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1. 

Mais do que registar algumas notas sobre o contexto subjectivo em que se move o 
narrador de A Paixão Destrambelhada do Velho Militante, tanto mais que estamos 
perante uma instância narrativa cuja focalização heterodiegética a apaga da história 
narrada, pretendemos, em breves traços, caracterizar a circunstância histórica que 
envolve o sujeito empírico e o sujeito textual. 

Vivemos num tempo de agonia moral, de feroz egoísmo, de gritantes injustiças, 
de perda de princípios éticos e morais, de desilusões partidárias, de descrença na 
política; num tempo em que os cidadãos se perguntam quem os livrará da pesada 
amargura em que caíram as suas vidas. 

O autor e o narrador deste romance têm, como é óbvio, consciência de que os 
portugueses vivem numa situação opaca que os não deixa sequer vislumbrar uma 
luzinha no áspero caminho do futuro que para muitos se revela sem saída. 

As “grandes esperanças”, nascidas há menos de quarenta anos, foram morrendo 
no dia a dia de uma crise que parece sem fim e em que a maioria não sabe para onde se 
vai e jovens e velhos deixaram de acreditar nas virtudes da democracia, na ética da 
responsabilidade e numa sociedade baseada na solidariedade e no respeito pelo outro. 
Na verdade, o que sobre nós cai é “a mecânica do castigo” de que falava G. Steiner e a 
desumana vertigem dos ódios. Estamos a passar um momento em Portugal, que vem 
de trás, em que intelectuais e massas populares desconfiam das instituições 
(Parlamento, aparelho judicial, sistema educativo, meios de comunicação social, 
segurança pública, sistema de saúde) e vivem descorçoados perante uma corrupção 
generalizada, alimentada por uma sôfrega ânsia de enriquecimento fácil que rasga a 
esperança e mata as ilusões. 

Este romance de Domingos Lopes é um texto, inteligentemente construído e 
habilmente desenvolvido, que desafia o leitor a reflectir não só sobre um conjunto 
diversificado de contradições de natureza psicológica, ontológica, ética e política que 
ressumam das personagens masculinas e femininas de A Paixão Destrambelhada do 

Velho Militante, mas também sobre a circunstância histórica em que a narrativa 
decorre, caracterizada por uma confrangedora falta de princípios éticos e uma 
inquietante carência de bases que sustentem os fundamentos da honra, do carácter e da 
moral do comum das pessoas. 

Se me fosse permitida a ousadia, afirmaria que A Paixão Destrambelhada do 

Velho Militante se assemelha a uma mise en abyme, ou seja, aquilo com que nos 
deparamos é um microcosmo que reproduz em escala reduzida o macrocosmo moral, 
ético e ontológico da sociedade em que a história se desenvolve. Ou, de outro modo, 
parafraseando U. Eco, poder-se-á dizer que A Paixão Destrambelhada do Velho 
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Militante é uma criação aberta, entendida como imagem da condição existencial e 
ontológica do Portugal de hoje. 

Domingos Lopes usa com frequência o monólogo interior para revelar ao leitor 
parâmetros da condição existencial e ontológica das personagens, ora contraditória, 
irracional, hipócrita e mesquinha ora ambiciosa, medíocre, matreira e reles. Creio que o 
autor, na esteira de Montaigne quando afirma “Les autres forment l’homme, je le 
récite”, pretende no entanto tão só e deliberadamente relatar o lado negro dos 
humanos. 

2. 

Os actores da trama romanesca de A Paixão Destrambelhada do Velho 

Militante são Vítor Sousa, dirigente político altamente respeitado, casado com Rosa, 
personagem cuja bacidão só se desfaz quando Albano lhe escreve a contar que Vítor 
lhe queria roubar Joana e ela lhe respondeu: “E tu és um corno! Tão corno que foste o 
último a saber o que toda a gente já sabia”; Joana, mulher interessante, requintada, 
interesseira, astuta, manipuladora, casada com Albano, homem revoltado, insatisfeito, 
inseguro, mas mesquinho e autoritário no meio familiar; Elvira, viúva de Agostinho 
Rodrigues, marido que durante o casamento não mostrou ser nem um homem 
apaixonado nem um bom amante, mas apenas um cavalheiro; Amílcar, cuja acção no 
enredo se resume ao trabalho profissional enquanto advogado de Joana num processo 
de despejo, no seu processo de divórcio e no intrincado processo de doação de um 
prédio, feita por Elvira a favor de Joana, doação essa que vem a provocar uma 
importante inflexão (do amor à raiva) no desenvolvimento da história; Irene, sobrinha 
de Elvira, é uma personagem secundária cuja acção adquire alguma relevância, no 
declinar da narrativa, pelo uso imoderado da mentira com que pretende tramar Joana e 
retirar para si algum proveito. 

