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A Inquisição Portuguesa começou a sua actividade em 1536.
Sob a sua alçada caíam cristãos-novos, sodomitas, mouriscos, lute-
ranos, erasmianistas, incrédulos, elches (espanhóis e portugueses que
se tornaram islamitas em cativeiro), padres que seduziam no con-
fessionário, bígamos, blasfemos, bruxos, corruptos da própria ins-
tituição. Dos 40 000 processos inquisitoriais portugueses, cerca de
38 000 visam cristãos-novos. A «Conversão Geral» de 1497 abolira e
proscrevera o judaísmo em Portugal. Todos os antigos judeus e os
seus descendentes eram doravante considerados nominalmente ca-
tólicos ou seja, «cristãos-novos», legalmente obrigados a praticar ex-
clusivamente a religião católica e, a partir de 1536, sujeitos a jul-
gamento pelo tribunal inquisitorial, caso continuassem a observar
em segredo a «Lei de Moisés». A expressão «Lei de Moisés» incluía
preceitos e costumes de origem não bíblica considerados «judaicos»
pelos Inquisidores.

A propósito dos processos inquisitoriais portugueses, escreveu
António José Saraiva em 1985:

«Se numa declaração um réu declarava que tinha praticado durante anos
jejuns judaicos, isso não prova que ele os tenha praticado, mas só que ele de-
clarou que os tinha praticado. E pode tê-lo declarado por várias razões, como
a de dar a impressão de que fazia uma confissão completa, o que lhe podia
evitar a condenação à morte como “negativo” (ou seja, um réu que negava as
acusações de práticas judaicas) ou como “diminuto” (ou seja, um réu cujas
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Na Introdução à refundição inglesa do livro de António José Sa-
raiva The Marrano Factory (Leida, 2001), que editei com Isaac Sas-
soon, expusemos como, na perspectiva de um processo iminente,
os réus inventavam «ritos judaicos» originais ad hoc (especialmente
orações reputadas «cripto-judaicas», mas muitas vezes nada tendo
de especificamente judaico), as aprendiam de cor, e, oportuna-
mente, as «confessavam». Fundando-me em investigações nos ar-
quivos da Inquisição portuguesa, admiti repetidas vezes a hipótese
de que práticas e orações judaicas esporadicamente autênticas 
(estas últimas, com frequência, em espanhol ou num castelhano-
-português macarrónico) registadas nas confissões, poderiam deri-
var de contactos de Cristãos-Novos com as comunidades sefarditas
de Itália e, numa época inquisitorial posterior, com as de Hamburgo
e de Amesterdão. Em vez de uma conservação clandestina de tradi-
ções, poderiam demonstrar uma adopção táctica antes ou no de-
curso do processo. Estas falsas confissões valeram a milhares de
Portugueses, a humilhação pública e a perda de todos os seus have-
res, mas permitiram a sua sobrevivência. Por outro lado, a negação
das acusações por parte dos réus (ou a negação seguida das, assim
chamadas, confissões diminutas, quer dizer, incompletas) custou a
vida a pelo menos 1200 portugueses, entre 1536 e 1767.

Em 1971, dois anos depois do aparecimento do livro de Saraiva,
o Professor do Collège de France e da Sorbonne, Israel Salvator
Révah, historiador dos judeus e dos cristãos-novos ibéricos, impug-
nou as teses defendidas por Saraiva, porque elas não acolhiam prima
facie as histórias relatadas nos processos inquisitoriais portugueses.
Abriu-se um debate entre os dois professores nas colunas do suple-
mento literário do Diário de Lisboa, que decorreu de Maio a Setem-
bro de 1971. Isaac Sassoon e eu próprio incluímos esta polémica na
nossa edição inglesa, ampliada e anotada, do livro de Saraiva. Não é
difícil, para qualquer leitor desprevenido das nossas notas, perceber
que, em nossa opinião, os argumentos de Saraiva eram mais persua-
sivos do que os de Révah, e que as teses saraivistas saíram refor-
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confissões de práticas judaicas eram consideradas incompletas pelos Inquisi-
dores). Nesse caso temos um documento autêntico que não é verdadeiro.»

