice, dar eficace. Doar cu pu]in mai mult de un
deceniu în urm\, echipele jucau de regul\ într-un echipament unic, în afar\ de cazul
când exista o nepotrivire de culori cu adversarul; dar chiar [i atunci afacerea avea
propor]ii: Adidas rula un milion de lire anual înc\ din 1988, de pe urma acordului
cu Manchester United.
Pe atunci îns\ Umbro venise deja cu ideea de a convinge (a se citi «pl\ti») echipele
s\-[i schimbe design-ul tricourilor o dat\ la doi ani, obligându-l astfel pe suporterul
fanatic s\ cumpere câte un tricou nou la intervale regulate. Curând aceste intervale
s-au scurtat de la doi ani la unul singur: pân\ la urm\, echipele au început s\ vin\
cu câte dou\ [i chiar trei echipamente pe sezon, astfel c\ p\rin]ii tinerilor fani dornici de a se ]ine în pas cu moda erau nevoi]i s\ cheltuiasc\ mai bine de o sut\ de
lire pe an ca s\ le asigure odraslelor credibilitatea în fa]a tovar\[ilor.
Manchester United era printre [arlatanii cei mai notorii de acest fel. Nu numai
c\ echipa schimba mereu echipamentul acas\ [i în deplasare, ci introducea [i
«ocazionale» precum, în 1992, echipamentul centenar Newton Heath, o ]ip\toare combina]ie tipic victorian\, de galben [i verde, care nu a fost deloc benefic\ pentru
buzunarele suporterului obi[nuit, [i cu atât mai pu]in pentru reputa]ia sa sartorial\.
De atunci, a intrat în regulile jocului c\ The Red Devils, «diavolii ro[ii» pot juca
în albastru, alb, gri, negru, sau chiar [i...ro[u ! Ei nu sunt îns\ nici pe departe singura echip\ care s\ se fac\ vinovat\ de o astfel de strategie de marketing: dibacii
directori financiari ai lui Newcastle United recupereaz\ o parte din cheltuielile clubului venind cu noi echipamente, mai «la mod\». Foarte recent, ei au produs un tricou cu guler decupat, care seam\n\ astfel cu o vest\ cu mâneci; drept rezultat, to]i
copii din Newcastle cu gulere la tricouri sunt dep\[i]i, cu atât mai mult cu cât clubul
garanteaz\ c\ moda «edwardian\» va mai face furori pe malurile râului Tyne vreme
de cel pu]in câteva luni. Afacerea s-a extins în a[a m\sur\ încât Manchester United, al c\rei fenomenal succes recent [i bine înr\d\cinat\ popularitate au desemnato drept leader neîntrecut al vânz\rii de echipament duplicat, a putut încheia un
contract pe [ase ani de sponsorizare pentru tricouri, în valoare, se spune, de [aize-
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ci de milioane de lire. (Clubul pretinde c\ cifra este exagerat\, dar refuz\ s\ dea detalii
despre contractul real.)
Dac\ ideea de a convinge echipele s\-[i echimbe echipamentul era o idee de aur,
atunci inventarea tricoului personalizat este cu siguran]\ una de diamant. Când Premier League s-a format în 1992, juc\torilor li s-au alocat pentru acel sezon numere
mari, de echip\, astfel c\ în loc de a avea la începutul unui meci numere de la 1 la
11, echipele joac\ de acum cu numere ca 14, 22 sau 30. Mai mult, numele juc\torului este scris pe spatele tricoului, astfel c\ pe toat\ durata unui sezon Dwight Yorke,
de pild\, de la Aston Villa, poart\ un tricou cu Yorke scris pe spate [i cu num\rul
10 dedesubt: dac\ el nu joac\, nu exist\ alt num\r zece în echipa Aston Villa. Succesul acestei strategii în rândul tinerilor suporteri înnebuni]i dup\ staruri nu s-a l\sat
a[teptat. Ace[tia pot acum s\-[i declare nu numai fidelitatea fa]\ de club, ci [i fa]\
de idolul lor personal, fie c\ acesta este Giggs, Shearer, Collymore, sau Seaman, fie
c\ este Andy Thackeray de la Rochdale, divizia a III-a.
