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La caiguda de l’Imperi romà
A mesura que avançava la conquesta romana de la Mediterrània occidental es
fundaven ciutats i es construïen vil·les per colonitzar el camp. Qualsevol ciutat, per
sobreviure, havia d’assegurar-se el subministrament dels productes bàsics. Moltes
ciutats petites, per exemple Empúries, els obtenien del seu territori. Les més grans,
capitals com Tarragona o Alexandria, necessitaven importar-los.
Així doncs, el desenvolupament de la vida ciutadana durant l’Imperi implicava el
bon funcionament de tot el sistema romà: pau amb els veïns, administradors justos,
vies comercials transitables, absència de conflictes transitables, absència de
conflictes polítics o socials. Aquesta situació “ideal” només es va produir en
determinats moments, relacionats amb la figura de grans emperadors, com August,
Vespacià o Trajà; la situació “normal” durant l’Imperi fou la crisi.
Aquesta crisi era fruit d’una profunda contradicció interna i era, a més, una crisi
bàsicament de la meitat occidental. En què va consistir aquesta contradicció? En
l’intent de Roma, durant la seva expansió per l’occident mediterrani, de voler
imposar un sistema polític i administratiu i un estil de vida importats de l’orient
sobre una població i un territori que mai van disposar dels recursos tècnics ni
humans per poder suportar-ho.
M. Miró, Roma, un imperi mediterrani.

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
2.1. Analitza morfològicament: “Aquesta crisi era fruit d’una profunda contradicció
interna”.
(1 punt)
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2.2. Cerca en el text mots sinònims d’aquests:

(1 punt)

subsistir
ocasions
mitjans
aconseguien
mancança
2.3. Escriu en singular aquests sintagmes:
administradors justos

_____________________

vies comercials transitables

_____________________

conflictes transitables

_____________________

conflictes polítics o socials

_____________________

(1 punt)

2.4. Escriu complet el pretèrit imperfet d’indicatiu del verb construir.

(1 punt)

........................, ......................., ......................... ,
......................, ......................., construïen.
3.- Redacció (120 paraules aprox.). Tria un dels dos temes següents:
• Exposa la teva opinió sobre el fet que molts dels joves d’avui en dia hagin de
viure amb els pares fins als 30 anys.
• Exposa la teva opinió sobre la prohibició -total o parcial- de fumar en els
establiments públics.
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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