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Currículum breu

        Javier Ballester Guillén, !Montesol”, neix a Barcelona el 
1952. L'any 1969 ingressa en la Universi- tat Autònoma de 
Barcelona, on coneixerà Pau Maragall i Ana Briongos, que 
l'introduiran en el món contracultural i underground. 

Gràcies a ells coneixerà l'editor Juanjo Fernández, amb qui l'any 
1972 fundaria la revista STAR. Membre del grup de dibuixants El 
Rollo Enmascarado, que publica tres àlbums: Nasti de Plasti , A la 
Calle! i El Sidecar. El 1977 comença a col·laborar amb Ràdio 
Joventut, on posarà en antena historietes sonores en forma de 
radionovel·la. El 1980 publi- carà la sèrie Les Aventures d'Emili 
Piula amb dibuixos de Roger Subirachs a la revista El Vibora. El 
1981 forma un tàndem amb el guionista Ramón de España, amb 
qui publicarà La Noche de Siempre. El 1982 participa en la 
fundació de la revista Cairo, al costat del mateix Ramón de Es- 
paña, Joan Navarro i l'editor Rafa Martínez. 

L'any 1983 publica la sèrie “ Quan et faran sant , Boí ?”, amb 
guions de l'escriptor Quim Monzó que es publicarà en la primera 
etapa de la revista Papers de Joventut del departament de Joven- 
tut de la Generalitat de Catalunya . 

S'inicia en la pintura gràcies a Jean Pierre Guillemot i el Supermer 
Art el 1987. El març de l'any 1988 té l'honor de fer la portada de la 
revista Cavall Fort, publicació que sempre havia admirat. També aquest any publica la tira 
Neo&Post al Diari de Barcelona, la recopilació de la qual editarà Jaume Vallcorba a Quaderns 
Crema. També gràcies a Vicent Sanchís publicarà Neo&Post a Setze , suplement en llengua 
catalana de Cambio16. 

L'any 1989 abandona el còmic per dedicar-se a pintar, després de publicar els àlbums Vidas 
Ejemplares I i II, Destino Gris, Las Aventuras de Don Vito i Opisso&Dora. 

L ány 1992 s éstableix amb la seva dona i els seus fills a Vigneux de la Bretagne (França). A partir 
de llavors exposarà amb regularitat a Barcelona, Madrid, Nantes i París. En aquesta etapa publi- 
carà els llibres d'artista Nantes Panoramique i París Panoramique. 

L'any 1999 rep el premi Max a les arts escèniques pel seu treball en Guys&Dolls, dirigida per Ma- 
rio Gas per al TNC. També aquest any es trasllada a Villanueva de la Cañada, Madrid . 

El l 2012 torna al còmic amb el que considera el seu millor treball, Speak Low, editada per Sin- 
sentido (Madrid). El 2017, per encàrrec del Museo del Prado, publica Idilio, los apuntes de For- 
tuny. El 2019 l'arxiu La Fuente de Santander adquireix els seus originals de la dècada dels setan- 
ta. El 2020 la Generalitat de Catalunya adquireix originals emblemàtics de la seva producció de 
principis dels 80 i el 2021 tanca amb Cuando acaba la fiesta, editada per Almuzara, la trilogia ini- 
ciada en 1981 amb Ramón de España. 

En realitat, Javier Montesol mai ha abandonat del tot el còmic i la il·lustració perquè a principis 
dels anys 90 iniciarà una col·laboració amb el diari Avui com a il·lustrador d'importants col·labo- 
radors, que arribarà fins al 2012. També el 2007 va reprendre els seus personatges Neo&Post 
amb una tira diària a color.  



Memòria descriptiva

       En la nit de l’1 d’agost de 1937 es duu a terme el que es coneix com la massacre d’Ojos 
Negros, quan els sublevats afusellen dotze persones, de les quals només cinc van ser 
identificades. Una d'elles era el meu avi patern. Aquell mateix any el meu pare era destinat a la 
ciutat universitària de Madrid, assetjat a les ruïnes d'un pavelló, mentre les tropes republicanes els 
amenaçaven de volar-los per l'aire. Quinze anys més tard, el 1952, naixia jo a la ciutat de 
Barcelona, coincidint amb el congrés eucarístic i l'entrada d'Espanya en l'organització de nacions. 
Els anys de la meva infància seran uns anys de silenci en una ciutat banyada per la suau llum del 
mediterrani . Lluny queda el poble origen de la desgràcia familiar i un passat que mai em serà 
revelat . 
No serà fins fa poc, l ány 2020, amb els meus pares ja morts, que, viatjant per internet, em vaig 
trobar amb el nom del meu avi en una llista de secretaris d'ajuntament assassinats durant la 
guerra civil i la descripció dels fets de la massacre El 
coneixement de la veritat em portarà a comprendre els 
silencis del meu pare i un temps on les coses no van ser 
blanc o negre i on l'atzar va jugar com va voler amb les 
persones, i també a estimar una ciutat, Barcelona, que 
ens va permetre una vida més lliure. Però el pes dels 
fets viscuts i de l'origen farà que els meus pares, en lloc 
d'acompanyar-me cap al futur, tornin a l'origen, un origen 
que en veritat mai els va deixar escapar, només en els 
breus anys de la meva infància, quan un jove matrimoni 
mirava al futur amb esperança . 
El carrer d’Aragó és el primer llibre d'una trilogia que 
pretén explicar la reconstrucció d'una ciutat des dels 
anys de la postguerra fins al 1992, els de la meva 
infància, fets de rutines i de conèixer una societat 
diferent a la del meu origen, però que amb el temps 
arribaria fer meva, com en aquell poema de Gil de 
Biedma. Viure és dolor i envellir és saber comprendre i 
veure com les peces del puzle encaixen perfectament . 
El títol del carrer d’Aragó és un homenatge a unes línies 
de la novel·la de Carmen Laforet !Nada” i a una visió 
que em va enlluernar quan un dia en els meus primers 
anys, pujant pel passeig de Gràcia, un tren va passar pel 
carrer d’Aragó, llavors obert al cel, com en aquelles 
grans metròpolis modernes que al món ens anunciaven 
el futur. Un tren camí de l'estació de França, que ens 
deixava carregats de somni i nostàlgia . 
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