As teses do livro de Saraiva, Inquisição e Cristãos-Novos (1969), são
bastante claras: o objectivo proclamado da Inquisição Portuguesa,
o de extirpar a heresia judaica, e desse modo, purificar o catolicismo
português, era uma racionalização de outras, bem mais escusas, fi-
nalidades. A finalidade real da política inquisitorial era, com efeito, o
fabrico de judaizantes, de preferência à sua extirpação. A casta ou
«raça» dos Cristãos-Novos era co-extensiva à classe média mercan-
til, que a contextura feudal da sociedade recusava tolerar ou inte-
grar. Quase todas as vítimas cristãs-novas da Inquisição portuguesa
(mais de 30 000, assim rotuladas, entre 1540 e 1765) eram católicos
mais ou menos piedosos, cuja ascendência judaica, muitas vezes
parcial, senão fictícia, era o único crime que lhes podia ser impu-
tado. O modo de proceder da Inquisição portuguesa – que não foi
concebido no intuito de distinguir entre culpa e inocência – consi-
derava qualquer réu, uma vez rotulado de Cristão-Novo – ipso facto,
um judaizante potencial.

Como o pensador português expatriado António Nunes Ribei-
ro Sanches observou, em 1735, gerações sucessivas de réus que pas-
saram pelas interrogações e confissões – apesar de se encontrarem
sob juramento de segredo – e sem acesso ao Regimento (ou seja, o
código penal que regia o procedimento inquisitorial) – devem ter
instruído os seus parentes e amigos a respeito das acções judaicas
esperadas nas suas confissões. Assim, quanto mais orações e práti-
cas «originais» judaicas espontaneamente confessadas (especial-
mente as que não constavam nos «Éditos de Fé» estereotipados,
adaptados de modelos espanhóis de uma época anterior: não esque-
çamos que a Inquisição espanhola já existia uns 60 anos antes do
estabelecimento da portuguesa), quanto mais «cúmplices» denun-
ciados, de preferência parentes muito chegados, tanto maior a pro-
babilidade de uma rápida «reconciliação» e de uma penitência relati-
vamente leve (muito relativamente).
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ganho por Saraiva – fora reaberto. A não responder a este desafio, a
futura versão portuguesa do Marrano Factory correria o risco de ser
extemporânea. Foi este o motivo que deu origem ao meu novo tra-
balho de grande fôlego, Spanish Marranism Reconsidered, de que este
estudo é uma brevíssima síntese. Nele, pretendo questionar as con-
clusões de Révah et de Amiel a respeito do episódio que decorreu
nos fins do século XVI no centro de uma região agrícola situada a
200 quilómetros a leste de Madrid, episódio para eles central na sua
impugnação de Saraiva.

Trata-se de uma intensa perseguição inquisitorial, entre 1588 e
1600, de um núcleo reputado judaizante constituído por castelha-
nos autóctones entre 1588 e 1600, habitantes de duas vilas de
Castela-a-Velha: Quintanar de la Orden (sob jurisdição do tribunal
inquisitorial de Cuenca) e Alcázar de Consuegra (sob jurisdição do
tribunal inquisitorial de Toledo). Devido à data, ao número e ao ca-
rácter étnico das vítimas, o episódio constitui como que uma ano-
malia nos anais dos tribunais inquisitoriais da Espanha continental.
Fundando-se no estudo dos processos (64 completos, a maior parte
no Arquivo Diocesano de Cuenca, alguns no Arquivo Histórico
Nacional de Madrid), os dois historiadores, Révah e Amiel, con-
cluem que estes demonstram a realidade de um criptojudaísmo que
sobreviveu durante séculos nestas vilas e que, portanto, – pace A. J.
Saraiva – a experiência religiosa relatada pelos réus num documento
inquisitorial é uma fonte histórica fidedigna. Fiz seis breves visitas
ao Arquivo Diocesano de Cuenca, em 2003-2005. Estudei uns 20
processos que seleccionei como sendo os mais importantes de entre
os 64 (42, se descontarmos os póstumos) que dizem respeito a este
episódio. Verifiquei que tanto Révah como Amiel os haviam lido
assaz superficialmente e que ainda reservavam surpresas.

O ponto de partida do estudo de Amiel é uma citação de um com-
pêndio em Latim que saiu em Madrid em 1598, da autoria de Luís de
Páramo, intitulado De origine et progressu Office Sanctae Inquisitionis.
Páramo escreve que, em 1588, numa povoação chamada Quintanar de
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çadas do debate. Talvez o aspecto mais interessante dos ataques
anti-saraivistas de Révah, por violentos que fossem, seja a sua per-
cepção, que partilhava com Saraiva, de que a actuação inquisitorial
serviu para manter e fomentar, e não para extinguir, a identidade
cristã-nova de uma parte da população portuguesa.