O nó desta história, isto é, segundo Tomachevsky, o conjunto de motivos que 
violam a imobilidade da situação inicial, tem raízes na paixão de Vítor por Joana. Esse 
amor nasce numa casa de campo de um advogado, de nome Osvaldo Souto, 
personagem de reduzida importância, quando Vítor olha avidamente os seios de Joana 
que, agachada, apanha do chão os vidros de um copo que ele partira quando o excesso 
de vinho tinto começara a perturbá-lo. Nesse momento, sentiu por Joana uma “atração 
fulminante” e “não mais deixou de pensar nela”. Assim começou uma inusitada paixão 
de um septuagenário, com uma vida dedicada à luta política a que se entregara 
integralmente, guiado por uma clara racionalidade, por uma mulher de quarenta e 
poucos anos que nunca lhe mostrara quaisquer sentimentos amorosos ou sequer um 
resquício do mais pálido desejo de natureza erótica. Todavia, Vítor decidiu conquistar 
o coração de Joana custasse o que custasse, de tal modo aquela paixão o subjugava: 
“Joana passou a ser tudo para ele. O partido era importante, Rosa e os filhos também, 
mas Joana dominava-o. Se ela lhe dissesse para fugirem, fugia”. 

No inteligente jogo dirigido pelo narrador, impeditivo de uma leitura dogmática 
da obra, que ora problematiza ora sugere, o leitor é levado a interrogar-se sobre o que 
vai acontecer a um homem habituado a dirigir e a ser obedecido que perdeu as suas 
âncoras, passou para plano secundário os grandes objectivos da sua vida e se sente 
simultaneamente avassalado pela paixão por Joana e inquieto e inseguro quantos aos 
sentimentos presentes e futuros dela por ele. Aliás, o clima de inquietação e 
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insegurança mora nas personagens principais do romance, como acontece com Joana: 
Elvira doar-lhe-ia o prédio? Por que motivos? Será que o clarão dos olhos de Elvira 
revelava um desejo que as palavras nunca confessaram? E Vítor, o que quereria ele? 
Perguntas que o enredo legitima mas cujas respostas só chegarão mais tarde. De Elvira 
de forma implícita e de Vítor de um modo muito concreto. Ambos a queriam para 
companheira de vida, enquanto Albano, que nada sabia destas paixões, a não queria 
perder apesar da conflitualidade cada vez mais aguda que ia corroendo o seu 
casamento. 

Este é um romance da precariedade e da mentira, tal como o é a circunstância em 
que decorre a acção, que se desenvolve na forma de um delta para onde confluem os 
diversos braços da diegese, num ritmo de filme policial que é fruto de um certeiro jogo 
de funções cardinais que, na definição de R. Barthes, “abre[m] ou fecha[m] uma 
alternativa consequente para a sequência da história” (Communications, nº 8), do uso 
parcimonioso de catálises, pausas utilizadas para o narrador mostrar o seu poder de 
descrição e porventura o melhor da sua língua literária, e também da hábil utilização 
de elipses narrativas que, ao suprimirem acontecimentos diegéticos que o contexto 
supre, contribuem para o fluir da história que deste modo prende permanentemente o 
leitor, desafiando-lhe a inteligência. 

As peripécias (mudanças súbitas e inesperadas de situação no desenrolar de uma 
narrativa) de A Paixão Destrambelhada do Velho Militante conseguem surpreender e 
estimular o leitor, renovando a par e passo o seu interesse pelo romance. Peripécias 
que não são para contar aqui, mas para serem fruídas por quem o lê. 

3. 

Esta obra de Domingos Lopes, conduzida por um narrador omnisciente (um 
narrador que “está ao mesmo tempo na consciência de cada uma das personagens e 
fora dela” e “é dotado de ubiquidade e de presciência”, na definição de Marc 
Angenot), desenvolve-se numa corrosiva tensão gerada pela não consumação do amor, 
seja o de Vítor por Joana seja o de Elvira por Joana. Aliás, o percurso diegético de A 

Paixão Destrambelhada do Velho Militante está também polvilhado de amores 
frustes (o de Joana e Albano, o de Elvira e Agostinho), todos eles coroados pelo 
bretoniano amor louco de Vítor por Joana. 

