Amor e Capital

A saga familiar de Karl Marx e o nascimento
de uma revolução

Mary Gabriel
“Um vívido retrato de um intelectual obsessivo, combativo
e boêmio nas capitais da Europa de meados do século XIX.”
The New York Times Book Review

A aclamada biógrafa Mary Gabriel faz um mergulho profundo numa
dimensão raramente enfocada da vida de Karl Marx: o lado humano e familiar do homem cujas obras redeﬁniram o mundo. E revela,
com vasta pesquisa que inclui material inédito, uma história arrebatadora e de proporções dramáticas extraordinárias.
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“Uma visão intimista das provações,
diﬁculdades e paixões de um homem que,
mais que qualquer outro pensador,
moldou nossas noções modernas
de trabalho, dinheiro e relações sociais.”
Publishers Weekly

Aliando com maestria o contexto histórico-político da Europa do
séc. XIX, a evolução da ﬁlosoﬁa de Marx e a trajetória de cada personagem, Gabriel ilumina o papel decisivo de Jenny von Westphalen —
a bela e intelectualizada ﬁlha de um barão prussiano, que se casou
com Marx quando este era apenas um jovem brilhante e promissor,
porém sem riqueza ou futuro garantidos. Ela, como outras grandes
mulheres à sombra da história, foi fundamental para o trabalho do
marido.
É difícil não se emocionar com as condições miseráveis em que a
família Marx viveu a maior parte do tempo, ou com a intensidade
trágica de suas perdas e ainda, no meio de tanto sofrimento, com a
força do amor que uniu Marx a Jenny e aos ﬁlhos.
Surgem então faces desconhecidas do grande pensador: o pai
carinhoso e esposo dedicado, o brincalhão que adorava festas, o
terrível procrastinador, o homem que vivia da ajuda alheia, inclinado a entusiasmos selvagens — capazes de destruir seu próprio casamento. Ao longo de décadas de luta desesperada, o amor de Jenny
por Karl seria sempre testado, enquanto ela esperava que o marido
terminasse sua obra-prima, O capital.
Narrativa épica que se estende ao longo de décadas por Londres,
Paris, Bruxelas e Berlim, Amor e Capital revela as sementes das
revoluções e do amor que uniu um homem e uma mulher no meio
do turbilhão da história.
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