Em 2001, portanto, saiu do prelo a nossa versão inglesa do livro
de Saraiva, The Marrano Factory (A Fábrica dos Marranos), que inclui
a polémica com Révah. Pouco tempo depois da apresentação do
livro em Lisboa, recebi um pedido da parte da Editora Gradiva, a
que anuí, para a sua retroversão em português. Já tinha posto mãos
à obra, quando deparei com um estudo do historiador francês
Charles Amiel, discípulo e secretário de Révah, intitulado «Les cent
voix [ou, por jogo de palavras “les sans voix”] de Quintanar, le mo-
dèle castillan du marranisme», publicado também em 2001 em dois
números avulsos da Revue de l’histoire des religions (218, 2, 195-280;
218, 4, 487-577). Este estudo baseou-se num acervo de várias con-
ferências e notas inéditas de Révah, a que Amiel teve acesso depois
da morte do seu mentor em 1973, e que ele desenvolveu e reviu em
parte, e também em novas pesquisas efectuadas nos arquivos espa-
nhóis. Os herdeiros do espólio de Révah não gostaram do trabalho
de Amiel, e retiraram-lhe o espólio. Negaram-lhe o direito de tê-lo
apropriado, e encarregaram o Doutor Carsten Wilke, um estudioso
da matéria, antigo aluno meu, de incorporá-lo numa obra de maior
fôlego. O livro póstumo do Révah, intitulado António Enríquez Gó-
mez, un écrivain marrane, c. 1600-1663, saiu do prelo, em Paris, em
2003. A primeira parte deste livro trata dos mesmos assuntos do es-
tudo de Amiel, sem o aproveitar ou lhe fazer referência.

O trabalho de Amiel «Les cent voix de Quintanar», tal como o
livro póstumo de Révah Antonio Enríquez Gómez, pretendem ser
uma refutação das teses de António José Saraiva, embora com a li-
mitação de tratarem um episódio dramático da Inquisição espa-
nhola e não da portuguesa. Percebi, uma vez acabada a minha lei-
tura crítica, que o debate entre Saraiva e Révah – que eu julgava
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Voltemos ao affaire Quintanar, tão caro a Amiel e Révah. Todo
ele se centra à volta da família Mora. Em 1486, Hernando de Mora,
comerciante em Alcázar de Consuegra, apresentou-se voluntaria-
mente perante o tribunal de Toledo, para confessar actos heréticos
e obter reconciliação sem ser submetido a um processo. Em 1495,
três anos depois da expulsão dos judeus, ele e sua mulher compra-
ram ao tribunal de Toledo, por 2000 maravedis, a reabilitação e a re-
cuperação dos seus privilégios de cristãos-velhos, que haviam per-
dido na «reconciliação», como se designa a mais leve sentença
obtida no processo inquisitorial, que consistia no confisco de todos
os bens e na perda de todos os privilégios civis. Apesar disso, um
ano depois, Hernando de Mora, como relapso e negativo, foi con-
denado ao garrote e à fogueira pela Inquisição de Toledo. Uma das
acusações contra ele, que aqui transcrevo do processo inquisitorial,
foi a de que em Julho de 1492, a propósito de alguns judeus que ti-
nham optado pela conversão, de preferência ao desterro, fizera a
observação seguinte:

«Que antolho se apoderou deles ou qual é o bem que viram? Deviam era
ter-me consultado e teria trocado eu a minha religião com a deles!»

De acordo com outra testemunha ouvida no processo, ouviram-
-no dizer a alguns judeus que tomavam o caminho do exílio:

«Porque andavam tristes? Prouvera a Deus que fosse ele a ser expulso e
desterrado! Desejando ele ser judeu, e que por isso o mandavam sair do
reino para ir-se à Judeia onde podia livremente ser judeu, e que os lugares
que haviam sido sinagogas eram santos, e que os herejes que queimavam não
tinham culpas e ficaram tão salvos como os seus antepassados.»

