RICHARD HAYNES

Fotbalul [i feminismul

Fiecare b\rbat e un specialist în fotbal
«Doamna Elizabeth Charlton este o femeie c\runt\ [i frumoas\ acum. În Ashington se spune c\ în copil\rie dribla la fel de bine ca majoritatea b\ie]ilor.
Se n\scuse cu fotbalul în sânge [i cuno[tea jocul [i tertipurile cum amatorii
de teatru [tiu totul despre machiaj [i intr\rile în scen\.»
Doamna Charlton, la care se refer\ acest fragment, este mama fra]ilor fotbali[ti
– celebrii, detestabilii – Jackie [i Bobby Charlton. }inând seama de cele de mai sus,
faptul c\ proveneau dintr-o «familie de fotbali[ti» (v\rul lui Elizabeth era Jackie Milburn de la Newcastle United), nu este deloc surprinz\tor c\ fra]ii Charlton au înv\]at
fotbalul cum înva]\ ra]ele s\ înoate – restul e de domeniul istoriei. Sau, mai aproape
de adev\r, o parte a mitologiei construite din visele b\ie]ilor, care încep cu [uturi în
minge pe o alee din spatele casei [i se termin\ cu jocul pe gazonul sacru din Wembley. Pentru b\ie]ii «care nu au reu[it s\-[i împlineasc\ visul», fotbalul contempoRichard Haynes, absolvent în 1988 al Universit\]ii metropolitane din
Leeds este actualmente asistent la Institutul pentru Cultur\ Popular\ din
Manchester. În ultimii ani, a întreprins o cercetare privind revistele de fotbal (fanzines) [i a impactului pe care le au ele asupra unor noi forme de
cultur\ popular\. A fost coordonator a dou\ expozi]ii cu fotografii de arhiv\
privind activitatea fotbalistic\ din Anglia: «Football with Attitude» [i «Down
At The Club». Practic\ fotbalul în echipa de «old boys» ai echipei Leeds,
al c\rei sus]in\tor fervent este.
Fragmentele traduse apar în capitolul «Every man a football artist: Football writing and masculilnity», din volumul The Passion and the Fashion. Football
Fandom In The New Europe, îngrijit de Steve Redhead.
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ran înseamn\ urm\rirea spectacolului fotbalistic din fotoliu, ascultând un comentator care le confirm\ credin]a în «jocul de b\rba]i». Oricare ar fi scenariul, obsesia [i
pasiunea pe care fotbalul o treze[te într-o mare parte a popula]iei masculine britanice
nu sunt u[or de ignorat. Cum s-a f\cut c\ Elizabeth Charlton nu a ajuns s\ joace la
Wembley? {i dac\ ar fi avut dou\ fiice, ar fi jucat ele fotbal? R\spunsurile la cele de
mai sus nu sunt chiar atât de importante, [i asta nu ar fi deloc surprinz\tor. Surprinz\tor este faptul c\ pasajul de mai sus a ap\rut în cartea conving\toare a lui Arthur
Hopcraft, Juc\torul de fotbal (titlul însu[i o sc\pare involuntar\, care ne spune
al cui este jocul !). Mica anecdot\ a lui Hopcraft despre doamna Charlton, evident,
apare cu titlu de noutate, exact a[a cum b\rba]ii vorbesc despre prezen]a femeilor
în fotbal. Cea mai important\ întrebare este de ce b\rba]ii î[i revendic\ fotbalul ca
domeniu exclusiv [i de ce acesta treze[te asemenea pasiune [i energie? Procedez
astfel nu pentru a ignora faptul c\ multe femei joac\ fotbal [i urm\resc meciuri de
fotbal, probleme la care m\ voi întoarece mai târziu, ci pentru a identifica motiva]ia
propriei mele analize, anume, c\ fotbalul formeaz\ identitatea masculin\. […]

Teorii despre fotbal [i masculinitate
Dup\ dou\zeci de ani de cercet\ri sociologice serioase asupra fotbalului, s-ar
p\rea c\ istoria contemporan\ ([i, în unele cazuri, întreaga istorie) a fotbalului britanic din anii ‘70 încoace nu este altceva decât o serie de povestiri despre «huliganul
de la meciurile de fotbal». Miopia universitar\, simptomatic\ pentru «criza» mai larg\
a societ\]ii în privin]a «legii [i ordinii», a oferit o istorie contemporan\ distorsionat\ a fotbalului din aceast\ ]ar\. De aceea se simte nevoia unei abord\ri mai deschise
a culturii fotbalistice [i a locului ei în societate. Aceasta nu înseamn\ abandonarea
studiilor anterioare asupra «huliganismului în fotbal», ci solicit\ includerea acestor
idei într-o abordare interdisciplinar\ a culturii fotbalistice.
