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“El futbol s'ha convertit en espectacle, amb pocs protagonistes i molts 

espectadors, futbol per mirar, i l'espectacle s'ha convertit en un dels negocis 

més lucratius del món, que no s'organitza per jugar, sinó per impedir que es 

jugui” | Eduardo Galeano  

 



“Es poden tenir 3 o 4 parelles, 

però només un equip de futbol” | Vinny Thompson 

 

 

“L’FC United és el millor que m’ha passat a la vida” | Loz Milne  

 

 

“L’FC United és un testament al desafiament 

i a la resistència mancunian” | Vinny Thompson 

 

 

“No necessitem trencar rècords,  

només necessitem trencar barreres” | Vinny Thompson 

 

 

“És més important mantenir la filosofia  

de l’FC que pujar divisions” | Goerge Baker 

 

 

“Nosaltres fem amics, no milionaris” | Steve Bennet “Swampy” 

 

  

 

“Si entrar a la lliga professional vol dir haver d’apujar els preus,  

renunciar a entrar-hi seria per mi com guanyar la Copa del Món” | Vinny Thompson 
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1. Introducció 

1.1 Presentació 

“Football Club United of Manchester: un gol al futbol modern” és un projecte elaborat 

amb l’objectiu de mostrar tots els passos seguits per arribar a realitzar un reportatge 

radiofònic sobre l’FC United of Manchester (FC o FCUM), un club de futbol de la ciutat 

de Manchester, Anglaterra, que va ser fundat el 2005 per socis i aficionats del 

Manchester United disconformes amb la compra del club per part de l’empresari nord-

americà, Malcom Irving Glazer, el maig del 2005. El resultat de tota aquesta guia, que 

s’exposa durant el transcurs d’aquestes pàgines, és la creació d’un document sonor que 

des del primer moment ha tingut un objectiu molt clar: donar veu als veritables 

protagonistes de l’efemèride, gairebé sense precedents, que significa la fundació i l’èxit 

d’un club d’accionariat popular com és l’FC. És per aquest motiu que, el reportatge que 

es presenta a continuació d’aquest Treball de Fi de Grau, té com a únics protagonistes 

els socis i aficionats de l’FC, així com alguns dels seus cofundadors i també periodistes 

esportius (residents a Manchester) especialitzats en el fenomen. Tots ells, que han 

acceptat formar part d’aquesta experiència, són els encarregats de construir el relat 

mitjançant els seus testimonis, sentiments i emocions personals. Gràcies a les 

aportacions de totes les seves veus, aquest reportatge ha pogut avançar sense caure 

en el parany d’esdevenir una còpia informativa del que ja se sap. Per contra, s’ha 

desenvolupat una peça radiofònica en què el que s’exposen són històries i vivències 

personals de l’ADN del club: la seva massa social.  

 

1.2 Justificació 

El “Més que un Club” ha estat un dels eslògans més utilitzats pel Futbol Club Barcelona 

durant la darrera dècada, i fins i tot una mica més. Efectivament, el Barça va arribar a 

ser més que un club. Es va convertir en molt més que un club de futbol quan a l’estiu 

del 2006 va trencar la seva històrica política de no portar publicitat a la samarreta per 

passar a lluir el logotip i les lletres d’UNICEF, l’organització de les Nacions Unides (ONU) 

que proveeix d’ajuda humanitària i desenvolupament als nens i nenes en països en 

desenvolupament.1 En aquell moment, una època en què els clubs de futbol 

començaven la seva metamorfosi cap a les societats anònimes (SA), el Barça va donar 

                                                
1 https://ca.wikipedia.org/wiki/Fons_de_Nacions_Unides_per_a_la_Infància  

x 
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un cop identitari sobre la taula i es va desmarcar de la resta del món. En aquell moment, 

i pràcticament fins que el club va signar l’acord de patrocini amb “Qatar Foundation”, el 

desembre de 2010 (allà es va acabar tot), el Barça es va creure i va representar amb 

orgull el “Més que un Club” que la mateixa entitat es va autoimposar. Per què no fer-ho? 

Ho era. Tanmateix, des que els blaugrana van sucumbir al petrodòlar per endinsar-se 

de ple en el model capitalista del futbol modern salvatgement mercantilitzat, el club que 

durant quatre temporades va meravellar pels seus valors de solidaritat i compromís amb 

la societat, va deixar de ser més que un club, per passar a ser un club més.  

Quan succeeix això, quan l’equip de la teva vida decideix passar a formar part del nou 

statu quo futbolístic i deixa de banda la idiosincràsia que el feia únic al món, la recerca 

d’un santuari (o d’un refugi) esdevé transcendental. No per deixar d’estimar-lo, ni de 

seguir-lo, sinó per retrobar la connexió i la fe amb un model de futbol popular, potser per 

desgràcia obsolet, en què es prioritzen les persones i no el lucre ni l’enriquiment 

personal dels especuladors que el gestionen, empresaris que, per més inri, no saben 

res de futbol i molt menys de la fidelitat a uns colors.  

 

Poques persones han definit com ho ha fet el periodista gallec, Nacho Carretero, el 

concepte de Modern Football. En un article a la revista “Jot Down”, Carretero ho explica 

d’aquesta manera: “És un circ que ha polvoritzat la identitat dels equips. Els jugadors 

han deixat d'estar en comunió amb les graderies. El futbol ha perdut la seva essència, 

la de ser alguna cosa més que un negoci, la que els clubs no siguin simples empreses 

amb treballadors, sinó associacions amb un valor i un sentiment defensades per 

Imatge d’arxiu d’un partit de futbol de principis dels anys 40 | Font: Getty Images 
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professionals que creuen en elles i que són encoratjades pel veritable sentit de la seva 

existència: la massa social”2. 

D’aquest anhel romàntic pel futbol popular neix una simpatia personal per l’FC United of 

Manchester i la seva aposta per recuperar el folklore futbolístic d’abans de la seva 

capitalització. Un model que pretén trencar amb la colonització del futbol modern i la 

seva absència d’identitat. Fins aquest punt, la relació entre el cas del Futbol Club 

Barcelona i el del FC United of Manchester pot generar algun dubte. No obstant això, 

quan s’estudia el perquè del naixement de l’FC, aquest vincle entre els dos casos 

esdevé tan clar que és impossible no veure-hi paral·lelismes.  

Els afeccionats del Manchester United, fins i tot abans de la compra de la família Glazer, 

ja estaven descontents amb el rumb que estava agafant el seu club, un camí cap a 

l’explotació econòmica en què els socis i aficionats de tota la vida eren relegats a simples 

espectadors. Molts d’ells van començar a sentir un rebuig i una separació identitària 

amb el club de les seves vides, una entitat, el Manchester United, que es dirigia de forma 

desbocada cap als valors capitalistes de l’anomenat Modern Football. Entrades cada 

vegada més cares, canvis constants en els horaris dels partits, un Old Trafford sense 

ànima que s’anava omplint progressivament de turistes i milionaris... Sona familiar, no? 

És clar. Es tracta del dia a dia a Can Barça.  

La presa de possessió dels Glazer, i per tant la pèrdua definitiva de control sobre el club 

dels aficionats red devils, va esdevenir la gota que va fer vessar el got per un sector de 

fans del United que va decidir deixar de col·laborar econòmicament amb el club de les 

seves vides per fundar-ne un de nou, una institució, l’FC United of Manchester, que seria 

propietat dels mateixos aficionats i que es gestionaria de forma horitzontal i democràtica 

per tots ells. La lògica era clara: “One member, one vote” (un membre, un vot). D’això 

es tracta l’accionariat popular. Tothom el mateix poder de decisió. Com diu aquell 

proverbi futbolístic: “Football without fans is nothing” (el futbol sense fans no és res). 

Tretze anys després de la seva fundació, l’FC United és ara un model de referència del 

sistema d’accionariat popular. A l’Estat Espanyol, sense anar més lluny, clubs com el 

FC Tarraco (de Tarragona) i el CAP Ciudad de Murcia s’han emmirallat en l’FC per 

desenvolupar els seus respectius projectes de clubs de futbol democràtics i populars. 

                                                
2 http://www.jotdown.es/2016/10/odio-eterno-al-futbol-moderno/  
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El naixement i l’èxit de l’FC United of Manchester ha donat als puristes més romàntics 

del futbol un raig d’esperança, una llum al final del túnel per creure que desfer el camí 

que ens ha portat fins a l’actual futbol negoci encara és possible. El trajecte a recórrer 

encara és llarg. De moment, però, l’FC ja ha marcat un gran gol al futbol modern.  

 

1.3 Estructura  

La part escrita d’aquest treball constitueix l’esquelet del reportatge radiofònic final. Es 

tracta d’una guia que relata el procés i els tempos necessaris per poder-lo dur a terme. 

És per això que en aquest TFG s’exposa de manera textual, però també esquemàtica, 

tot el full de ruta que s’ha hagut de seguir per passar d’una idea inicial a un document 

tangible. Des que va sorgir la idea de l’FC United of Manchester fins que es va 

materialitzar el document radiofònic. A les línies de continuació, s’exposen els apartats 

que donen forma al cos del projecte escrit, així com una breu descripció de la seva 

rellevància en el relat. 

• El periodisme esportiu 

El primer bloc està dedicat a contextualitzar el camp on es desenvolupa aquest treball 

de fi de grau: el periodisme esportiu. En el transcurs d’aquest apartat es parla sobre els 

orígens d’aquesta especialització, a més de la seva definició i el seu estat actual. També 

es fa un repàs a la gènesi de la ràdio, mitjà a través del qual s’ha produït el reportatge, 

i a altres aspectes com la seva relació amb el periodisme esportiu i el concepte de 

reportatge radiofònic.  

• FC United of Manchester  

El club s’endú el protagonisme en el segon bloc del projecte. En aquesta part es pretén 

apropar la figura de l’entitat a través d’una breu explicació de la seva filosofia, història, 

trajectòria esportiva i altres ítems transcendentals, com el seu compromís amb la 

comunitat i la construcció del seu estadi, Broadhurst Park.  

• Calendari d’execució 

Segurament un dels apartats amb més rellevància de tot el projecte. En el tercer bloc es 

desenvolupa un calendari que mostra mes a mes, des del 8 de gener fins a l’1 de juny, 

la programació de totes les tasques de preproducció, producció i postproducció que 

s’han anat realitzant al llarg de tot el procés per acabar assolint la fita del treball: 

l’execució del reportatge radiofònic. 
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• Programació i despeses de desplaçament 

En aquesta quarta unitat es porta a terme una taula que actua com a aproximació de les 

despeses que representa el viatge fins a Manchester per poder produir el reportatge 

radiofònic. A la taula es tenen en compte aspectes com el vol d’anada i el de tornada, 

l’allotjament, l’entrada al camp de futbol de l’FC United, les entrevistes que es realitzen 

a la ciutat, les dietes i el transport.     

• Material necessari 

Una altra infografia és l’encarregada de mostrar el material necessari per gravar i editar 

tots els elements del document radiofònic. En aquest bloc apareixen els aparells que 

s’han necessitat a Manchester per poder desenvolupar el treball de camp. 

• Veus del reportatge 

El sisè i últim bloc d’aquest projecte està dedicat a presentar una part de les veus del 

reportatge, concretament els periodistes, cofundadors del club i membres de la secció 

esportiva que han estat entrevistats a Manchester. No són les úniques veus que 

apareixen durant el transcurs del document radiofònic, ja que també sorgeixen els 

testimonis d’alguns dels socis i aficionats del club. No obstant això, en aquest apartat, 

s’ha decidit incloure només les entrevistes de més profunditat, corresponents al primer 

grup de persones que s’ha esmentat.  

 Eslògan d’un dels càntics de l’FC United gravat en un tronc d’un dels parcs annexes a l’estadi | Font: 
Pròpia  
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2. Periodisme esportiu 

Ramon Besa, periodista esportiu de referència a Catalunya, actualment escrivint a “El 

País”, explicava a una entrevista a “CRÍTIC” que “el periodisme esportiu com a tal ha 

desaparegut, ara el que s’està fent no és periodisme, sinó premsa de club, el periodisme 

avui en dia funciona molt com a xou mediàtic”. L’evolució del periodisme esportiu cap a 

aquest nou model esperpèntic coincideix estretament amb l’evolució del futbol 

tradicional cap al Modern Football. Comparteixen subjecte però són conceptes, 

actualment, completament oposats. Si Ramon Besa representa el periodisme esportiu 

seriós i coherent els anys 80 i 90, l’FC United of Manchester representa el futbol d’abans 

de la mercantilització, aquell esport gairebé subdesenvolupat en què els jugadors 

portaven els números de l’1 a l’11 i en què els afeccionats podien anar amb la família al 

camp sense haver-se d’hipotecar. Tanmateix, ara, aquell esport assequible i democràtic 

s’ha convertit en un circ mediàtic dirigit per grans empresaris i multinacionals. Són, Besa 

i l’FC, supervivents de les noves tendències de masses.  

 

2.1 Aproximació al Periodisme esportiu 

El periodisme esportiu s’ha constituït en les últimes dècades com un producte informatiu 

d’èxit social. Els continguts sobre esports acostumen a ser els més consumits i 

demandats pràcticament a tot el món, mouen passions i arriben a tot tipus de públics, i 

a més a més, s’han erigit com els pilars d’una indústria que genera un gran volum de 

negocis al voltant de les competicions i de les grans estrelles mediàtiques (Rojas, 2017). 

La informació esportiva constitueix, avui en dia, una de les especialitzacions 

periodístiques amb un major nombre de seguidors. És, de fet, una de les que compta 

amb una major antiguitat com a parcel·la potenciadora de la difusió d'un mitjà (Paniagua, 

2003). Antonio Alcoba López, professor i precursor de l’ensenyament del Periodisme 

esportiu a les universitats espanyoles, assenyala que el creixement d'aquest tipus de 

periodisme especialitzat té la seva base en el fet que els professionals d'aquests mitjans 

"informen d'un gènere específic que és comprensible a totes les mentalitats a través 

d'un llenguatge universal que tots entenen, producte de l'esperit i la filosofia de l'esport, 

com a fenomen cultural més seguit i practicat des de començaments del segle passat i 

que va en augment en el segle que hem iniciat".  

 

El periodisme esportiu ha viscut una metamorfosi innegable en els últims 20 anys, una 

evolució que no s’entén sense l’aparició de les noves plataformes socials, que han 

x 
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convertit un periodisme rigorós, en què la informació de qualitat prevalia sobre tots els 

altres aspectes, en un nou tipus de periodisme que segons Besa funciona gairebé com 

un reality show: “El que ven és el conflicte, la difamació i el soroll". El professor associat 

de Periodisme esportiu de la Universitat de Sevilla, José Luis Rojas Torrijos, coincideix 

amb Besa quant a la relació entre la comunicació esportiva i l’entreteniment: “El 

periodisme esportiu ha estat tradicionalment una àrea on la informació s’ha subordinat 

a l’entreteniment com a forma d’expressió i que incorpora elements sensacionalistes 

que provenen de la indústria de l’espectacle”. Tanmateix, tot i aquesta tendència a 

l’espectacularització i al clickbait per aconseguir visites de manera ràpida i senzilla, el 

gènere ha de continuar tenint el seu objectiu molt clar: “El periodisme esportiu té la 

responsabilitat afegida de ser educador i transmissor dels valors positius inherents a la 

pràctica esportiva, com l’afany de superació, la cultura de l’esforç, la solidaritat, la 

companyonia, la igualtat o el joc net” (Rojas, 2011).  

 

Tot i l’aparent crisi d’identitat per la qual està passant el periodisme esportiu en 

l’actualitat, es pot afirmar amb total seguretat que la informació esportiva constitueix, no 

només l’especialització periodística amb més capçaleres a l’Estat espanyol, sinó que 

també a una bona part de l’Europa meridional i a l’Amèrica llatina. A més, el gènere 

esdevé una de les seccions estrella dels mitjans generalistes de referència, als quals 

els assegura considerables quotes de consumidors per seguir competint amb garanties 

de mercat (Rojas, 2011).  

 

L’hegemonia de la programació periodística esportiva als mitjans és tal, que des de fa 

diverses dècades ocupa, per exemple, una bona part dels continguts de les emissores 

radiofòniques. Els espais esportius no només han passat a adquirir una rellevància 

creixent dins dels butlletins informatius que s'emeten cada hora, sinó que, a més, els 

programes especialitzats han passat a ocupar els primers llocs, tant en franges 

nocturnes com durant els caps de setmana. Aquests espais, amb un format magazín 

que combina transmissions, entrevistes, comentaris, anàlisis i tertúlies, són 

eminentment futbolístics (Rojas, 2011). 
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2.2 Orígens 

La pràctica d’una activitat esportiva produeix una reacció comunicativa que s’expandeix 

en dues àrees: una de caràcter personal entre competidors i espectadors, i una altra de 

caràcter massiu, quan implica als mitjans de comunicació (Alcoba, 1993). Aquesta 

necessitat comunicativa ja va aparèixer des dels primers contactes de l’ésser humà amb 

l’esport, però no va ser fins al segle XIX quan l’activitat esportiva va rebre l’empenta 

necessària per convertir-se, en l’actualitat, en “el fet social més important de la mateixa 

societat, ja que a través de l’esport es crea un nexe que entronca diversos grups 

diferenciats de la societat” (Alcoba, 1993). Des d’aleshores, la comunicació esportiva ha 

passat de ser un subgènere de la informació generalista, a ser una especialització 

àmpliament reclamada. El periodisme esportiu, doncs, nodrit pel creixement de l’esport 

i pels interessos creats al seu voltant, ha esdevingut un gènere de la informació amb 

personalitat pròpia.  