Ouçamos a avaliação destas palavras por Amiel, que traduzo do
francês:

«Com o nome do antepassado mais distante da comunidade [suponho
que por “comunidade” Amiel entende os membros da família Mora] temos
aqui também, inscrita na vida tormentada de Hernando de Mora e nas
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la Orden, foram descobertos 30 homens e mulheres que observavam
os ritos e cerimónias do Velho Testamento. Traduzo do latim:

«Eram bisnetos desses judeus que em tempos dos reis católicos Fernão
e Isabel aderiram à Igreja Católica sob falsos pretextos. Quando a sua perfí-
dia se descobriu, foram todos deitados a monte na cadeia. Alguns obstinados
pereceram na fogueira. Os outros, como o costume, foram marcados com o
hábito da infâmia. No que diz respeito aos réus – um número considerável –
que morreram na perfídia judaica antes de serem presos, os seus restos mor-
tais foram desenterrados e reduzidos a cinzas. Assim foi feito para que fique
claro, e todos vissem que, graças à Inquisição, purgou-se da perfídia judaica
de uma vez por todas esta fértil e valente província.»

Páramo comete um erro muito significativo, que põe a uma  luz
bem distinta a perseguição. Escreve, com efeito, que as vítimas de
Quintanar de la Orden eram «bisnetos desses judeus que em tem-
pos dos reis católicos Fernão e Isabel aderiram à Igreja Católica sob
falsos pretextos». Refere-se evidentemente àqueles judeus afectados
pelo decreto de expulsão de todos os judeus de Espanha, promul-
gado em 31 de Março de 1492, a quem, graças a uma conversão de
última hora, fora concedido permanecer em Espanha, ou a ela re-
gressar, vindos de Portugal. Amiel aceita sem objecções o resumo
de Páramo, elogiando a sua historicidade, reputando o seu livro
«uma mina única sobre as origens da Inquisição». Mas Révah indica
claramente que os antepassados remotos destas vítimas da Inquisi-
ção dos últimos anos do século XVI faziam parte de uma outra mi-
noria. Eram os assim chamados cristãos-novos de outrora, descen-
dentes dos judeus convertidos à força, por volta de 1391, ou poucos
anos depois. Esta minoria, marginalizada desde meados do sé-
culo XV, era alvo de perseguição pela Inquisição castelhana desde a
criação dos seus quinze tribunais nos anos oitenta, quando o judaís-
mo ainda se praticava livremente em terras de Espanha. Sabemos
que, já em 1491, o tribunal de Cuenca, erigido em 1489, encetava
processos póstumos contra cristãos-novos de Quintanar falecidos
havia meio século antes.
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sempre na igreja de Quintanar, como letra escarlate perpétua de
toda a sua linhagem. Morreu antes de 1565.

Os filhos de Juan de Mora e de Mari López, de acordo com a
declaração genealógica dela, de 1516, eram Hernando, Pedro, Lope,
Catalina, Isabel, Inês, Diego e Juan, todos com o apelido Mora.
Depois do seu processo, ainda deu à luz a Francisco, Elvira, Mari
López e Juana, ao todo 12 filhos.

Durante quase meio século, o tribunal de Cuenca permanecera
adormecido, pelo menos no que diz respeito aos chamados judai-
zantes. Despertou de sua letargia – dirigindo-se especificamente
contra os Mora de Quintanar – em 1564. Neste ano, prendeu e sol-
tou duas filhas de Juan de Mora: Mari López de Mora e Juana de
Mora. Em 1565, cinco filhos e uma filha de Juan de Mora apresen-
taram-se voluntariamente perante os Inquisidores de Cuenca, na
ocasião de uma visitação inquisitorial a uma aldeia perto de Alcázar
de Consuegra. A filha confessou vestir-se de seda e outros vestuá-
rios de luxo. Os cinco filhos confessaram ocupar cargos que lhes
eram vedados por causa da sua linhagem. Estes cargos, tipicamente
associados aos cristãos-novos e, antes de 1492, aos judeus, eram os
de recebedores de impostos. Dois dos cinco, Hernando e Diego,
nos seus processos, referem-se especificamente ao seu emprego
nesta capacidade pelo Mestre da Ordem militar de Santiago a que
pertencia Quintanar, topónimo que, por isso, se viu mais ampla-
mente chamado «de la Orden». Os seis confitentes voluntários
foram todos condenados em 1565: Lope de Mora desterrado, os
outros cinco inabilitados, ou seja, despojados dos privilégios que
impropriamente tinham assumido.