Nu întâmpl\tor, studiile dedicate «huliganismului în fotbal» au încercat s\ analizeze fotbalul [i masculinitatea, de[i în contextul violen]ei. Centrul de cercet\ri în
domeniul fotbalului «Sir Norman Chester» este cel mai important centru de cercetare a «huliganismului» în Anglia. Ei au avansat [i extins teoriile asupra agresiunii
masculine în rândurile muncitorimii, c\utând r\d\cinile sociale ale «masculinit\]ii
agresive». Propria lor interpretare se bazeaz\ pe o sintez\ a teoriilor lui Suttle, privitoare la «segmentarea ordonat\» [i «cartierul ap\rat», fiind o contribu]ie la teoria
lui Norbert Elias despre «procesele civilizatoare». Apelând la propriile lor cuvinte, ei
au încercat:
«prin intermediul construirii unui model general s\ arunce o lumin\ asupra
tr\s\turilor structurale ale comunit\]ilor alc\tuite din muncitorimea perifer-
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ic\, generatoarea bandelor de adolescen]i, a stilului agresiv masculin [i a
leg\turilor relativ înguste de identificare. Modelul nu-[i propune s\ ]in\ seama
de schimb\rile sociale sau de nuan]ele „experien]ei tr\ite“.»
Autorii recunosc c\ asemenea «forme extreme de masculinitate» invadeaz\ multe
aspecte ale culturii populare, inclusiv presa popular\, [i sus]in c\ presa «a jucat un
rol destul de important în dirijarea comportamentului huliganilor în contextul fotbalistic». Mai recent, «Grupul Leicester» [i-a îndreptat aten]ia spre rolul femeilor în
fotbal. În cadrul emisiunii «Trimite]i dup\ surori», al programului de televiziune World
in Action, Patrick Murphy (înso]it de fiul s\u în timpul emisiunii) a criticat discriminarea în fotbal:
«În aceast\ ]ar\, fotbalul este un teritoriu predominant masculin probabil,
una din cele mai atractive tr\s\turi ale jocului pentru huliganii care se manifest\ în fotbal. Cred c\ un aflux de participare feminin\ ar submina aceast\
imagistic\ masculin\ [i ar schimba atmosfera meciurilor.» (The Guardian,
17 ianuarie 1990)
Oricât de bune ar fi inten]iile lui Murphy, o astfel de analiz\ este formulat\ în
contextul huliganismului [i influen]at\ de teoria «procesului civilizator». Julie Welch,
de la The Times, [i-a luat revan[a, fiind prima care a reflectat asupra prezen]ei
mai multor femei pentru a pune cap\t b\t\ilor din tribune. Ea sus]inea c\:
«Femeile au o influen]\ civilizatoare la meciurile de fotbal? Care femei? Chiar
dac\ am vrea s\ înfiin]\m o „poli]ie a bunelor maniere“, m\ îndoiesc c\ ar
exista un num\r suficient pentru un cvorum.»
Este evident c\ femeile ar trebui tratate ca spectatori de drept [i nu folosite necinstit ca mecanism de control social. Perspectiva lui Murphy ignor\ aspecte mult mai
ample, privitoare la construirea [i reproducerea identit\]ii masculine în fotbal, în principal, datorit\ concentr\rii mai curând asupra agresivit\]ii [i macho-ismului la vedere,
decât a discut\rii nuan]elor subtile ale experien]elor tr\ite de majoritatea tinerilor [i
pasiunii lor pentru fotbal.