Cluburile s-au ales cu un profit frumos din cre[terea vânz\rilor [i singurii în
pierdere sunt, din nou, fanii. Mai întâi, costul imprim\rii unui nume pe un tricou este
în func]ie de num\rul literelor. Fanii lui Chris Bart Williams de la Nottingham Forest
trebuie s\ pl\teasc\ cu circa patru lire [i jum\tate mai mult pentru un tricou decât
fanii coechipierului s\u Brian Roy. Înc\ [i mai nepl\cut pentru fani devine transferul unui juc\tor de la un club la altul. Nu avem cum [ti precis câte tricouri Blackburn
Rovers cu «SHEARER» scris deasupra num\rului nou\ au fost arse sau f\cute buc\]i
în toamna anului 1995, când juc\torul s-a al\turat echipei Newcastle; [tim îns\ c\
transferul românului Dan Petrescu de la Sheffield Wednesday la Chelsea a provocat
o furtun\ de proteste din partea p\rin]ilor de fani, care mai înainte d\duser\ n\val\
în magazinul clubului pentru a cump\ra tricouri identice cu ale lui.
Acest cult al idolilor se înscrie în cultul mai general, promovat de pres\ [i sus]inut
de reclam\, al individului. Citroën se folose[te de Ryan Giggs, pe care îl nume[te
«cel mai bun din lume la fente pe col]uri», pentru a face mai eficient\ imaginea ultimului s\u tip de ma[ini; David Ginola este [i el în prezent foarte c\utat de agen]iile de
publicitate pentru înf\]i[area sa atractiv\ [i fotogenic\. Sponsorizarea individual\ are
o lung\ istorie. Între cele dou\ r\zboaie mondiale pescarii amatori erau sponsoriza]i
de produc\torii de unelte de pescuit [i tot atunci fotografiile fotbali[tilor ap\reau pe
pachetele de ]ig\ri, de[i Holt arat\ c\ uneori juc\torii nu primeau plat\ pentru serviciile aduse.
În prezent, sponsorizarea individual\ este o afacere în sine [i, dincolo de cre[terea
exponen]ial\ a veniturilor pe care o determin\ în cazul starurilor fotbalistice, a dus
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[i la cre[terea rapid\ a importan]ei impresarului sportiv, o figur\ nepopular\ în ochii
multor oameni lega]i de lumea sportului. Negocierile cu impresarii sunt men]ionate
de managerii din fotbal (conform unui sondaj al revistei Four-Four-Two din
octombrie 1995) ca unul dintre «co[marurile» meseriei. Dar, în vreme ce impresarul
este un produs secundar nefericit al cultului persoanei, sponsorizarea colectiv\ (a
evenimentelor sau a echipelor) a dat [i ea na[tere omniprezentelor conferin]e de pres\.
Refuzul de a participa la acestea poate duce la dificult\]i contractuale cu sponsorii,
iar acceptarea poate sfâr[i cu punerea intervievatului în situa]ii jenante, cum a fost
cazul lui Steffi Graf, interogat\ în leg\tur\ cu evaziunea fiscal\ a tat\lui s\u. Mai des
îns\ se întâmpl\ ca însu[i telespectatorul s\ fie torturat de platitudinile [i cli[eele
unor oameni cu indiscutabil talent sportiv, dar cu minimale aptitudini oratorice.
Un aspect al sponsoriz\rilor individuale [i al reclamelor care a contribuit recent
la redresarea balan]ei dintre sexe este c\ femeile pot câ[tiga cel pu]in la fel de mult
ca b\rba]ii în anumite sporturi, între care privilegiat este tenisul. Walker citeaz\ cazul
lui Chris Evert, care, la mijlocul anilor ‘80, f\cea reclam\ la produse pentru îngrijirea
p\rului, la haine, echipament de tenis, ceai, cereale, ceasuri Rolex, pantofi [i, printre multe alte lucruri, unui club sportiv. Lista lui Steffi Graf este chiar mai lung\, ea
fiind una dintre cele câteva staruri ale tenisului care au dat numele unor parfumuri
[i produse cosmetice. Succesul unui juc\tor sau al unei juc\toare, de[i un criteriu
important, nu este singurul în ceea ce-i prive[te pe produc\tori [i agen]iile de publicitate. «Imaginea» poate conta mai mult decât punctele în clasament, cum se poate
vedea în cazul lui Thomas Muster, austriacul agreabil dar, dup\ opinia unora, prea
pu]in carismatic; chiar ajuns num\rul unu mondial, Muster câ[tiga din sponsoriz\ri
individuale [i contracte de reclam\ cu mult mai pu]in decât un Andre Agassi sau un
Pete Sampras. Totu[i, performan]a r\mâne criteriul de evaluare în sport [i nu avem
deocamdat\ de suportat clasamente exterioare, ale purului succes comercial.

