
AF O RT U N A D A M E N T L A V I D A de l’Associació Cultural l’Argivello transcorre ja
amb plena normalitat, si es pot considerar normal haver nascut en un país
immers en una greu crisi econòmica. Potser no hem escollit el millor mo-

ment per nàixer, o potser tots els moments són difícils quan es tracta de trobar fi-
nançament per als projectes I les il·lusions culturals d’un petit poble de muntanya
com Xodos. Tots dos, projectes i il·lusions, es veuen afectats per la retallada de la
despesa pública, el que ens obliga a ajustar les expectatives per a l’any vinent.

Però també hi han motius de satisfacció. L’any passat la restauració i re h a b i l i-
tació del Forn del Poble era només un desig compartit per molts veïns, al qual
l’Associació l’Argivello li hi havia donat forma de projecte. Avui aquest somni és ja
una realitat gràcies, cal dir-ho, a la plena col·laboració de l’equip directiu i la bri-
gada d’obres del Parc Natural de Penyagolosa que han treballat amb gran perícia,
supervisats pels membres de la corporació municipal, i gràcies també a la desinte-
ressada i eficient implicació de dos magnífics professionals del poble: Ramon el
Forner i Cebrian el Fuster, un dirigint i coordinant la posada a punt del forn i l’al-
t re elaborant artesanalment les eines i el mobiliari necessaris per a pastar i coure .

En el passat, aquest local ha estat molt més que un lloc on es feia el pa. De
fet, la gent que el van fer servir habitualment re c o rden el Forn com una de les ins-
titucions més importants en la vida social xodenca, com una assemblea quasi per-
manent de les dones del poble on circulava la informació i es comentava la
quotidianitat i les notícies que els afectaven.

Tanmateix, la restauració física de l’edifici del Forn, tot i ser ben important, no
és més que una fase imprescindible per a poder posar-lo en funcionament và-
ries vegades a l’any, en dates senyalades com ara a Pasqua, per la Mostra de
l’Alcalatén, a les Festes Majors, per Sant Antoni,.., i que en eixes ocasions torne a
ser lloc de trobada i de participació col·lectiva. Ara però, amb un caràcter més fes-
tiu i re c reatiu, de re c reació periòdica d’aquest ritual artesà de l’elaboració del
pa, dels prims, dels cocs i dels pastissos.

La inauguració serà dissabte 14 d’agost i s’espera una gran participació de tots
els que hi sereu al poble en aquestes dates. Confiem que aquesta data serà només
el començament d’una nova etapa en la vida del Forn de Xodos.

Brancal

Edita: LʼArgivello, associoció cultural, Xodos. Disseny portada: Amat Bellés
Consell de redacció:

Artur Aparici (director), Anna Montero, Gustau Muñoz, Amat Sánchez, Carme Puig
Imprimeix: Gràfiques Amat Gascón, S. L., carrer Llucena, 29, Castelló de la Plana

Dipòsit legal: CS-239-2008

2


