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l doctor Francesc Devesa s’ha
jubilat. Ha deixat d’exercir la seua
plaça d’especialista de medicina

digestiva en l’Hospital Francesc de Borja
de Gandia. Trenta cinc anys de dedicació
als pacients, a l’abast dels quals ha posat
els coneixements adquirits i l’experiència
acumulada. Amb humanitat en el tracte,
amb prudència en les decisions, amb
cura en les actuacions. El doctor Devesa
pertany a una generació mèdica privile-
giada. Educats en la facultat per un claus-
tre de mestres savis, els quals, sobre la
base d’una solida formació anatòmica i fi-
siològica, els van inculcar la importància
del raciocini davant del pacient i els van
ensinistrar en la exploració clínica (la ins-
pecció i la palpació) com a les eines fona-
mentals per a exercir la seua professió
com si d’una art es tractara. Diagnosticant
amb les mans, curant amb la paraula. I
amb eixa formació clínica bàsica, la gene-
ració del doctor Devesa va gaudir dels
avanços que la tecnologia ha anat posant
a l’abast de la ciència mèdica en les últi-
mes tres dècades: L’ecografia, la endoscò-
pia digestiva (de la qual ell és un pioner),
la tomografia axial computaritzada (el
TAC), la ressonància magnètica (la RM),
tècniques que hui a tots ens pareixen ruti-
nàries però que, quan aparegueren, sem-
blaven  pròpies de la ciència ficció. 

El doctor Devesa ha sigut un expert de
tota esta nova tecnologia i la seua expe-
riència ha quedat reflectida en articles
publicats en les revistes científiques i en
les ponències que ha fet en congressos de
la seua especialitat. En consonància, va
fundar, amb altres col·legues, l’Associació

per a la Investigació Sanitària a la Safor
(AISSA), i va promocionar la creació dels
premis a la investigació, als millors arti-
cles publicats i a les millors comunica-
cions presentades en congressos pels
metges de la Safor. Interessat per l’antro-
pologia mèdica, ha estudiat les malalties
recollides i els tractaments emprats per la
medicina popular (remarcable fou el seu
llibre sobre l’enfit). 

Compromès amb la seua terra, ha fet
estudis de caràcter epidemiològic sobre
la incidència de determinades patologies
en la població saforenca: la seua pròpia
tesi doctoral fou un estudi sobre la preva-
lença de la litiasi biliar en la població de
part de la comarca. També féu un estudi
sobre la incidència del virus de l’hepatitis
B en el col·lectiu de xiquets del Preventori
i en els del col·legi d’educació especial de
Potries que va propiciar la vacunació d’a-
questa població de risc. El doctor Devesa
parlava amb els pacients i escrivia en les
històries clíniques, en valencià, la llen-
gua, sempre, tan estimada i defensada
per ell. El doctor Devesa ha acabat la seua
tasca professional. Ha sigut un professio-
nal honrat i compromés amb la seua pro-
fessió. Un bon professional. I una bona
persona.

Però les bones persones en la vida fa-
miliar (Paco està casat amb Teresa i té
tres fills i cinc nets), en la vida professio-
nal i en la de relació, esdevenen persones
especials quan, a més a més, dediquen
també el seu temps a actuacions a favor
de la societat. Amb passió, amb trellat.
Paco Devesa va tindre una intensa activi-
tat política durant aquell període, tan es-

pecial com delicat, de la transició demo-
cràtica espanyola. Amb la Unitat del Po-
ble Valencià fou regidor de l’Ajuntament
d’Oliva i s’ocupà de l’àrea de la sanitat lo-
cal. Fou un polític incòmode per al nou-
nat establishment. La seu activitat públi-
ca fou de compromís amb el seu poble i
de defensa de la llengua i de la cultura va-
lenciana. Lluità per preservar el medi
ambient i en favor de l’ecologia i dels seus
valors. Aquestes dèries, personals i públi-
ques, propiciaren que fora elegit membre
del consell general del CEIC Alfons el Vell

de Gandia, les actes de les sessions del
qual són testimoni de les interessants
propostes i de les raonades opinions de
Devesa sobre les activitats de l’organisme
comarcal que abasten totes les àrees del
coneixement humà. Així mateix la seua
opinió, les seues propostes les ha exposa-
des, en diverses ocasions, en les pàgines
d’aquest diari on és estimat com un amic.

El seu tarannà científic el va dirigir cap
a la recerca històrica. Devesa ha dedicat
bona part dels darrers anys a la investiga-
ció i a l’estudi de la salut i de les malalties
en el segle XVI remarcant les pròpies de
Sant Francesc de Borja. Ho ha fet, fona-
mentalment, escorcollant tota la docu-
mentació recollida en la col·lecció «Mo-
numenta Borgia». Sobre un total 2.769
documents seleccionats, Devesa va ava-
luar 1.231 que contenien algun aspecte
relacionat amb la salut d’aquell temps i
les malalties d’aquells personatges. Ha
escrit i publicat articles sobre aquesta in-
vestigació en les revistes especialitzades.
Ha rebut premis per això com el premi
Röel al millor treball fet sobre el patrimo-
ni mèdic valencià (històric, popular o
material) que li va atorgar l’Instituto Mé-
dico Valenciano.