Mass-media [i senza]ionalul
Reac]ia presei sportive la cre[terea influen]ei televiziunii
Presa sportiv\ a fost vreme îndelungat\ o fa]et\ important\ a culturii sportive
britanice. De un secol, foile fotbalistice, «roz» [i «verzi», ne sunt tuturor familiare.
În anii ‘30, o pagin\ din [ase în ziarele de duminic\ era dedicat\ sportului. În 1995,
procentul uluitor de 46 % i-a putut fi rezervat în ziarul Daily Mirror. Sportul ocupa,
la mijlocul anilor ‘80, 18 %, în medie, din spa]iul ziarelor populare [i de scandal.
Chiar [i azi, orice ziar respectabil î[i are rubrica sa de sport duminica [i, în unele
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cazuri, lunea. De fapt preferin]ele publicului britanic s-au îndreptat constant spre foile
sportive, fapt surprinz\tor dat\ fiind puternica ofensiv\ a altor mass-media.
De pe la mijlocul anilor ‘80, televiziunea a început s\ aib\ un rol din ce în ce mai
important în dieta zilnic\ a amatorului de sport; ea oferea exact ceea ce lipsea ziarelor:
ac]iune [i rezultate [tiute pe loc. Televizorul chiar a reu[it s\ transforme sportul, întro m\sur\ nemaiv\zut\, într-un spectacol de mas\. Mai nou, extinderea spa]iului acordat sportului la radio (postul BBC Radio 5 are o orientare pronun]at sportiv\), ca [i
introducerea mai întâi a teletextului [i apoi a satelitului [i a canalelor prin cablu, ridicau alte semne de întrebare asupra relevan]ei paginilor sportive de la sfâr[itul ziarelor
de diminea]\. Totu[i, aceste pagini sportive î[i p\streaz\ înc\, pentru milioane de
britanici, fascina]ia, în ciuda alternativelor cu care îi asalteaz\ alte mass-media. Întradev\r, pia]a pentru reviste sportive specializate nu a fost nicicând mai bun\. Ce
anume atunci, ne putem întreba, permite ziarelor s\-[i p\streze audien]a într-un domeniu în care, totu[i, doar rezultatele conteaz\, iar rezultatele sunt deja [tiri r\suflate
când apar pe mas\ la micul dejun?
Un r\spuns simplu este c\ ziarele [i-au schimbat orientarea. Rezultatele meciurilor [i prezentarea lor sunt la locul lor [i le citim chiar dac\ scorul ne este cunoscut. Poate c\, totu[i, prezent\rile ne dau o perspectiv\ nou\ asupra meciului iar rezultatele, a[a cum sunt date în ziare, includ tabele cu statistici precum num\rul de spectatori, secven]ele decisive [i cei mai buni marcatori, toate interesante [i de neînlocuit.
Clasamentele pot fi desigur parcurse mai pe îndelete decât la televizor, de[i [i acestea apar [i pe teletext [i, pentru mul]i dintre noi, nu sunt un motiv în sine pentru a
da imediat pagina la rubrica sportiv\.
Ceea ce ofer\ ziarele, spre deosebire de radio [i televiziune (care, în orice caz,
dau mult mai pu]ine detalii), sunt, în cazul ziarelor serioase, interviurile [i analizele
în profunzime, iar în cazul presei de senza]ie, cronicile de culise. Presa de scandal
o surclaseaz\ u[or pe cea de calitate în privin]a vânz\rilor, tabloidul The Sun fiind
cel mai vândut cotidian [i The News of the World cel mai vândut ziar de duminic\.
Regimul sportului tabloid este unul de scandal [i de lips\ de subtilitate; sexul, corup]ia,
drogurile, b\utura, [tirile-bomb\ cu transferuri de juc\tori sau manageri demi[i,
numere speciale despre vreun eveniment de importan]\ na]ional\ – «Anglia trebuie
s\-i bat\ pe cei din Zimbabwe sau s\ piar\» –, toate acestea fac s\ se vând\ ziarele,
indiferent dac\ [tirile pe care le con]in sunt sau nu reale, relevante, sau chiar bine
scrise.
