
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E N N I S  

 
NAIXEMENT 

El tennis té els seus orígens en el antic joc grec del "handball" abans 
de l’era cristiana. 
Ja es jugava al segle XIV a França i fou precisament allí on es va 
construir la primera raqueta feta amb un pergamí d’aspecte rústic i 
ovalat amb un mànec pesat. També van idear una pilota més resistent 
que l’anterior. Vist la gran acceptació de la raqueta, aquesta, s’anà 
millorant fins a aconseguir-ne una més lleugera, més rodona i amb el 
mànec més llarg. 
Encara com a joc per a les classes i no per a les masses, l’esport es va 
anar estenent per Anglaterra i a inicis del segle XVIII, la corda del 
terreny de joc es va substituir per una xarxa i el vell pergamí de la 
raqueta es va canviar per cordes fetes de budells. 

La senyoreta Mary Outerbridge el va introduir 
a Estats Units el 1876; però no la volien deixar 
passar per la duana de New York perquè els 
inspectors desconeixien l’equipatge ‘estrany’ 
que duia: xarxes, pilotes i raquetes. 
Inicialment, els jugadors anomenaren l’esport 
"tennis on the lawn", després s’anomenà "lawn 
tennis" i finalment,: "tennis". 
Aquesta paraula sembla ser la pronunciació 
anglesa de la veu  francesa "tennez", que era 
l’exclamació que feien els jugadors francesos 
en tirar la pilota a l’adversari. 
El tennis tal i com el coneixem, va néixer en 

realitat als camps de joc del All England Lawn Tennis and Croquet 
Club, que estava a Wimbledon. Allí el tennis va anar superant al 
croquet. 
Actualment és un dels esports més populars del món. 

Antigament, el guanyador del torneig que hi tenia lloc era considerat 
campió mundial. El primer campionat sobre gespa fou a Wimbledon i el 
seu guanyador va ser Spencer Gore el 1877. 
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DONES PER A LA HISTÒRIA 
Són moltes les dones que van omplir de gloria les pàgines del tennis. 
El primer torneig de dones es va jugar el 1879 a Dublín i el va obtenir 
Mary Langrishe. 
L’any 1883, participaren per primer cop a Wimbledon i el torneig el 
guanyà Maud Watson. Uns anys després, al 1887, Ellen Hansell guanyà 
el primer torneig femení dels Estats Units, a Philadelphia. 
El públic de Philadelphia s’escandalitzà quan Hazel Hotchkiss, al 1909, 
guanyà el títol amb un vestit de màniga curta.  Temps després, la 
mateixa tennista, guanyaria 45 títols al seu país. 

Suzanne Lenglen va començar a jugar el 1920; 
va obtenir 5 anys consecutius el torneig de 
Wimbledon i li donà a França, el seu país, 
l’orgull d’ésser considerada una de les màximes 
figures de la historia del tennis. 
Maureen Connolly, el 1951, amb 16 anys, va 
ser la camiona més jove dels Estats Units i el 
1953, la primera dóna que va obtenir el Grand 
Slam.  
Ja el 1963, es va començar a disputar la 
Federation Cup, competència similar a la Copa 
Davis, però exclusivament per a dones. Estats 
Units, superà a Austràlia per 2 a 1. 

A mitjans de la dècada dels 60, una argentina, Norma Baylon, va ser 
considerada entre les 6 millors jugadores del món per la premsa 
especialitzada; i als '90, Gabriela Sabatini, la millor jugadora argentina 
de tots els temps. 
Una altra femenina: Chris Evert va obtenir el rècord de triomfs 
consecutius al 1974 amb 56 partits. Al 1984, Martina Navratilova va 
aconseguir 74 victòries consecutives; i al 1994, es retirava amb un 
rècord inigualable de 168 títols en single, 9 d’ells a Wimbledon, i 54 
títols de Grand Slam incloent singles i dobles. Martina va ser Número 1 
del Món durant 331 setmanes. Molts pocs anys després, Steffi Graf, va 
batre aquest darrer rècord fins el moment no igualat de 377 setmanes 
en el 1er. lloc mundial. 
 

