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Premsa
«Una petita joia, d’estil i de força,
[...] captivadora, hipnòtica i sorprenent. El so de la meva veu és
una novel·la negra, decididament
negra. D’un negre que brilla com
les pedres precioses.»
François Busnel, Lire.

«Una de les novel·les més originals i atrevides escrites mai a Escòcia. Ron Butlin pertany a una raça estranya —un poeta que s’enfronta a la novel·la i prova
que està preparat per a la seva reinvenció—. Juganera, inquietant i commovedora, és literatura de la més
alta qualitat.»
Ian Rankin.
«Una novel·la curta brillantment estructurada [...]
seva escriptura, excel·lent.»
Joyce McMillan, Scotsman.
«El llibre de Butlin és un èxit estilístic complet. Aposto a que El so de la meva veu serà reconeguda com
una obra major.»
Irvine Welsh.

«Impactant ... extraordinària.»
The List.
«[...] un treball extraordinàriament poderós i redemptor, tan impressionant pel seu ús del llenguatge com pel seu atractiu emocional. L’únic precursor
de Butlin és Kafka.»
Time Out.
«Una obra mestra d’estil [...] Esgarrifós, però molt
agradable.»
Daily Mail.
«Obsessiva, fosca, implacable.»
Uncut.

Sinopsi
Morris és un executiu d’èxit; té trenta anys, una
dona que l’estima i dos fills preciosos. Alhora és un
alcohòlic acurat, l’estat anímic del qual oscil·la entre
l’eloqüència barata de les idees ofegades en l’alcohol i la depressió més asfixiant dels moments en què
percep la seva pròpia realitat.
Ron Butlin ens sacseja en aquesta novel·la amb un
dels retrats de l’alcoholisme més potents que s’han
mostrat mai, fent-nos veure-hi amb els ulls del protagonista i partícips de les converses amb si mateix o
amb la seva pròpia consciència.

La feliç sensació de l’embriaguesa que ofega els pensaments més molestos ens donarà la vinyeta exacta
del que és la seva vida: un treball enutjós, un fill rebutjat, un marit impossible, un pare inexistent.
Per aquesta obra ha obtingut el premi Millepages i
el premi de les llibreries Lucioles a la millor novel·la
estrangera.

Biografia
Quan tenia onze anys, Ron Butlin va abandonar el
petit poble escocès de Hightae. Als setze va arribar
a Londres fent autoestop, no va fer res durant un
temps (era a finals dels seixanta, va veure els Stones
a Hyde Park, va pujar en un ascensor amb Paul McCartney... així era la vida en aquells dies).
Després d’una temporada d’intensa desocupació, el
govern va decidir que era hora que fes una contribució a la societat i, com a incentiu, va deixar de pagar-li
l’atur. Es va convertir en model masculí a l’Escola Superior d’Art d’Edimburg, cosa que li va permetre seure i no fer res durant hores i hores. Els seus primers
poemes publicats daten d’aquest període.

Ron Butlin s’ha convertit en un dels escriptors més
aclamats d’Escòcia. Entre les seves obres destaca
aquesta novel·la que ara us presentem (guanyadora dels premis Millepages i Lucioles). Ha escrit cinc
obres més en prosa així com sis llibres de poesia. Els
seus llibres han estat traduïts a més de deu idiomes.
Viu a Edimburg amb la seva dona, l’escriptora Regi
Claire, i el seu gos.

Hi ha més gent que escriu poesia que la que en llegeix i en compra així que, per seguir amb vida, va
aprendre a diversificar la seva obra. Es va veure escrivint relats, novel·les i fins i tot llibrets d’òpera.

www.ronbutlin.co.uk
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