1 Bollocks
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în engleza vulgar\ înseamn\ «testicule».

Titlurile-calambur care au din ce în ce mai pu]in de a face cu limba englez\ au
intrat în norm\, multe dintre ele fiind chiar jignitoare pentru cititor sau vulgare; din
când în când, unele pot fi amuzante. Dup\ înfrângerea jalnic\ a echipei de cricket
engleze în fa]a arunc\torului sud-african Shaun Pollock, în 1995, titluri de-o [chioap\
protestau în calambururi previzibile1. Graeme Taylor, nefericitul ex-manager al echipei
de fotbal a Angliei, a fost [i el victima unui atac personal sus]inut [i vindicativ din
partea presei de scandal, ceea ce i-a alterat vizibil imaginea public\ [i i-a produs,
f\r\ îndoial\, mult\ suferin]\, lui [i familiei sale («legum\» fiind unul din epitetele
cele mai amabile folosite împotriva lui).
Ziarele tind astfel s\ se axeze pe senza]ional, fiindc\ televiziunea le-a luat privilegiul de a informa. Brailsford este de p\rere c\ mai ales presa de scandal î[i concentreaz\ aten]ia asupra individului, nu a echipei, cu scopul de a ridica o personalitate [i de a o distruge apoi. Cu cât piedestalul este mai înalt, cu atât este mai spectaculoas\ c\derea. Ziarele au deci tot interesul s\ cultive personalitatea pentru ca,
atunci când apare bomba – «Giggsy vroia s\ facem dragoste de trei ori
pe noapte», declar\ top modelul, sau «Dezm\]ul lui Gazza în scaunul dentistului» – ea s\ fie v\zut\ ca un scandal na]ional, nu ca un amestec grosolan [i
deseori neadev\rat în via]a privat\ a cuiva, adic\ ceea ce este de fapt. Brailsford mai
face [i interesanta afirma]ie c\ presa de scandal britanic\ este teoretic ininteligibil\
pentru cineva c\ruia cultura televiziunii britanice îi este de asemenea str\in\; teoria
tinde s\ fie validat\ de lucrul cu studen]ii români la descifrarea relat\rilor sportive.
Aceast\ goan\ dup\ senza]ional îns\, oricât de mult s-ar amesteca în vie]ile intime,
nu constituie o amenin]are social\. Ceea ce nu se poate spune despre atitudinea massmedia în problema huliganismului anilor [aptezeci [i optzeci.

Presa [i huliganismul
Rolul jucat de pres\ în problema huliganismului în fotbal în
anii [aptezeci [i optzeci
Mass-media au fost deseori considerate mai mult sau mai pu]in responsabile
pentru valul de violen]\ care s-a ab\tut asupra fotbalului englez în anii [aptezeci [i
optzeci. Holt men]ioneaz\ efectul titlurilor de senza]ie din ziare, care încurajau publicul s\ adopte o pozi]ie etic\, dar care, pe de alt\ parte, ofereau fanilor o motiva]ie,
un rol demn de jucat. Totu[i, Holt recunoa[te [i c\ acesta a fost poate cazul în anii
[aptezeci, dar c\ violen]a anilor optzeci nu mai avea nevoie de încuraj\ri. Când «epidemia», cum a fost numit\, a ajuns la apogeu, presa chiar a dat evenimentelor mai
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pu]in\ importan]\ decât o cereau, refuzându-le huliganilor publicitatea gratuit\. Haynes
acuz\ îns\ presa [i, în treac\t, poli]ia, c\ au instigat revolta din 1990 a fanilor lui
Leeds United în Bournemouth, apelând chiar la Baudrillard pentru a-[i sus]ine
acuza]ia. În continuare, Haynes d\ exemplul celor de la The Daily Star, amintindu-ne cu mândrie cum preziseser\ ei tulbur\rile înainte de a se petrece [i afi[ând
titlul «V-AM SPUS NOI» (7 mai). Nu au l\sat îns\ s\ se în]eleag\, desigur, c\ ar putea
avea vreo responsabilitate moral\ în crearea conflictului, a[a cum ar fi f\cut-o dac\
ar fi fost vorba de un meci de box important.
