Real Madryt po raz kolejny sprzedał Boga za pieniądze
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To już nie pierwszy raz, poprzednie takie akcje miały miejsce w 2012 i 2014 roku. Real Madryt
ugiął się i zgodził na to, aby w krajach Bliskiego Wschodu klubowe pamiątki były
rozprowadzane bez krzyża wieńczącego koronę w herbie drużyny. Mimo, że podobne decyzje
w przeszłości były powszechnie krytykowane, madrycki klub będący ikoną piłki nożnej w całej
Europie nie przejął się i bez żadnego skrępowania ponownie wyrzucił krzyż ze swojego
historycznego herbu.

Zmiany związane są z umową zawartą na produkcję i sprzedaż produktów związanych z
Realem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie,
Bahrajnie oraz Omanie. Dziennikarzy poinformowano, że krzyż zostanie usunięty ze względu
na aspekty kulturowe, bowiem klub musi uwzględnić to, że w tym rejonie widoczny na
produktach krzyż jest kwestią wrażliwą.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Real pozbywa się krzyża ze swojego herbu. W 2012 roku gdy Real
reklamował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich centrum rozrywki i kompleks
hotelowo-wypoczynkowy, w materiałach promocyjnych i podczas oficjalnych prezentacji
pokazywano klubowy logotyp bez krzyża. Z kolei w 2014 roku krzyż zniknął z części klubowych
gadżetów związanych z nowym sponsorem zespołu, bankiem ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich (National Bank of Abu Dhabi), nie widać go m.in. na okolicznościowych kartach
kredytowych. Mimo, że we wcześniejszych przypadkach na „Królewskich” zewsząd spadła
wielka krytyka, jak widać włodarze klubu za pieniądze są wstanie zrobić wszystko.
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Wizerunek herbu zespołu z Madrytu kształtował się przez wiele dziesięcioleci. Na początku
ubiegłego wieku posługiwał się on tylko wpisanym w okrąg monogramem liter M, C, F,
będącymi inicjałami nazwy Madrid Club de Futbol. W 1920 roku, decyzją króla Alfonsa XIII, klub
zyskał przydomek Real, co oznacza "królewski". Wtedy też do jego herbu dołączono koronę
monarchy, na której szczycie, zgodnie z tradycją, umieszczony jest niewielki krzyż.
Chrześcijański symbol, razem z koroną, zniknął z herbu w okresie Drugiej Republiki, w czasie
wojny domowej i w początkach rządów Francisco Franco, pojawiając się z powrotem w 1941
roku.
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