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Heu-vos aquí un símbol, un gran símbol perdurable. Lluís Companys personificava en
aquella hora la pàtria caiguda i oprimida. En la carn de Companys sofria un nou martiri
Catalunya, que ha passat per tots els misteris de dolor, castigada cada segle, del segle XV

ençà, com a culpable d’estimar la llibertat. De la seva gran i noble virtut liberal, els ene-
mics n’han fet la pitjor culpa.

Companys, com tots els nostres màrtirs, és un màrtir de la doble llibertat, essencialment
única, dels homes i dels pobles, dels catalans i de Catalunya. El martirologi català, llarg
i dens, ha crescut amb un altre rengle de figures sagnants. La muntanya històrica i els
camps desolats i els murs sinistres han tornat a veure els suplicis imposats per l’odi foll.
Tots els màrtirs nostres, anant al suplici, sentien batre el cor català amb els batecs de
comiat a la vida i a la pàtria. Pensaven en Catalunya i la sentien amorosament dins del
cor. Creiem que els qui eren a prop d’ells percebien el soroll del seu ritme ràpid fins que,
després de la descàrrega i del tret final, l’immòbil silenci venia. 

Antoni ROVIRA i VIRGILI. Siluetes de catalans. Barcelona: Proa, 1999.



Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.

1. La tercera persona singular del pretèrit imperfet de subjuntiu de caiguda és:
a) caiés
b) caigués
c) cauria
d) caiguessi

2. El gerundi de percebien és: ______________________________ 

3. El segment im del mot immòbil és el:
a) sufix
b) radical
c) prefix
d) morfema flexiu

4. En el text, el mot sinistres significa:
a) que impliquen desgràcies i patiments
b) de l’esquerra
c) de la dreta
d) sinuosos i estrets

5. Quin és el verb correcte derivat de comiat?
a) comiadar
b) encomiadar
c) encomiar
d) acomiadar

6. Un sinònim, en el text, del mot suplicis és: 
a) suplements
b) turments
c) suplències
d) súpliques

7. Quin és el complement directe de sofria?
a) un nou martiri Catalunya
b) un nou martiri
c) Catalunya
d) Companys

8. El relatiu que, amb el mateix valor, pot substituir el relatiu que (de la frase «En la carn de
Companys sofria un nou martiri Catalunya, que ha passat per tots els misteris de dolor») és:
a) qui
b) quin
c) la qual
d) la que

9. El pronom feble amb què se substituiria la seqüència «en Catalunya» (de la frase «Pensaven
en Catalunya»), si s’hagués de substituir, és ______________________________ 

10. La funció sintàctica del sintagma el cor català és la de:
a) complement directe
b) subjecte
c) aposició
d) complement indirecte