Mai recent, cercet\rile întreprinse de Jackie Woodhouse, la Centrul de cercet\ri
în domeniul fotbalului «Sir Norman Chester», se distan]eaz\ de relat\rile anterioare
privind fanii feminini ai fotbalului. În sondajul realizat printre membrele A.S.F. (Asocia]ia Suporterilor de Fotbal), acceptând c\ e[antionul reprezint\ partea mai «activ\»
a publicului feminin, Woodhouse sus]ine:
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«... teoria „feminiz\rii“ se bazeaz\ pe stereotipurile tr\s\turilor feminine: pasivitate, non-agresiune, etc.»
[i continu\:
«... se presupune c\ „folosirea“ femeilor pentru calmarea publicului masculin
la meciurile de fotbal se justific\ prin beneficiul adus societ\]ii, f\r\ s\ se ia
de loc în calcul efectul pe care îl poate avea asupra femeilor.»
Ampla sintez\ adoptat\ recent de Centrul «Sir Norman Chester» (istoria organiza]iilor suporterilor de fotbal a lui Rogan Taylor, publicat\ cu titlul Football and
Its Fans, la Leicester University Press, în 1992; sondajele întreprinse de Information Technology Trainees în rândul membrilor ASF [i a cititorilor de fan-magazine,
cât [i orientarea lui John Williams spre o analiz\ cultural\ mai larg\ a fenomenului
«huliganilor», recunoscând criticile anterioare) face parte dintr-un domeniu mult mai
larg, în continu\ dezvoltare, de interes universitar în fotbal. Asupra acestui corp de
texte despre fotbal a[ vrea s\ m\ aplec acum.
Multiplicarea formelor de cercetare în domeniul fotbalului s-a produs în conjunc]ie
cu explozia fan-magazinelor de fotbal [i literaturii diverse legate de fotbal. F\r\ s\
ignore continuitatea violen]ei în incinta [i în jurul stadioanelor de fotbal din lungul
[i latul Insulelor Britanice, fan-magazinele au contribuit la crearea unei noi «structuri a emo]iei» în rândul fanilor, orientându-se c\tre o imagine pozitiv\ [i distan]ânduse de cea a fanilor ca «huligani», îndreptându-se împotriva reprezent\rilor distorsionate [i lipsei de autenticitate, precump\nitoare în rela]ia dintre presa popular\ [i
publicul ei cititor. Totu[i, ceea ce înc\ nu s-a cercetat în privin]a fenomenului fanmagazinelor [i textelor universitare despre fotbal este dac\ s-a produs sau nu o schimbare semnificativ\ a identit\]ii masculine, dac\ nu cumva noii autori care scriu despre
fotbal se înfund\ în problema masculinit\]ii. La urma urmei, fan-magazinele sunt,
în multe privin]e, o alt\ form\ de «p\l\vr\geal\ despre sport», con]inutul lor reflectând conversa]iile dintre b\rba]i, pe care le putem auzi în cârciumi, oriunde în ]ar\.
Nu suntem naivi s\ suger\m c\ forma [i con]inutul acestui tip de conversa]ie (discursul fotbalistic) nu s-au schimbat în timp, sau c\ semnifica]iile au r\mas acelea[i
pentru vorbitori. În era post-punkist\ masculinitatea a c\p\tat un sens nou dat de
fotbal, iar articularea ei o influen]\ major\ în evolu]ia recentelor politici sexuale:
con[tiin]a modei. Cum sus]inea Steve Redhead în anii ‘80:
«Fotbalul, de un secol narcoticul b\rbatului care munce[te, este o
descoperire surprinz\toare pentru designerul de îmbr\c\minte masculin\ [i
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conota]ia lui specific\ reflect\ o criz\ a masculinit\]ii.» (New Socialist, no.
47, 1987).