Vicente Parello, no seu livro Les Judéo-Convers (Paris-Montreal,
1999, 79), descreve com eloquência os efeitos da inabilitação:

«A impureza do sangue, consubstancial com a própria essência do con-
verso, está vinculada a outra impureza: a da fé. A Inquisição, pela mudança
inerente a sua condenação, tece uma vinculação fundamental entre a impure-
za do sangue e a inabilitação. O converso não é unicamente impuro mas, por
definição, suspeito de heresia. Claro que todos os conversos partilham a nó-
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observações desesperadas que ele fez aos judeus, na véspera da sua despe-
dida, a prova de um criptojudaísmo [Amiel escreve “marranismo”] anterior à
expulsão dos judeus, um criptojudaísmo autóctone e muito antigo.»

Amiel aceita, portanto, a veracidade da acusação inquisitorial,
embora possamos presumir que a execução de Hernando de Mora
resultou da sua negação das acusações, ou da maior parte delas. Se,
no entanto, aceitarmos a autenticidade das observações presumivel-
mente dirigidas por Hernando de Mora aos judeus a abalarem de
sua terra, que provam elas? Não seria possível que exprimissem
exasperação, mais de que solidariedade? Como quer que seja, a so-
lidariedade de Hernando de Mora com os exilados não o levou a
sair de Espanha com eles.

O filho de Hernando de Mora, Juan de Mora, morador em
Quintanar, casou-se com Mari López, filha de Pedro López Farín e
de Catalina López, cujos restos mortais tinham sido desenterrados e
queimados num auto-de-fé toledano, em 1485. Mari López, foi
presa pela Inquisição de Cuenca em 1516. Primeiro negou, depois
confessou o judaísmo, que lhe teria sido transmitido pela sua mãe
depois do seu casamento com Juan de Mora.

Há, no entanto, um problema com esta confissão. A mãe, Cata-
lina López, morreu antes de 1485, e Mari López nasceu por volta
de 1480. É portanto impossível que Catalina López obrigasse a sua
filha a judaizar depois de seu casamento. Os inquisidores não repa-
raram nisso, Révah e Amiel também não. Mari López foi ilibada,
tendo implicado apenas a sua mãe, já falecida havia mais de 32 anos
e condenada post mortem. Não esqueçamos que, regra geral, para so-
breviver, a ré tinha que denunciar o maior número possível de pa-
rentes vivos. Vale a pena notar que o seu marido, Juan de Mora, o
progenitor de quase todos os Mora envolvidos no episódio que deu
azo aos estudos de Revah, de Amiel e agora ao meu, nunca foi inco-
modado pela Inquisição e foi caractererizado em vários processos
como avesso ao judaísmo. Mari López foi reconciliada no auto-de-
-fé conquense de 1517, sendo o seu sambenito exibido para todo o
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bel, e ainda uma prima deles, Luisa de Mora. É interessante notar
que Maria e Francisca de Mora eram casadas com os irmãos Pedro
e Hernando de Sauca, cristãos-velhos.

Em 1588, o Inquisidor Alonso Ximénez de Reinoso, presidente
do tribunal conquense, manda à Suprema de Madrid o maço das de-
núncias por judaísmo contra todos os filhos de Diego de Mora, fa-
lecido em 1581, exceptuando o de Francisco de Mora Molina, e
contra a sua prima Luisa. É revelador este comentário do Inquisi-
dor, que acompanha o maço:

«Embora as pessoas que pela consulta se manda prender com sequestro
de bens não sejam de muita fazenda nem de tanta qualidade como se reco-
menda nas instruções, contudo, por serem muitos e por o negócio poder vir
a estender-se mais do que agora parece […] é conveniente que Vossas Se-
nhorias tenham notícia dele desde o seu nascimento e origem. E sendo os
réus de tão infamada nação e matéria tão disposta para cometer semelhantes
delitos por tê-los herdados de seus pais e antepassados, pareceu-me certo
conformar-me com a consulta e o vosso parecer de que se prendam estas
sete pessoas todas, com sequestro de bens.»

Com efeito, por mandado da Suprema, os sete foram presos em
Quintanar, no dia 25 de Abril de 1588, e levados às masmorras in-
quisitoriais de Cuenca.

