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 En el marc de les jornades Les comissions de treball de les institucions parlamentàries i 

representatives (segles XV-XX) volem presentar una part dels resultats del cens que hem 

elaborat per tal d’identificar els comitès, les comissions i els comissaris creats per les diferents 

Assemblees parlamentàries de 1789 a 1795. 

 Volem mostrar com s’organitzen les assemblees més enllà de la cambra de diputats i 

més enllà dels contorns més visibles del poder legislatiu. Les assemblees parlamentàries no 

són organismes tancats i “informacionalment” oberts. Són organismes que, en determinades 

circumstàncies, comparteixen competències i missions amb organitzacions externes a 

l’Assemblea,  així com també, amb individus que no representen la sobirania nacional o que, 

per dir-ho en altres paraules, no disposen d’una acta de diputats. Són organismes que, més 

enllà d’elaborar les lleis que marquen l’ordre polític, econòmic i social que ha de regir França, 

controlen algunes de les institucions externes que ells mateixos posen en peu.  

 Els tentacles de les assemblees parlamentàries poden ser múltiples i diversos i no 

sempre encarats al poder executiu (rei o consell executiu provisional amb els seus respectius 

ministeris i els seus despatxos). De fet, el contorn de les assemblees no és fàcil d’establir, com 

tampoc ho és, el contorn dels comitès, de les comissions i dels comissaris que aquestes 

assemblees posen en funcionament per agilitzar els seus treballs. Probablement no tots, però 

sí una part dels comitès, les comissions i els comissaris establerts, es defineixen, a banda de les 

seves competències i missions, per l’entramat de relacions que mantenen amb altres 

institucions, pròpies o no del poder legislatiu. Metafòricament podríem dir que els tentacles de 

les assemblees parlamentàries no deixen de ser moltes vegades les extensions cap a l’exterior 

del cos legislatiu d’alguns comitès, comissions i comissaris. 

 Ara bé, en el marc d’aquestes jornades no volem exposar únicament el nombre de 

comitès, comissions i comissaris creats i els canvis que s’operen. Tampoc volem limitar-nos a 

mostrar una de les xarxes de relacions que hem pogut establir tenint en compte les dades que 

ens aporta el cens realitzat: la xarxa del comitè de finances entre 1789 i 1795. Volem mostrar-



vos com a partir de la realització d’un cens (enganyosament una feina de poc interès científic) 

podem aportar elements nous d’anàlisi sobre alguns dels esdeveniments més notables i 

controvertits del període revolucionari.  

 A tall de conclusió: sobre la Revolució francesa evidentment no està tot dit, ni tot 

sabut, i molt menys encara quan desconeixem què hi ha més avall de la punta de l’iceberg, 

més enllà de la cambra parlamentària, i quins són els entramats institucionals que, en algunes 

ocasions, eixamplen els límits del poder legislatiu.  

 

 

 

 

 