 

L’interès creixent de la societat per la informació i els esdeveniments de caràcter 

esportiu va cridar l’atenció d’autoritats i altres institucions, que de seguida van blindar el 

sector a través de polítiques intervencionistes. L’activitat esportiva va començar a ser 

controlada, per una banda, pels Governs, com un bé educatiu i sanitari, i per l’altra, per 

organismes públics i entitats privades, en la seva faceta més comercial, així com pels 

organismes esportius formats per clubs i Federacions (Alcoba, 1993).   

 

La transcendència que va agafar l’esport dins del conjunt de la societat es va acabar 

traduint en una necessitat comunicativa reclamada per hom, i és en aquest escenari on 

neix la informació periodística especialitzada en l’esport. A Espanya, la primera aparició 

d’aquesta nova disciplina es va manifestar en la premsa. L’any 1856 va sortir a la venda 

la revista “El Cazador”, editada a Barcelona i considerada com la primera publicació 

periòdica catalana de temàtica esportiva. Una vegada trencat el gel, altres capçaleres 

del mateix sector van anar apareixent de forma progressiva fins que es va aconseguir 

constituir un ventall de premsa significatiu dedicat a l’esport. “El Colombaire” a València, 

“La Ilustración Venatoria”, “La Semana Madrileña”, “El Sport Español”, “Crónica del 

Sport”, “La Revista Ilustrada de Sports” i també “El Mundo Deportivo”, l’únic rotatiu 

especialitzat que encara està en circulació des de llavors, són alguns dels exemples 

més significatius d’aquesta proliferació de publicacions esportives durant el segle XIX.  
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2.3 Ràdio 

La perfecció tecnològica de les comunicacions que va arribar als mitjans a principis del 

segle XX, va crear un escenari propici perquè la ràdio es comencés a interessar per 

l’esport, sobretot una vegada van ser possibles les retransmissions en directe. El 2 de 

juliol de 1921, la “KDKA”, una de les primeres companyies radiofòniques nord-

americanes, va aconseguir retransmetre, de forma clandestina i en directe, l’últim assalt 

del combat de boxa entre Jack Dempsey i Georges Carpentier, aconseguint que més 

de 200.000 persones tinguessin informació al moment de l’esdeveniment. Aquell èxit va 

posar en marxa tot un moviment periodístic radiofònic culminat, el 1926, amb la 

retransmissió del combat entre el mateix Dempsey i Gene Tunney, escoltat per uns 15 

milions de persones (Paniagua, 2003).   

 

Tal com explica Pedro Paniagua, professor de Periodisme a la Universitat Complutense 

de Madrid, la ràdio comença a competir amb els mitjans impresos en matèria esportiva, 

i és en els Jocs Olímpics d’Amsterdam del 1928, quan s’estableixen les primeres 

retransmissions de ràdio. Tanmateix, per no fer competència als mitjans impresos, 

queden reduïdes al territori holandès. L’acollida mundial de les retransmissions 

radiofòniques inicia una batalla entre els diaris i les emissores de ràdio, una guerra que 

té com a màxims exponents les cadenes nord-americanes National Broadcasting 

Company (NBC) i Columbia Broadcasting System (CBS), que comencen la seva 

particular cursa per obtenir, a base de milers de dòlars de la dècada dels anys 30, les 

exclusives esportives del moment.  

Imatge panoràmica del combat de boxa entre Jack Dempsey i Georges Carpentier | Font: Boxing.com 
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Ha plogut molt des dels anys 30 i, com acostuma a passar, les coses evolucionen. No 

ha estat una excepció en la ràdio, que com defineix Chelo Sánchez Serrano (Universitat 

Pontifícia de Salamanca), s’ha convertit en aquest segle XXI en una “ràdio post-ràdio”. 

La ràdio del segle XXI ja no és només lineal. Es pot consumir de forma tradicional o sota 

demanda; és una ràdio multi plataforma i viral, que s’empaqueta i es comparteix per 

múltiples canals; és una mica més visual, primer es veu al mòbil i a les xarxes socials 

per després seguir-la escoltant de forma continuada. Ara la ràdio i els seus perfils socials 

traslladen la participació pública a l’escenari virtual, generant una nova conversació que, 

en moltes ocasions, es converteix en contingut radiofònic en antena. Com ha passat tota 

la vida però amb més mitjans (Rojas, 2017). 

 

2.4 Reportatge radiofònic 

El reportatge és un model de representació de la realitat que, a partir del monòleg 

radiofònic, persegueix narrar i descriure fets i accions d'interès per a l'oient, 

proporcionant un context d'interpretació ampli en els continguts i l'ús ric i variat de fonts 

en els recursos de producció (Martínez-Costa i Díez Unzueta, 2005). Aquest gènere 

radiofònic, caracteritzat per la seva cocció a foc lent, es diferencia de la informació pura 

perquè, tal com defensava el catedràtic Gonzalo Martín Vivaldi, “aquesta última es 

presenta sota l’estructura formal i tradicional, contestant a les preguntes qui, com, quan, 

on i per què, respectant una forma gramatical i de presentació pròpia del gènere 

(piràmide invertida), mentre que al reportatge, el periodista gaudeix de llibertat per 

presentar i parlar sobre un succés determinat”.  

Martín Vivaldi va proposar a “Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 

diferencial” (1973), una classificació dels diversos reportatges radiofònics segons la 

seva tipologia i les seves característiques:  

• Reportatge de carrer: Retransmès en directe o en diferit. Si és en directe, es 

transmet paral·lelament en el moment en què estan succeint els fets i el fil conductor 

esdevé la mateixa narrativa. 

• Reportatge en diferit: l’estructura és flexible i creativa, per la qual cosa no segueix 

un ordre cronològic, sinó lògic, a través del qual s’entenen les idees que s’expliquen 

en aquest tipus de peça radiofònica. 

• Reportatge de taula: normalment es retransmet en diferit i correspon a reportatges 

en profunditat. És una tipologia que es pot dividir en: documental radiofònic, gran 

reportatge d’actualitat i reportatge de distracció, poc lligat a l’actualitat.  
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3. FC United of Manchester  

 

3.1 Un rebuig al futbol modern 

Aquesta és una història de futbol. Fundat el juny de l’any 2005, l’FC United of 

Manchester és un club de futbol de la ciutat de Manchester controlat i gestionat de forma 

democràtica i assembleària pels seus socis i copropietaris. El club va néixer com una 

iniciativa de rebuig i de protesta a la compra del Manchester United Football Club per 

part de l’empresari nord-americà, Malcom Glazer, el maig del 2005, una gestió molt 

polèmica que va endeutar de forma significativa una entitat esportiva que havia estat 

lliure de deute des del 1931. Per milers i milers de socis, el club de les seves vides havia 

estat segrestat, arrencat de les seves mans, per un home de negocis que va veure en 

el United, una de les institucions esportives més rendibles del món, una mina 

d’especulació econòmica i d’enriquiment personal.   

 

 
 

3.2 La compra de Glazer: la gota que va fer vessar el got 

Tot i que no s’entén la creació de l’FC United sense la invasió americana de Malcom 

Glazer, la compra del magnat “només” va ser la gota que va fer vessar el got. En contra 

del pensament generalitzat, ja hi va haver una rebel·lió de certs sectors de l’afició abans 

de l’arribada dels Glazer. Concretament l’any 1998, quan Rupert Murdoch, empresari 

x 

Els aficionats de l’FC mostren una de les pancartes més conegudes del club | Font: mycommunity.org.uk 



FC United of Manchester: un gol al futbol modern  
 

 19 

australià i fundador de la companyia de mitjans i telecomunicacions British Sky 

Broadcasting, ja va intentar apropiar-se del United amb una oferta astronòmica que 

rondava les 600 milions de lliures (uns 700 milions d’euros). Davant seu, però, es va 

trobar amb una forta resistència formada per un col·lectiu d’aficionats que, sota les sigles 

“SUAM” (Shareholders United Against Murdoch)3, va lluitar i va vèncer Murdoch en el 

seu intent de compra del club. L’èxit de l’escomesa va ser majúscul i històric. No obstant 

això, aquesta victòria només va suposar un petit oasi de felicitat, una idea equivocada 

que feia creure als aficionats red devils que encara tenien el poder per decidir el destí 

del seu equip de futbol. Res més lluny de la realitat.  

 

 

 

L’arribada del futbol modern era inevitable i els aficionats del United ho van viure en carn 

pròpia, tot i paralitzar la primera envestida. Durant el transcurs dels anys següents, el 

model capitalista del futbol modern es va anar imposant sobre el United i sobre el futbol 

anglès. Els partits, que tradicionalment estaven programats els dissabtes a les 15h de 

la tarda, van començar a emigrar a franges horàries menys propícies pels aficionats, 

però més fructíferes pels negocis televisius. Així doncs, van començar a entrar en 

escena els partits els dissabtes a les 12h, a les 13h, diumenges a les 16h, etc. També 

van començar a incrementar exponencialment els preus de les entrades, cosa que 

                                                
3 https://www.elsaltodiario.com/dispara-magazine/fc-united-un-tono-de-rojo-diferente  

Els aficionats del Manchester United mostren el seu rebuig a l’intent de compra del club per part de Rupert 
Murdoch | Font: Getty Images 
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impedia als aficionats habituals i a les seves famílies, que tenien com a tradició anar els 

dissabtes a l’estadi a veure i a animar el seu equip, seguir mantenint les seves localitats 

en detriment de persones amb molts diners però que, ni sentien els colors, ni tenien cap 

compromís amb el club. Un canvi d’aficionats a espectadors. Aquest escenari canviant 

va promoure que, progressivament, Old Trafford, “El Teatre dels somnis”, es convertís 

en un estadi sense veu ni ànima, un camp de futbol ple de persones que anaven a veure 

l’espectacle, però que ni animaven ni creaven ambient. Ja ho va dir l’actual tècnic del 

United, José Mourinho: “A Old Trafford, fa més soroll l’afició rival que la del Manchester”.  

 

El got s’anava omplint. En aquest escenari de metamorfosi gradual, milers i milers 

d’aficionats se sentien cada vegada més allunyats del club de les seves vides. Anar a 

Old Trafford era econòmicament inaccessible i el United s’anava rendint 

progressivament al futbol modern. La desil·lusió i la indignació de molts socis i aficionats 

era cada vegada més palpable, i aleshores és quan van arribar els Glazer i s’ho van 

emportar tot. Van encendre l’espurna final. L’empresari nord-americà, que ja tenia un 

tant per cent de les accions del club, va fer un pas endavant i va acabar prenent el 

control absolut mitjançant crèdits i préstecs per valor de més de 900 milions d’euros, 

que van endeutar per primera vegada l’entitat des que James Gibson la va salvar l’any 

1931 durant la Gran Depressió. El moviment mercantil dels Glazer va aixecar molta 

polseguera, i novament, va comptar amb una resistència de molts socis i aficionats, que 

aquesta vegada sota el nom de Manchester United Supporters Trust (MUST), van tornar 

a lluitar en contra de la compra definitiva del club. Aquesta vegada però, no ho van poder 

evitar. 

 

En aquest moment, maig del 2005, una part d’aquests seguidors va dir prou. El United 

havia fet definitivament la transició d’un club de futbol a una societat anònima gestionada 

per un especulador dels Estats Units amb un únic objectiu: convertir el MUFC en una 

marca comercial per treure’n un profit econòmic. Tots els socis i aficionats que en el seu 

moment van aconseguir aturar la compra de Murdoch, però que no van poder frenar 

l’apropiació dels Glazer, van decidir trencar amb el club de les seves vides i emprendre 

un nou camí sense mirar enrere. Liderat per Andy Walsh, el que seria el futur director 

general de l’FC, el col·lectiu revolucionari dels red devils es va reunir en assemblea, en 

un pub de Stretford (Manchester), i va decidir que la millor opció per recuperar l’ànima 

del vell United era fundar un nou club, el seu club, gestionat per ells mateixos i en el 

qual tots els membres tinguessin el mateix poder de decisió en forma de “one member, 

one vote”.  
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Com escriu el redactor madrileny, Jon U. Salcedo, a Disparamag: “L’FC United era el 

vehicle que buscava, enmig de la tempesta, rescatar l'ànima del vell Manchester United 

per repatriar-la cap a la seva veritable casa: la comunitat d'aficionats”. Més de 4.000 

persones van col·laborar financerament amb la fundació de l’FC, amb donacions que 

van arribar als més de 100.000 euros. D’aquesta manera va començar la meravellosa 

història de l’FC United of Manchester, una història de contradiccions protagonitzada per 

un grapat d’homes i dones que estimaven tant el seu club, que van decidir crear-ne un 

de nou.   

 

 

3.3 Trajectòria de l’FC: un conte de fades 

La història del FC United of Manchester és una història d’èxit. Un èxit institucional, com 

demostra la seva supervivència després de 13 anys, però també un èxit esportiu. Des 

de la seva fundació l’any 2005, la trajectòria esportiva del club ha estat meteòrica. Els 

red rebels van començar el seu trajecte a l’última divisió del futbol anglès, la desena, la 

temporada 2005-2006, però el seu ascens fins a arribar a la National North League, el 

sisè nivell del futbol anglès i divisió on juguen actualment, no es va fer esperar massa. 

Els homes de Karl Marginson, entrenador de l’FC des de la seva fundació fins al curs 

2016-2017, van aconseguir l’ascens ja en la primera temporada, i van repetir la fita amb 

dues promocions consecutives més en les dues campanyes posteriors, a més 

d’adjudicar-se diversos títols de copa i dues aparicions a la FA Cup. El vertiginós progrés 

esportiu de l’FC es va estancar fins a la temporada 2014-2015, però durant aquesta 

estança a setena divisió, els de Manchester van aconseguir començar a fer-se un nom 

arreu del planeta amb la celebració de partits a Corea del Sud, a Irlanda del Nord i a 

Hamburg. A la ciutat alemanya, els reds van protagonitzar un amistós amb l’FC Sankt 

Pauli, segurament el referent mundial més icònic de l’anomenat “punk football”, 

concepte amb què es coneix el futbol concebut des d’una perspectiva reivindicativa i de 

rebuig cap al totpoderós futbol modern.4  

 
La temporada 2010-2011 va ser una de les més especials de la història del club, i no 

precisament per aconseguir el quart ascens, que per cert, es va escapar en l’últim partit 

del “Play-off”. Durant aquesta campanya, l’FC United va demostrar que un club de futbol 

d’accionariat popular encara podia tenir èxit en un sistema mercantilista on els clubs 

eren gestionats com si fossin societats anònimes. Els red rebels van fer història. Van 

aconseguir arribar fins a la segona ronda de la FA Cup després de signar un torneig 

                                                
4 http://www.fc-utd.co.uk/history.php  
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sensacional, superant equips de divisions més altes, com el Rochdale de tercera (quatre 

més que l’FC), i protagonitzant alguns dels moments més històrics de la curta vida de 

l’entitat.  

 

El curs 2010-2011, però, no només va passar a la història per l’èxtasi esportiu de l’equip. 

Amb una assistència mitjana que rondava les 2000 persones en els partits de casa, xifra 

que contrastava amb la d'una mica més de 100 aficionats dels equips de la mateixa 

divisió, la parròquia de l’FC United es va començar a fer un nom arreu del Regne Unit 

per la seva passió i per l'ampli repertori dels seus càntics. Curiosament, i seguint fil per 

randa l’ethos del club, el funcionament en relació a les cançons dels partits també busca 

ser democràtic: qualsevol membre pot proposar un nou càntic, i si la majoria hi està 

d'acord, aquest passarà a formar part del repertori.  

 

 

 

Sis llargues temporades van haver de transcórrer perquè l’FC tornés a tastar el gust 

d’un ascens, en aquest cas, el d’una promoció a la National North League (sisena 

divisió) que va coincidir, temporada 2014-15, amb la inauguració de la joia de la corona 

del projecte revolucionari mancunian: Broadhurst Park. L’FC United of Manchester, amb 

només 10 anys d’història, i gràcies, en gran part, a les donacions econòmiques dels 

seus socis i seguidors, va aconseguir construir el seu propi estadi al barri de Moston, 

Manchester, i va posar fi al seu nomadisme, que el va portar a tenir fins a tenir set cases 

diferents abans de començar a jugar a l’estadi Broadhurst Park el 29 de maig de 2015.  

L’FC United of Manchester celebra el títol de lliga aconseguit la temporada 2014-15 | Font: Daily Mail 
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Tot i no formar part del llegat esportiu del primer equip masculí, és obligatòria una 

menció especial a la creació de la secció femenina sènior l’any 2012 i a l'escola de futbol 

femení el 2015. Aquest curs 2017-18, sense anar més lluny, les jugadores de Luke 

Podmore s’han adjudicat el triplet (dues copes i la lliga) i han aconseguit un ascens 

històric.  

 

 

3.4 Broadhurst Park: la cirereta del pastís 

La construcció de Broadhurst Park va suposar la culminació somiada d’un projecte que 

molts red devils auguraven que no arribaria ni al Nadal de 2005. Encara avui, entre els 

aficionats de l’FC, s’exhibeixen amb orgull samarretes que immortalitzen el pronòstic 

fallit dels més escèptics. El sector més conservador d’Old Trafford va qualificar els 

impulsors del nou club com “a right bunch of dicks”, una colla de carallots i hooligans 

que no sentien els colors i que volien abandonar el United. De fet, Sir Alex Ferguson, 

exentrenador i llegenda del Manchester United, va definir l’aventura rebel de l’FC com 

“una cosa trista d’aficionats que havien deixat d’estimar el seu club”.  