O mesmo inquisidor informa a Suprema que, no primeiro mês
de encarceração, seis filhos de Diego de Mora haviam confessado,
com algumas variantes, a maior parte dos delitos de que eram cul-
pados, e ainda outros. Quatro delas já se tinham denunciado reci-
procamente, e todos atribuíram a sua indoutrinação judaica ao de-
funto pai. No entanto, a prima Luisa, após alguma vacilação inicial,
persistia na sua negativa. Em 15 de Dezembro de 1588, havia na ca-
deia inquisitorial de Cuenca doze membros da família Mora acusados
de judaísmo. Pedro e Hernando de Sauca, os maridos cristãos-
-velhos de Maria e Francisca de Mora, apesar de também encarcera-
dos, não eram acusados de judaísmo, mas como perturbadores da or-
dem pública. Foram libertados uma semana depois de serem presos.

doa da ascendência judaica, em quelquer geração. No entanto, não são todos
inabilitados de jure. A inabilitação isola, dentro da comunidade de conversos,
homens e mulheres que foram reconciliados pelos crimes de heresia e apos-
tasia, e os filhos, netos e bisnetos dos relaxados, seja do lado paterno, seja do
lado materno. Deste modo, estabelece uma distinção entre pessoas que
nunca se viram a braços com a Inquisição e as que foram inabilitadas pelo
tribunal, criando assim uma subcultura no seio da comunidade conversa: a
dos inabilitados. O factor que, na verdade, atesta a realidade da impureza do
sangue é o facto de ter na família até um único antepassado condenado
(reconciliado ou executado) pelo Santo Ofício. É este o papel desempenhado
pelos sambenitos exibidos na igreja local.»

Uma sobrinha, Elvira del Campo, foi presa sob acusação de ju-
daísmo pelo tribunal toledano em 1567, e, após excruciantes tor-
mentos, reconciliada num auto-de-fé de Toledo, em 1568. O seu
caso foi considerado paradigmático da injustiça inquisitorial, e as
suas confissões consideradas falsas por Henry Charles Lea, na sua
History of the Inquisition of Spain (Nova Iorque, 1907, 3, 233-234) que
inclui o relatório de todas as suas sessões de tormento. Révah tam-
bém considerou mentirosas as confissões de Elvira del Campo,
extraídas através das repetidas torturas, mas não como Lea, que as
julgava falsas porque arrancadas pelos tormentos. Para Révah, eram
incompletas («diminutas», na linguagem inquisitorial) e ele conside-
rava que os inquisidores se tinham deixado enganar. De acordo
com Révah, as confissões de Elvira del Campo não passavam de
uma táctica para evitar revelar aos Inquisidores as suas profundas
crenças e numerosas prácticas judaicas. Como sabemos, para Révah,
o criptojudaísmo peninsular era uma realidade. Este criptojudaísmo,
en que acreditava, constitui a pedra angular de todos os seus tra-
balhos sobre as Inquisições peninsulares.

A actividade inquisitorial em Quintanar renova-se em 1579. O
tribunal de Cuenca recolhe denúncias respeitantes a judaísmo, vi-
sando Diego de Mora, sétimo filho de Juan de Mora, casado com
Maria de Villanueva. Os acusados incluem os seus sete filhos: Ma-
ria, Catalina, Francisca, Luisa, Francisco de Mora Molina, Juan, Isa-
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Após mais dois anos de estadia nas masmorras, no auto-de-fé que
se celebrou no dia 12 de Agosto de 1590, em Cuenca, doze Mora,
condenados por judaísmo, ouviram as suas sentenças. Na Praça
Maior, Maria de Villanueva e seus sete filhos voltaram a ver-se, pela
primeira vez, ao fim de 28 meses. Os dois réus que persistiram em
negação, Francisco de Mora o Velho e Beatriz de Mora, e o dimi-
nuto, Francisco de Mora Molina, foram condenados à morte, tendo
sido os nove restantes reconciliados.

