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Hi hagi divergències o no, hi hagi disconformes o no, hi hagi 
sotmesos o no, les conductes que exigeix una societat són la 
seva última paraula a la manera com un home ha de 
respondre a totes les conjuntures en les que es pugui trobar, o 
el que és el mateix, el dret és la darrera màxima d’una 
societat. 

Així, revelar el dret que existeix en una comunitat i provar de 
descobrir  el rerefons que conté és una bona manera de 
penetrar-hi i comprendre-la una mica millor. 

Això mateix he provat de fer, tot i que abans m’ha calgut 
introduir-me al dret i a l’època que treballo, i així mateix consta 
al treball, que es divideix en tres parts: una breu introducció al 
dret, una breu introducció a les societats feudals i finalment 
una exposició del dret comú a les mateixes societats. 

És cert que concebre una idea de què és el dret feudal pot no 
resultar gaire atractiu, tanmateix, tractar un tema tan concret, 
no deixa de ser una excusa per aprofundir en dues matèries 
com són la història i el dret, que sinó atractives, són com a 
mínim suculentes i sens dubte val la pena conèixer. 
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