Frank Mort a furnizat, de asemenea, date despre aspectul exterior schimb\tor al
tinerilor b\rba]i care-[i croiesc drum spre u[ile turnante:
«Individualitatea este la mare pre], incitat\ de oferta de m\rfuri [i bunuri de
consum.La blugi: etichetele ro[ii, marca designerului, salopetele cu lustru de
vechitur\. La p\r: ]eap\n, cu [uvi]e date cu gel; b\ie]ii mai duri poart\ plete
[i-[i pun un cercel mare s\ atrag\ mai mult aten]ia. {i frânturile de conversa]ie între b\ie]i, pe care le prind, sunt despre cum „s\ arate mai r\i“, la fel
ca jocul.»
Redhead reia ultimul punct afirmând c\ «politica de suprafa]\ a chic-ului fotbalistic» din anii ‘80 [i de la începutul anilor ‘90 a fost martora afirm\rii [i reafirm\rii
stilurilor masculine tradi]ionale din perioada guvern\rii conservatoare. Janice Winship formuleaz\ clar: «sub numeroasele fe]e noi ale modei masculine st\ la pând\
un lup conservator». În ce m\sur\ persist\ aceste «dorin]e atavice» în «noul b\rbat
al fotbalului», membru ASF, în redactorul fan-magazinului [i în obi[nuitul «b\rbat
de la peluz\» într-o lume post-modern\ a hi-tech-ului [i a consumului lacom?

Teoria feminist\ cultural\ [i fotbalul
[…] Majoritatea studiilor despre fotbal care au încercat s\ teoretizeze jocul au
simplificat de multe ori multiplele variante care l-au f\cut atât de popular în rândul
b\rba]ilor. S-a scris mult despre fotbal [i rela]iile lui de clas\, dar s-a neglijat adesea discursul «nev\zut» [i «neauzit» al genului (gender) [i al sexualit\]ii (al\turi de
etnicitate). Formele cele mai timpurii ale feminismului în sport au ap\rut din dorin]a
de egalizare a [anselor cu b\rba]ii, iar atributele erau esen]ialmente pragmatice. Asocia]ia de fotbal feminin a desf\[urat campanii pornind de la problema [anselor egale,
stimulând femeile s\ p\trund\ în teritoriul unui sport masculin prin tradi]ie. F\r\ s\
ignore o astfel de strategie, pozitiv\ prin influen]a ei crescut\ [i succesul de a încuraja cât mai multe femei s\ joace fotbal, perspectivele recente ale feministelor socialiste tind s\ sus]in\ c\ ea nu ofer\ alternative radicale. Fotbalul feminin are într-adev\r
un oarecare element «separatist», o ideologie care inten]ioneaz\ s\ «ofere femeilor
acces la cel mai masculinizat sport, s\ creeze defini]ii mai cuprinz\toare [i s\ pun\
la îndemâna femeilor acele experien]e capabile s\ le coordoneze [i controleze propriile activit\]i» (Hargreaves). A[a cum sus]ine tot Hargreaves asemenea «diviziuni
nenecesare» omit:
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«s\ ia în seam\ modurile în care b\rba]ii [i femeile sunt exploata]i împreun\ în sport, cum rela]iile de gen se articuleaz\ cu rela]iile capitaliste.»
Urmând acest ra]ionament, Hargreaves sugereaz\ trei strategii de schimbare în
sportul feminin:
1 – Co-optarea într-o sfer\ masculin\ de activitate.
2 – O strategie separatist\ complet feminin\.
3 – O asociere cu b\rba]ii în vederea ob]inerii unor modele calitativ noi, în
care diferen]ele de sex nu sunt importante.
Aceste strategii, în special ultima, au o importan]\ capital\ în în]elegerea modului în care se constituie identitatea masculin\ în fotbal. Ea pune în eviden]\ faptul
c\ identit\]ile fanilor de fotbal, juc\torilor, managerilor etc. nu sunt reductibile doar
la singulara logic\ de clas\. Este important s\ recunoa[tem c\, de fapt, «clasa se
constituie din gen [i genul nostru are clas\» (Rutherford). Masculinitatea heterosexual\ scap\ de presiunea devenirii obiect al discursului, în special în lumea fotbalului, unde s-a afirmat drept element de prim ordin în via]a cultural\ masculin\.
Cum se decreteaz\ adesea, fotbalul este «ultimul bastion» al identit\]ii masculine.