No próprio auto, entre as 4 e as 5 da tarde, Francisco de Mora
Molina foi mandado ajoelhar-se perante o estrado, para ouvir a sua
sentença de morte. O padre Andrés Ortega, da Companhia de
Jesus, interrompeu a cerimónia para informar os inquisidores que,
entre a meia-noite e a uma da madrugada, Francisco, avisado de sua
morte iminente, lhe havia pedido a absolvição. O jesuíta havia-lhe
dito que, em primeiro lugar, tinha de fazer uma confissão completa
de todas as suas culpas. O Inquisidor Arganda desceu do estrado, e
o escrivão registou, de seguida, a confissão de Francisco, ajoelhado
e chorando. Denunciou, de imediato, sua esposa Leonor Enríquez
por haver varrido a casa em festas judaicas e, de quando em vez, ao
sábado. Ao voltar ao estrado, Arganda consultou os seus colegas.
Alvitrou que a execução devia ser suspensa. Francisco, acrescentou,
era um excêntrico que podia ser utilizado para produzir inúmeras
confissões e denúncias. Sempre se podia executá-lo mais tarde. Pre-
valeceu a opinião – aliás minoritária – de Arganda.

A Beatriz de Mora, concederam também uma confissão de
última da hora, no próprio auto-de-fé. Os Inquisidores decidiram,
por unanimidade, que era insatisfatória. Manteve-se a condenação à
morte.

Ao ultimar-se a cerimónia, levaram Francisco de Mora o Velho
e sua sobrinha Beatriz ao cadafalso. No momento de os amarrar aos
postes da fogueira para receberem o garrote, foram agredidos pelos
espectadores, que os mataram, apedrejando-os e espancando-os
com paus. Racharam-lhes os crânios e esvaziaram-nos. Partículas do

Faltava prender Maria de Villanueva, viúva de Diego, e seu filho
mais velho Francisco de Mora Molina. Este, com 38 anos em 1588,
era marido de Leonor Enríquez, que se afirmava cristã-velha. O
casal tinha dois filhos, de 7 e 5 anos. O Inquisidor Reinoso escreve
à Suprema: «Diz-se que Francisco de Mora tem mais fazenda do que
todos os seus irmãos.» Francisco foi preso no dia 27 de Maio de
1588. A prisão de sua mãe, Maria de Villanueva, ocorreu no dia 14
de Outubro de 1589.

O processo do filho mais velho, Francisco de Mora Molina, é
precedido, como os de seus irmãos, por cerca de 22 denúncias, mais
ou menos artificialmente fabricadas. Francisco de Mora Molina
negou-as todas. No dia 3 de Junho de 1588, contrapôs à acusação
de abster-se de toucinho, a declaração de que havia comido mais
toucinho do que todos os cristãos-velhos que há pelo mundo. Um
ano de encarceramento depois, Francisco renunciou à sua posição
negativa, mas só ao ponto de admitir que seu pai lhe havia ensinado
o judaísmo. Esta denúncia não foi considerada válida, pelo facto de
seu pai, sendo defunto, já não poder ser preso. Em Setembro de
1589, os Inquisidores votaram por unanimidade que Francisco
fosse relaxado à justiça secular, isto é, executado, a menos que
confessasse e denunciasse cúmplices. Foi então submetido a tortu-
ra. Em Junho de 1590, a Suprema aprovou a sua execução para o o
auto-de-fé seguinte, aprovando igualmente o tormento. No dia 5 de
Julho, foram-lhe dadas doze voltas de potro nas pernas e nos bra-
ços, tendo registado o notário todos os seus gritos e súplicas. Como
persistiu na negação, mantiveram-no no potro e foi submetido ao
suplício da água. Após ingurgitar inúmeras jarras de água, cedeu a
denunciar seus irmãos encarcerados, além de seu pai defunto.

No dia 10 de Julho de 1590 os Inquisidores avisaram a Suprema
que a maioria dos Mora tinha confessado copiosamente, com ex-
cepção de Francisco de Mora o Velho e de Francisco de Mora Mo-
lina. No dia 25 de Julho, acrescentaram que o tormento não bastou
para extrair uma confissão a Beatriz de Mora, sobrinha de Diego.
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cem pela sua transcrição em alguns dos processos dos Mora de
Quintanar. Com elas pretende reconstituir o que ele chama o «mar-
ranismo» (ou seja, a saga heróica e romântica de um núcleo irredu-
tível de judaizantes de pura cepa castelhana).