Huliganismul de la meciurile de fotbal nu este un fapt recent. Dunning crede c\
presa este responsabil\ de «dez-amorsarea problemei... în perioada interbelic\ [i reamorsarea ei din anii [aizeci încoace.» El mai crede c\ tot presa a inventat a[a-numita «teorie a conspira]iei Frontului Na]ional», creând convingerea c\ în spatele violen]ei
organizate se aflau extermi[tii de dreapta [i rasi[tii. Ironia este c\ xenofobia caracteriza presa britanic\ prin tradi]ie. Dunning face referire la un reportaj ap\rut în The
News of The World în 1967 (prin coinciden]\ tot în 7 mai), care blameaz\:
«Mult timp i-am dispre]uit pe latini pentru comportamentul lor isteric [i violent. În 1967, suporterii britanici au c\zut [i ei în dizgra]ia întregii lumi.»
Mai recent, deci mai îngrijor\tor, într-o încercare nechibzuit\ de a-i întrece chiar
[i pe cei de la The Sun în [ovinism de prost gust, The Mirror a iscat un scandal
printr-o caricatur\ care-i înf\]i[a pe membrii echipei engleze de fotbal în uniform\
de lupt\ înaintea meciului din semifinala împotriva Germaniei la Euro ‘96. Mai multe
zile, articolele, reportajele [i titlurile lor au fost pline de metafore r\zboinice [i xenofobie «anti-teuton\» în floare. A fost o adev\rat\ u[urare c\ meciul s-a desf\[urat
atât de pa[nic [i faptul face cinste suporterilor ambelor echipe.
Cel mai semnificativ atac al lui Dunning împotriva mass-media circumscrie
inven]ia extraordinar de naiv\ a unui «clasament al violen]ei», care a creat o «ierarhie na]ional\ a huliganilor din fotbal» (principalii inculpa]i fiind, dup\ Dunning, The
Sun, The Mirror [i The Mail). Clasamentele pe echipe îi ar\tau pe fanii cu cel
mai violent comportament din toat\ ]ara, astfel c\ erau, nesurprinz\tor, un catalizator pentru conflicte în rândul celor din fruntea listei: orgoliul impunea ca rivalii s\
fie b\tu]i pentru a urca în clasament. Dar nu numai presa de scandal era de vin\:
The Observer avea [i el articole nerumegate despre demonstra]ii care s-au dovedit ulterior non-violente, mizând pe apetitul publicului pentru indign\ri morale. Ajungând
la concluzii, Dunning subliniaz\ c\ nu putem trage la r\spundere presa pentru întrea-
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ga problem\, dar c\ în mod clar ea trebuie s\-[i asume o parte din vin\. El sus]ine
c\ mass-media este «unul dintre factorii activi în formarea caracterului specific al
huliganului din fotbal» [i vorbe[te despre o «panic\ moral\ orchestrat\ de massmedia». Hargreaves discut\ [i el acelea[i probleme: presa de senza]ie, fixa]iile massmedia – inclusiv a televiziunii – în imagini violente, [i verdictul moral c\ huliganismul este o «parte din declinul moral al ]\rii»; ce îl mai sup\r\ este [i abuzul de
fotografii în prim plan dup\ dezastrul de la stadionul Heysel în 1985.

Solu]ii pentru siguran]\
«Raportul Taylor» despre siguran]a pe terenurile de fotbal [i

declinul huliganismului dup\ 1992
Dac\ incidentul de la Heysel s-a produs ca rezultat al violen]ei orchestrate sau
din pur\ incompeten]\ organizatoric\ este discutabil. R\spunsul cel mai posibil este
c\ ambele p\r]i au fost de vin\. Dezastrul de la Hillsborough din 1989 îns\, când 95
de suporteri ai echipei Liverpool au fost zdrobi]i în mul]ime dup\ pr\bu[irea barierelor de acces la semifinala Cupei Na]ionale a Asocia]iei de Fotbal (the FA Cup),
se poate cu siguran]\ pune pe seama proastei organiz\ri. Aceasta era o problem\
în anii optzeci, când capacitatea stadionalor era dat\ cu mare aproxima]ie, paznicii
[i organizatorii erau deseori incompeten]i, iar biletele false provocau nemul]umire
[i supraaglomerare. Brailsford scrie:
«{i mai tragicul dezastru de la Hillsborough în 1989 confirm\ opinia multora: adev\ratul pericol venea mai curând din partea administr\rii [i supravegherii necorespunz\toare a unor terenuri vechi [i nesigure, decât din cea a
suporterilor turbulen]i.»