B\rba]ii [i femeile care încearc\ s\ schimbe sensurile dominante ale masculinit\]ii
[i mitologiilor patriarhale, se confrunt\ cu faptul c\ aceste amenin]\ri îndreptate spre
mituri [i iluzii de superioritate au ca rezultat o mai puternic\ cimentare a masculinit\]ii. […]
Întorcându-m\ la ideea «feminiz\rii» fotbalului, în sondajul lui Woodhouse din
1991 apare limpede c\ multe dintre femeile care merg la meci, pe moment, sunt
indiferente fa]\ de perspectiva înmul]irii num\rului de femei care s\ asiste la meciuri. Acest lucru pune în lumin\ o alt\ ironie legat\ de faptul c\ «atmosfera masculin\
a jocului» este crucial\ pentru tr\irea fotbalului. Este oare nevoie s\ se produc\ o
schimbare fundamental\ în joc, în modul în care este jucat, urm\rit, organizat etc.,
pentru a ap\rea un tip echilibrat [i non-sexist al jocului? Exist\ o problem\ fundamental\ în demersul de a (re)introduce femeile în sporturile predominant masculine
[i edificate ca domenii masculine. Este oare posibil\ deconstruirea fotbalului? Sau
este absolut necesar ca femeile s\-i provoace pe b\rba]i în propriile lor jocuri? Woodhouse ajunge la concluzia c\ sondajul sugereaz\ c\:
«... atitudinile masculine în privin]a rela]iei dintre femei [i fotbal ar trebui atacat\ [i schimbat\ pentru a se produce un progres real.»
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Analiza fan-magazinelor [i a pletorei de literatur\ fotbalistic\ ap\rut\ în ultimii
ani ar putea da un indiciu referitor la «vreun progres real» în rela]iile de gen din interiorul fotbalului.

Fotbal, consum, masculinitate
Joyce Layland scoate în eviden]\ «efectul latent de a vedea cercetarea feminist\
exclusiv direc]ionat\ spre vie]ile femeilor» [i însu[i faptul c\ vie]ile b\rba]ilor trec
neobservate, iar rezultatul, inevitabila convingere c\ «masculinul este norma». Layland cere demistificarea puterii [i componentelor ei, vina major\ a discursurilor feministe fiind declan[area «masculinit\]ii» [i a «comportamentului masculin». Ea sus]ine
c\:
«... producerea „masculinit\]ii“ sau „feminit\]ii“ este, par]ial, rezultatul faptului c\ indivizii sunt descri[i ca având posibilit\]i diferite de a reac]iona întro situa]ie social\ dat\.»
Revistele joac\ un rol principal în producerea unor astfel de «posibilit\]i» de a
reac]iona, influen]ând cu prec\dere vie]ile tinerilor prin intermediul sportului, al muzicii
[i al modei. Richard Hoggart, în a sa The Uses of Literacy, a demonstrat leg\tura
strâns\ dintre cultura public\, inclusiv revistele, [i structura vie]ii cotidiane private
a individului, a rela]iilor de gen [i «bunul sim]» al comunit\]ii. […]
Aceast\ analiz\ timpurie întreprins\ asupra tineretului [i lecturilor lui, care se
deplaseaz\ de la teoria literar\ la cea cultural\, chiar dac\ este uni-dimensional\ [i
este p\truns\ de nostalgia unei culturi muncitore[ti pierdute, i-a îndrumat pe teoreticienii culturii [i feminismului spre studiul revistelor pentru fete [i femei. Dintrun motiv sau altul, revistele concepute special pentru b\rba]i [i consumate de ace[tia
au fost rareori subiect de analiz\, dar studiile feministe referitoare la reviste l\muresc
[i alimenteaz\ orice tentativ\ de constituire a unei critici a revistelor pentru b\rba]i
[i a felului cum ace[tia se raporteaz\ la texte. O tem\ dominant\ care str\bate multe
din studiile feministe asupra revistelor populare se refer\ la natura «închis\» sau
«deschis\» a textului. Închiderea sugereaz\ statornicirea rela]iilor hegemonice de
clas\, gen [i ras\, în care o form\ popular\ de cultur\ este vehicolul men]inerii sensurilor sociale dominante. De exemplu, studiul lui Pleasance (1991) asupra revistelor feminine eviden]iaz\ modul în care identitatea feminin\ apare fixat\ în reviste
prin reprezent\ri particulare ale consumului. Nara]iunile marcate de gen, chiar dac\

306

aparent ofer\ alegere [i libertate, ascund, de fapt, lipsa alegerii efective pentru femei.
