
La segona innocència

De Francesca Aliern

Una novel·la sobre la recerca de la llibertat personal,
marcada pels lligams familiars i un malestar econòmic que

posa en joc l’ètica de les persones

Títol: La segona innocència

Autora: Francesca Aliern

Col·lecció: Notes de color, 53

Pàgines: 224

Format: 15,5 x 23,3 cm

Preu: 17,90 euros

ISBN: 978-84-9034-110-0

Publicació: març de 2013

“En perdre la innocència, o el que ell pensava que era això a causa de la
seua curta edat, es va sentir envaït d’un sentiment de vergonya i també
d’orgull. Una estranya barreja que no podia entendre. Amb tot, la primera
innocència, la natural, romania intacta. La seua pèrdua s’esdevindria més
endavant, d’una manera brusca, cruel i inesperada.[…]”

La segona innocència ens porta a una ciutat plena de bullici on un jove de poble mira
de prosperar, sovint per camins turbulents i amb companys de viatge poc
convencionals. Després d’aconseguir el somni de formar una llar, però, veurem com la



vida encara li reserva sorpreses que mai no hagués pogut arribar a imaginar. Els nous
temps convulsos i mancats de qualsevol ètica el portaran al límit de perdre una nova
innocència al final de la vida.

“[…]Ser pobre és un drama, no ho dubtes. De totes maneres, no sé per què,
mantinc intactes les il·lusions. De vegades has de confiar en aquelles persones
desconegudes que t’ho donen tot sense esperar res a canvi.[…]”

Francesca Aliern, filla de Xerta (Baix Ebre), és
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que l’envolta i amb el seu entorn. Col·labora en
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(2011) i La senyora Avinyó (2012).

Extracte del llibre

“Van aprofitar la tarda a la perfecció, tot saludant els companys i, sobretot, mantenint
una entrevista profitosa amb els amos de l’empresa, els quals van convindre amb ells
l’admissió per hores a la feina. Quasi no s’ho podien creure, quan es van trobar a la
caserna.
—Estic d’enhorabona, Víctor. M’han acceptat. Podrem estalviar diners. Aquí ens
donaran de menjar i tindrem llit. El que guanyem ens quedarà net.
—Sí, que bé vam fer de donar-nos voluntaris! Només espero que no esclate cap
guerra enlloc, perquè allavons sí que l’hauríem cagat.
—El primer sou es mereix un bon clau per celebrar-ho. Com hi ha Déu que així ho
faré.
—Calla, calla, que no tens res més al pensament!
—Encara em falta dir-te el millor…
—Et sembla poc el que ens ha passat a tots dos? Per a mi són les millors notícies.
Poder treballar altra vegada i que els amos s’hagen avingut a acceptar-nos.
—Això vol dir que coneixem l’ofici i que n’estan contents. Però el que volia comentar-te
és un altre assumpte ben diferent. Mira, després del combat, es veu que per allí hi
havia alguna persona mig decent a qui li va agradar la forma en què em vaig moure’m
pel ring. Dies després es va presentar al gimnàs perquè volia parlar-me. El puta del
Carrillo es va negar a donar-li cap mena de pista perquè em trobés. I és que encara li
deu fer mal la ventrada que va agafar. Si pogués, em mataria. Aquell senyor no va
parar de buscar-me i a la fi algú li va dir que complia el servei militar. Deu estar
interessat de veres perquè va deixar una tarjeta seua a les oficines, per tal que pogués
contactar amb ell.
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