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Secció de Filosofia i Ciències Socials

Membres numeraris

Jordi Galí i Garreta

J  ordi Galí neix a Barcelona el 1961. 

Especialista i autoritat internacional en teoria macroeconòmica i economia monetària. Va 

iniciar els estudis d’economia a ESADE, a Barcelona, on l’any 1985 va completar la lli-

cenciatura en ciències empresarials i el Màster en gestió internacional. El 1989 va obtenir 

el doctorat en economia per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Entre el 1989 

i el 1994 va ser professor a la Graduate School of Business de Columbia University. També  

ha estat professor visitant de la Universitat de Yale (1995) i entre el 1994 i el 2000 fou pro- 

fessor al Departament d’Economia a la Universitat de Nova York. Durant el curs 2005-2006  

va ser professor visitant al Departament d’Economia del MIT. És investigador associat del 

National Bureau of Economic Research (NBER) (des del 2001), membre electe del Council 

of the European Economic Association (des del 2003) i de l’Econometric Society (des del 

2004) i ha estat codirector del Programa de Macroeconomia Internacional del Centre for 

Economic Policy Research (CEPR).

Actualment és director i investigador sènior del Centre de Recerca en Economia 

Internacional (CREI) i catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la Universi-

tat Pompeu Fabra. El CREI va ser creat el 1994 per la Generalitat de Catalunya i la 

Universitat Pompeu Fabra. Ubicat al campus de Ciutadella d’aquesta universitat, fa re-

cerca sobre l’economia internacional i la macroeconomia, en àrees com ara l’estudi del 

creixement econòmic, els cicles econòmics, l’economia monetària, el comerç i les finances 

internacionals i la geografia econòmica. Actualment el personal investigador del CREI 

treballa en diverses línies de recerca, incloent-hi les implicacions de les imperfeccions en 

els mercats de treball i financers sobre el disseny de les polítiques macroeconòmiques, així 
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com els efectes de les bombolles especulatives sobre el creixement econòmic i l’eficiència 

en l’assignació de recursos.

Jordi Galí destaca pel seu extraordinari prestigi internacional. És autor de multitud 

d’articles a revistes especialitzades. El 2008 publica el llibre Monetary Policy, Inflation and the 

Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework (Princeton University Press). 

Pel que fa a la col·laboració editorial amb publicacions de l’àmbit de l’economia, actualment és 

coeditor del Journal of the European Economic Association i ho ha estat de l’European Economic 

Review. També és editor associat de l’American Economic Journal-Macroeconomics i de l’Inter-

national Journal of Central Banking. Les seves principals contribucions se centren en l’anàlisi 

de les causes i la naturalesa de les fluctuacions macroeconòmiques, així com l’estudi del disseny 

òptim de la política monetària en models amb friccions nominals i reals.

Entre altres premis i honors, ha rebut la Distinció de la Generalitat de Catalunya 

per a la Promoció de la Recerca Universitària (2000). Ha estat elegit fellow de l’Econo-

metric Society (2003). És Premi Rei Jaume I d’Economia, de la Generalitat Valenciana 

(2004). El 2005 li va ser concedit el Premi Yrjo Jahnsson al millor economista europeu 

amb menys de quaranta-cinc anys. El 2008 ha obtingut una Advanced Grant de l’Euro-

pean Research Council.

L’any passat va guanyar el VII Premi Societat Catalana d’Economia, que atorga 

aquesta societat filial de l’IEC en col·laboració amb Caixa Catalunya, amb l’obra Monetary 

Policy, Inflation and the Business Cycle. En el seu treball, Jordi Galí explora temes rellevants 

per al disseny de la política monetària, incloent-hi la determinació de la política monetària 

òptima i la idoneïtat de diferents regles de política senzilles, a partir del model neokeynesià.

Ocupa diversos càrrecs en entitats nacionals i internacionals. Pel que fa a les pri-

meres, cal destacar el de vocal de la Comissió Econòmica del Futbol Club Barcelona, el de 

membre del Consell Assessor del Servei d’Estudis de la Caixa de Pensions de Barcelona i 

el de membre adherit de la Fundació Catalunya Oberta. És consultor habitual del Banc 

Central Europeu.

Ha presentat i pronunciat nombroses ponències i conferències. Cal esmentar les 

seves intervencions en els congressos mundials de l’Econometric Society que van tenir lloc 

a Seattle (2000) i Londres (2005). Va llegir la lliçó inaugural del curs 2004-2005 d’ESA-

DE, titulada «Mirades d’un macroeconomista en el món actual».

Per tot això i pel seu indiscutible compromís amb el país i amb la llengua i la 

cultura catalanes, penso que Jordi Galí és un excel·lent candidat a membre numerari de 

l’IEC, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Text llegit pel senyor Carles A. Gasòliba i Böhm en el Ple del dia 19 de gener de 2009
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