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EL BAXI Manresa no pot amb
l'invicte Real Madrid (100-78)
La lluita dels bagencs no és suficient per inquietar el líder de l'ACB

El BAXI Manresa no ha tingut opcions a Madrid | P. Castillo

Pedro Martínez havia advertit a la prèvia que era molt difícil que el BAXI Manresa guanyés a la
pista del Real Madrid. Ben aviat s'ha vist que el pronòstic del tècnic seria encertat. Els jugadors
manresans s'han vist superats ja d'entrada per Sergi Llull i Walter Tavares. A més, Scott
Eatherton ha hagut de marxar ràpid a la banqueta amb dues faltes. Després, ha tornat a jugar i ha
protagonitzat un bon partit en atac. Els manresans s'han acostat diverses vegades al seu rival.
Mai sense inquietar-lo. El 60-53 a manca de tretze minuts ha estat l'últim cop que el BAXI
Manresa ha estat a una mínima distància. Però el tram final ha marcat una clara diferència entre uns
i altres.
Dani Pérez, Guillem Jou, Juan Pablo Vaulet, Seth Hinrichs i Scott Eatherton han format el cinc
inicial del BAXI Manresa. El Real Madrid ho ha fet amb Facundo Campazzo, Sergi Llull, Gabi
Deck, Antohny Randolph i Walter Tavares. La sortida ha estat dificultosa pel BAXI Manresa
incapaç d'aturar Tavares. El gegant de Cap Verd ha sumat sis punts de forma consecutiva i forçat
dues personals a Eatherton. Per moments, els manresans semblaven reaccionar. Bones accions
en atac, situaven el 8-6 al marcador. La reacció ha durat el què Llull ha trigat en entrar en escena.
El menorquí ha sumat nou punts sense que ningú el pogués parar. Pedro Martínez ha demanat
el seu primer temps mort i ho ha aprofitat per fer canvis. Makay Mason entrava per fer de base i
també sortia a pista Rafa Martínez. La voluntat del BAXI Manresa topava amb els 2,20 de
Tavares. Sima ha estat el jugador que més bé se'n sortia de cara a cistella. La diferència a la
pista seguia sent palpable. Però els bagencs havien estabilitzat les distàncies (25-18).
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Deividas Dulkys ha redebutat al començar el segon quart. Pablo Laso ha fet entrar Jayce Carrol.
L'escorta nord-americà ha pres el relleu anotador a Llull i Tavares. El BAXI Manresa no volia que
el partit es fracturés abans d'arribar a la mitja part. Els de Pedro Martínez aconseguien fer la
goma. Quan es posaven a sis o set punts el Real Madrid sumava dues bones accions que
augmentaven la distància fins als deu o dotze. Aquesta dinàmica s'ha mantingut força estona. Mason
tornava a fer de base. Malgrat patir en la direcció de l'equip també era capaç de sumar. Un triple
de l'ocasional base situava el seu equip a només cinc punts i obligava Laso a demanar temps
mort. Llull ha tancat la primera part des del tir lliure (47-40).
El Real Madrid ha aconseguit una nova màxima renda tornant dels vestidors. Un parcial de 7-0
obria un forat que podia ser el principi del final. Els locals hi posaven una duresa que Pedro
Martínez reclamava als seus jugadors. El BAXI Manresa ha trigat més de tres minuts a anotar. La
cistella d'Eatherton ha obert un nou horitzó. Si bé, els locals han aconseguit augmentar la seva
renda fins els divuit punts el llançament triple s'ha aliat amb l'equip bagenc. Desencertat fins
llavors, el BAXI Manresa n'ha sumat tres de seguits. El darrer, obra de Rafa Martínez, posava un
esperançador 60-53 quan encara quedaven tretze minuts de joc. Novament, el Real Madrid feia
una nova estirada per posar el partit molt de la seva banda (73-58, minut 30).
El darrer quart ha estat ha un tràmit. El BAXI Manresa mostrava signes d'arribar pitjor físicament al
tram final. Campazzo vivia els que podien ser els darrers minuts al Real Madrid i volia deixar una
bona imatge. L'argentí, punt a punt, es convertia amb el màxim anotador del partit i posava cada
cop més distància entre els dos equips. Als manresans, a més, ja els costava molt. Pedro
Martínez demanava un altre temps mort quan el seu equip era 23 punts a sota (87-64, minut 35).
Aquests minuts ja no estan encaminats a buscar una heroica remuntada sinó en evitar el
relaxament dels jugadors. Amb tot decidit, Laso canviava Campazzo i aquest era felicitat pels
seus companys. El BAXI Manresa intentava que la derrota no fos molt engruixida. Al final, 10078. Toca recuperar efectius per enfrontar-se al Joventut el 12 de desembre.
Incidències: Óscar Perea, Jorge Martínez i Joaquín García González han estat els àrbitres del partit.
Guillem Jou ha reaparegut després de dos partits de baixa. Al Real Madrid, Facundo Campazzo
pot haver jugat els seus darrers minuts abans de marxar a l'NBA.
- Estadístiques del partit (https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101342)
- Resultats i classificació https://www.acb.com/resultados-clasificacion/ver)
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