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Guardó Antoni Pintat, Andreu Mas-Colell i Jaume Bartumeu lliuren el Calvó-Armengol a Esther 
Duflo. Foto: ANA / MARTA TORT 
 

Ahir es va lliurar el primer Premi Internacional Calvó-Armengol a l'economista francesa Esther 
Dublo, un guardó que va anar a càrrec del Govern d'Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà i la 
Barcelona Graduate School of Economics (GSE). La primera edició d'aquest reconeixement, que 
té per objectiu fer memòria de Calvó Armengol --un jove amb una gran trajectòria en el món 
científic que va morir "molt abans del que tocava",  tal com va recordar Duflo--, va celebrar-se 
al Centre de Congressos de la capital amb la presència de familiars tant de Calvó Armengol com 
de Duflo i representants de la societat andorrana, a més del cap de Govern, Jaume Bartumeu, 
que va recordar-la figura del doctor en Economia, Gestió i Ciències Socials per l'Ecole Nationale 
des Ponts et de chaussées de París i també doctor en Economia per la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 

La premiada va rebre els elogis d'un jurat procedent de tres prestigioses universitats per la seva 
investigació científica sense oblidar les qüestions socials. De fet, tant Dufló com Armengol van 
tenir línies de treball similars: el primer va analitzar la influència de les relacions socials sobre el 
comportament de les persones, mentre que la francesa, una de les dones més influents en el 
camp de l'economia del desenvolupament i la pobresa, també s'ha vingut interessant per l'efecte 
de les xarxes socials, a més de l'estudi de les causes de la persistència de la pobresa i la 
manera de fer més efectius els programes dels governs contra aquesta xacra. 
 

El premi, dotat amb 30.000 euros, va ser lliurat pel president de la Barcelona GSE, Andreu Mas-
Collell, el qual va recordar la figura de Calvó Armengol com un home que va saber "lligar la 
passió per la ciència amb la passió per Andorra". El president de la Fundació Crèdit Andor- rà, 
Antoni Pintat, va recordar com "el fet social i el fet econòmic" van molt lligats i que Calvó 
Armengol així ho va interpretar en vida, treballant a la UAB i a la Barcelona GSE com a docent i 
havent obtingut una beca de la mateixa fundació al 1992. Bartumeu, de fet, va recordar aquella 
beca i la trobada que va tenir a Paris amb qui ara dóna nom al premi internacional, emfatitzant 
com en aquell moment ja va veure com Calvó Armengol tenia la "voluntat de posar els estudis al 
servei del seu país", com va percebre a l'última trobada, a Barcelona, el 2005, confessant-se 
impressionat per la seva "erudició" i "dicció". mrodriguez@andorra.elperiodico.com 


