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Records d’un subjecte residual del franquisme

Josep Arias Velasco, nascut  a Valladolid, punta occidental dels Països 
Catalans, en 1934. Resident a Barcelona des del 1968. Entre 1968 i 
1974 va intentar, sense cap èxit, ser autor teatral. Arribà a estrenar 
cinc obres en castellà, totes escridassades. Una d’elles, La corrida de 
toros, malgrat la justa escridassada, va obtenir un esment especial del 
jurat al Festival de Sitges 1970. Inspector d’Hisenda penedit, autor 
teatral fracassat, mal pare i pèssim escaquista, encara es va guanyant 
la vida, malgrat la seva abusiva edat, tot fent d’advocat. L’any 2008 va 
guanyar l’accèssit del Premi de Teatre de la SGAE amb el melodrama 
La vampira del carrer Ponent o els misteris de Barcelona.

A l’entrada d’aquest llibre —que vol retre homenatge a la memòria de 
M. S. B., la muller morta— l’autor constata, consternat, que, amb motiu 
d’una operació quirúrgica, ha perdut el melic, signe de la identitat. 
Tot fent servir, a manera de mirall o de llanterna màgica, la llengua 
d’adopció, aquest castellà desarrelat busseja en les aigües tèrboles 
de la memòria a la recerca del melic perdut. Són escenaris d’aquesta 
cerca —volgudament desordenada— el Madrid desballestat i polsós 
dels anys quaranta, el Valladolid provincià i estudiantil dels cinquanta, 
aquell altre Madrid premovida dels seixanta, i un Santander idealitzat, 
amarat de nostàlgies, on J. A. V., ja a les envistes de la Mort, retrobarà 
—potser— el paradís perdut de la infantesa.

A
 l

a 
re

ce
rc

a 
d

el
 m

el
ic

 p
er

d
u

t 
 

Jo
se

p 
Ar

ias
 V

ela
sc

o Pròleg de Rosa Fabregat

9 788497 798365

ISBN 978-84-9779-836-5

61