 

 

 

El març del 2010, l’FCUM va anunciar públicament la seva intenció de construir un estadi 

propi a l’àrea de Newton Heath, el barri on va néixer originàriament el Manchester 

United. Tanmateix, i tot i tenir en un principi el suport de l’Ajuntament de la ciutat, el 

consistori es va fer enrere un any després i va retirar el finançament per a la creació del 

nou estadi, un gerro d’aigua freda que no va frenar l’FC en la seva recerca d’un indret 

on construir la seva pròpia llar. Finalment, el lloc disponible i escollit per edificar el seu 

L’estadi de Broadhurst Park es va inaugurar el juny del 2015 en un amistós davant de l’S.L Benfica | Font: 
The Non-League Paper 
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nou estadi va ser el barri de Moston, a uns 3 quilòmetres de Newton Heath i a uns 5 del 

centre de la ciutat de Manchester.  

 

La materialització de Broadhurst Park no va ser un camí de roses. A l’inici, un sector del 

barri de Moston es va oposar energèticament a la construcció de l’estadi i va intentar 

aturar la infraestructura a través d’un seguit de demandes judicials. Finalment, el jutge 

va desestimar les denúncies i va donar permís a l’FC United perquè tirés endavant el 

seu projecte de camp de futbol. Després d’un estira-i-arronsa, l’octubre del 2011 

l’Ajuntament de Manchester va donar el permís de construcció de l’estadi. Les obres 

van començar el novembre de 2013 i van acabar el 29 de maig del 2015, quan finalment 

es va poder inaugurar el camp amb la celebració d’un partit amistós entre els red rebels 

i l’S.L Benfica, coincidint amb l’aniversari de la victòria del Manchester United davant 

dels portuguesos a la final de la Copa d’Europa del 1968.  

 

Broadhurst Park va tenir un cost d’uns 9 milions d’euros (6,5 milions de lliures esterlines), 

una despesa molt significativa que va ser sufragada mitjançant donacions econòmiques 

dels seus socis i aficionats (un 50% de la despesa aproximadament), a més de 

subvencions i aportacions d’altres institucions de la ciutat.    

 
 
 
3.5 Un club de la comunitat i per a la comunitat 

Tot i comptar amb el suport legal atorgat pels judicis guanyats durant el procés de 

construcció de Broadhurst Park, el club no volia caure en el parany d’esdevenir una 

institució distanciada del seu nou barri, com ho són la majoria dels equips de futbol d’elit. 

Així doncs, des del seu primer dia a Moston, l’FC United va posar en marxa una sèrie 

d’iniciatives de conciliació i col·laboració amb les escoles, les associacions i els 

habitants del barri, per convertir tots els dubtes que podia generar la seva arribada en 

projectes dedicats a la millora i al benestar de la comunitat.     

 

Segons Vinny Thompson, cofundador de l’FC i figura clau en les relacions entre el club 

i la comunitat de Moston, més enllà de construir l’estadi, un dels màxims objectius de 

l’entitat era comprometre’s amb el desenvolupament econòmic i social del barri, així com 

crear un vincle fort perquè el veïnat sentís l’arribada de l’FCUM com una oportunitat per 

créixer i no com una amenaça: “Des de l’inici ens vam comprometre amb la comunitat, 

és el nostre ADN. Vam promoure iniciatives de cooperació entre el club i el barri i a poc 
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a poc la gent de Moston es va anar oferint per fer de voluntària en els nostres partits i 

també en les nostres activitats“.  

 

Ja fa 3 anys des que el United es va instal·lar a la seva nova llar, i l’embranzida inicial 

dels projectes solidaris no ha disminuït. Ans al contrari. Des d’esdeveniments diaris a  

projectes anuals, el club i la comunitat de Moston han creat una comunió especial arran 

d’iniciatives com el “Big Coat Day” (una diada en què els aficionats donen roba d’abrigar 

a les persones vulnerables i sense sostre durant els mesos d’hivern), la “Refugee Week” 
(una setmana en què el club i els seus voluntaris es dediquen a celebrar la contribució 

dels refugiats i a donar llum a les seves situacions) o l’”FC Toystory” (una donació anual 

de joguines i jocs durant les vacances de Nadal per aquelles famílies més necessitades), 

entre moltes d’altres.   

 

A més d’aquestes jornades, el club també treballa freqüentment amb les escoles i els 

clubs de futbol de la zona. Durant l’hivern, per exemple, és habitual que l’FC faciliti les 

seves instal·lacions (dos camps adjunts a l’estadi principal) perquè els nens i nenes del 

barri que juguen a futbol puguin entrenar i posteriorment dutxar-se i canviar-se en 

òptimes condicions. És destacable també que el club organitza, una vegada a l’any, una 

diada en què els més petits són els protagonistes. És l’anomenat “Youth United Day”, 
una data (en dia de partit) en què des de l’FC s’organitzen tot un seguit d’activitats pels 

més menuts, tant als afores com a l’interior l’estadi de Broadhurst Park, i en què es 

proporcionen entrades gratuïtes a les diferents escoles de Moston perquè els nens i 

nenes puguin presenciar in situ un matx de l’FC.  

 
 

3.6 Crisi a l’FC: destitució d’Andy Walsh 

“How the togetherness turned into disharmony” (Com la unitat es va convertir en 

disharmonia)5. D’aquesta manera titulava el periodista anglès, Daniel Taylor, el 31 de 

març de 2016, un article a “The Guardian” sobre la crisi institucional que va patir l’FC 

durant la temporada 2015/2016. Uns mesos més tard de la inauguració de Broadhurst 

Park, els dubtes i el malestar entre la parròquia del FCUM van començar a brollar al 

voltant de la figura d’Andy Walsh, director general del club des de la seva fundació i 

rostre més carismàtic de l’entitat durant tota la seva història. Walsh, que s’havia erigit 

també com l’estendard de la lluita contra els Glazer, es va convertir de cop i volta en el 

                                                
5 https://www.theguardian.com/football/2016/mar/31/fc-united-manchester-broadhurst-park  
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centre de totes les mirades, després que la seva figura aixequés sospites arran de la 

poca transparència de les seves últimes gestions, sobretot les que tenien a veure amb 

la construcció de l’estadi de Broadhurst Park.  

 

Diuen les males llengües que Walsh hauria sigut poc transparent a l’hora de comunicar 

el pressupost real de la construcció de Broadhurst Park als socis i copropietaris. Segons 

esferes pròximes al club, una infraestructura que oficialment va costar 6,5 milions de 

lliures (uns 9 milions d’euros), podria haver tingut, finalment, un preu notablement més 

elevat. La teoria de la gestió tèrbola de Walsh estava cada vegada més arrelada en 

l’ideal dels aficionats de l’entitat, que començaven a témer que la filosofia idíl·lica al 

voltant de la qual s’havia fundat l’FCUM, i que havia convertit el club en una referència 

a tot Anglaterra, començava a esquerdar-se acceleradament.  

 

 

 

El periodista anglès i soci de l’FC United, Stuart Howard-Cofield, afegeix que no només 

se sospitava que Walsh havia mentit en el pressupost de l’estadi, per cert, votat i acordat 

en un General Meeting pels socis i copropietaris, sinó que a més, hi havia indicis per 

creure que des del club s’adjudicaven contractes de construcció amb pressupostos més 

elevats dels acordats (en assemblea) a amics i a persones properes de la junta directiva.  

 

La sospita de la gestió poc transparent de Walsh i de la resta de la seva junta va provocar 

protestes freqüents dels aficionats tant a dins com a fora de l’estadi. Durant el transcurs 

La temporada 2016-17 va estar plena de foscor i controvèrsia a Broadhurst Park | Font: Matthew 
Wilkinson 
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de les setmanes i dels mesos, les crítiques dels copropietaris van forçar algunes 

dimissions de membres de la direcció. Alguns directius van haver de deixar el càrrec 

gairebé per obligació, i alguns altres perquè no els agradava el rumb que estava agafant 

la institució. Com és natural, els detractors més radicals de l’FC United van aprofitar per 

sucar-hi pa i per recordar que ells ja ho havien pronosticat. Finalment, la situació, ja 

irreversible, va provocar que a l’Assemblea General del 2016 es votés a favor de la 

destitució d’Andy Walsh com a director general del club, així com la d’altres membres 

menys rellevants de la board.        
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4. Calendari d’execució 

 

 

 

 

8-14 | Gener Documentació (articles, vídeos, xarxes 
socials, reportatges i notícies) 

15-21 | Gener 
Documentació i recerca de 

contactes/fonts a Manchester per poder 
dur a terme el treball de camp 

22-31 | Gener 
Documentació i posada en contacte amb 

els contactes/fonts de Manchester per 
concretar dies de trobada durant l’estada 

a la ciutat 

 

 

 

 

 

 

1-7 | Febrer 
Confirmació de les dates i horaris de les 
entrevistes, preparació del material de 
gravació i preparació de les entrevistes 

8 | Febrer Arribada a Manchester a la tarda. Check-
in a l’hotel 

Febrer 

 

x 

Gener 
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9 | Febrer 

 

Matí 
Visita a la ciutat esportiva del Manchester 

City per entrevistar Pol Gustems i Pol 
Ballús, periodistes catalans 

 
Tarda 

Desplaçament fins al Broadhurst Park 
(Moston) per entrevistar Vinny 

Thompson, Robert Carlin i Tom 
Greaves, entre d’altres socis i aficionats, 
coincidint amb el partit entre l’FC United 

of Manchester i el Chorley FC 

10 | Febrer 

 

Matí 
Entrevista amb Luke Podmore, 

entrenador de l’FC United of Manchester 
femení 

 
Tarda 

Entrevista amb Stuart Howard-Cofield, 
periodista anglès i copropietari de l’FC 

United 

11 | Febrer 

 

Matí 
Entrevista amb Xavi Heras, Community 

Manager del Manchester City 
 

Tarda 
Tornada cap a Barcelona des de 

l’Aeroport de Manchester  

12-28 | Febrer Transcripció d’entrevistes  
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1-18 | Març Redacció i execució de continguts: 
Capítol “FC United of Manchester”  

19-25 | Març Redacció i execució de continguts: 
Capítol “Periodisme Esportiu” 

26-31 | Març Redacció i execució de continguts: 
Capítol “Veus del reportatge” 

 

 

 

 

 

1-15 | Abril 
Redacció i execució de continguts: 

Introducció, presentació, justificació i 
estructura del projecte 

15-31 | Abril 
Redacció i execució de continguts: 

“Programació i despeses de 
desplaçament” i “Material necessari” 

 

 

Abril 

 

Març 
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1-13 | Maig 
Pre-producció del reportatge radiofònic: 

Avaluació i selecció dels continguts 
enregistrats a Manchester 

14-27 | Maig 
Producció del reportatge radiofònic: 
construcció del reportatge amb els 

continguts enregistrats, ja seleccionats i 
avaluats 

28-31 | Maig Edició i finalització del reportatge 
radiofònic 

 

 

 

 

1 de Juny Entrega del Treball de Fi de Grau 

 

 

 

 

 

Juny 

 

Maig 
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5. Programació i despeses de desplaçament  

 

Manchester ‘18 Motius Preu 

 

Desplaçament a 
Manchester del 8 al 11 

de febrer del 2018 

90€ (anar i tornar) | 
Vueling 

1 

 
3 nits d’hotel a l’ibis 
Styles Manchester 

Portland Hotel | Portland 
Street 3-5, Manchester 

180 lliures esterlines 
(204 euros) 

 

1 

 
1 entrada pel partit FC 

United of Manchester – 
Chorley FC (9 de febrer 
del 2018) a Broadhurst 

Park 

 
10 lliures esterlines (11 

euros) 

1 

Entrevistes amb Pol 
Gustems, Pol Ballús, 
Xavi Heras, Robert 

Carlin, Vinny 
Thompson, Stuart 

Howard-Cofield, Luke 
Podmore, Tom Greaves 
i altres socis i aficionats 

del FC United of 
Manchester 

 
- 

x 
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Dietes per 4 dies 
(esmorzar, dinar i sopar) 

240 lliures esterlines (60 
x4) (273 euros) 

11 

Transport per dintre de la 
ciutat i pel barri de 

Moston 

45 lliures esterlines (51 
euros) 
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6. Material necessari 

Manchester ‘18 Producte Preu 
1 

Micròfon SHURE SV200 
Vocal Microphone 30€ 

1 

Gravadora IK Multimedia 
iRig Pre 35€ 

1 

Ordinador portàtil Apple 
MacBook Pro de 13 

polzades 
En propietat des de 

mitjans del 2009 

 

Joc de llapis, gomes i 
bolígrafs 5€ 

1 

Llibreta 6€ 

 

x 
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7. Les veus del reportatge 

El principal objectiu d’aquest projecte sempre ha sigut que els socis i aficionats de l’FC 

United of Manchester esdevinguin els protagonistes del relat, que siguin ells, els 

veritables experts sobre el dia a dia del club, qui expliquin en primera persona una de 

les històries més romàntiques del futbol anglès de les últimes dècades. És per aquest 

motiu, que aquest treball de fi de grau s’ha nodrit íntegrament amb testimonis directes 

d’alguns dels socis cofundadors del club, d’aficionats, socis i voluntaris de l’entitat, de 

periodistes catalans i anglesos coneixedors del fenomen del FC United (també experts 

en futbol anglès en general), d’altres membres del club, i finalment, d’un bonus track 

molt especial. Aquest projecte també ha tingut la sort de poder comptar amb l’ajuda 

directa de la llegenda de la institució, el jugador – entrenador del primer equip, Tom 

Greaves.   

 

Vinny Thompson i Robert Carlin han estat els socis cofundadors del FC United of 

Manchester que han estat entrevistats en aquest reportatge radiofònic, mentre que 

Stuart Howard-Cofield, Xavi Heras, Pol Gustems i Pol Ballús formen part del cartell de 

periodistes especialitzats que han enriquit el relat a través de la seva visió professional. 

Per últim, Luke Podmore i el ja anomenat Tom Greaves, són les veus de la secció 

esportiva de l’FC que han col·laborat amb els seus testimonis en l’elaboració del 

document radiofònic.  

 

Per tal de construir aquest reportatge, es van dur a terme un seguit d’entrevistes breus 

a socis, aficionats i voluntaris del club coincidint amb un partit de lliga que jugava l’FC 

United a Broadhurst Park davant del Chorley F.C el 9 de febrer de 2018. Tot i la 

importància majúscula de tots aquests testimonis en el resultat final del reportatge,           

encara que finalment s’hagi hagut de fer una selecció per qüestions de durada, el 

notable nombre d’entrevistes realitzades i la repetició d’un mateix perfil (aficionats del 

club) ha suposat que s’hagi optat perquè aquest sector no aparegui de forma detallada 

en el llistat de persones entrevistades que es facilita a continuació. Tanmateix, sí que 

és rellevant destacar la seva gran ajuda en la construcció del relat i la seva aportació 

desinteressada. Obtenir els testimonis directes dels seguidors de l’FC United of 

Manchester és, sense cap mena de dubtes, l’ànima d’aquest reportatge. 

 

x 
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Amb l’objectiu d’amanir el projecte amb una altra de les figures autoritzades del cas 

estudiat, per la seva experiència a Anglaterra i pel seu coneixement sobre el futbol de 

les illes, s’ha comptat amb la participació del periodista català de RAC1, Miquel Agut, 

que ha estat l’encarregat de posar veu a les presentacions de tots i cadascun dels 

testimonis que apareixen en el transcurs del reportatge.  
 
 

7.1 Socis cofundadors 

Robert Carlin és un altre dels socis cofundadors de 
l’FC United of Manchester. Nascut a Irlanda i de 
família catòlica, la relació de Carlin amb l’FC no ha 
estat tan intensa com la de Thompson, sobretot en 
els darrers anys, però sí que ha estat un dels pesos 
pesants en el desenvolupament del club des que 
va abandonar Old Trafford el maig del 2005. Carlin 
se segueix considerant aficionat del Manchester 
United, tot i que des de fa més de 10 anys, ha optat 
per deixar de contribuir econòmicament amb el 
projecte empresarial amb què els Glazer han 
convertit el club de la seva vida en una “simple 
empresa de fer diners”.     

Vinny Thompson 
Vinny Thompson és un dels socis cofundadors 
principals de l’FC United of Manchester i una de 
les persones que porta treballant i lluitant per la 
supervivència del club des del dia en què va ser 
fundat. Natural de Manchester, Thompson va 
ser una peça clau en el procés de creació del 
club, en la campanya de recaptació de fons que 
es va iniciar l’any 2005, en tot el procés de la 
construcció de Broadhurst Park, en el 
desenvolupament del dia a dia de la institució, i 
també en totes les accions que tenen relació 
amb les iniciatives solidàries de l’FC United amb 
els habitants del barri de Moston i els seus 
voltants. L’última acció de Thompson ha estat 
construir un espai d’oci amb capacitat per a més 
de 600 persones a sota d’una de les graderies 
principals de l’estadi, amb l’objectiu que els 
aficionats s’hi puguin reunir abans, durant i 
després dels partits.      
 