 

 

 
LOVE - 15 - 30 - 45 - 60 

Encara als nostres dies hi ha diverses 
teories sobre el sistema dels punts en el 
tennis. 
Aparentment també està relacionat amb 
el tema de les apostes. És possible que 
es degui a la moneda francesa que es 
feia servir per a les apostes al segle XIV 
i que s’anomenava “sou”. 
S’apostava per 1 "sou" que equivalia a 
15 "deniers". Es contaven els 4 punts 

segons la quantitat apostada: 15 - 30 - 45 - 60.  
A Anglaterra, al segle XVI es va canviar el 45 pel 40 per tal d’abreujar 
el "forty five" pel "forty". 
El número 60, que significava guanyar el set, es va deixar d’usar per 
acumular el joc en el sistema numèric convencional. 

¿Y el love?. Sabem que significa, o que es fa servir per nombrar el 
zero; però no prové com asseguren alguns historiadors de la paraula 
“ou” en francès.En realitat, significa l’amor del jugador que rep sense 
donar res a canvi; relacionat alhora amb el fet que el tennis en un 
principi, es jugava per apostes molt cares, i el "for love" s’interpreta 
com que no es va poder aconseguir cap 
punt que donés guanys. 
 
HISTORIA DE LA COPA DAVIS 

Es va jugar per primer cop a Boston el 
1900 i Estats Units va guanyar Gran 
Bretanya per 3 a 0. Un dels integrants de 
l’equip guanyador va ser Dwight Davis. 

Tres anys després, Gran Bretanya va 
véncer els  Estats Units per 4 a 1, 
novament a Boston; i el 1907, Austràlia 
va guanyar per primera vegada la Copa. 
 
 

  



 
 
 
L’any 1920, Bill Tilden i Billy Johnston la van recuperar amb una gran 
victòria i iniciant una sèrie de 7 anys de victòries nord-americanes 
consecutives. La República Argentina va debutar al torneig el 1923, va 
ser derrotada per suïssa per 4 a 1. 
França, amb els "4 mosqueters" (Cochet, Borotra, Lacoste i Brugnon) 
va guanyar el 1927, primera victòria de sis anys consecutius. 
Estats Units és el país que més cops ha obtingut la Copa des del 1900. 
La guanyà 31 vegades de les 89 que es jugà. Austràlia és el país que li 
segueix amb 27 vegades guanyada. 
 

EL FENOMEN RAFA NADAL 

Diuen d’ell... 

 “És allò que necessita el nostre esport, un noi que li agradi estar i 
jugar pel públic” John McEnroe 

“Li agrada lluitar i no importa si perd el primer set. En el segon ja està 
llest per a guanyar. És capaç de convertir la defensa en atac” Jim 
Courier 

“Rafa Nadal nos fa vibrar, és un plaer veure’l sobre la pista”. “És molt 
bo per al país que hagi sorit algú que és un exemple per als joves. 
Segur que crea escola i hi haurà més tennistes en el futur”. Pau Gasol 

Sabies que?... 

És nebot del 
futbolista Miguel 
Ángel Nadal.  

Guanyà el seu 
primer partit als 8 
anys a Mallorca. 
Amb 17 anys va 
arribar a la tercera 
ronda de 
Wimbledon.  

 

 

 
 

Abans d’ell, només 
ho havia aconseguit 
Boris Becker.  

Amb 18 anys 
Nadal ja era el 
jugador espanyol 
més jove a debutar 
en una eliminatòria 
de Copa Davis. 

És una persona 
senzilla, humil i 
molt madura, el seu 

tennis està basat en la constància, en no donar res per perdut i en no 
témer a cap rival.  
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BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari d’hivern: 

de dilluns a divendres  de 15,30 a 20,30 h 

dijous i dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

 


