
A PACO MECHÓ EN EL SEU COMIAT (dimarts 14/02/2017) 

Resulta fàcil parlar de tu, Paco, perquè afortunadament hi ha en la teva forma de ser 

moltes qualitats. Entre aquestes no ens referirem a la professionalitat com a músic, ja 

que eixa faceta personal ha sigut amplament demostrada i valorada des del primer 

moment que et vam conèixer. 

A Artana sempre t’hem considerat un home treballador, participatiu, afable i extravertit. 

En realitat un més del poble que coneixies i sabies el nom de tots, tractaves 

correctament a les persones sense importar l’edat i cap altra condició. De tal manera 

estaves integrat, que alguns del teu poble et preguntaven si eres d’Artana. Encara que 

ens consta que estimes molt a Nules. Eixa proximitat et feia summament valuós en el 

teu treball com a director, ja que en aquesta tasca es necessita molta mà esquerra i 

capacitat per a aglutinar als grups per a que els projectes musicals tiren endavant, de no 

ser per tu, tant la banda com la rondalla podrien haver naufragat en qualsevol moment. 

Fa vuit anys i mig, concretament el 19 de juliol de 2008, se’t va fer l’homenatge que 

mereixies, realment aquell dia tu i també nosaltres vam estar plens de felicitat. 

Fou molt bona i difícil la complicitat de músics, autoritats, parròquia, familiars i tota la 

resta de persones del poble per mantenir l’acte en secret, malgrat que tu, Paco, estaves 

constantment pels nostre carrers. En aquell moment tots vam entendre que els 

homenatges i reconeixements a qui tan devem, s’han de fer en vida. 

No volem oblidar a la teva dona Mari Carmen, ni als teus fills i nets que tant has estimat, 

ells han demostrat sempre, i molt especialment en aquests moments tan difícils, que 

eren mereixedors del teu amor. 

Paco, també ens has donat un exemple en la teva malaltia pel teu optimisme, la teva 

valentia front a l’adversitat, la responsabilitat i les ganes de treballar quan ja podies estar 

a casa i desentendre’t de les teves obligacions en la banda i rondalla.  

Eixies al carrer i mantenies la vida de relació de sempre, gràcies a eixa admirable vitalitat 

has trencat tots els pronòstics en quan a esperança de vida. 

Ara, Paco, tan sols dir-te que viuràs sempre entre nosaltres per mig de la música que 

pacientment ens has ensenyat, per les peces musicals que has composat i sobre tot per 

la teva senzillesa, simpatia i amistat. 

Descansa, Paco, ara vas a una altra dimensió on no hi ha malalties tan traïdores, on hi 

ha sempre festa que a tu tan t’agrada, on tan sols hi ha felicitat, i la música celestial mai 

s’acaba. 

 

 

 


