
CONCERT HOMENATGE A FRANCISCO MECHÓ 

(Parlament de Mª Dolores Ballester en nom de La Unió Musical Artanense, Rondalla i 

Cors d’Artana i Colla de Dolçainers Dalt Més Amunt) 

Bona nit i benvinguts tots al concert de Santa Cecília. Saludem a la corporació 
municipal, i especialment a Mari, Cecília, Paco i família....esperem que els 
agrade este xicotet homenatge fet amb el cor de tots els que participem. 

Avui és un dia especial per a la nostra família musical, per dos motius, el primer 
i principal és que aquest concert està dedicat a una persona importantíssima 
que per desgràcia ja no està entre nosaltres, el nostre mestre Paco, i la segona 
perquè celebrem Sta. Cecília, que com saben és la nostra patrona, per això 
vam decidir fer este xicotet homenatge a Paco avui, el dia de la nostra festa, el 
dia de la música. 

Amb el seu caràcter extravertit sempre estava per a la gent d´Artana, i li 

agradava viure ací perquè deia que la gent d´Artana també estava sempre per 

a ell. La gent el volia, i ell això ho sabia. Te’l podies trobar al bar fent la partida 

o esmorzant amb qualsevol veí. I així es va manifestar en l’aniversari que li vam 

preparar pels seus 25 anys com a mestre ací en Artana, on va participar la 

banda, la Rondalla, els seus amics, l’ajuntament, la seua família, .....i al que es 

va sumar tota Artana en general, ja que ell també va estar sempre per a tots 

quan li demanaven un favor. 

Quasi tots els músics que estem avui ací hem après el que sabem de música 

en Paco. Però Paco no era només el director, el mestre, Paco també era l’amic, 

l’amic que no et fallava mai, l’amic amb el que sempre podies contar. 

Paco era una persona justa i honesta, amb errades, clar, igual que tots, però 

ens va agafar de la mà quan vam entrar en la banda o en la rondalla, i mai ens 

la va soltar. 

Sabia posar i llevar, per això va estar més de 33 anys al capdavant, perquè va 

aguantar quan anava als assajos i sols eren ell i un parell de músics, mai va 

tirar la tovallola, mai va abandonar, va estar en els bons i els mals moments, 

dia darrere dia, acte darrere d’acte, ha sigut dur deixar d’escoltar després de 

tants anys ´dirigeix Francisco Mecho Tel´. 

I si va estar tants anys és perquè sempre va anar de la mà dels músics, va 

aconseguir guanyar la nostra confiança i que anàrem tots a una. Va aconseguir 

eixa unió per a que els músics i el director anàrem  junts de la mà. Ni inclús al 

final quan estava tant malet es va queixar mai, ell sempre fent pinya, mai va 

deixar la seua banda sola. 

Era també una persona generosa, si després de preparar un concert veia que 

no eixiria com ell volia, no tenia cap problema en canviar el repertori, sempre 



pensant en els músics, sempre pensant en que es pogueren lluir i feren una 

bona actuació. 

Paco era capaç de tocar qualsevol instrument, perquè la música era la seua 

vida, la seua passió. Encara recorde quan en un concert de la Banda Municipal 

de Castelló va sorprendre a tot l’auditori fins i tot a alguns companys quan va 

eixir tocant l´acordió, perquè ell era així, sorprenent. 

Cal recordar, com després veurem en les imatges, que enguany hem perdut 
també a un company molt important i molt estimat per tots nosaltres i per Paco, 
el nostre abanderat Joan Cabañes, que tants anys va anar junt amb Paco al 
capdavant de la banda. Ha sigut un colp fort. Gràcies per la teua passió per la 
música i per portar la nostra bandera allà on fera falta amb tant d’orgull durant 
tants anys. 

Com tots vostès poden vore la banda esta millor que fa dos anys, però això 

també es gràcies al seu esforç i sacrifici, i estem segurs que s’alegra de que 

així sigui. Ell estarà molt content de vore el treball que continua fent la banda i 

com està creixent. Esta nit volem aprofitar l’ocasió per a donar la benvinguda a 

la nostra nova companya Nerea Traver Rico que s’incorpora aquesta festa de 

Santa Cecília a la banda. Benvinguda Nerea, esperem que gaudisques de 

grans moments musicals i humans a la nostra família musical. 

De Paco podríem estar parlant tota la nit i no acabaríem però ara tal vegada cal 
expressar en nom de tots la nostra emoció en dues paraules: ¡Gràcies Mestre! 

 


