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BIOGRAFIA 
 

 Kirmen Uribe Urbieta (Ondarroa, Biscaia, 5 d’octubre de 1970) és un escriptor basc.  Va néixer en una família vinculada a la pesca. Uribe es va llicenciar en Filologia Basca a Vitòria i va cursar estudis de postgrau de Literatura Comparada a Trento (Itàlia). El seu primer premi literari important el va recollir el 1995 quan complia condemna per ser insubmís per negar-se a anar al servei militar obligatori. El 14 d’octubre de 2009 se li va concedir el Premi Nacional de Narrativa 2009 per la seva obra Bilbao - New York -Bilbao. Les seves obres estan traduïdes a catorze idiomes, incloent-hi l’anglès, el francès, el rus o el japonès. 
 

 

 

 

NOTÍCIES 
El músic belga Wim Mertens i 
Kirmen Uribe presenten un 
nou espectacle que combina 
literatura i música. Porta com 
a títol Mussche. El que mou el 
món 

Bilbao - New York -Bilbao en 
catorze llengües 

Kirmen Uribe durà a terme una breu 
gira per diverses universitats dels 
EUA. Parlarà sobre la seva novel·la 
Bilbao - New York - Bilbao, que està 
sent estudiada per diversos 
investigadors nord-americans, i la 
literatura basca, i oferirà diversos 
recitals de poesia. 

Bilbao -New 
York -Bilbao 
entre els millors 
llibres de l’any al 
Japó 

 



 

 

 

 

Bilbao-New York-Bilbao 

Quan Liborio Uribe va saber que moriria, va 
voler veure per última vegada un quadre 
d’Aurelio Arteta. Va passar tota la seva vida a 
alta mar, va solcar les seves aigües a bord del 
Dos amics i, igual que el seu fill José, patró del 
Toki Argia, va protagonitzar històries 
inoblidables, caigudes per sempre en l’oblit. 
Anys després i davant aquest mateix quadre, el 
nét Kirmen, narrador i poeta, rastreja aquests 
relats familiars per escriure una novel·la. 

Bilbao - New York - Bilbao transcorr durant un 
vol entre l’aeroport de Bilbao i el JFK de Nova 
York, i desgrana la història de tres generacions 
d’una mateixa família. A través de cartes, diaris, 
correus electrònics, poemes i diccionaris, crea 
un mosaic de records i narracions que 
conformen un homenatge a un món 
pràcticament extingit, alhora que és un cant a la 
continuïtat de la vida. 

Amb aquesta novel·la, guanyadora del Premi 
Nacional de Narrativa 2009, del Premi Nacional 
de la Crítica 2008 en llengua basca, del Premi de 
la Fundació Ramón Rubial i del Premi del Gremi 
de Llibreters d’Euskadi, Kirmen Uribe debuta de 
manera enlluernadora en el panorama narratiu 
hispànic. Considerat un dels més destacats renovadors de la literatura actual, s’endinsa en les aigües de la autoficció amb una escriptura rica, complexa i suggeridora, realment commovedora. 

BIBLIOGRAFIA 
Novel·la 

• Bilbao - New York - Bilbao (2009)* 
• El que mou el món  (2013)* 

 

Poesia 

• Mientras tanto cógeme la mano 
(2004) 

Assaig 

• Lizardi eta erotismoa  (1996) 
 

Literatura infantil i juvenil 

• Ez naiz ilehoria, eta zer? No soy rubia, 
¿y qué? (2003) 

• Garmendia eta zaldun beltza (2003) 
• Garmendia errege  (2004) 
• Guti, elkar  (2005) 
• Garmendia eta Fannyren sekretua 

(2006) 
 

Música literatura 

• Zaharregia, txikiegia agian. Una 
manera de mirar (2003) 

• Bar Puerto (2010) 
 

Informació extreta de: http://kirmenuribe.eus/es/ 
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