Robert Carlin 
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7.2 Membres de la secció esportiva  

 

Màxim golejador de la història del club, amb 103 
gols, i jugador que més ha vestit la samarreta de 
l’FC United of Manchester, amb 257 partits a 
l’esquena. Ara, a més, fent funcions de jugador 
– entrenador. Tom Greaves, de 32 anys, és la 
llegenda en actiu més important de la història del 
club. Va arribar a les files de l’FC la temporada 
2012-2013, i des d’aleshores s’ha convertit en 
l’estendard de l’entitat. El davanter nascut a 
Leeds ha viscut gran part de la progressió del 
club. Els seus primers anys a l’FC van coincidir 
amb els millors anys de l’entitat. L’any passat va 
viure des de la capitania la crisi institucional del 
club, i aquest curs és un dels màxims 
responsables de la gestió esportiva de l’FC, 
després que la junta confiés en ell perquè 
liderés, des de la banqueta i des de la gespa, 
l’equip que l’ha convertit en una llegenda.    

Tom Greaves 

Luke Podmore és l’actual entrenador de l’equip 
femení de l’FC United of Manchester. El pare 
de la seva companya va ser un dels socis 
fundadors de l’entitat, i des d’aquell moment, 
juny de 2005, Podmore reconeix que ha seguit 
cada moviment del que considera el club de la 
seva vida. El tècnic va encetar la seva primera 
etapa a l’FC femení el 2012 com a entrenador 
assistent, va continuar una temporada més i 
després va marxar per continuar la seva 
carrera com a futbolista. No obstant això, dos 
anys més tard (temporada 2016-2017), el de 
Manchester va tornar a “casa seva” per 
convertir-se en el primer entrenador de l’equip 
femení de l’FC. 

Luke Podmore 
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7.3 Periodistes 

 

 

Entusiasta declarat del futbol amateur i del 
ciclisme, Stuart Howard-Cofield és un escriptor i 
editor esportiu freelance especialitzat en futbol 
anglès, des de les categories més amateurs fins a 
la Premier League. Aficionat del Manchester 
United des de petit, Howard-Cofield va deixar de 
pagar el seu abonament a Old Trafford després 
que Malcom Glazer comprés el club i es va 
convertir, posteriorment, en copropietari de l’FC 
United. Entre els seus articles més destacats sobre 
el club mancunian, destaquen “FC United of 
Manchester – Playoff Heartache, But Future in 
Supporters Hands” i “Looking California, feeling 
Minnessota”, els dos publicats al seu blog “Grumpy 
old fan”.            

Pol Gustems Ollé és un periodista català que des 
del 2013 viu a Manchester com a corresponsal de 
“Catalunya Ràdio” i “el Perioódico de Catalunya”. 
Gustems segueix la Premier League i en especial 
el Manchester City de Pep Guardiola. Amant del 
futbol, el corresponsal català és un bon 
coneixedor del futbol anglès i de la història de 
l’FC United of Manchester. Ha escrit sobre el 
fenomen del club a la revista “Panenka” i també 
ha col·laborat amb mitjans de comunicació com 
“COM Ràdio”, “Ràdio Cooperativa” i amb el portal 
web “Weloba”, entre d’altres.  

Pol Gustems 

Stuart Howard-Cofield 

Stuart Howard-
Cofield 



FC United of Manchester: un gol al futbol modern  
 

 39 

 

 

 

Nascut a València i aficionat del Llevant U.D, Xavi 
Heras treballa a Manchester com a responsable 
de les xarxes socials en català i en castellà del 
Manchester City. És un apassionat del futbol 
underground i un gran coneixedor de la història 
de l’FC United of Manchester, a més d’un habitual 
en els partits a Broadhurst Park. Heras ha escrit 
articles per la revista “Panenka” i fins i tot ha estat 
l’autor d’articles que han sortit publicats als 
programes que es reparteixen a l’estadi abans 
que comencin els enfrontaments de l’FC. A 
propòsit d’això, Xavi Heras és un dels creadors i 
escriptors del portal “Highbury”, un projecte creat 
i dirigit per amants del futbol.   

Nascut a Roda de Ter el 1993, Pol Ballús 
Boixasa és el corresponsal del diari Sport a 
Manchester. Col·labora també amb la revista 
“Panenka” i segueix el Manchester City de 
Pep Guardiola des del començament de la 
temporada 2016-2017. Ballús és un 
apassionat del futbol anglès i un bon 
coneixedor del fenomen de l’FC United of 
Manchester. Ha col·laborat amb “El 9 Nou”, 
amb el portal web “Weloba” i escriu articles i 
reportatges sobre el futbol anglès mentre 
continua el seu període com a corresponsal 
a Manchester. 

Pol Ballús 

Xavi Heras 

Xavi Heras 

Xavi Heras  
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8. Síntesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La història que es presenta a continuació és una història de futbol, un relat 

protagonitzat per un grup d’amants del futbol que un dia van decidir que ja n’hi havia 

prou, que l'ànima del seu club, el Manchester United, els pertanyia i que ni res ni ningú 

no els hi podia arrabassar. És una història d’amor pels colors i l’essència d’un dels 

clubs més importants del món. Una narració de justícia, una crònica d’una minoria que 

es va obrir pas pel fangar i que va iniciar la revolució del futbol popular, el futbol de la 

gent, el futbol de veritat. 

 

Aquest reportatge radiofònic presenta la història de l’FC United of Manchester des de 

la perspectiva dels seus socis i aficionats, un col·lectiu que, sense fer massa soroll, 

van escriure un juny de 2005 un dels capítols més meravellosos de l’esport rei. 

 

 

 

 

 

 

x 
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10. Annexos 

10.1 Entrevistes a periodistes 

Entrevista Pol Gustems 

Hi ha teories que diuen que l’FC United neix arran de la compra del Manchester 
United per part dels Glazer, i altres que diuen que això només va ser la punta de 
l’iceberg. Quina és la teoria correcta? 
 
La fundació de l’FC United és el fenomen d’una sèrie de fans del Manchester United que 

estaven descontents de com els Glazer porten el club, així que decideixen crear el seu 

propi club i intenten que torni a les tradicions del futbol d’abans. Un club en què els 

aficionats estiguin a prop dels jugadors, que sigui familiar, que hi hagi una relació molt 

més estreta, a diferència d’una entitat d’alt nivell com les d’ara, que segurament estan 

perdent això, aquest contacte amb els fans, que jo crec que estan intentant suplir a 

través de campanyes de xarxes socials, però que al final, el que la gent tradicionalment 

vol del seu equip, és que estigui a prop. Amb les xarxes socials no s’aconsegueix el que 

s’aconseguia abans amb la proximitat. 

 

Com passa l’FC United de ser un projecte a ser una realitat? 
 
Imagino que amb molta feina, perquè crear un club de zero, a més quan t’emportes els 

fans d’una institució com el United, que està acostumada a guanyar sempre, ha de ser 

molt complicat. Per una banda, ha de ser una il·lusió fundar un club nou i tornar a les 

tradicions que volies recuperar, però per l’altra, renunciar a ser del United no és el mateix 

que renunciar a ser d’altres equips més petits. És a dir, la tradició que té aquest club, 

amb Old Trafford, amb tota la història que té... Ara fa poc celebraven els 60 anys de la 

tragèdia de Munic, per exemple. És un club amb molta història que fa que te’l sentis molt 

arrelat. Per tant, ha d’haver anat molt lluny aquest fenomen de globalització perquè una 

sèrie de seguidors decideixin emprendre un altre camí, oblidar-se d’aquest club i fer-ne 

un de nou. 

 

 

 

x 
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Els aficionats de l’FC United continuen essent seguidors del Manchester United? 
 
Jo he anat un parell de cops Broadhurst Park i allà tots em van semblar fans del seu nou 

equip. Imagino que els fans de l’FC el que busquen és l’experiència real del dissabte, 

d’anar al partit del seu equip el dissabte a les 15h, tenir-lo a prop, no haver de fer cues, 

poder tenir una relació directa amb els jugadors... Quan hi vaig anar jo, els jugadors 

descartats estaven a la graderia amb els fans, i això és el que busquen: estar més a 

prop és el que busquen els aficionats. Jo imagino que els fans deuen seguir el United, i 

que quan són a casa davant de la televisió el posen si els hi agrada el futbol, però el 

que ells busquen és una experiència social, perquè aquí a Anglaterra el futbol és una 

experiència social dels dissabtes al migdia. El que busquen és el seu FC United of 

Manchester.  

 

Què pensa l’aficionat del Manchester United sobre l’FC? 
 
Jo imagino que hi ha una gran part que van seguir el que deia Alex Ferguson al principi. 

Ell deia que l’FC era un fenomen trist d’una sèrie de fans que deixaven d’estimar el seu 

club per fundar-ne un de nou. Imagino que hi ha molta gent que creu el que diu Ferguson 

(aquí el que diu Ferguson ho creu tothom), però imagino també que hi ha certa part de 

gent que encara no ha fet el pas, que no vol renunciar als èxits, a Old Trafford i a la 

Champions per anar a veure aquest altre equip. 

 

Hi ha hagut alt-i-baixos en la trajectòria de l’FC com a entitat? 
 
Tinc entès que fa poc va haver-hi algun problema amb els directius, em penso que no 

es posaven del tot d’acord. Però al cap i a la fi és normal, perquè quan comences de 

zero ho fas amb molta il·lusió, però quan comences a pujar categories la cosa es 

complica. De fet, la història de l’FC és una història d’èxits esportius, ara estan a sisena 

divisió i han anat promocionant des de la desena, l’últim nivell. Estar a sisena quan fa 

poc més de 10 anys que has començat de zero, està molt bé. Imagino que com més bé 

li vagi al club, més costarà als fundadors o als que liderin el projecte mantenir aquests 

valors i aquesta filosofia.  
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Què creus que prefereix l’aficionat de l’FC United: pujar divisions i posar en perill 
els seus valors, o seguir a sisena divisió i mantenir la seva filosofia? 
 
És una molt bona pregunta. Jo diria que el fan de l’FC no vol una experiència de Premier 

League, perquè una experiència de Premier League significa un estadi de mínim 20.000 

aficionats, i on tot torna a ser massiu, però alhora, si el club ho sap fer bé i l’ascens és 

continu, també pot ser que la jugada els pugui sortir bé. Hi ha clubs grans que ho han 

sabut fer, com per exemple el Sankt Pauli d’Hamburg. Hi ha clubs que han sabut 

mantenir els seus aficionats molt a prop dels jugadors i el club ha estat molt involucrat 

amb els seus fans. M’imagino que si ho saben fer bé, és possible que les dues coses 

puguin créixer de la mà. Però ara per ara, jo el que interpreto és que els aficionats volen 

una experiència de futbol més de poble, és la meva impressió.  

 

Creus que si l’FC comença a pujar divisions, el United i el City poden sentir-se 
amenaçats i vetar la seva progressió cap al futbol professional? 
 
No conec la normativa, però em costaria molt de creure que això passés. Seria una 

decisió molt  impopular que de ben segur faria que molta més gent es fes de l’FC United 

i que potser alguns fans del City i del United fessin un canvi. Precisament, tant City com 

United estan treballant en aquest sentit. Són dos dels clubs més globalitzats i que tenen 

més fans a tot el planeta, i no perdre els seus aficionats tradicionals, els de tota la vida, 

és un repte que tenen i que volen cuidar molt, així que posar-se en contra d’un club com 

l’FC... imagino que no passarà.  

 

En l’àmbit econòmic, veus viable que l’FC es pugui mantenir sense publicitat a la 
samarreta i sense dependre dels ingressos de patrocinadors com ho fan City i 
United? 
 
Sí, perquè d’una banda el mantenen els aficionats amb les seves aportacions i entrades 

als partits, i de l’altra no sé si hi haurà un punt en què... hi ha molts jugadors que 

s’involucren en el projecte perquè veuen que és especial el fenomen de l’FC, no sé si 

una vegada que arribis al futbol professional, l’escenari seria el mateix. A tercera i a 

quarta (futbol professional), els salaris no són tan importants com per tenir un equip 

professional, crec que en aquestes dues divisions el model de l’FC podria ser sostenible. 

Tanmateix, si l’FC arriba més amunt de 4a i 3a, no sé si seria sostenible sense publicitat.  
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Quina visió té la ciutat de Manchester sobre l’FC? 
 
A mi em sembla que la ciutat veu l’FC com un seguit d’aficionats que han fet el que han 

volgut i que tenen el seu nou club, del qual no busquen fer-ne excessiva promoció. Jo 

crec que busquen gaudir anant al camp i poc més, no busquen res més, i això ho noto 

en el seguiment que fan els mitjans sobre el club. Al diari de Manchester (“Manchester 

Evening News”) hi ha notícies del City i del United, si no hi ha una notícia molt grossa 

sobre l’FC, no publicaran massa cosa sobre el club. A l’”Evening News”, per exemple, 

trobaràs la meitat del City i la meitat del United, i després trobaràs rugbi i potser alguna 

cosa del Wigan, perquè estan bastant a prop. Pel que fa a l’FC, si no passa alguna cosa 

molt grossa que sigui notícia, no la donaran.  

 

El “The Guardian” va publicar en un article que la temporada passada hi va haver 
una crisi institucional a l’FC. Què va passar? 
 
Tot té a veure amb la dificultat d’anar progressant i tenir tothom content. És un club que 

cada any que passa té més aficionats, que han canviat d’estadi diversos cops i que ara 

tenen el seu propi camp, on per cert, les assistències són molt bones tenint en compte 

la categoria. Cada cop són més gent. És una decisió molt individual la de fer-se de l’FC 

United of Manchester. Si cada cop són més gent, costa més prendre decisions que 

agradin a tothom, i és aquí on comença a sortir la divergència dins del club. Hi va haver 

dimissions, hi va haver gent que va renunciar al càrrec que tenien... Ara sembla que tot 

ha tornat a la normalitat, però a mesura que el club vagi creixent, hi haurà més 

desgavells d’aquest tipus. És llei de vida. Com més gran sigui el club, més costarà 

prendre una única direcció. 

 

La cirereta del pastís del projecte de l’FC és el seu nou estadi. Com va ser el 
procés de la construcció de Broadhurst Park? 
 
A mi em sembla que han anat buscant el lloc idoni, però el lloc idoni no estava disponible 

i al final l’han col·locat on han pogut. Jo vaig anar a partits de l’FC quan estaven de 

lloguer a un dels seus antics estadis, a Gigg Lane, i la meva sensació és que tu estaves 

allà en aquell partit i deies: “Aquest camp és de lloguer, segur?” Jo crec que vagin on 

vagin, els aficionats de l’FC són capaços de crear una atmosfera especial i única que et 

fa sentir a prop d’aquest club. Per tant, al final, amb molta il·lusió han construït el seu 

propi camp i crec que els hi és igual on sigui, perquè al final, mitja hora cap aquí o mitja 

hora cap allà, van creixent. Així que “chapeau”.       
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Entrevista Pol Ballús 

Quina anàlisi en fas de l’inici de l’FC United of Manchester? 
 
La creació de tots els clubs de futbol amb una filosofia com la de l’FC s’entén molt bé 

des del punt de vista que el futbol anglès, la Premier League, la lliga més comercial i 

més famosa del món, ha creat tot el seu relat i la seva imatge a través de moltes 

característiques que són més pròpies del futbol més amateur que no pas del 

professional: la proximitat de la gent amb els clubs, la gent anant al camp, els aficionats 

cridant a l’estadi i, en general, no tenir aquesta distància que probablement tenim a 

Barcelona o a Madrid quan veiem el Barça o el Madrid, on hi ha molta distància entre 

aficionats i jugadors. Quan es creen aquests clubs, es fa perquè a partir de l’evolució de 

la Premier League i de com ha evolucionat tot el futbol, molts fans aquí tenen la sensació 

que es perd aquesta proximitat. Els aficionats tenen la sensació que tot el que ha fet 

gran el futbol anglès s’està esvaint per culpa de grans inversions, de clubs que són 

propietat de gent de fora d’Anglaterra, com ara xeics d’Abu Dhabi o de Tailàndia. Ells 

(els aficionats) tenen la sensació que es despersonalitza molt aquest futbol anglès que 

va ser reeixit en la seva època, i és en aquest context és on creen aquests clubs com 

és l’FC. En el cas de l’FC, a més del mèrit que té a nivell d’entitat haver construït tot el 

que han anat construint, en la faceta esportiva han anat pujant de categoria de manera 

molt ràpida. El que m’inspira i em sorprèn més d’aquests tipus de clubs és que es creen 

a partir d’aquest objectiu: rememorar el que ha fet gran el futbol anglès, que per molta 

gent local s’ha perdut. 

 

Els aficionats de l’FC són del Manchester United? 
 
Sí, jo crec que sí. L’aficionat de l’FC és un perfil que és del United i que veu el United, 

però que no va al camp, no va al camp com a símbol que no se sent tan proper, que allò 

no és el seu futbol i que no se sent identificat amb la filosofia del United, però això no fa 

que deixi de ser el seu club. El fet d’anar al camp, des del punt de vista més simbòlic i 

més autèntic, és el que troben amb l’FC. 

 

Com veu la gent del Manchester United la figura de l’FC? 
 
Jo crec que és una visió molt integrada i valorada, pel moviment que és i perquè el 

valoren positivament. Tot i això, és innegable que aquest punt de romanticisme és 

inviable de mantenir si vols estar a l’elit del futbol europeu, aquest romanticisme que té 
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l’FC. Jo crec que una part del United entén que si es vol estar a l’elit, no es pot ser tot el 

que s’era als anys 80, però hi ha un moviment com el de l’FC que es dedica a mantenir 

això, un moviment ideal per la gent que, el que pretén, és mantenir aquesta puresa.  

 

Creus les crítiques d’alguns sectors del Manchester United cap a l’FC estan 
provocant que molts aficionats de l’FC deixin de ser del United? 
 
