
LA   RAQUETA   DE   TENIS 

 

Hola sóc una raqueta de tenis, em van crear a una fàbrica a la Xina a l’any 

1870 i em van portar a una acadèmia de Londres quan em van acabar de 

crear.  Quan vaig començar a ser utilitzada sempre em feien mal i em tractaven 

molt malament, apart que ningú sabia utilitzar-me. Jo tampoc posava de  part 

meva en ajudar a aprendre als que no sabien de tenis perquè jo volia estar a 

llocs on veiessin lo bonica que sóc, aquest era el meu son des de petita. 

 

Uns quants anys després d'estar intentant aconseguir el meu somni, va arribar 

una nena encantadora a la acadèmia que es deia Charlotte Cooper, era tot el 

contrari al altres alumnes que havia conegut. Segons el que ella m’explicava, el 

seu somni era aconseguir ser la millor en aquest esport, és a dir el tenis, però 

pel sol fet de ser dona no li deixarien participar a cap lloc i per tant el seu somni 

era impossible per ella. Jo confiava en ella i va ser la primera vegada que vaig 

posar tot el meu afany en aconseguir que ella aprengués  tot el possible, però 

ella hauria d’aconseguir participar en alguna competició per aconseguir el seu 

somni. Ella es va convertir en la millor alumna de l’escola, gràcies a mi eh?, no 

és per posar-me el mèrit, però tornant al tema, ella era la millor de l'acadèmia i 

es mereixia complir el seu somni. 

 

Un dia ens van anunciar que en 3 anys farien una olimpíada a París, Charlotte 

amb les seves amigues tenistes van voler participar i, quan es van assabentar 

que no podien participar, es van posar molt furioses i, després de molt treball, 

van aconseguir participar.  

 

Charlotte estava molt emocionada, però també sabia que havia de practicar 

una miqueta més per aconseguir el pòdium. Quan va arribar el dia tan esperat, 

Charlotte i les seves amigues estaven molt nervioses anant cap a París i jo 



estava a la capsa  de material molt emocionada, perquè sí, a mi també em 

portaven a l’olimpíada per ser la raqueta de Charlotte.  

 

Unes quantes hores després, vam arribar a l’estadi de tenis on faríem la 

competició. Hi havien molt poques nenes, però això faria molt més fàcil que 

Charlotte i jo guanyéssim. Vam estar unes quantes hores competint, de ronda 

en ronda, de final en final… Així vam estar una bona estona. Fins l’última final 

que va ser amb una noia també molt bona, però amb molt d’esforç vam 

aconseguir guanyar. No ens ho podíem creure, sobretot ella, ja que era el seu 

somni des de que coneixia el tenis. 

 

Vam quedar primers al pòdium i ella estava molt contenta. Des d’aquell dia ens 

van estar fent un munt de reportatges, sessions de fotos, entrevistes… Ella 

havia fet realitat el seu somni, però ella sabia que el meu no s'havia fet realitat, i 

que per ser una raqueta de tenis, no m’escoltarien. Ella es va adonar en aquell 

mateix moment que jo havia confiat en ella i havia posat tot el meu afany per 

preparar-la i que aconseguís el seu somni. Aleshores Charlotte es va esforçar 

tot el que va poder per fer que em fiquessin a un museu. Tan pesada es va 

posar, que al final em van ficar. I… sí, per a la vostra informació segueixo viva i 

molt ben cuidada per la filla de la Charlotte, que la pobre descansi en pau, estic 

una mica vella però la filla de la Charlotte fa tot el que pot per cuidar-me i 

mantenir-me viva, no només em cuida ella, també em cuiden els treballadors 

del museu. I l'últim que m’agradaria dir-vos és que, per complir un somni, l'únic 

que fa falta és el teu esforç i empeny, només necessites confiar en tu mateix i 

lluitar fins que ho aconsegueixis, i si en algun moment et sents incapaç o dèbil, 

és perquè ho estàs fent bé, es normal que sentis aquesta impotència en algun 

moment però pensa que ets una persona fort que pot amb tot i, després, el dia 

de demà ja m’ho diràs. Va ser complicat però jo ho vaig aconseguir i estic 

orgullosa  del meu treball. 

 