Latura frivol\ a acestui tip de nara]iune marcat\ de gen apare condensat\ în noile
reviste pentru b\rba]i, ca CG, Esquire, For Him [i Cosmo for Men. […]
Fan-magazinele de fotbal au oferit o nou\ schimbare în consumul legat de fotbal.
Ele nu numai c\ disemineaz\ [tiri, puncte de vedere [i anecdote, ele r\stoarn\ presa
dominant\, comercial\ a fotbalului, pentru c\ sunt produse de fani pentru fani, servind
ceea ce Rowe nume[te «nevoia de comunicare intens localizat\, bazat\ mai curând
pe oralitate decât pe cultura scrisului». Fan-magazinele sunt citate ca una din zonele
contest\rii politice în sport, ceea ce mul]i dintre sociologii sportului au crezut c\ nu
este posibil. Totu[i, în privin]a politicii genului, a[a cum sus]ine Woodhouse, fan-magazinele sunt invariabil concepute, scrise [i citite de b\rba]i. Un caz de referin]\ este
mult elogiatul fan-magazine (sau mai corect, «magazinul de fotbal, pe jum\tate
decent», cum îi place s\ se auto-intituleze) When Saturday Comes. Publicul-]int\
este predominant masculin, un public care a crescut urm\rind meciurile de fotbal la
finele anilor ‘60 [i începutul anilor ‘70, era na[terii jocului profesionist «modern» –
cum mai este caracterizat\ –, care a asistat la proliferarea consumului de m\rfuri legate
de fotbal. Având în minte acest public expert, multe din articolele fan-magazinului con]in
referin]e culturale cu care b\rba]ii de dou\zeci sau treizeci de ani se pot identifica.
De exemplu, o surs\ de umor sunt televiziunea, moda [i muzica anilor ‘60 [i ‘70, aluzii
care trezesc nostalgia dup\ fostele stele [i echipe [i visul b\iatului de a deveni fotbalist. Chiar dac\ nu este pe fa]\ sexist, WSC [i fan-magazinele fotbalistice ofer\ în
general o mostr\ subtil\ de solidaritate masculin\; o privire asupra scrisorilor d\ de
gol sim]ul masculin al jocului. În mod ironic, fan-magazinele ofer\ o alt\ form\ de
aliniere consonant\, mai curând decât prin contrast, cu mesele rotunde televizate, predominant masculine [i cu reporterii de pres\. Mai mult, conform sondajului lui Woodhouse imaginea masculin\ [i «r\zboinic\» a fotbalului în pres\ apare ca o zon\ care
are nevoie de schimbare urgent\. Sus]inând c\ fanii feminini [i juc\toarele de fotbal
manifest\ un interes autentic [i cuno[tin]e corespunz\toare de fotbal, Woodhouse
declar\:
«Scriitoarele sunt capabile s\ ofere o perspectiv\ alternativ\ asupra jocului
[i un vehicol important pentru articularea punctelor de vedere apar]inând
fanilor feminini. În aceea[i m\sur\, câ[tigând respect [i recunoa[tere datorit\
manierei informate [i antrenante de a scrie, astfel de femei pot juca un rol
cheie în provocarea lansat\ atitudinilor macho [i imaginii fotbalului britanic.»