Pot ser, al final això no deixa de ser una màquina de generar adversaris. El cas és que 

l’FC el que aprofita és una llacuna de mercat, un problema que el United no està 

resolent, el tema de distanciar-se dels seus aficionats, i és aquí on entra l’FC per ampliar 

tota la seva base. 

 

Què creus que prefereix l’aficionat de l’FC United: pujar divisions i posar en perill 
els seus valors, o seguir a sisena divisió i mantenir la seva filosofia? 
 
Jo crec que en qualsevol cas, si pugen, no deixaran de ser un club que ha fet les coses 

com les ha fet. Hi ha molts equips que estan a la lliga professional i que no deixen de 

mantenir una estructura que, dins dels perímetres de la lliga professional, segueix sent 

molt propera a la seva gent, segueix sent d’una senzillesa que no els converteix en 

multinacionals com ho són, per exemple, City o United. 

 

Quina visió té la ciutat de Manchester sobre l’FC? 
 
Jo crec que si vas als bars i preguntes sobre l’FC, molta gent el coneixerà. No és un 

equip desconegut a la ciutat, encara que Manchester és una ciutat amb molts equips 

més enllà de City i del United. Hi ha l’Stockport County, per exemple, hi ha equips amb 

molta tradició que han jugat a grans lligues, i l’FC jo crec que entra aquí, en una bossa 

amb aquests equips que estan fora de la gran elit dels equips de Manchester, però que 

no deixa de ser oblidat en cap cas pels aficionats del futbol. 

 

Creus que si l’FC comença a pujar divisions, el United i el City poden començar a 
veure perillar la seva hegemonia com a únics clubs de referència de la ciutat? 
 
De ben segur que li farien més cas a l’FC del que li estan fent ara. A mesura que vas 

pujant vas guanyant nom i vas guanyant pes dins del món del futbol, però no sé fins a 

quin punt podria afectar de manera negativa en el futur del club. 
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És l’FC actualment el tercer equip de Manchester? 
 
No, no ho crec. De la ciutat potser sí, però de la zona no. Hi ha l’Oldham, hi ha el Bury, 

que està a 30 minuts amb bus i està a tercera. Al final, del nucli de la ciutat potser sí, 

però la regió de Manchester és una zona molt rica en futbol de categories amateurs, així 

que crec que és complicat dir que són el tercer equip. 

 
Creus que és inviable seguir durant anys el model de l’FC? 
 
No, de cap manera. De fet, ho han demostrat. Tots els anys que han existit no els hi ha 

anat gens malament. Inviable no és, veurem fins a quin unt hi ha sostre, si hi ha sostre, 

si no hi ha sostre, el temps ho dirà i el club ho dirà, però no és inviable de cap manera. 
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Entrevista Xavi Heras 

Quina anàlisi en fas de l’inici del fenomen l’FC United of Manchester? 
 
Abans de Malcom Glazer, Rupert Murdoch ja va intentar comprar el Manchester United. 

A partir d’aquell moment, es va crear una plataforma enorme de rebuig a la venda del 

club. Quan Malcom Glazer va comprar-lo definitivament, aquesta mateixa plataforma va 

començar a mirar quines eren les opcions que tenien. Es va suggerir la idea de fer un 

club nou i gestionar-lo ells seguint el seu propi criteri, i això és el que van fer.  

 

Quina és l’evolució d’aficionats de l’FC United of Manchester (en quantitat) des 
dels seus inicis? 
 
Al principi ja hi havia molta gent, però el nivell de futbol a la categoria en què estava 

l’equip en el seu primer any (desena divisió) era molt baix i era molt menys atractiu per 

atraure nous aficionats. Hi havia un gran sector també que, al principi, es mirava el 

projecte de l’FC amb molt d’escepticisme perquè era un fenomen molt nou. En veure 

que a poc a poc anaven pujant i que l’equip anava amb un ritme d’ascens per any, 

gairebé, i que fins i tot van ser capaços de construir el seu propi estadi, això ha acabat 

seduint molta més gent. Tot i això, des del principi ja hi ha hagut un seguiment prou 

gran, si no hauria estat impossible haver arribat fins aquí, en realitat.   

 

Els aficionats de l’FC United continuen sent del Manchester United, o s’han 
desvinculat totalment? 
 
La gent que segueix l’FC United des del principi és del Manchester United. La gran 

majoria d’aficionats de l’FC són del Manchester United. El club neix com a resposta 

d’una situació que afecta el United, el que passa és que molta gent que s’ha vist atreta 

per l’FC, ho ha fet per la seva filosofia o pel mateix interès de passar la tarda. Potser no 

eren inicialment del Manchester United, però sí que s’han acostat més al club, i aquest 

acostament fa que molta d’aquesta gent s’estigui fent del Manchester United tot i que 

en un inici no ho eren. 
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Creus que un Club com l’FC, amb la seva filosofia i els seus valors, té futur al seu 
davant?  
 
Sí, perquè mentre hi hagi gent que vulgui donar-hi suport econòmic, suport moral, que 

vulgui animar i que vulgui formar part del club, hi haurà un futur, i evidentment l’FC 

United és un exemple claríssim que encara hi ha gent que vol aquest futbol més 

tradicional. Es pot gaudir de l’altre futbol, el modern, però després, quan vens aquí i 

veus aquest altre tipus d’espectacle, molt més proper, molt més accessible, que es 

preocupa per la comunitat i pel barri... clar que té futur perquè qualsevol cosa que el seu 

objectiu sigui tenir en compte la gent, farà que les persones s’apropin i que tinguin ganes 

de participar. D’aquesta forma, en realitat, és igual que guanyis o que perdis. La gent es 

preocupa per l’equip, òbviament, però s’ho passen bé independentment del resultat. 

Venen amb els amics, amb els nens, s’ho passen bé i segueixen sent de l’FC passi el 

que passi. Aleshores, aquí els aficionats s’ho prenen d’una altra manera.  

 

Què creus que sent un aficionat de l’FC United pel seu club? 
 
Jo crec que és com qualsevol relació. Al principi pot sorgir d’un interès minúscul, però 

en seguir dia a dia el club, que es converteixi en una part del teu dia a dia, ja no només 

de venir cada cap de setmana al camp de futbol, perquè que aquesta gent fa coses al 

llarg de la setmana també, com voluntariats i iniciatives per a la comunitat... doncs tot 

això fa que l’aficionat s’acabi enganxant cada vegada més. L’FC és un club de la gent, 

si la gent no està involucrada amb el club, aquest no tindria vida, i ara mateix està molt 

viu.  

 

Què pensen els aficionats del Manchester United i del City sobre l’FC? Venint amb 
el bus he escoltat un home dient que eren “una colla de hooligans”. 
 
Hi ha de tot com a tot arreu. Hi ha gent del Manchester United que li fa gràcia l’FC i que 

a vegades fins i tot ve aquí al camp a veure’l. Hi ha gent del mateix United que els 

considera uns traïdors. També hi ha aficionats del City que els veu com el mateix United, 

sense diferència, en canvi hi ha altra gent del City que els fa gràcia la iniciativa i el fet 

que es vulguin separar del United. Hi ha opinions per tot.  
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És l’FC el tercer equip de la ciutat? O encara és un club petit que passa 
desapercebut? 
 
A Anglaterra el futbol local té molta cobertura. Per exemple, la BBC té moltes emissores 

regionals i totes fan cobertura de futbol regional fins a la sisena categoria, on està l’FC. 

Evidentment l’FC United no té ni la repercussió ni la cobertura que té el Manchester 

United i el City, però sí que és el tercer de la ciutat i sí que té cobertura. Un equip, per 

exemple, a Espanya que estigui a la divisió equivalent on està l’FC, no té ni de lluny la 

cobertura que tenen ells. De fet, l’FC United, fins i tot, té alguna cobertura en mitjans 

nacionals per l’interès que desperta el fet que sigui un equip que neix com a resposta 

d’un club tan gran com és el Manchester United, i també pel fet de veure com es 

desenvolupen els clubs que són d’accionariat popular.   

     

La temporada passada l’FC va tenir una crisi institucional i això va acabar amb 
canvis significatius a l’estructura directiva del club. En saps els motius? 
 
Segons vas pujant categoria les exigències són unes altres, i és aquí quan comencen a 

sorgir diferents punts de vista que al principi eren molt més unànimes. Al principi tothom 

estava d’acord en el mateix. Volien un club dirigit per ells i punt, i això és relativament 

senzill a les categories més baixes, però a mesura que vas pujant nivells has de complir 

unes exigències que et demana la lliga, i aquí és quan comencen a sortir les 

discrepàncies. Hi ha arribat a haver-hi protestes a l’estadi per part dels mateixos 

aficionats, que la temporada passada van treure algunes pancartes en contra de la 

directiva. Hi ha hagut discrepàncies en què la gent ha volgut mostrar la seva opinió, i 

aquesta polèmica va crear un debat sobre cap a quin cantó s’havia de tirar. Evidentment, 

quanta més pressió hi ha quant a reglamentació que has de complir, i també de 

competitivitat, és el moment quan comencen a sorgir diferents veus. Hi ha gent que li 

agradaria que el club pugés de categoria i que com més amunt millor, en canvi hi ha 

altres aficionats que pensen que arribats a sisena, potser no fa falta pujar més perquè 

potser, si pugen més, voldrà dir tornar al model del qual ja van marxar, el model del 

United.   

 

Creus que és sostenible el model de l’FC si l’equip puja, per exemple, a quarta 
divisió? 
 
Hi ha equips com el Wimbledon, per exemple, de la quarta divisió, que ha estat refundat 

pels aficionats perquè el propietari del Wimbledon original va traslladar l’equip a una 
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altra ciutat a uns 100 quilòmetres. A partir d’aquí, els seguidors van decidir tornar a 

començar amb un club nou. Això és el mateix que ha fet l’FC United of Manchester. Ara 

el Wimbledon està a la quarta categoria i és un club professional.  

 

Veus estable l’FC United en un futur? 
 
Sí, el veig estable, que és el més important. És molt difícil tenir estabilitat perquè 

l’afluència de públic en aquesta categoria, i en qualsevol, depèn del nivell de l’equip. Si 

tens una bona temporada, tant econòmicament com socialment, tot anirà bé, i si tens 

una mala temporada, el club anirà pitjor. L’FC United ha arribat a un punt en què 

esportivament, li vagi bé o li vagi pitjor, socialment estarà igual, tindrà un nivell estable i 

aprofitarà el seu estatus dins del futbol anglès per anar fent coses. Per exemple, el club 

fa actes benèfics un cop al mes, com ara concerts i altres activitats culturals, com per 

exemple donar consciència sobre qualsevol problema del barri, o dur a terme qualsevol 

ajuda benèfica per algú que ho necessiti. Socialment l’FC està estable. Esportivament, 

molt malament haurien d’anar les coses perquè el futur de l’FC United no sigui bo. Jo 

crec que el futur pinta molt bé.  

 

Ara que ja té casa pròpia, creus que és normal que abans d’instal·lar-se a 
Broadhurst Park l’FC hagi passat per fins a 7 camps de lloguer? 
 
Sí, és el mateix que ens passa als joves. Els joves que no tenim accés a un habitatge 

propi hem d’anar de lloguer fins que puguem fer-nos una casa que sigui nostra, i això 

és el que li ha passat a l’FC United, que va créixer evidentment sense tenir una seu i 

que ha hagut d’anar de lloguer en diversos camps de la zona fins que ha aconseguit 

construir-se la seva pròpia llar.   
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Entrevista Stuart Howard-Cofield 

A partir de quin escenari s’activa el procés de creació de l’FC United of 
Manchester? 
 
El Manchester United ja era un gegant comercial durant la dècada dels 90 i principis 

dels 2000. Era propietat dels seus accionistes, que principalment eren homes de 

negocis i d’altres persones que també tenien accions. Va arribar un moment en què 

semblava que hi hauria una compra global, que algú vindria i que prendria el control del 

Manchester United. Va haver-hi un moment que va semblar que uns amics de Sir Alex 

Ferguson, que eren propietaris de cavalls de carreres, comprarien el club, però finalment 

la idea no va prosperar arran d’unes discussions i van acabar venent les seves accions 

a altres persones, una d’elles era el grup format per la família Glazer, que finalment van 

acumular tantes accions que es van veure obligats a comprar el club. El United generava 

els seus propis ingressos mitjançant el marxandatge a tot el món, les entrades pels 

partits i altres tractes comercials.  

 

El club era, bàsicament, una màquina de fer diners i de generar-se els seus propis 

ingressos, per tant era una gran oportunitat pels Glazer comprar el club, i això és el que 

van fer. El problema que van tenir molts aficionats va ser que els Glazer no van comprar 

el club amb els seus propis diners, sinó que tot i ser milionaris, van utilitzar crèdits i 

préstecs per comprar el United. Òbviament això va molestar molt als aficionats, que de 

seguida es van oposar a aquesta operació. 7 anys abans de la compra dels Glazer, 

Rupert Murdoch i Sky ja van intentar comprar el United, però els aficionats van 

aconseguir aturar-ho. En aquesta ocasió, però, no van poder aturar la compra de 

l’especulador nord-americà, i a partir d’aquest moment van començar a plantejar-se 

fundar el seu propi club, un club que fos gestionat pels aficionats. Els mateixos fans ja 

feia temps que els estava pujant la mosca al nas. Estaven cansats dels horaris televisius 

dels partits, que ja no eren els dissabtes a les 15h com marca la tradició a Anglaterra, 

sinó que es van començar a jugar els dissabtes a les 12h, a les 13h, els diumenges a 

les 16h... i així cada vegada més. Cada dia un horari diferent. També hi havia moltes 

altres coses per les quals la gent no estava precisament feliç amb la idea del futbol 

modern, i quan els Glazer van fer el pas definitiu i van comprar el club el maig del 2005, 

això va ser la gota que va fer vessar el got.  

 

Des del meu punt de vista, com a aficionat, a mi no em va agradar que els Glazer 

compressin el club amb préstecs i endeutant el mateix United. Si ho haguessin fet amb 
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els seus propis diners d’acord, però el que estaven fent, bàsicament, era comprar el club 

i demanar als socis i seguidors que paguessin per la seva inversió. Després de la 

compra dels Glazer, de cop i volta el club estava immers en un deute de més de mil 

milions d’euros, i aleshores, tots els diners que pagaven els socis i aficionats amb els 

seus abonaments anaven directament a eixugar el deute creat per l’empresari nord-

americà. Per tant, érem nosaltres qui estàvem sufragant la inversió dels Glazer. No ens 

semblava bé, així que la idea de l’FC United em va seduir molt des del principi. Em vaig 

unir a l’FC durant el seu primer any. Recordo que amb el meu pare vam escriure una 

carta al Manchester United dient que no estàvem contents i que no volíem els 

abonaments per la següent temporada. I això va ser tot, aquesta va ser l’última vegada 

que vaig donar un sol euro al Manchester United. Crec que l’últim gol que vaig veure a 

Old Trafford com a abonat va ser durant el partit entre el Manchester United i el 

Newcastle United el 2005, amb un gran gol de Wayne Rooney, per cert.  

 

He estat a Old Trafford més vegades com a periodista amb acreditació de premsa, i et 

puc dir sense cap mena de dubtes que no és el mateix camp que era abans, no s’hi 

assembla gens, s’ha despersonalitzat.  

 

En quin sentit vols dir que no és el mateix estadi? 
 
L’atmosfera ja no és la mateixa, l’ambient ja no és el mateix. Sembla un lloc més tranquil 

i sense ànima, res a veure amb l’afició de l’FC United of Manchester, allà l’afició s’hi 

deixa la veu i animen durant els 90 minuts. A Old Trafford, en canvi, hi ha espectadors, 

no aficionats. De fet, l’altre dia, José Mourinho (entrenador del Manchester United) va 

comentar que quan el United juga a casa, s’escolta més a l’afició rival que no pas a la 

dels “Red Devils”. A mi em va semblar un lloc totalment diferent, és molt estrany. 

Personalment, he tingut moltes dificultats per fer la transició del Manchester United a 

l’FC. Sóc copropietari de l’FC des de la seva creació, però és complicat, encara em 

costa pensar que el Manchester era el meu equip i que ara ho és l’FC, de fet l’FC neix 

d’un sentiment del mateix United. M’encanta la idea de l’FC i que puguis portar els teus 

fills per un preu molt raonable, que després del partit puguis parlar amb els jugadors i 

amb el tècnic, que l’ambient al camp sigui fantàstic... és una experiència totalment 

diferent de la que t’ofereix el Manchester. L’FC, per mi, encara no és el que el United va 

arribar a ser uns anys enrere, però això podria fer-se realitat durant els pròxims anys.  
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Creus que queda molt perquè l’FC es converteixi en el que era el United fa uns 
anys? 
 
Crec que en els seus primers anys de vida, l’FC era com el United del futbol amateur. 

Jo acostumava a anar a molts partits de futbol amateur amb el meu pare, i quan vaig 

veure l’FC competint per primera vegada, em va encantar, era gairebé com un esport 

totalment diferent del futbol professional. Crec que quan l’FC va començar a jugar, a la 

desena divisió, el club feia esforços econòmics elevats per jugadors que els altres clubs 

no es podien permetre, i això feia que l’FC tingués millors jugadors que els altres equips. 

