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HISTÒRIA I ART – MODEL DE PROVA 1
1. La crisi socioeconòmica de la baixa edat mitjana a les illes Balears.
2.Qüestions específiques:
2.1. Economia i societat a l’època musulmana
2.2. El Decret de Nova Planta
3. Analitzau i comentau el text següent:
La prehistòria de Mallorca no és aliena a aquest avanç en el coneixement dels
nostres primers humans. Quan s‟habità aquesta illa? Tenim poques restes, però no
ens manquen respostes, la qual cosa posa en evidència l‟interès que tenen els
estudiosos per datar l‟origen, per fixar quan arribaren els humans. A més de l‟interès
científic, els estudiosos es disputen l‟honor d‟haver pogut establir la data del primer
poblament, d‟haver fet la troballa més antiga, d‟haver trobat l‟ombra del primer
humà.
Quan ens movem en períodes de centenars de milers d‟anys per al sapiens i de
desenes de milers per al Paleolític, no és d‟estranyar que hi hagi una certa obsessió
sovint poc ponderada científicament –contagi de la paleontologia i l‟arqueologia
continental– a fer recular l‟arribada de l‟home quant més enrere millor. El context
europeu i mediterrani ho permeten. El contrapunt el vénen a posar dos investigadors
–un paleontòleg i un arqueòleg– de l‟Institut Mediterrani d‟Estudis Avançats, Josep
Antoni Alcover i Damià Ramis, que posen en dubte les seqüències clàssiques i
proposen com a nova data de colonització el 3000 abans de la nostra era,
contràriament a les tesis que la situaven en el 7400 i en el 5500 abans de la nostra
era. En això van contra corrent.
Un parell (mallorquí) de milers d‟anys estan en disputa i això no són verbes. Si ens
convenç la darrera tesi, ja avançada ara fa un any a la vitrina de les falses evidències
de l‟arribada dels humans de l‟exposició Les Balears abans dels humans, haurem de
modificar alguns manuals. Allà ja poguérem veure que la tesi de l„equip AlcoverRamis es fonamenta en la crítica científica de les anteriors, en la relectura del que
fins ara havíem considerat com a evident, en el desembalatge dels tòpics. En el
nostre cas, a més, la tesi Alcover-Ramis ens situa allà on som: a un territori insular.
Els autors volen dir amb això que, com a tal territori, té comportaments diferents de
la resta de territoris no insulars. Som, si van bé aquests investigadors, dels darrers
llocs de la Mediterrània a colonitzar-se.
A. Quintana: “L‟ombra del primer humà” (Diari de Balears, 26-05-01)
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4. Comentau el mapa següent:

Mapa del regne de Mallorca heretat per Jaume II
(Font: AD, Història de Mallorca, Ed. Moll, vol. I, pàg. 183)
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