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Lectura literaturii fotbalistice [i aspectele legate de consum au fost strict limitate [i nu au oferit nici un fel de concep]ie privitoare la sensurile complexe [i pl\cerile pe care tinerii, evident, le tr\iesc urm\rind acest joc. Am atins doar un aspect al
rela]iei b\rba]ilor cu textele revistelor de fotbal. Una este s\ descrii construc]ia masculinit\]ii în astfel de texte, alta s\ sus]ii c\ cititorii se identific\ imediat cu fiecare
sau se comport\ în maniera ap\rat\. Teoriile care se concentreaz\ pe însu[irea activ\
a textelor de c\tre cititori sunt instructive atunci când încearc\ s\ se distan]eze de
un concept al ideologiei care presupune c\ subiec]ii sunt prost\naci pasivi. Pleasance a subliniat nevoia unei lecturi «postmoderne» a textelor populare, care sunt
deschise, incomplete [i în permanent\ mi[care. Neville Wakefield a asem\nat «Zâmbetul care se a[terne pe fa]a celor care citesc Sunday Sport cu o form\ de „sensibilitate postmodern\“». Prin «hiperbolizarea conven]iilor din tabloide», Sunday
Sport creeaz\ un nou «spa]iu media». În loc s\ ne însu[im punctul de vedere stângist
despre o pres\ iresponsabil\ de canal, este nevoie de sim]ul «postmodern» al «percep]iei», unde cititorul refuz\ s\ fie «masa prostit\» a teoriei sociale. Wakefield crede
c\ Sunday Sport apar]ine:
«unui spa]iu intertextual care, prin faptul c\ ipotecheaz\ realitatea, apeleaz\
la sensul ironic al jocului... [i de asemenea, probabil mai direct, la un sim]
proasp\t învigorat al comicului... Umorul apare într-o form\ care nu este nici
elitist\ (depinzând de excludere [i comunitatea râsului presupus\ de o astfel de excludere) nici de „lumpen“, în sensul lipsei de subtilitate sau rafinament.»
Acest tip de intertextualitate, unde practicile culturale se produc prin rela]ionarea
unei variet\]i de texte [i prin «sim]ul proasp\t învigorat al comicului», este cheia
succesului fan-magazinelor de fotbal. Produc]iile fanmagazinelor se bazeaz\ pe
umorul [i amuzamentul create prin exploatarea gre[elilor de limb\, prin revitalizarea
exprim\rii conven]ionale din presa fotbalistic\, prin folosirea glumelor [i a
cli[eelor. Fanii de fotbal sunt discriminativi (prin suportul dat unei anume echipe) [i
productivi. Fiind cititori de fan-magazine, ei sunt produc\tori de cultur\, nu numai
consumatori. Cuvântul «fan-magazin» (fanzine, în englez\) este polisemantic,
oferind o varietate de sensuri poten]iale care depind de modul în care textul contextualizeaz\ experien]a social\ a fanilor. Popularitatea fotbalului poate fi identificat\
cu pl\cerile care rezist\ for]elor exterioare ideologice. […]
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Fotbalul ofer\ o pl\cere obi[nuit\ (plaisir) [i momente speciale carnavale[ti
(jouissance). Pl\cerea evaziunii d\ for]\ eului de a se manifesta [i creeaz\ identitate social\. Reglement\rile din ce în ce mai numeroase ale jocului [i modul în care
sunt acestea însu[ite de media global\ i-au determinat pe fani s\ apere pl\cerea [i
sensurile pe care fotbalul le produce. Mai mult, s-a rezistat [i în fa]a rela]iilor de inegalitate a puterii, generate de gen, în cadrul structurii jocului. Cum subliniaz\ Fiske,
«politica culturii populare este cea a cotidianului», la nivelul micropolitic constând
în «negocieri de la o zi la alta ale rela]iilor inegale de putere» […]
Fan-magazinul ofer\ un exemplu pozitiv de contestare cultural\ a ideologiilor dominante ale masculinit\]ii în fotbal. O idee mai ingenioas\ de a sublinia rolul jucat de
femei în fotbal a fost evenimentul denumit Blowing the Whistle, un desen animat electronic, care omagiaz\ femeile-fani din toat\ lumea. Comandat [i prezentat
de Moviola, un grup de «media arts» din Liverpool [i Galeria de Art\ Oldham, anima]ia
inspirat\ de o fotografie victorian\, în care o femeie în[ir\ pe sfoara de rufe 12 tricouri de fotbal, a ap\rut simultan la Goodison Park, Everton, [i Boundary Park, Oldham. […] Ideile inovatoare sunt încerc\ri vizibile de confruntare a identit\]ii masculine, a[a cum este ea constituit\ în fotbal. Într-adev\r, asemenea ac]iuni pun în
valoare faptul c\ identitatea homosexual\ nu este b\tut\ în cuie. Nu exist\ o «pozi]ie»
special\ pentru femei [i b\rba]i.