A més, recordo que un equip de la desena divisió potser aplegava 400 aficionats al seu 

camp, en canvi l’FC anava als camps dels altres equips amb més d’un miler d’aficionats, 

així que era com si mai jugués a fora, sempre hi havia més fans de l’FC que dels altres 

equips. Recordo també que quan l’FC encara no tenia camp i jugava al camp del Bury 

F.C, a Gigg Lane, era capaç de registrar assistències més altes que no pas el mateix 

Bury F.C, que era el propietari del camp. Així doncs, l’FC era com el Manchester United 

del futbol amateur. Penso que a sisena divisió, on està jugant ara, l’FC United ja ha 

trobat el seu nivell, així que crec que es quedarà allà uns anys.  

 

Ara crec que el Manchester United del futbol amateur és el Salford City, que des que 

Gary Neville i Ryan Giggs el van comprar, s’hi han invertit molts diners i s’estan pagant 

salaris de professionals als jugadors. El Salford City segurament pujarà de categoria 

aquest any i no pararà fins que entri al futbol professional.  

 

Els aficionats de l’FC United segueixen sentint el Manchester United com el seu 
club?  
 
Sí, jo penso que sí. Pel que he llegit, aquesta és la tònica general. Jo tinc una amiga 

que és voluntària de l’FC i que va a tots els partits a Broadhurst Park, però que també 

va, sempre que no coincideixin, a Old Trafford a veure el Manchester United. Ella té 

abonaments tant a Broadhurst Park com a Old Trafford, així que ella no hagut de fer el 

salt d’un equip a l’altre com vaig fer jo. A ella li encanta l’FC i la seva manera de fer les 

coses, però no ha pogut deixar mai Old Trafford, així que jo penso que hi ha una gran 

barreja de sentiments entre els dos clubs. Hi ha un sector que pensa que els de l’FC 

som uns traïdors per abandonar Old Trafford, altres que pensen que està bé que hi hagi 

aficionats com nosaltres que no hàgim acceptat la filosofia dels Glazer, altres aficionats 

de l’FC que no tornaran mai a Old Trafford perquè pensen que el Manchester United ja 

és història, i després hi ha aficionats com jo, que són conscients que la història entre els 



FC United of Manchester: un gol al futbol modern  
 

 XVI 

dos clubs és evident i que això ens ha d’unir. La veritat és que és un sentiment molt 

estrany, realment és molt estrany estar en la situació en què estic jo. Jo visc a Rochdale, 

i hi ha gent que em pregunta per què no m’he fet seguidor del Rochdale A.F.C en 

comptes d’aficionat de l’FC, però és que jo no tinc cap història amb el Rochdale, en 

canvi sí que la tinc amb el United. Jo vaig néixer a 10 quilòmetres d’Old Trafford, tinc 

fotos de petit amb la samarreta del Manchester United, la meva germana anava a tots 

els partits de casa i de fora del United durant els anys 70 quan l’equip estava a segona 

divisió. Tu no pots canviar d’equip. Jo no puc ser del Rochdale perquè ara visqui a 

Rochdale, gaudeixo quan els veig jugar, però no és el meu equip i mai ho serà. Vaig 

néixer com un seguidor del United. La raó del meu canvi de club va ser simplement la 

compra hostil dels Glazer, a més de l’increment dels preus dels abonaments i de les 

entrades. Quan jo vaig deixar Old Trafford, unes entrades a la meva zona del camp 

costaven unes 25 lliures, ara ja en costen 45, i tot això amb només 10 anys. Com ho fas 

quan tens dos fills? Ara per ara, anar al camp pels nens s’ha convertit en un regal, hi 

van una o dues vegades a l’any i és com un premi, perquè portar-los a l’estadi és tan 

car que només t’ho pots permetre una o dues vegades durant tot l’any. El futbol ha 

canviat en el seu màxim nivell, i és per això que estic molt agraït a l’FC United per oferir 

el que ofereix, un escenari totalment diferent del que ofereix el futbol d’elit.  

 

Creus que cada vegada hi ha més gent s’està apropant a l’FC per la seva 
impossibilitat de continuar mantenint el seu seient a Old Trafford? 
 
Sí, sembla que últimament molta gent s’està interessant pel futbol amateur en general. 

Crec que, pel que fa a l’FC, ara que s’ha traslladat fins a Moston, a 5 quilòmetres del 

centre de la ciutat, el club s’està comprometent molt amb una comunitat que ja s’ha fet 

seva. Col·labora amb les escoles del barri, dóna entrades de franc als nens de la zona, 

a més d’altres iniciatives. L’FC està creixent, però també ho està fent el futbol amateur 

en general, perquè el futbol modern es troba tan allunyat de la gent i els aficionats, que 

aquests estan tornant al futbol amateur per recuperar el sentiment de propietat i de 

compromís amb el seu equip, cosa que a l’elit del futbol no succeeix, ja que són els 

mateixos clubs qui s’han allunyat de la seva fan base. Almenys això succeeix aquí a 

Anglaterra, però pel que veig, també passa a Espanya.     

 

Crec sincerament que si els Glazer no haguessin fet les coses com les van fer, l’FC 

United no existiria, i jo, per exemple, seguiria pagant les meves quotes com a abonat. 

El problema va ser el timing. Tot es va ajuntar. La compra hostil i agressiva dels Glazer 

va arribar en un moment en què els preus de les entrades estaven apujant 
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exponencialment, les televisions marcaven els horaris dels partits, l’ambient i l’atmosfera 

característica d’Old Trafford estava desapareixent... tot es va ajuntar i per això ha passat 

el que ha passat. La compra dels Glazer va ser la gota que va fer vessar el got. Per 

exemple, abans, si eres abonat del United, tenies un abonament només pels partits de 

lliga, i aquest abonament et costava 500 lliures (prop de 600 euros), però per exemple, 

pels partits de copa, havies de comprar una entrada separada del teu abonament, i si 

no hi volies anar, havies de pagar igualment, hi anessis o no. Eren situacions com 

aquestes que van fer que la gent s’anés cansant progressivament. Arribava a un punt 

en què pagaves el teu abonament de temporada, i pagaves gairebé un altre abonament 

sencer pels partits de Champions League, FA Cup i League Cup. Una bogeria.     

 

Un home a la parada del bus em va dir que els aficionats de l’FC United són els 
hooligans del Manchester United. És així com veu la ciutat de Manchester els 
aficionats de l’FC?  
 
Hi ha gent que pensa això, sí. Hi ha equips de futbol amateur en què part dels seus 

aficionats són gent que han estat vetats d’estadis d’elit per comportaments incívics. Això 

és cert. Es fan seguidors d’equips no professionals perquè no poden entrar als camps 

de futbol dels equips de primera divisió. Crec que potser abans, en els primers dies de 

l’FC, potser podria haver-hi algú que complís aquest perfil, però ara crec ara això ja no 

representa la realitat. Crec que als anys 70 l’afició del United era una de les més 

perilloses pel que fa al nombre de hooligans, i segurament molta d’aquesta gent va estar 

en contra, en el seu moment, de la compra dels Glazer i va formar part dels primers 

anys de l’FC. Tot i això, imaginem-nos que tota aquesta gent tenia uns 20 anys durant 

la dècada dels 70, per tant ara en deuran tenir uns 60, així que crec que tota aquesta 

generació ja no són hooligans. Jo et diria que, actualment, el perfil d’aficionats de l’FC 

són persones molt compromeses amb la idea del futbol popular gestionat pels aficionats, 

persones molt apassionades amb el futbol, però en cap cas hooligans. 

 

Són traïdors els seguidors de l’FC United pels fans del Manchester United?   
 
Per alguns sí. Jo personalment no he tingut mai cap problema quan explico que vaig a 

Boradhurst Park. Molta gent està interessada per aquest fenomen i et pregunten per què 

ho fas, altres et diuen que ells mai ho farien, però tot es queda en una simple conversa. 

Tanmateix, sí que conec a gent que s’ha barallat i ha tingut grans discussions per aquest 

tema. Crec que actualment les relacions entre les dues aficions ja estan més calmades. 
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Han passat 13 anys des de la fundació de l’FC i les reaccions de rebuig dels sectors 

més conservadors del Manchester United ja s’han calmat força. 

 

Vaig llegir que l’any passat van haver-hi forces controvèrsies amb la junta 
directiva de l’FC United. Me’n podries fer una radiografia detallada? 
 
És complicat en realitat. A mi em va costar força entendre-ho. L’any passat vaig anar a 

l’Assemblea General anual del club, i en allà la gent estava molt molesta amb el fet que 

el club s’havia excedit en el pressupost per construir el nou estadi i no ho havien fet 

públic. Es comenta que els directius donaven contractes de construcció a amics i 

persones amb les quals tenien interessos. El principal problema, però, és que es van 

passar amb el pressupost i gastaven més del que deien. Això va suposar que 

comencessin a aparèixer problemes econòmics i que cada vegada més gent qüestionés 

la gestió de la construcció de Broadhurst Park. Aleshores és quan va arribar l’Assemblea 

General anual del club- Naturalment, el tema de la gestió de la construcció de l’estadi i 

els contractes a amics i coneguts era el principal punt del dia. Quan els socis 

copropietaris vam arribar allà, la sala on s’havia de fer la reunió estava completament 

plena, fins i tot hi havia gent que s’havia d’esperar a fora perquè no podia entrar. Quan 

la gent entrava a la sala, se'ls hi repartia una butlleta perquè poguessin votar sobre si 

volien que la junta directiva plegués o, per altra banda, continués amb les seves 

funcions. Hi havia gent, però, que ja havia votat per correu una setmana abans, però 

que igualment estava a l’Assemblea i se li havia entregat una butlleta per votar, així que 

estaven a punt d’exercir el seu dret per segona vegada, cosa que incompleix radicalment 

els estatuts del club. Aquesta situació va provocar que hi hagués una sensació de dubte 

i d’inseguretat amb la validesa dels vots entre els més de 700 assistents que hi havia a 

l’Assemblea, així que aquesta es va haver de suspendre i programar per un altre dia. 

Finalment, quan es va celebrar la represa d’aquest Meeting, els socis van fer fora la 

junta directiva, que incloïa la figura d’Andy Walsh, l’home que havia liderat la fundació 

de l’FC. De fet, la majoria de problemes tenien a Walsh com a denominador comú. Hi 

havia decisions que prenia Walsh pel seu compte i que havien de ser votades pels socis 

i copropietaris.  

 

Stuart, quin dels dos camins escolliries: pujar divisions i posar en perill els valors 
del club, o seguir a sisena divisió i mantenir la seva filosofia? 
 
Per mi, com que jo també segueixo el Manchester United, no vaig als partits però sí que 

el segueixo, jo personalment penso que el nivell en què està ara l’FC està bé. Però és 
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això el que els aficionats volen? No ho sé. El que és interessant és que el que li pot 

passar a l’FC, li està passant ara al Salford City, que està a la mateixa lliga. Els aficionats 

de tota la vida del Salford, els que fa més de 30 anys que segueixen el club, estan 

acostumats a entrar al camp per 10 lliures, a comprar-se una pinta i alguna cosa per 

menjar, 15 lliures, a veure el partit amb els amics, a anar al bar de l’estadi i parlar després 

amb els jugadors i amb els tècnics... Aquest model no pot prosperar si el model de Ryan 

Giggs i Gary Neville té l’objectiu d’arribar a la segona divisió del futbol anglès (“The 

Championship”) en un període aproximat de 10 anys. Així doncs, i tenint en compte els 

diners que estan invertint Giggs i Neville perquè l’equip entri ràpidament al futbol 

professional, aquests aficionats de tota la vida experimentaran el canvi de filosofia del 

seu club abans que ho pugui fer l’FC United. La diferència entre l’FC i el Salford City és 

que el Salford no va ser fundat com un club de protesta, o com un club amb una 

idiosincràsia tan definida, de rebel·lió contra el futbol modern, com sí que ho és la de 

l’FC. Si algun dia això passa al United of Manchester, se seguirà la lògica de “one 

member, one vote” per decidir quina és la direcció que ha d’agafar el club. Si la majoria 

dels socis i copropietaris volen que l’FC porti publicitat a la samarreta, doncs l’equip 

haurà de portar publicitat a la samarreta encara que a mi no m’agradi. En canvi, els 

aficionats del Salford City no tenen ni veu ni vot en el camí que segueixi el seu equip. 

 

De moment, com que el Salford continua a sisena divisió, els aficionats de tota la vida 

encara gaudeixen del seu club i del futbol popular, amb preus baixos i amb una entitat 

que es manté a prop dels seus fans. En el moment que l’equip comenci a pujar divisions 

i que les entrades passin a costar 25 lliures, en el moment que el club es comenci a 

allunyar dels aficionats i comenci a actuar clarament com una empresa, potser els 

seguidors més tradicionals hauran de prendre una decisió sobre si volen continuar 

donant suport al Salford City o si volen tornar a gaudir del futbol popular a un altre lloc. 

La veritat és que no m’agradaria estar a la seva pell. A mi personalment, no m’agradaria 

que l’FC fos gestionat per homes de negocis com ho està el Salford.   

 

Creus que pot arribar un moment en el futur en què l’FC perdi la seva essència? 
 
Crec que fa un parell d’anys, amb tots els problemes que t’he comentat amb la junta 

directiva, hi havia molta gent que ja estava preocupada perquè temia que precisament 

això ja estigués succeint. Molts socis pensaven que l’FC ja no era el mateix club que 

s’havia fundat el 2005. Crec que tot el procés de construcció i mudança cap al nou estadi 

va eclipsar els problemes que hi havia dins del club. Tothom estava concentrat en 

l’objectiu de fer realitat el somni de tenir un camp propi, i la lluita per aconseguir aquesta 
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fita va eclipsar els veritables problemes que tenia l’entitat. Crec que el fet que la fan base 

del club reaccionés com ho va fer davant de la mala gestió de la junta directiva i els fes 

fora, demostra que la idiosincràsia de l’FC United i dels seus aficionats segueix intacta. 

De totes maneres, jo crec que aquesta és una pregunta pels aficionats del demà, que al 

cap i a la fi, són els que decidiran quina direcció agafarà el club i si volen que continuï 

amb l’esperit de ser una entitat compromesa amb la comunitat i gestionada de forma 

assembleària pels copropietaris. Només el temps dirà cap a on va l’FC. No obstant això, 

crec que les joves generacions s’estan desencantant cada vegada més amb el futbol 

modern, i no crec que ni la Premier League ni la lliga espanyola, per posar dos exemples, 

se n’estiguin adonant.  

 

Si vas Broadhurst Park, pots veure el partit, menjar i beure alguna cosa per uns 20 euros 

i escaig en total, a més hi ha millor ambient i millor atmosfera que en qualsevol camp de 

futbol d’elit. Jo crec que és aquest el secret i el camí que ha de seguir l’FC si vol continuar 

enganxant la gent. Aquest és el camí perquè els nens gaudeixen molt més en un 

ambient com el de Broadhurst Park que no pas en un com el d’Old Trafford, i encara 

menys en un ambient on el partit es veu per la televisió. La televisió no et permet olorar 

la gespa, l’olor del menjar, no et permet viure l’ambient, els càntics... és molt diferent. 

Es necessiten molt els clubs com l’FC United. 

 

Creus que l’èxit de l’FC, o d’altres clubs similars com l’AFC Wimbledon, poden fer 
tornar la Premier League als seus orígens? 
 
No ho crec. Ara mateix hi ha com dos esports diferents. Un és el futbol de la Premier 

League i l’altre el futbol de les categories inferiors, i aquesta situació només fa que 

accentuar-se a mesura que van apareixent tecnologies com per exemple el VAR 

(Sistema de Videoarbitratge). Jo no estic a favor del VAR, però igualment, com pot ser 

que apliquis un sistema com aquest a la teva màxima divisió sabent que no el pots 

aplicar les altres per falta de recursos? És que estem parlant de dos esports 

completament diferents. De cop et veus immers en un esport diferent, i això no ajuda a 

pal·liar la separació entre el futbol popular i les categories d’elit. Crec que el futbol d’elit 

ja s’ha allunyat massa del futbol popular.    
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Stuart, un home a Broadhurst Park em va comentar que l’FC United era el millor 
que li havia passat al barri de Moston. Hi estàs d’acord? 
 
Estic totalment d’acord amb aquesta afirmació. Al principi hi va haver força rebuig per 

part de certs sectors del barri en relació a l’arribada de l’FC, però això ja és història. Jo 

abans vivia a Newton Heath, lloc d’origen del Manchester United i barri on l’FC volia 

construir el seu nou estadi. Hi ha rumors que el Manchester City va boicotejar la 

instal·lació de l’FC a Newton Heath perquè estava massa a prop de l’Etihad Stadium. 

Finalment, l’FC va trobar un lloc a Moston en unes terres que eren propietat de la gent 

del barri. Al principi la idea no va agradar gens a un sector del veïnat, però actualment 

la situació ha canviat molt. L’FC United lloga les seves instal·lacions a altres clubs de la 

comunitat perquè puguin entrenar en els camps annexos, habilita el seu bar perquè s’hi 

puguin per fer obres de teatre i altres activitats. En els darrers anys, Moston ha estat un 

barri generalment poc finançat pel govern i ha estat subjecte de moltes retallades 

econòmiques. Això ha provocat que la zona hagi patit molt durant les últimes dècades. 

És per això que, jo que visc molt a prop de Moston, crec que l’arribada de l’FC ha sigut 

molt positiva per a la comunitat. Segur que hi ha gent del barri que no li agrada tenir l’FC 

al costat de casa, però per mi ha millorat molt el barri, per la seva manera de fer les 

coses i pel seu compromís amb la comunitat. Qualsevol altre club de futbol s’hauria 

instal·lat i final de la història, però l’FC s’ha compromès en tot moment en el 

desenvolupament econòmic de Moston i de la seva comunitat. De fet, ja va mostrar el 

seu esperit cooperatiu al barri de Bury quan jugava a Gigg Lane. Hi ha un respecte de 

l’FC pel barri de Moston i per l’esperit de la comunitat.  

