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Malgrat que la documentació medieval resulta sovint poc abundant, i en el cas de les 

sessions parlamentàries a Sardenya ho és encara menys, resulta molt interessant afrontar 

l’estudi dels diferents parlaments convocats en aquest regne a la fi de la Baixa Edat Mitjana i 

inicis de l’Edat Moderna( ens ocuparem del parlament convocats el 1421, de les reunions del 

Braç militar del 1446-1447 i del 1452, del Parlament del 1481-1485 i dels Parlaments del 1495, 

1497, 1500, 1504-1511) per analitzar quina mena de “comissions”, entenent aquestes com a 

grups de treball o consells, hi han actuat. 

Aquest aspecte no ha estat afrontat detalladament per la historiografia, malgrat les 

importants aportacions dels darrers anys en l’estudi de les assemblees representatives sardes, 

que van des de la publicació de la major part dels actes de corts, a fructífers treballs sobre el 

Braç Reial. I no obstant això resulta interessant un primer estudi d’aquests consells perquè ens 

aporten si més no un punt de vista privilegiat en el desenvolupament de les sessions 

parlamentàries, i presentaran en molts casos un paper clau en la gestió i les decisions de cada 

braç i del parlament en general. 

Ens ocuparem especialment, doncs, de l’anàlisi d’aquestes “comissions”, que rebien 

tota mena de noms, i dels poders que ostentaven aquestes, tot estudiant qui les creava i 

sobretot qui les componia, així com interactuaven els seus membres amb la resta del 

parlament.  

Val a dir que ens interessarem particularment pel Braç reial, per les connexions que 

aquest estament presentarà sempre amb la vida municipal, i per contenir intrínsecament tota 

una serie de consells previs -i paral·lels- a les sessions parlamentàries per l'elecció i posterior 

control i assessorament dels seus membres, els procuradors municipals a les corts. 

 