«Raportul Taylor», îns\rcinat, dup\ Hillsborough, cu cercetarea st\rii terenurilor
de sport din ]ar\, a îmbun\t\]it confortul [i siguran]a lor (fie [i cu pre]ul atmosferei specifice). Când Sunderland se va muta în noul ei stadion în 1998, nu va mai exista
un singur teren din Premier League care s\ aib\ peluze f\r\ scaune care au cunoscut incidentele cele mai violente [i mai tragice. Multe cluburi se pot l\uda acum cu
sedii dup\ toate regulile artei, primitoare [i sigure în acela[i timp. Noul MacAlpine
Stadium al lui Huddersfield, proasp\t renovatul stadion de 55 000 locuri de la Old
Trafford, ]inând de Manchester United, [i St James’ Park din Newcastle au atras
pre]uirea [i admira]ia Europei. Chiar [i echipele situate mai jos în clasament au avut
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parte de schimb\ri, ca de pild\ Northampton Town, din divizia a III-a, care are o
ambian]\ complet nou\ în care s\-[i între]in\ suporterii.
Reproiectarea [i reconstruc]ia stadioanelor le-au redus capacitatea, uneori cu pân\
la 40 %, din cauza presiunilor f\cute pentru eliminarea locurilor în picioare. Locurile
numerotate restrâng num\rul celor care intr\, contribuie la identificarea falsurilor [i,
fapt important, încurajeaz\ femeile [i copiii s\ asiste; nu mai exist\ aproape deloc
riscul «demostra]iilor de for]\» care au provocat atâtea accidente în trecut. Uneori
chiar asocia]iile suporterilor, deseori acuzate de a fi ad\postit huligani, au fost la fel
de implicate în luarea m\surilor de siguran]\ ca [i cluburile, de[i rareori vorbind
aceea[i limb\.
Aceast\ reorganizare i-a r\pit presei o surs\ de senza]ie, acesta fiind probabil [i
motivul pentru care exist\ ast\zi atâtea pove[ti despre vie]ile [i p\catele protagoni[tilor sportului; nevoia de [tiri-bomb\ [i de titluri ca Lovitu\ ! Teroare ! este
la fel de mare ca întotdeauna [i vie]ile din ce în ce mai publice ale personalit\]ilor
din sport furnizeaz\ material din abunden]\ pentru scandaluri noi. Merit\ s\ re]inem,
pe de alt\ parte, c\ problema huliganismului, care a dominat într-o m\sur\ atât de
mare paginile sportive ale anilor [aptezeci [i optzeci, nu era una nou\, relat\ri despre
tulbur\ri la meciuri de rugby, box, fotbal, pân\ [i de cricket, ]inând capul de afi[ înc\
de la na[terea presei sportive. Nici m\car nu se poate spune c\ violen]a ar fi fost
întotdeauna apanajul suporterului, c\ci [i juc\torii (inclusiv, în 1995, Eric Cantona)
au recurs deseori la ea sub impulsul momentului. Pentru a pune într-o lumin\ adecvat\ pacea relativ\ a lumii sportive de ast\zi, s\ încheiem aceast\ sec]iune cu un
citat din Williams, despre rugby-ul din sudul }\rii Galilor în anii ‘20, ani când agita]ia
social\ se manifesta adesea pe teren:
«Într-un meci din Swansea, un poli]ist, cunoscut a fi f\cut uz cam liber de
bastonul de cauciuc în timpul grevei antracitului din 1925, fu schilodit pe via]\.
În Afan Valley, într-una din comunit\]ile cu o industrie unic\ la nord de Port
Talbot, unde predomina o stare aproape de r\zboi de gheril\, arbitrul intra
pe teren cu un revolver la brâu.»
În române[te de Mirela AD|SC|LI}EI
Din Nigel Townson, The British at Play.
A Social History of British Sport from 1600 to the Present,
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