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BARCELONA NO 
TÉ SOLUCIÓ

Barcelona no està bé. Ho diu tothom. Fins i tot els que 
creuen que no cal canviar les coses perquè torni a anar bé. 
Ja ens entenem. El neguit per la ciutat és compartit i pre
sent a la nostra vida. Aquesta obra defensa que Barcelona 
és una ciutat naturalment conflictiva, dialèctica. Nascuda 
i viva per a la discussió, el debat i la irresolució. Barcelona 
no estarà mai acabada. És una ciutat sense solució. 

El llibre desmunta la mentida del model de parc d’atrac
cions, que ens ven una ciutat sense conflictes, cosmopo
lita, plena d’atractius que no ens interessen, mentre que 
els veïns són expulsats físicament i sentimentalment d’una 
ciutat que ja no és nostra, tot i que encara no l’hem per
duda. 

Barcelona no té solució planteja com es pot arribar a 
solucions davant l’expulsió de la gent, la memòria i l’es
perit. Per poder ser veïns de la ciutat més fascinant, incò
moda, bella i revolucionària del món. 

Un llibre incòmode, necessari, per 
reflexionar sobre el passat, el present 

i el futur de Barcelona 
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Va néixer a Barcelona, va créixer al mateix lloc i encara hi 
viu. A la Meridiana, a cavall entre el poble de Sant Andreu 
i el districte de Nou Barris. Fa trenta anys que fa de perio
dista i ha treballat en tota mena de mitjans i capçaleres, 
sovint fent periodisme de ciutat com al Nou Barris 9 o  
al programa «La Família Barris», a Betevé. Ha publicat 
diversos llibres com La economía no existe (2009), Post
economía (2012), La rebel·lió catalana (2013) o La repúbli
ca possible (2017). Entre altres aficions, ha tingut un pas 
breu per la política i pel rockandroll, amb dos LP. 

Baños no ha viscut mai fora de Barcelona. Tot i així, el 
seu amor per la ciutat és rondinaire.
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«Que Barcelona no tingui solució no vol dir, en absolut, 
que no tingui futur. En té i jo crec que molt apassionant. 
Però serà un futur sense cocoters ni daiquiris. Amb bar-
celonins lluitant perquè la ciutat es mogui i treballi, creï 
i recuperi les festes. Un futur en moviment continu, en 
lluita, debat i dissidència perpetus». 

Antonio BAños