Conec Devesa des de la facultat, anava
un curs davant del meu. Compartírem
hores de biblioteca i reflexions sobre as-
signatures i professors comuns. Treballà-
rem junts els quasi quinze anys que jo
vaig estar en l’hospital de Gandia. Hem
col·laborat en les nostres consultes pri-
vades. Ha sigut, quan l’he necessitat, el
meu metge i el de la meua família. Hem
format part (els huit anys que ell va es-
tar) del consell general del CEIC Alfons
el Vell. He sigut el presentador de dos
dels seus llibres. Conec Devesa. Com-
partim afectes. Li desitge el millor en el
retir professional, però crec que caldria
arbitrar una fórmula mitjançant la qual
els bons metges, a l’arribar a la jubilació,
pogueren gaudir de tots els seus drets i
que la societat no perdera el benefici de
la seua saviesa.
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l'espera dels resultats de la EPA del
quart trimestre de 2013, estadísti-
ca que es publicarà el pròxim 23

de gener, l'única informació oficial dispo-
nible són les dades del SEPE (antic INEM)
que mensualment ofereix el Ministeri d'O-
cupació i Seguretat Social. Les dades d'atur
del mes de desembre han generat moltes
declaracions, unes més interessants i altres
més interessades, sobre l'evolució del nos-
tre deprimit mercat laboral amb clares in-
tencions de fer inferències amb l'evolució
de l'actual situació econòmica. Referent
açó, caldria puntualitzar un parell de qües-
tions.

En primer lloc, la dada i la seua natura-
lesa. Sens dubte, una baixada de més de
cent mil persones de les llistes de l'atur
sempre és una magnífica notícia. Si, a més,
es dóna en un mes poc propici perquè
ocórrega, molt més significatiu. No obstant
açò, que el nombre d'aturats baixe no im-
plica necessàriament que s'haja creat ocu-

pació. En ser el SEPE un registre on la gent
s’apunta voluntàriament, la variació del
seu nombre està més relacionada amb
conseqüències administratives de deci-
sions personals preses que d'un canvi de
situació laboral real. 

L'avorriment per no trobar cap treball, la
finalització de qualsevol percepció econò-
mica, la tornada d'immigrants al seu país
d'origen, o la «mobilitat exterior» (Fátima
Báñez dixit) dels nostres joves són motius i
exemples de baixes que expliquen la para-
doxa que en alguns mesos amb menys
atur registrat (perquè alguns no s'han tor-
nat a apuntar al SEPE) també hagen simul-
tàniament menys cotitzadors (en quedar-
se sense treball altres). 

En segon lloc, el rellevant i estructural.
Amb independència de situacions anòma-
les i irregulars que enterbolen la realitat,
com l'ocupació submergida, en essència,
el que indica si s'ha creat ocupació és l'in-
crement de cotitzadors a la Seguretat So-

cial. En aquest sentit, que el nombre d'afi-
liats haja sigut un poc més de la meitat que
el descens d'aturats, ve a ratificar l'asincro-
nia entre les dues sèries estadístiques i
aombrar el discurs triomfalista llançat des
de les terminals mediàtiques que el govern
disposa. D'altra banda, durant 2012 i 2013
ha empitjorat significativament la qualitat
dels contractes de les persones afiliades a
la Seguretat Social. S'ha substituït ocupa-
ció a temps indefinida per temporal, i tam-
bé de temps complet per temps parcial.
Davant aquesta realitat, l'indicador que
ens mostre la variació de la massa d'ocu-
pació hauria de ser el nombre de llocs de
treball a temps complet equivalents. 

El passat mes de desembre, el Ministeri
d'Economia i Competitivitat va presentar
un document titulat «Spain’s Structural Re-
form and Economic Policy Programme» a
inversors internacionals que incloïa, entre
altres coses, el reconeixement que en 2014
encara s'evaporarà l'equivalent a 39.000
llocs de treball a temps complet. Encara
que és una millora sensible enfront dels
552.000 perduts en 2013 i els 824.000 des-
apareguts en 2012, el discurs oficial que
enguany hi haurà creació d'ocupació és
francament dubtós. Aquesta xifra és cohe-
rent amb la previsió arreplegada en Pres-
supostos segons la qual l'ocupació en
comptabilitat nacional, o el que és el ma-
teix en nombre d'hores treballades, es reta-
llarà un -0,2 per cent.

L'economista Juan Laborda ho resu-
meix de la següent forma: «estem assistint,
atònits, a l'enèsim exemple de funambulis-
me en la publicació, interpretació i anàlisi
de les dades de l'economia espanyola. No
obstant açò, l'única realitat és que des de
l’inici de la reforma laboral de l'actual go-
vern s'ha produït un descens dels salaris,
una precarització i una destrucció addicio-
nal d'ocupació, així com una fugida massi-
va del talent més enllà de les nostres fron-
teres».

La bambolla de satisfacció induïda per
la comoditat del cotxe oficial, el costum de
xafar sobre moqueta blaneta, l'ingrés regu-
lar d'un bon salari a final de mes i l'adula-
ció de periodistes de càmera amb portades
i titulars endolcint la realitat, poden arribar
a produir una dissociació cognitiva molt
difícil de superar. I l'exemple serveix a ni-
vell central, autonòmic i local. La llarga i
dura realitat que ens envolta comença a
manifestar-se de manera notòria i, tal com
vaig indicar en aquestes mateixes pàgines
el 29/12/2013, el nivell de descontent so-
cial és tan alt que el risc de disturbis al ca-
rrer és molt elevat. 

Qualsevol anècdota pot començar un
foc de conseqüències imprevisibles. Meli-
lla i Burgos són indicis preocupants que
coses més greus són possibles quan s'in-
tenta canviar la realitat a través de propa-
ganda i estadístiques sesgades. Amb tota
sinceritat, esperem que açò no ocórrega.
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El doctor Francesc Devesa.