Acest argument duce la problema final\ privind construc]ia discursiv\ a sexualit\]ii în fotbal: homosexualitatea [i homofobia. Fotbalul organizat de azi s-a dezvoltat în cadrul mi[c\rii de sprijinire a recrea]iei ra]ionale [i din [colile publice ale
secolului trecut (Bailey). […] Scopul dezv\luirii r\d\cinilor jocului modern este de
a ar\ta cum eforturile ra]ionale de a disciplina corpul [i de a întregi popula]ii au fost,
cum sus]ine Foucault, r\spunsuri la criza urban\ a acestei perioade, [i c\ aceste acte
de disciplinare î[i au corespondentul în societatea contemporan\, în special în fotbal. Cum am v\zut, fotbalul înc\ între]ine viguros sentimentul b\rb\]iei, jucând rolul
de reglator al homosexualit\]ii, marginalizând-o, catalogând-o drept «perversiune»
sau «ciud\]enie». Eco, în eseul s\u polemic despre fotbal, compar\ primele întâlniri cu jocul cu «un tân\r homosexual terifiat» care se for]eaz\ s\-i plac\ fetele. Eco
arat\ de ce unii b\ie]i nu se pasioneaz\ de fotbal, unde invariabil sunt eticheta]i drept
«sisi» sau «pufo[i».
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«Nu-mi place fotbalul pentru c\ fotbalul nu m\ place, c\ci din copil\rie am
apar]inut acelei categorii de copii sau adolescen]i care, în momentul în care
lovesc mingea – presupunând c\ reu[esc s\ o fac\ – o trimit în propria poart\
sau, în cel mai bun caz, o paseaz\ unui adversar, dac\ nu cumva, din
înc\p\]ânare tenace, o scot afar\ din teren, dincolo de gardul viu [i gardurile
stadionului, pierzând-o undeva în vreun subsol sau râu sau printre aromele
c\ruciorului cu înghe]at\. A[a c\ este respins de tovar\[ii de joac\ [i alungat de la cele mai fericite evenimente competi]ionale.»
Contrar aversiunii lui Eco fa]\ de joc, b\rba]ii homosexuali, fiind crescu]i ca b\ie]i
heterosexuali, accept\ statutul de b\rba]i [i adesea se comport\ ca ace[tia, ceea ce
presupune jucarea sau urm\rirea partidelor de fotbal. Anii ‘80 au cunoscut «ie[irea
în fa]\» a homosexualilor b\rba]i [i femei pentru afirmarea identit\]ii lor homo sau
lesbiene, un act politic în contradic]ie cu homofobia guvern\rii Thatcher. […] Fotbalul a fost atins de politizarea sexualit\]ii, consecin]\ a Sec]iunii 28 a Legii Administra]iei Locale, 1988. Justin Fashnau este primul fotbalist din ]ar\ care «a ie[it» s\[i declare identitatea homosexual\. Acest act de curaj, din nefericire exploatat în
paginile revistei The Sun, a fost înt\rit de Andy Medhurst, un fan homosexual, în
paginile revistei WSC. […] Afirmarea politicii homo în fotbal este o replic\ evident\
[i hot\rât\ la idealurile solidit\]ii cre[tine din secolul trecut [i ofer\ noi posibilit\]i
pentru viitorul jocului. […]
De[i fotbalul este o form\ cultural\ dominant\, supunându-se factorilor non-discursivi ai formulelor de clas\ [i criticilor capitalismului târziu (de la fanii peluzelor
la membrii din loja oficialilor), el nu condamn\ fanul la izolare social\ pe via]\ datorit\
genului.
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