O desenvolvimento da história de A Paixão Destrambelhada do Velho Militante 
coloca o leitor perante acções e procedimentos de um homem, Vítor Sousa, cada dia 
mais solitário, vivendo em permanente tensão, sacudido pelo desespero, trilhando 
caminhos que levam a nenhures (para usar o título de uma obra de Heidegger), num 
percurso de vida que vai perdendo sentido. Gostaria de particularizar acrescentando 
que em Vítor se acentua uma só das vertentes de A Alma e as Formas de Lukács, a da 
alma ou, se preferirem, a da sensibilidade, em detrimento da intelectualidade, cuja 
hipertrofia até à beira do irracional obnubila o sentido ético da sua vida. 

Momentos houve também em que a leitura de A Paixão Destrambelhada do 

Velho Militante me trouxe à memória o protagonista de O Homem sem Qualidades, de 
Robert Musil, porque cuido que se Vítor tivesse o poder de um deus ambicionaria, 
como o protagonista do romance de Musil, destruir a realidade que o cerca – adversa, 
cáustica, devastadora. Seria um gesto plausível no interior da estrutura profundamente 



4 

 

disfórica do romance de Domingos Lopes em que nada se edifica e muito se destrói. 
Romance atravessado pela mentira, pela calúnia, pela ambição mesquinha, pela falta 
de princípios das personagens principais, carência que, a meu ver, só por si motiva a 
escrita deste livro. O que se nos depara em A Paixão Destrambelhada do Velho 

Militante é uma extensa isotopia de personagens negativas, incluindo a assediada 
Joana, sobrenadando a maré vaza das suas vidas, sinédoque da demorada maré vaza 
com que Portugal se confronta. 

Retomemos a personagem Vítor que, socorrendo-me do modelo actancial de 
Greimas, se assume como destinador desta história e se institui como sujeito da acção 
que tem como objecto o amor de Joana para seu prazer enquanto destinatário, sendo 
ainda ele próprio oponente do sujeito por força dos seus destrambelhados 
procedimentos. Há ainda um adjuvante do sujeito, um comerciante amigo e camarada 
de Vítor, personagem de muito reduzida importância, que lhe vende uma mala de 
senhora e uma pasta a preço de custo e com grandes facilidades de pagamento que, 
sem o saber (sempre a mentira presente) permitirá ao velho militante impressionar 
Joana. Ou seja, nesta história quase tudo começa, passa e acaba (mal) em Vítor, que se 
esqueceu que o poder no universo da política não é transferível para o universo do 
amor. 

O labirinto sem saída em que se enreda, o caminhar cego para um telos 
inalcançável fazem de Vítor uma personagem imbuída de um pathos trágico que o 
conduz não para a morte física mas para uma múltipla degradação (pessoal, política, 
ética e social) que mata o dirigente político prestigiado e a sua forte influência pessoal e 
social. 

A solidão em que Vítor vai caindo lembra-nos por vezes a solidão do místico que, 
incapaz de um verdadeiro diálogo com o outro, se encerra em si mesmo e apenas 
consegue estabelecer contacto com o seu deus. Estamos perante o que Martin Buber 
chamou solipsismo místico de que, de algum modo e a seu modo, sofre Vítor Sousa 
que vê frustradas todas as tentativas de um efectivo diálogo com Joana que 
possibilitasse a concretização do seu grande amor. Esse muro, que se vai mostrando 
intransponível, arrasta-o para o diálogo consigo mesmo, o “deus” a que sempre recorre 
durante o impasse cada vez mais denso em que a sua vida se tornou. 

A deriva irracional e amoral que toma conta da vida de Vítor torna-o numa 
personagem muito rica no interior de um mosaico esmaltado de diferentes vozes que 
fazem de A Paixão Destrambelhada do Velho Militante um romance dialógico, como 
o define M. Bakhtine, para quem o dialogismo não engendra nenhuma síntese mas tão 
só um confronto intersubjectivo de contradições. 

Permitam-me, a terminar, que sublinhe um aspecto, que aqui ou ali aflorei, que 
na minha opinião torna este romance de Domingos Lopes merecedor do maior apreço 
por parte dos leitores. É que estamos, seguindo o conceito de R. Barthes, perante um 
texto de fruição, isto é, “aquele que nos coloca em estado de perda, aquele que 
desconforta, que faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor”. A este 
cabe reescrevê-lo, lendo-o. 
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