 

Què ha de fer l’FC United per ser el club perfecte? 
 
És possible això? No ho sé. L’únic que puc dir és que els problemes de fa un parell 

d’anys em van fer dubtar molt sobre l’essència del club, perquè jo em pensava que l’FC 

ja era quasi perfecte, i de sobte te n’assabentes que estan duent a terme irregularitats 

com ho faria qualsevol altre club. Tota la filosofia de l’entitat es va veure amenaçada en 

aquell moment, ja que no s’estava complint amb el que es predicava. És per aquest 

motiu que no crec que hi hagi mai un club perfecte, però crec que sempre que es deixi 

als aficionats prendre les decisions sobre el full de ruta, s’estarà molt a prop d’aconseguir 

la perfecció com a institució. Mai hi haurà un club perfecte, perquè en algun moment o 

altre s’haurà de posar en una balança, per una banda guanyar, anar apujant divisions, 

anar pujant preus, anar canviant d’horaris i anar canviant l’estructura del club, i per l’altra 

mantenir l’ètica i la filosofia original de l’entitat. Això és extremadament complicat, així 
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que mai serà perfecte, mai complaurà a tothom. Per mi, l’FC està en ben equilibrat ara 

mateix, i especialment, si s’han solucionat els problemes de fa dues temporades, crec 

que ara estem en una situació molt positiva.   
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10.2 Entrevistes a membres de la secció esportiva 

Entrevista Tom Greaves 

Tom, què significa per tu l’FC United of Manchester? 
 
Ho és tot per mi, literalment. Vaig arribar fa cinc anys i és l’únic lloc on vull acabar la 

meva carrera futbolística. A més, òbviament, quan em van donar l’oportunitat d’entrenar 

l’equip, va ser una cosa fantàstica, una oportunitat que mai podria haver refusat. Estic 

gaudint del moment ara, estem bé, hem aconseguit bons resultats durant el període de 

les vacances de Nadal i jugar avant d’aquesta afició és impressionant. Jo no vull estar 

en cap altre lloc que no sigui aquest.  

 

Què té l’FC que no tinguin la resta d’equips de futbol? 
 
És tan sols la passió dels aficionats. Són absolutament espectaculars. Estan cada 

setmana al costat de l’equip, a casa i a fora. No paren de cantar durant els 90 minuts, 

és una sensació molt especial. Quan veig que canten cançons sobre mi i també sobre 

els companys... és simplement una motivació extra espectacular. Senzillament és un 

gran club.  

 

Per què es va fundar el club? 
 
Bàsicament era una resposta a com estava anant el futbol modern. Els preus de les 

entrades costaven molts diners, els clubs eren comprats per empresaris 

multimilionaris... Això és el que no els agradava als nostres aficionats, això és el que 

l’FC representa, aquest és l’esperit d’aquest club, i això és el perquè de la seva fundació. 

Nosaltres intentem fer les coses bé, intentem oferir futbol atractiu i assequible.  

 

Ara ets l’entrenador, intentes fer prevaldre la filosofia del club, o t’interessa més 
guanyar al preu que sigui? 
 
Òbviament tothom vol guanyar partits, però cada vegada que sortim a jugar és una fita 

pel club, és un èxit pels fans i pel que han aconseguit. Tretze anys són molts anys 

d’història ja. Hem jugat a altres estadis com els del Bury, Cruzon Ashton, i alguns altres, 

i ara jugar al nostre propi camp, a Broadhurst Park, és increïble. Estem intentant fer les 



FC United of Manchester: un gol al futbol modern  
 

 XXIV 

coses de la millor manera possible, la manera en com els fans volen que ho fem, però 

és obvi que nosaltres volem guanyar partits i portar el club tan lluny com puguem.  

 
Què creus que sent un fan de l’FC sobre el seu club? 
 
És literalment tot per a ells. Ells són els propietaris d’aquest club, ells poden votar en tot 

el que l’afecta, com per exemple el disseny de les nostres samarretes. El club és seu, 

així que per ells el sentiment és molt gran. És per això que cada setmana venen al camp 

i també als desplaçaments, sigui un divendres a les 22h del vespre o en qualsevol altre 

dia de la setmana. No paren de cantar. Avui per exemple, no ha estat el nostre millor 

partit, però al final, com has pogut veure, els jugadors ens hem apropat a donar la mà 

als aficionats, ens hem fet selfies i això és un atractiu que no trobes a enlloc més.  

 

Tom, com a jugador-entrenador i seguidor de l’FC United, quin dels dos camins 
escolliries: pujar divisions i posar en perill els valors del club, o seguir a sisena 
divisió i mantenir la seva filosofia? 
 
Estic compromès al 100% amb la filosofia de l’FC United, per tant jo ho tinc clar. 

Preferiria jugar tres divisions per sota de la que estem jugant ara, que no pas que arribés 

algú i comprés el club i esborrés tota la filosofia per la qual l’FC va ser fundat.  

 

Els aficionats de l’FC United continuen sent seguidors del Manchester United? 
 
Òbviament va començar d’aquesta manera, però a mesura que van passant els anys, 

veus cada vegada més seguidors del nostre club que són d’altres equips, no pas del 

Manchester United. Per exemple, jo sóc del Leeds United, al vestidor hi ha jugadors del 

Manchester City, del Liverpool... Cada vegada tenim més aficionats que són seguidors 

de diferents clubs d’Anglaterra, però venen i es fan de l’FC simplement pel que 

simbolitza el nostre club. Es comprometen i això és el que fa l’FC United tan especial, 

que uneix a la gent.  

 

Tom, l’any passat el club va tenir una crisi institucional. Podries detallar quines 
van ser les causes? 
 
Si et sóc honest, la veritat és que jo sempre he estat concentrat en el futbol i no he 

aprofundit en el tema dels problemes de l’any passat. Jo la temporada passada només 

era jugador. Òbviament la junta directiva ha canviat, l’entrenador ha canviat. Hi ha hagut 

molts canvis en el club durant els últims mesos, però jo sincerament m’he concentrat 
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més en fer la meva feina i en jugar a futbol que no pas en el que passava a fora del 

vestuari.  

 

Com se sent Tom Greaves sabent que és una llegenda de l’FC United? 
 
És molt estrany, és una mica surrealista. Quan vaig arribar a aquest club no m’ho hauria 

imaginat mai, la veritat. Veure pancartes amb la teva fotografia, escoltar cançons sobre 

tu... Per mi, sincerament, és increïble. Des que era jove ja sabia que no seria un jugador 

de futbol professional, així que vaig intentar treure el màxim rendiment del futbol que 

tenia dins. Per sort vaig conèixer l’FC després de jugar contra ells amb diferents clubs, 

i de veritat que l’he estimat molt des de llavors. 
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Entrevista Luke Podmore 

Què significa l’FC United of Manchester per a tu, Luke? 
 
L’FC United ha estat una gran part de la meva vida. El pare de la meva parella és un 

dels fundadors, així que he vist l’FC des del seu començament, des del 2005. La 

filosofia, la manera en com el club és gestionat, és molt inspiradora per a mi i sempre 

he volgut ser part d’aquest club. Ara ho sóc, sóc una gran part del club com a entrenador 

de l’equip femení, i estic molt feliç de difondre aquest missatge que dóna l’FC United 

arreu del món del futbol. Estic molt content de poder demostrar la nostra passió, el nostre 

desig en tots els camps de futbol i bàsicament ensenyar quin és el nostre ADN com a 

entitat. Crec que hem crescut molt des de fa un parell d’anys per arribar on som ara, a 

través de Twitter, xarxes socials... Crec que fem les coses d’una manera especial, 

diferent de com les fan la resta de clubs. És espectacular formar part d’aquesta entitat.  

 

La teva etapa a l’FC United ha tingut dos capítols. Com definiries la teva trajectòria 
al club? 
 
Quan es va formar el primer equip femení de l’FC United, el 2012, jo vaig ser part 

d’aquella temporada, bé, vaig arribar a mitja temporada com a entrenador. Aleshores, 

el 2013 em vaig convertir en el segon entrenador de l’equip. Vaig completar la 

temporada 2013-2014 i llavors vaig marxar durant un parell d’anys per continuar la meva 

carrera com a futbolista i per seguir formant-me com a tècnic. Vaig agafar molta 

experiència. A l’estiu del 2017 va tornar a aparèixer l’opció d’entrenar l’equip femení de 

l’FC United i no m’ho vaig pensar dues vegades. Des de llavors em sento com a casa, 

és el club on vull estar durant molts i molts anys, així que tot el camí fins a tornar aquí 

ha estat molt enriquidor i ara estic molt content. 

 
Quan dius que l’FC és el club on voldràs estar durant molts anys, té alguna cosa 
a veure la seva filosofia i la seva manera d’entendre els valors del futbol? 
 
Totalment. Aquest és el club on sempre he volgut estar. De fet, quan vaig haver de 

marxar el 2012 per agafar experiència, va ser un moment molt trist per mi, però des del 

moment en què vaig marxar, sempre havia pensat que m’agradaria molt tornar a l’FC 

United, perquè és on vull estar. La manera democràtica en què el club és gestionat, la 

forma en com es fan les coses, i els aficionats, mai havia vist uns aficionats tan 

espectaculars com els de l’FC. Tothom és molt agradable i mostra sempre el seu suport. 
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Per tot això havia de tornar, no m’agradaria estar a cap altre lloc que no sigui aquí a 

l’FC.  

 

Ets aficionat del Manchester United? 
 
No sóc un aficionat del Manchester United. Jo sóc de l’FC United of Manchester. 

M’agrada molt la idea a partir de la qual es va crear el club i la manera en com es 

gestiona el club. M’encanta la idea que els fans siguin els qui gestionin el club. Tots 

sabem que el Manchester United i el City són propietat de multimilionaris i que els 

negocis s’interposen en el futbol, però l’FC United és fidel al futbol. El club es tracta de 

futbol, de passió i dels fans. No em molesta gens la connexió de molts socis amb el 

Manchester United, ells han patit molt amb la compra dels Glazer i han deixat de gaudir 

del futbol fins que van decidir tornar a fer-ho amb l’FC, així que si puc tornar a fer-los 

gaudir amb el meu equip, jo estaré molt content. Al cap i a la fi, es tracta que la gent 

gaudeixi amb el futbol i que es retrobin amb l’essència d’aquest esport. L’FC simbolitza 

tot això, així que no puc ser d’un altre equip que no sigui aquest.  

 

Com et sents sabent que gent de Catalunya, de Corea i de molts altres països 
arreu del món estan seguint l’FC United? 
 
Si t’haig de ser sincer, és una bogeria. Crec que és espectacular, i això és el que fa ser 

l’FC United el club que és actualment. Fans d’arreu del món que veuen el que l’FC està 

intentant construir aquí. Som únics. Hem construït el nostre propi estadi, anem a molts 

llocs. Ens motiva molt per seguir endavant tenir el suport de tanta gent a escala 

internacional. Per exemple, a mi em patrocina l’”FC United Catalan Branch” (Penya 

catalana de l’FC United), i això em dóna forces per seguir fent més coses, per seguir 

endavant, i davant de tot això, només puc donar les gràcies.  

 

Quins han estat els moments més complicats en la trajectòria institucional de l’FC 
United?  

 
Jo crec que el més complicat ha estat fer veure a la gent que l’FC arribava per quedar-

se, i òbviament després hi ha la qüestió del nostre estadi. Haver de fer relacions amb la 

comunitat de Moston per poder construir Broadhurst Park i per demostrar que el club es 

volia comprometre 100% amb el barri, els seus comerços, la seva gent... això va ser 

complicat perquè al principi algun sector dels veïns de Moston no ens acceptava, però 

crec que ara estem en un bon moment amb el barri. Hem demostrat que estem molt 
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compromesos amb la comunitat, però encara ens queda un camí molt llarg. Només 

tenim 13 anys d’existència i hem fet molt de camí amb molt poc temps, crec que les 

coses només poden anar a millor, espero que les coses que jo pugui fer per l’equip 

femení també vagin a millor. Esperem seguir col·laborant amb les escoles del barri, crear 

una acadèmia futbolística del club, i en general, seguir creant un camí perquè l’FC vagi 

progressant correctament.  

 

Luke, quin dels dos camins escolliries: pujar divisions i posar en perill els valors 
del club, o seguir a sisena divisió i mantenir la seva filosofia? 
 
Òbviament triaria el segon camí sense cap mena de dubtes. El segon camí és l’essència 

de l’FC United. Es tracta de principis, dels ideals sobre els quals està construït el club. 

Crec que si gestiones la segona opció correctament, i continues amb la filosofia correcta, 

aniràs pujant de divisions i progressant, de manera que t’aniràs acostant a la primera 

opció que abans comentaves. És per això que jo trio sense dubtar-ho la segona opció, 

perquè representa l’FC United, i si perdem aquesta idea, ja no seríem el club que ara 

som. No obstant això, crec que si som capaços de tenir èxit en la lluita per mantenir la 

nostra filosofia i els nostres valors, progressarem naturalment i tindrem més fans, millor 

equip i tindrem opcions d’entrar a la lliga professional. Seria d’il·lús dir que l’ambició de 

l’FC United no és entrar a la lliga professional, al cap i a la fi som un club i volem guanyar. 

Tanmateix, l’objectiu ha de ser aconseguir entrar a la lliga professional sense perdre ni 

els valors ni la filosofia que ens ha portat fins aquí. 

 

Creus que l’equip pot arribar a entrar a la lliga professional? 
 
Absolutament, sí. Ho hem de creure, hem de creure que és possible. El club ha passat 

uns anys complicats, i segurament encara quedin moments difícils en el futur, però crec 

que una vegada estabilitzat s’enlairarà, i a partir d’aquest moment es tracta d’anar 

progressant i anar-nos engrandint.  

 

Des que el club va néixer el 2005, ha jugat en 7 camps diferents com a local. Ara 
que ja disposeu del vostre propi estadi, què significa per l’entitat poder gaudir de 
Broadhurst Park? 
 
Des de la perspectiva de l’equip femení, nosaltres acostumàvem a jugar a diversos 

camps diferents, i òbviament, tenir un camp que finalment sigui casa teva, jo crec que 

és el que tot club de futbol desitja. Crec que hi ha molts clubs de futbol que s’emmirallen 
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en nosaltres per seguir les mateixes passes i construir un estadi, i fins i tot equips que 

ja en tenen un i que ens admiren per haver-ho pogut fer amb tanta rapidesa. Crec que 

la construcció de Broadhurst Park ha estat una gran fita dins del nostre club. Et dóna la 

possibilitat de generar els teus propis ingressos i de no dependre de les restriccions de 

ningú per poder progressar com a institució. És teu i pots fer el que vulguis. Nosaltres, 

per exemple, venem simbòlicament les rajoles de l’estadi als aficionats, i així ells poden 

posar el seu nom en una de les rajoles del camp. He presenciat partits de l’equip masculí 

de nit sota els focus de l’estadi i és realment espectacular. Tant de bo puguem 

experimentar això amb l’equip femení en un futur pròxim.  

 

Creus que els aficionats de l’FC estan compromesos amb els valors i la filosofia 
del club? 
 
Jo crec que sí. Bé, m’agradaria pensar que sí, clar. Els fans vénen a veure l’equip cada 

cap de setmana, animen l’equip, el club, canten, criden i donen suport a tots els 

jugadors. Crec que ens farem encara més grans i millors a mesura que les noves 

generacions vagin comprometent-se amb el club, a mesura que el compromís amb el 

barri de Moston vagi creixent. Amb sort, les noves generacions del barri, i també de fora 

del barri, aniran al camp cada setmana i animaran l’equip durant la resta de les seves 

vides, perquè el club estarà aquí ja per sempre. Espero que els apassioni anar a veure 

l’FC, l’equip del seu barri, i que segueixin gaudint com ho fem nosaltres del futbol els 

dissabtes a la tarda. 

 

Veus l’FC com el tercer equip de la ciutat darrere de City i United? 
 
Jo crec que sí, que s’ha de veure l’FC com el tercer equip de la ciutat. Evidentment els 

nivells entre nosaltres i el City o el United són totalment diferents, però no sabem a quin 

nivell estarem en 60 o 70 anys. Qui sap? L’FC és un gran club, té molts seguidors i li 

hem de donar molta importància, així que sí, és el tercer club de Manchester.  

 
Si els Glazer deixessin el Manchester United i el club es convertís en una entitat 
gestionada i dirigida pels socis, creus que els cofundadors i aficionats de l’FC 
desfarien el camí i tornarien al United?  
 
Crec que seria complicat per molts fans de l’FC tornar al Manchester United, perquè 

aquí senten que són coherents amb els seus valors i que el club també ho és amb la 

seva filosofia i la seva cultura d’accionariat popular. Crec que la majoria dels socis i 
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seguidors de l’FC estan aquí per quedar-se. Penso que hauria de passar una catàstrofe 

perquè tornessin al Manchester United.  

 

Quin és el camí que ha de seguir l’FC United per seguir progressant en un futur? 
 
