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Envia’ns 

Toni era el vent. El vent fresc que ens
arriba de lluny. El vent que ens fa volar
més alt. El vent que ens neteja els camps
de fullaraca.” “S’havia guanyat un res-
pecte especial. Vèiem en ell moltes de
les virtuts que ens manquen. I ara, sense
vent, qui inflarà les nostres veles?” Pa-
raules del catedràtic Salvador Barberà.
Clara Ponsatí, directora de l’IAE: “Hem
perdut el millor que teníem, però penso
que el que estem fent ens acabarà aju-
dant.” “Encara no em puc creure que el
Toni no és aquí. Penso que entrarà per
la porta i farà la pregunta més intel·li-
gent del seminari.” Tampoc no hi va fal-
tar el rector de la UAB, Lluís Ferrer. “De
seguida t’adonaves que era algú singu-
lar, brillant, diferent. Va ser un honor te-
nir el Toni al campus.” I encara, una altra
institució del món acadèmic, Andreu
Mas-Colell: “Representava la trajectòria
cap a la qual volem anar. Foradava molt
profund.” “Les gràcies més grans han
d’anar a la vida del Toni Calvó. No sap
prou el que el trobem a faltar.”

Toni Calvó batega encara entre el món cientí-
fic i acadèmic. I molt. L’economista i investi-
gador andorrà ha estat l’eix d’un simposi de

primer nivell a la UAB. Matèria gris a cabals
amb un sol denominador comú: homenatjar
amb emoció aquell que els va fer millors.

TONI SOLANELLES

eixeu-vos de collonades
i anem per feina.” Pro-
bablement aquesta
hauria estat una forma

amb què l’economista i investigador
escaldencocanillenc Toni Calvó
s’hauria pres l’allau d’elogis que li
van ploure en l’homenatge pòstum.
Ho va pronosticar, més o menys, la
seva dona, Goretti López. Emotivitat
per tots cantons. Reconeixement.
Agraïment. Senzillesa en un acte a
l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE),
al campus de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), ple a vessar.
Investigadors d’arreu del món. Pres-
tigi internacional. Si Calvó ja era
gran, científicament parlant, és clar.
Ara és immens. Majúscul. D’aque-
lles figures que al Principat, curio -
sament, li van tan grans que pràcti-
cament se n’oblida malgrat que
l’interessat prediqui andorranitat
per tots els porus.

Calvó era “el vent” que empeny,
que bufa, que vola alt i, encara més,
fa volar qui té al costat. Ho va dir,
amb veu entretallada, emocionada,
aguantant el plor fins i tot, qui, de
ben segur, fa no pas massa anys
deuria ser una referència de l’ara ho-
menatjat. El catedràtic Salvador Bar-
berà, un dels impulsors del certa-
men, parlava a l’auditori del
desaparegut investigador com si en
fos deixeble. Una col·lecció de figu-
res de la recerca unides pel nom de
l’enginyer, economista, diplomàtic
andorrà. Goretti López va aventurar-
se a dir-ho. Calvó estaria orgullós
d’haver reunit tanta gent del món
que ell adorava. De la seva passió. I
estaria orgullós, també, del suport
que aquest món està donant a la se-
va vídua i els seus fills. Però no per
això deixaria de tancar la porta del
despatx. I anar per feina. No fos que
els elogis el fessin perdre un temps
preciós per a qualsevol nova recer-
ca.

“Era el futur del nostre departa-
ment. El futur de tots plegats.” “El
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RREPORTATGEAPREMI EN MEMÒRIA DE TONI CALVÓ ARMENGOL

El primer Calvó-Armengol Interna-
tional Prize es lliurarà el juny del
2009 en un acte a Andorra. El
guardó, adreçat a investigadors de
menys de 40 anys no necessària-
ment economistes, però sí que tre-
ballin en “l’àmbit de la recerca
econòmica i les interaccions so-
cials”, s’atorgarà cada dos anys. I
tindrà tres certàmens íntimament
lligats a ell per “assegurar-nos que
el seu record (el de Toni Calvó)
sempre estarà amb nosaltres”. Ai-
xí ho va explicar el president de la
Barcelona Graduate School of Eco-
nomics, el catedràtic Antoni Mas-
Colell. El premi, que es convocarà
per primer cop enguany, serà bien-
nal perquè l’investigador que se

l’adjudiqui, a banda de rebre
30.000 euros, haurà d’organitzar
una taula de treball de tres dies
per a joves investigadors, també al
Principat. La primera, el juny del
2010. La cerimònia de lliurament i
el congrés seran els dos actes que
es faran a Andorra. El tercer, “una
lliçó d’alt nivell a l’entorn de la
UAB”. El guardó en memòria de
Calvó ha d’“esdevenir un premi im-
portant en economia i ciències so-
cials per a joves”, segons Mas-Co-
lell, que va agrair el suport de la
família, el Govern d’Andorra –repre-
sentat pel ministre Juli Minoves– i
la Fundació Crèdit Andorrà. El co-
mitè de selecció el presidirà el
doctor Matthew O. Jackson. 

El primer guardonat es coneixerà 
el juny de l’any vinent


