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Biografia i Obra: 

Manuel Cruz  (Barcelona, 1951) és un filòsof espanyol, catedràtic de Filosofia 

Contemporània a la Universitat de Barcelona i ex-director de la revista Barcelona 

Metròpolis. 

Els seus camps de treball inclouen, en un moviment pendular, la filosofia de la 
història i la història de la filosofia contemporània, ja que el compromís en la 

determinació del sentit del present acompanya, en la seva opinió, la tasca de tot 

aquell que s'aproximi a la comprensió dels corrents de pensament que tracten 

d'escometre en cada moment històric aquesta tasca. 
Ha estat professor visitant a diverses universitats europees i americanes i 

investigador a l’Institut de Filosofia del CSIC. 

Ha dirigit col·leccions de pensament d’algunes editorials i forma part del consell 

de redacció de moltes revistes especialitzades en filosofia tant nacionals com 

estrangeres. Director de les coleccions "Pensamiento contemporáneo" i 
"Biblioteca del Presente", ambdues de l’editorial Paidós. Codirector de les 

coleccions "Filosofía, hoy i "Biblioteca Iberoamericana de Ensayo" (editorial 

Paidós Mèxic). Director de la colecció "Pensamiento Herder". 

Un dels trets que marquen la trajectòria acadèmia i intel·lectual de Manuel Cruz 
ha estat la necessitat de comunicar, d’ensenyar i compartir el propi 

coneixement, traient-lo de les aules universitàries i dels fòrums intel·lectuals per 

acostar-lo als ciutadans a través dels mitjans de comunicació. La companyia és 

indispensable pel pensador. L’apropa a la realitat, el posa en qüestió, esdevé un 
moviment necessari a dos per la comprensió de la realitat.  

Col·laborador habitual dels diaris espanyols El País, La Vanguardia i El Periódico 

de Catalunya, i dels argentins Clarín i La Nación, així com en el programa La 

ventana de la Cadena SER, a Catalunya Ràdio i Radio Nacional de España, i el 

digital El Confidencial, ha publicat també nombrosos articles en revistes 
científiques especialitzades. 
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Els seus interessos intel·lectuals se centren en la reflexió sobre les teories de la 

subjectivitat contemporània, sobre la memòria i oblit en el món actual, i sobre 

les filosofies de l’acció en les diverses tradicions filosòfiques contemporànies. 

Ha escrit més d’una vintena de llibres i ha compilat força obra col·lectiva. De les 

obres d’aquests últims anys, cal esmentar Las malas pasadas del pasado 
(2005, Premio Anagrama de Ensayo), Siempre me sacan en página par 

(2007), Acerca de la dificultad de vivir juntos (2007), Cómo hacer cosas 

con recuerdos (2007), Filosofía de la Historia (2008), Menú degustación 

(2009), Amo, luego existo (2010, Premio Espasa de Ensayo) y Adiós, 
historia, adiós (2012, Premio Jovellanos de Ensayo). 

Ha estat conferenciant als Pessics de saviesa de Manresa. El 18 de març de 2015 

va parlar sobre “ El futur dubtós de l’amor”, i el març del 2013  "Sobre política, 

democràcia i altres desventures". 

Amo, luego existo. Los filósofos y el amor. (Premi Espasa d’assaig 2010). 

“Amar a alguien es decirle: “tú no morirás nunca” Gabriel Marcel, La mort de 

demain.  Cita que posa Manuel Cruz a l’inici de l’obra. 

Manuel Cruz tracta el tema de l’amor des de dues perspectives; una histórica, al 

fer memòria de les vides d’alguns filòsofs clàssics i altres contemporanis i les 
seves peripècies amoroses, i l’altra des de l’actualitat, al pensar idees 

filosòfiques sobre l’amor des d’aquestes aventures o desventures amoroses. 

Analitza l’autor l’evolució de les formes de l’amor, tot i que l’essencial se segueix 

mantenint. 

Plató, Sant Agustí, Pere Abelard i Eloïsa, Spinoza, Nietzsche i Lou von Salomé, 

Sartre i Simone de Beauvoir, Heidegger i Hannah Arendt, i Foucault són la llista 

de filòsofs que desfilen en aquest assaig sobre l’amor. Descobrim les seves 

passions amoroses i les reflexions que féren sobre aquestes. Aquests filòsofs són 
éssers humans que  van viure els avatars de l’amor, des de l’alegria al desamor. 

Fer memòria de com van viure l’amor aquests personatges serveix a Manuel 

Cruz per expressar les seves idees respecte a un tema tan inabarcable i 

universal com és aquest. 