Crec que l’FC ha de seguir tocant de peus a terra. Pel que fa a l’equip masculí, penso 

que aquest any ha de lluitar per mantenir la categoria, ha de lluitar per incrementar la 

massa social, lluitar per incrementar la importància de la marca del club i, en 5 o 6 anys, 

et diria que intentar pujar fins a la lliga professional. Pel que fa a l’equip femení, et diria 

que seguir mostrant la nostra progressió, intentar pujar aquest any, ja que estem liderant 

la classificació, i mostrar a la gent que ens estem movent cap endavant. D’aquesta 

manera aconseguírem més fans. Crec que d’aquí a 5 o 10 anys, el club començarà a 

créixer de forma molt important i segur que veurem com passa alguna cosa especial.  

 

I pel que fa al futur de l’equip femení, estàs veient una progressió pel que fa al 
seguiment que en fan els aficionats?  
 
Absolutament. Aquest any hem tingut la mitjana més alta d’aficionats de tota la nostra 

història. Quan vam jugar a Broadhurst Park, fa un parell de setmanes, vam tenir el nostre 

rècord de 185 persones que ens van venir a veure. Es tracta d’anar construint i 

construint, i esperem que si aquest any tenim els èxits esportius que creiem que tindrem, 

això ens ajudi molt, i no parlo només de l’equip femení, sinó també dels èxits de l’equip 

masculí. Som un club, el mateix club, volem assegurar-nos que creixem tots junts.   
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10.3 Entrevistes a socis cofundadors 

Entrevista Vinny Thompson i Robert Carlin 

Què significa per a vosaltres l’FC United of Manchester? 
 
Vinny: Ho és tot. Jo donava suport al Manchester United i encara ho segueixo fent, però 

ja no pago els diners que demanen els Galzer. Aquest és el meu United (FC), jo sóc 

propietari d’aquest United, per tant l’FC significa molt dins del meu cor.  

 

Els seguidors de l’FC United of Manchester continuen donant suport al 
Manchester United? 
 
Vinny: Sí, no de manera monetària, però sí d’esperit. 

 

Robert, he vingut amb bus fins a Broadhurst Park, i a la parada un home m’ha dit 
que els aficionats de l’FC són els hooligans del Manchester United. És veritat?  
 
Robert: Això no és veritat, el que t’ha dit això serà, segurament, un aficionat d’un dels 

nostres equips rivals. Ells tenen una faula que ells mateixos s’han creat sobre nosaltres, 

a ells no els agrada la idea que fans del Manchester United com nosaltres marxessin 

per crear un altre equip de futbol. Ells intenten demostrar que nosaltres vam ser forçats 

a deixar el Manchester United perquè érem hooligans. Ells diuen que nosaltres no anem 

als partits del Manchester United perquè tenim antecedents penals que ens impedeixen 

entrar a Old Trafford. Els aficionats de l’FC United no tenen antecedents penals. Això és 

una faula que els fans d’altres equips rivals s’han inventat perquè ells estan gelosos. Jo 

crec que ells estan gelosos perquè ells han perdut el control dels seus equips de futbol, 

igual que molts aficionats del Manchester United, que també ens han dit coses similars. 

Tu mateix pots veure que aquest club està creat a partir de l’amor i del compromís amb 

la comunitat i amb els nostres amics mancunians i aficionats de tot el món. L’FC no està 

creat per hooligans, sinó per gent que ens preocupem pel futbol i per la imatge del futbol. 

 

Com és el procés des que es té la idea de fundar un nou club fins que s’acaba 
portant a la realitat? 
 
Vinny: Va començar amb gent que estava desencantada amb el futbol modern. Quan 

parlàvem amb la gent sobre aquesta sensació, estàvem d’acord en el fet que tu pots 
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tenir 3 o 4 parelles, però només tens un equip de futbol. Podríem deixar el millor club 

del món, que havíem seguit durant tota la nostra vida, i tornar a començar amb un de 

nou? Això era una gran pregunta. Vam començar a la desena divisió, això és molt avall. 

En aquell moment, i de cop i volta, nosaltres havíem de tenir coneixements sobre 

administració, sobre legalitat, sobre les regles de gestionar el teu propi equip de futbol, 

sobre impostos... moltes coses que com a aficionat del futbol no les saps. Ara, després 

de 10 anys, hem aconseguit construir aquest gran estadi. Això és un testament a la 

resistència i a la resiliència mancunian, és la prova final que nosaltres ho podíem 

aconseguir i ho hem aconseguit. 

 

Quines dificultats heu trobat durant tot aquest procés? 
 
Vinny: Va ser fàcil fundar el club perquè hi havia molta gent compromesa que va 

contribuir amb donacions econòmiques. Per sobre d’això, nosaltres vam haver 

d’esbrinar com fer les coses de la manera correcta, i per fer això vam haver d’aprendre 

com els clubs es comprometien amb les seves comunitats, però en comptes de mirar-

ho des d’aquesta perspectiva, el que vam fer va ser estudiar de quina manera els clubs 

no es comprometien amb les seves comunitats, i llavors nosaltres faríem el contrari. I 

això és el que vam fer fins a arribar on som ara. Som un club de i per la comunitat, un 

club sense ànim de lucre. 

 

Robert, amb el pas del temps, com podeu evitar convertir-vos en un club com el 
Manchester United o com el City? 
 
Robert: Aquest club de futbol és propietat dels aficionats, així que ells decideixen el 

futur del club, ells decideixen que passarà la setmana que ve i també el que passarà 

l’any que ve. El Vinny i jo no podem evitar que la gent voti perquè aquest és el sistema 

sobre el qual el club va ser fundat. Aquest és el nostre club i aquestes són les nostres 

normes. Si algú a una assemblea proposa alguna cosa diferent que pugui ser inclosa 

als nostres estatuts, nosaltres podem votar sobre això, per tant nosaltres no podem 

evitar que el club canviï, i amb sort el club canviarà per tal de poder funcionar en el futur, 

però nosaltres no volem que el club perdi la seva ànima, la seva filosofia. El club haurà 

de canviar en el futur sobretot si anem pujant divisions, però nosaltres no perdrem mai 

l’esperit del club i el fet que siguem un club comunitari per la nostra comunitat, una 

institució on les altres comunitats i els altres clubs siguin sempre benvinguts. Nosaltres 

pensem que mai perdrem això, però el que tenim clar és que mai ningú, mai a la vida, 

ningú podrà comprar el nostre club, perquè això voldria dir que hauria de comprar totes 
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i cadascuna de les nostres ànimes. Nosaltres no estem a la borsa, per tant ningú ens 

pot forçar a fer res que no vulguem fer. Nosaltres no som un objecte financer que algú 

pugui comprar. És impossible que algú vingui i compri aquest club, així que ningú pot 

venir aquí i destruir l’FC United of Manchester.   

 

Vinny, creus que tota la massa social de l’FC United of Manchester està 
compromesa amb la filosofia i l’ethos del club?  
 
Vinny: No. Inicialment sí, però d’això ja fa 13 anys. El futbol amateur no és per tothom i 

hi ha molta gent que ha abandonat el projecte de l’FC, molts d’altres s’han unit 

recentment. Alguns aficionats, ara per ara, acceptarien vendre la samarreta de l’FC i 

tenir un patrocinador, però de moment el 96% de la massa social estic segur que dirien 

que no. Així que les coses canvien i podrien canviar en el futur, però el màxim que 

podem fer és intentar mantenir-nos fidels amb els nostres valors i amb la nostra ànima. 

Sempre que la majoria segueixi mantenint-se fidel al que creu anirem bé. 

 

Parlem de Broadhurst Park. Com va ser tot el procés, i com la comunitat de 
Moston va reaccionar a la construcció de l’estadi? 
 
Vinny: Al principi hi va haver alguna oposició a què l’estadi fos construït, i això és 

raonable, perquè no deixa de ser una nova estructura que està a prop de casa teva. 

Però això només va ser un petit sector del barri de Moston. Aquest petit sector va portar 

la construcció de l’estadi a judici uns quants cops, però tots els vam acabar guanyant 

nosaltres. Després d’això, la nostra missió era fer-los entendre que nosaltres volíem 

treballar amb i per la comunitat de Moston, així que ara estem treballant amb la 

comunitat mitjançant moltes iniciatives diverses. L’estadi, com pots veure, és un estadi 

espectacular. 

 
Algun comentari al respecte, Robert? 
 
Robert: Tal com ha comentat en Vinny, hi ha va haver molta animadversió a la 

construcció del camp, però només d’un sector molt reduït. No obstant això, el Vinny es 

va comprometre molt amb la comunitat i amb els voluntaris, i això els va fer canviar la 

visió a aquells que abans eren més escèptics. De fet, moltes de les persones més 

detractores al principi de l’FC United, han començat a convertir-se en aquests darrers 

anys en voluntaris del club. Molta gent s’ha adonat que l’FC United vol fer un bé a la 

comunitat i que l’estadi és un lloc per gaudir. Per exemple, aquí a Moston hi ha un club 
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de futbol de joves jugadors i jugadores anomenat “Moston Juniors”. Aquests nens i 

nenes abans no tenien les instal·lacions adequades per canviar-se en els dies de pluja 

i de fred, i ara utilitzen les instal·lacions de l’FC per canviar-se. A més, els pares i mares 

els poden esperar al pàrquing o al bar... Aquest és un dels exemples de com el club 

pretén col·laborar amb el barri i la seva gent. La veritat és que el Vinny ha tingut un 

paper importantíssim a l’hora de canviar la idea de refús que molta gent tenia al principi 

sobre l’FC. La seva honestedat ha fet que molta gent l’hagi cregut en la seva paraula i 

que ara s’hagin unit al club i s’hagin convertit en voluntaris de l’FC. Fins i tot aficionats 

del Manchester City. De fet, ara mateix tenim un 8% dels aficionats de l’FC que són 

seguidors del City. 

 

Vinny: En un principi teníem gairebé un 100% dels aficionats de l’FC que eren seguidors 

del Manchester United, i ara per exemple tenim fans de molts altres equips, i no s’han 

convertit en aficionats perquè prèviament seguissin el Manchester United, sinó perquè 

els va seduir la idea de l’FC. Tenim afeccionats d’arreu del món: Eslovàquia, Alemanya, 

Corea, Xina, Estats Units... Per exemple, quan estàvem en ple procés de construcció 

de l’estadi, un granger de Texas ens va trucar i ens va dir que volia col·laborar 

econòmicament amb la construcció del camp. Va fer una donació de molts i molts diners, 

i li vam dir que, encara que posés molts diners, tindria un vot com la resta de 

copropietaris. Ell ens va dir que no estava interessat en el futbol, sinó que només ens 

donava els diners perquè estava molt interessat amb el moviment que nosaltres 

estàvem intentant construir aquí.  

 

Creus que aneu pel bon camí per seguir seduint a la gent i per seguir amb aquesta 
revolució? 
 
Vinny: Sí, nosaltres ara tenim uns deutes que podem gestionar còmodament. Sempre 

que seguim mantenint el somni viu, un somni que no té res a veure amb els diners, sinó 

que té a veure amb seguir sent un club sense ànim de lucre, el nostre destí seguirà viu. 

Hi ha molts clubs en què els diners que generen van a parar directament a particulars i 

a multimilionaris que, o els blanquegen, o fan negocis pel seu compte. Nosaltres som 

clars en aquest aspecte. Els diners que els socis i aficionats posen de manera 

desinteressada dins del club serveixen per mantenir el somni viu. Res més. El lucre no 

és una cosa dolenta. És el que fas amb aquests diners. Si aquests diners van a la 

comunitat, llavors està bé. Per exemple, nosaltres comptem amb la col·laboració d’un 

jove expresidiari que a la presó va aprendre a fer de xef. Quan buscava feina a altres 

llocs i li preguntaven on havia après a fer l’ofici, ell deia que a la presó, i aleshores tothom 
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li girava l’esquena. Ell va començar un petit negoci de rebosteria aquí a Moston i ara 

nosaltres li comprem uns pastissos que estan molt bons. Tothom es mereix una segona 

oportunitat i nosaltres l’estem ajudant a tenir èxit. No ens preocupem només per l’èxit 

de l’FC, sinó per l’èxit de totes les persones involucrades.  

 

És sostenible aquest model de club en què el que preval és no tenir ànim de lucre? 
 
Vinny: És sostenible en el nivell on estem, en el qual podem seguir endavant. Després, 

si entrem a la lliga professional (quarta divisió) la cosa ja es complicaria. El que passa 

és que quan entres a la lliga professional tots els jugadors ja són professionals i això 

costa molts diners. A més, hi ha un preu mínim d’estructura de club quan entres a quarta 

divisió. Nosaltres volem ser un dels clubs més assequibles i barats del país. Nosaltres 

som un club de futbol accessible i barat per als socis i aficionats. Aquí els joves no són 

exclosos ni per la raça, ni pel color de la pell, ni per la seva condició sexual, i això és 

futbol assequible per a la gent. Però quan entres a la lliga professional, la Federació 

Anglesa de Futbol et modifica els preus i el valor econòmic de l’estructura del club. Així 

que si no estiguéssim d’acord amb aquests canvis, una enorme declaració d’intencions 

seria dir que hem pujat de categoria, però que rebutgem la promoció perquè no volem 

estar limitats per aquesta imposició econòmica de la Federació. Això seria una enorme 

declaració d’intencions. Per mi seria com guanyar la Copa del Món. 

 

Robert, quin dels dos camins escolliries: pujar divisions i posar en perill els valors 
del club, o seguir a sisena divisió i mantenir la seva filosofia? 
 
Robert: L’FC va ser fundat per a la comunitat. Per gent com jo amb 3 fills i altres famílies. 

Nosaltres no podíem permetre’ns anar a veure el Manchester United, i és per això que 

mai deixarem que l’FC es converteixi en un monstre gegant controlat des de l’estranger, 

com ho és el Manchester United. L’FC sempre serà gestionat pels fans, i com diu el 

Vinny, si ascendim dues divisions i entrem a la lliga professional, i això vol dir que ens 

forcen a incrementar els preus, l’FC dirà que no. Mantindrem els preus de les entrades, 

que ara estan a 10 lliures, i com ja saps, tenim uns tipus d’abonaments de temporada 

en què els aficionats paguen el que es poden permetre, així que sempre tindrem aquests 

valors. Si la Federació, en el cas que ascendim a la lliga professional, ens diu que no 

podem cobrar 10 lliures per les entrades, estic completament d’acord amb el Vinny. 

Diríem que d’acord, però que nosaltres no acceptem l’ascens. I si ens diuen que si fem 

això ens faran fora del panorama futbolístic, nosaltres acceptaríem i tornaríem a l’última 

divisió des d’on vam començar el 2005. Nosaltres mai acceptarem que la Federació ens 
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forci a cobrar quantitats que la gent no es pugui permetre, perquè si no, per exemple, 

un home com jo amb 3 fills no s’ho podria permetre. Perquè jo ara pago 16 lliures (18 

euros) per entrar jo i els meus tres fills a l’estadi, però si pugem de divisions, potser en 

serien 50. Com un home de classe treballadora pot permetre gastar-se 50 lliures (56 

euros) a la setmana? I aquesta és la raó per la qual el Vinny, jo i gairebé tots els 

aficionats de l’FC estarien molt contents de renunciar a la dictadura de la Federació, que 

pretén establir quins han de ser els preus i com hem de gestionar un club com el nostre 

que, no ho oblidem, és de la comunitat i és gestionat per la mateixa comunitat. 

 

Què faríeu ara sense l’FC United? 
 
Vinny: És una bona pregunta. Jo no vull ser un d’aquells homes que passeja pels 

supermercats els dissabtes. Jo sóc un aficionat del futbol, jo vull veure futbol. Si no 

existís l’FC United, jo segurament veuria futbol amateur com el nostre, i segurament 

aniria per Europa a veure equips de futbol que encara creuen en l’accionariat popular. 

Per exemple, a Alemanya hi ha la norma del “50+1”, i això vol dir que cada club ha 

d’estar controlat, com a mínim amb un 51%, pels aficionats. Aquest és un gran model. 

Així que sí, segurament faria això.  

 

Quin és el camí que vol seguir l’FC en el futur en la faceta institucional? Quins són 
els vostres objectius? 
 
Vinny: Jo l’únic que vull és seguir connectant amb les comunitats, la comunitat de 

persones sense sostre, els veterans de més de 50 anys, les persones amb demència, 

els nens amb autisme, la comunitat homosexual. M’és igual si em segueixo allunyant 

del futbol modern. El futbol modern està ple de misogínia, ple de sexisme... I som 

nosaltres els que hem de seguir trencant barreres. No necessitem trencar rècords, 

només necessitem trencar barreres.  

 

Robert: M’encantaria veure en un futur el nostre estadi ple de gom a gom cada setmana. 

La gent portant les seves famílies, passant-s’ho bé i creant moments de felicitat. Jo crec 

que creixerem i ens farem més grans, i crec que, com el Vinny diu, com més fans 

tinguem, més gent compartirà la nostra filosofia i els nostres valors. Com més gent vingui 

a l’estadi, també més gent estarà inspirada per l’esperit de la comunitat i estaran 

compromesos amb el barri i la gent del veïnat. I també pel que fa als nens i nenes. Com 

més vinguin a l’estadi i més vegin l’ambient, més joves seguiran l’esperit de l’FC, un 

esperit de col·laboració amb la comunitat. I això és el que importa. No és el club de 
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futbol. És el que el club de futbol fa per a la comunitat, i això és el que fa que la gent 

s’enamori del club. Per nosaltres, que un nen li pregunti a un pare perquè porta una 

jaqueta a Broadhurst Park, i que el pare li digui que és per donar-la a les persones sense 

sostre del barri, això és el més important. És per aquesta sensació que posem en marxa 

les iniciatives que posem en marxa.  
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