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Lan honen helburua Kirmen Uriberen obraren irakurketa propo-
satzea eta egitea da. Inguruan dituzten egoera, teoria eta praktika 
poetikoen artean kokaturik, idazlearen liburuen nondik norakoak 
agertzeko ahalegina egiten da, zer esaten duten adieraziz, esana-
hiak aztertuz.

Bar Puerto (2001) eta Bitartean heldu eskutik (2001) lan poe-
tikoen eta Bilbao-New York-Bilbao eleberriaren azterketa miatua 
burutuz doan bitartean, Jon Kortazarrek argitara ekartzen ditu ida-
zlearen unibertso literarioa egituratzen duten ezaugarri nagusiak: 
txikitasunaren hobespena, autofikzioaren erabilpena, hibridazio 
formala, literatura gizarteratzeko borondateari loturiko komunika-
zio estrategiak...

Asko irakurri, asko eztabaidatu eta oraindik gutxi aztertu den 
obra garaikide honen ezagutzan mugarria izango den ikerlanaren 
aurrean gaude.

Jon Kortazar (Mundaka, 1955)
2008. urtean Galiziako PEN CLUBek Rosalía de Castro Saria eman zion. 
2009. urtean Bizkaiko Aldundiak Lauaxeta Saria. Biak ala biak bere lan 
osoaren ezagupenez. Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal Literaturako 
Katedraduna da. Atzerriko Unibertsitate askotan eman ditu hitzaldiak eta 
mintegiak. Gaur Egungo Euskal Literaturaren Historia idazten ari den ikerketa 
talde baten buru da. Egungo euskal eleberriaren historia (2007), Egungo 
euskal poesiaren historia (2008), Egungo euskal nobela eta zinema (2009), 
eman ditu argitara jada eta laster izango dira Egungo euskal ipuingintzaren 
historia (2011) eta Egungo euskal haur eta gazte literaturaren historia (2011). 
Utriusque Vasconiaerekin aurretik honako lanak plazaratu ditu: Diglosia 
eta euskal literatura (2002), Joseba Sarrionandiaren ipuingintza. Zuhaitz 
erromesa (2005), eta Postmodernitatea euskal kontagintzan (2007). Bere 
lanak hizkuntza hauetara itzuli dira: gaztelerara, ingelesera, alemanera, 
frantsesera, portugesera, errusierara, georgierara, gailegora, katalanera eta 
laster errumanierara.
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