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El fet d’haver participat, juntament amb Dominique Dupui, en l’e-
laboració del llibre Auzat Vicdessos/Ordino. Relacions transfronte-

reres al llarg dels segles/Relations transfrontalièrs au fil des siècles,
editat per Pays d’Auzat-Vicdessos i el Comú d’Ordino em dóna un
cert coneixement, que no autoritat, en el tema.
De fet el llibre, bilingüe i editat conjuntament per les dues comuni-
tats, és part de la recuperació dels lligams immemorials i tradicio-
nals de les dues valls (Auzat-Vicdessos i Ordino) que la història ha
situat en dos estats diferents (França, Andorra).
La formació dels dos estats ha estat progressiva, però no simultà-
nia en el temps. Aquest fet ha tingut repercussions en les relacions
de les valls d’Auzat-Vicdessos i Ordino.
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D’una forma o una altra aquesta dicotomia o diferenciació cronològica ha significat tenir
una cura especial –potser no del tot reeixida– en els conceptes i en el vocabulari, en el
paper i en el pes de l’administració local i general, a la seva implantació en el territori, a la
capacitat coercitiva...
La documentació oficial i particular és dispar, més abundant a França l’oficial, on l’adminis-
tració s’implementa abans. El temps ha donat a conèixer nous papers (descoberts o tro-
bats), tractats de lligues i patzeries/pactes de pau (1401, ratificat el 1406; 1545-1546, rati-
ficat el 1676), que fins ara ratifiquen els plantejaments inicials.
Un aspecte copsat, i important, poc documentat per escrit, són les relacions personals, els
desplaçaments de persones a treballar estacionàriament, a portar paquets, a veure amics i
familiars, a refugiar-se... Abans de la carretera (i després també), un habitant d’Ordino no
segueix la lògica actual. Surt cap al Serrat, puja la muntanya... No ha de baixar a Andorra la
Vella, ni passar pel Pas de la Casa, sovint ni s’atansa al poble d’Ordino.
L’administració local andorrana, quarts i comú (amb poc personal i horaris peculiars), és
minsa i no registra certs fets que, en tot cas, són controlats socialment.
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