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Entrevista
Jaume Redon, menció especial a la Nit de l’Esport
pels seus més de cinquanta anys de dedicació al
bàsquet en el Centre Catòlic

“El que hi he fet,
veig que m’ha
estat reconegut”
Enric Gil

Jaume Redon Martínez, als seus 79
anys, n’ha passat bona part relacionat amb el bàsquet i vinculat al
Centre Catòlic, on ha estat des de
jugador fins a entrenador, directiu,
delegat i el que ha fet falta. La seva
dedicació ha merescut una menció
especial a l’última Nit de l’Esport.
- Descrigui’ns aquest mig segle
de vinculació al Catòlic...
- Vaig començar com a jugador, uns
vuit o deu anys. Després he fet diverses etapes, fins i tot he fet d’entrenador d’un equip de noies que
hi va haver, i d’un equip d’empresa
amb jugadors del Catòlic que va
quedar campió d’Espanya d’empreses l’any 1976, a Terol. També he fet
d’entrenador d’equips més inferiors,
i també he estat directiu, delegat de
camp, delegat d’equip... potser com

a delegat he estat més anys, i encara segueixo exercint.
- A vostè sempre el podem trobar
al Centre Catòlic!
- Sí, sí, i des que em vaig jubilar, totes les tardes em trobarà aquí. És
que no sé on anar, i aquí trobes els
amics de sempre, i es parla de bàsquet, que és la meva afició. Fins i tot
quan fan els entrenaments jo hi vaig
i ajudo en el que puc, trec els balons, preparo aigua pels jugadors...
- En mig segle l’esport del bàsquet ha canviat força, oi?
- Ui, i tant! Jo recordo que aquest
camp era de terra i descobert. I recordo que anava a les cotxeres dels
autobusos Oliveras a buscar carbur
per marcar les línies de la pista. Ara
és pintura, i dura tota la temporada. I el joc ha evolucionat molt, les
regles han canviat, s’exigeix més...

Jaume Redon just davant de la porta del Centre Catòlic que ha creuat durant tants anys

perquè quan jo entrenava, de vegades només veníem quatre o cinc
i suspeníem l’entrenament. Ara no,
els jugadors no fallen. Abans es formava cada aldarull! I ara no, ara,
als jugadors els hi xiulen una falta
i poden dir alguna cosa però aquí
s’acaba. Abans no, i el Catòlic tenia
mala fama amb els àrbitres! (ara ja
no, eh!).
- I com ha canviat aquesta secció
del Catòlic en aquests anys?
- Ha canviat molt, hi ha molts més

equips que abans, ara hi ha catorze,
i també tenim nenes, que abans no
hi eren. Ens hem anat modernitzant
en el sentit d’entrenadors més competents, s’ha lluitat perquè la gent
sigui seriosa i compromesa, per
anar tirant en el tema econòmic...
- Aquesta dedicació cap a un club
com la seva, altruista i durant
molts anys, vostè creu que s’està
perdent avui dia a Catalunya?
- Suposo que deu haver-hi bastants
clubs com nosaltres, però també en

deuen haver, fins i tot de la mateixa
categoria nostra, que tenen el seu
gerent, el seu secretari tècnic, el
seu delegat de camp... tots cobrant
(per no anar tan lluny, el CB L’Hospitalet). Si tenen diners ho poden
fer. Nosaltres no, ho hem de fer de
forma totalment altruista.
- El reconeixement de la Nit de
l’Esport li va fer il·lusió, oi?
- Sí, perquè vaig veure que el que hi
he fet no ha estat en va, m’ha estat
reconegut. Em va emocionar. y