A fonte principal de Révah e de Amiel para garantir a realidade
da heresia judaizante dos Mora é o segundo processo (de 1591) de
Francisco de Mora Molina. Este segundo processo permite-nos ver
um réu que, longe de retorcer-se e de suplicar, expõe com autori-
dade e calma, ao Inquisidor o estilo de vida dos Mora, «do berço ao
sepulcro». Révah e Amiel passam revista às observâncias seguintes,
relatadas por Francisco aos Inquisidores: o lavar das mãos, os pre-
ceitos dietéticos, a pureza conjugal, o descanso sabático, a neomé-
nia, as festas, os jejuns, o luto, a conservação das unhas e do cabelo,
a bênção das crianças, o varrer às avessas.

Analisarei aqui apenas uma ou duas delas. Francisco de Mora
Molina conta ao Inquisidor que quando seu pai, Diego de Mora, es-
tava no seu leito de morte, o chamou e, com empenho, lhe reco-
mendou que «estando a sua mulher com menstruação, não se che-
gasse a ela, porque era pecado mortal respeitante ao sangue». O
Inquisidor e Amiel aceitam esta história como uma genuína confis-
são de judaísmo. Nem um nem outro se perguntaram a razão por
que haveria Diego de Mora esperado tanto tempo para ensinar esta
lição ao filho. Mas a pergunta ocorreu a I. S. Révah, o qual tira uma
ilação muito sugestiva. Diz: «Isto prova que a prática chegou ao
conhecimento do pai muito tardiamente.» Révah introduz aqui um
conceito novo, o de duas categorias de criptojudaísmo: o tradicional
e o recém-adquirido. Eis aqui uma concessão dramática da parte de
um crente fervoroso num património de dois séculos de criptoju-
daísmo praticado por certas famílias católicas espanholas, já desde
1485 sob vigilância estreita da Inquisição 1.

cérebro salpicaram a turba. Um camponês, cujo casaco foi atingido
na gola, arrancou o pedaço – como explicou aos mirones – para
não levar sobre si a mancha dos miolos de um judeu. Outro espec-
tador, que tinha o capote polvilhado do sangue das vítimas, despiu-
-o e queimou-o.

No fim do auto-de-fé conquense do dia 12 de Agosto de 1590,
Francisco foi devolvido aos cárceres, onde compartilhava uma cela
com três parentes, de que resultaram infindas denúncias recíprocas
de actos judaicos nela cometidos. No decorrer das múltiplas audiên-
cias registadas no seu segundo processo – sem dúvida a pedra
angular para Révah e Amiel fundamentarem a autenticidade do
criptojudaísmo de Quintanar – Francisco de Mora Molina, havendo
denunciado mais de 50 parentes e confessado com aparente equani-
midade toda uma religião criptojudaica – foi premiado com o des-
tino que os inquisidores lhe haviam reservado desde o auto-de-fé
do dia 12 de Agosto de 1590. Foi garrotado e queimado no auto-
-de-fé conquense do dia 16 de Agosto de 1592. Todos os denun-
ciados por ele haviam de acabar sentenciados por judaísmo nos
autos-de-fé conquenses que se seguiram entre 1591 e 1600, alguns
deles executados, a maioria reconciliados.

Impõe-se uma pergunta: pode um historiador moderno acreditar
realmente que Francisco de Mora Molina assistiu e foi testemunha de
actos de criptojudaísmo destes 50 parentes, cujos nomes avançou,
num esforço desesperado para salvar a vida? Parece que sim, porque
é esta a hipótese que Révah e Amiel partilham com os Inquisidores.

Ora, Amiel vê em qualquer cerimónia judaica confessada pelos
Mora de Quintanar e de Alcázar uma reflexão da realidade, parte do
seu criptojudaísmo, que lhes foi transmitido através das gerações,
pelos seus supostos antepassados judeus da antiguidade. Presta par-
ticular atenção a tais cerimónias, que não constam nos Éditos da Fé
actualmente acessíveis, e a traduções espanholas de orações hebrai-
cas sefarditas memorizadas que, até os dias de hoje, em toda a his-
tória da repressão do judaísmo espanhol e português, só se conhe-

1 No entanto, Francisco revela que o seu casamento com Leonor era contra a von-
tade do pai e que só no leito de mortre anuiu nele. É portanto verosímil que só então pas-
sasse a ensinar ao filho o preceito da pureza conjugal. Devo este contra-argumento ao
Doutor Carsten Wilke, numa comunicação pessoal.
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cordeiro com a Páscoa judaica, ou seja, mutatis mutandis, Pesah,
admite alguma estranheza quanto à sinceridade da ignorância de
Francisco. Cito-o em francês:

«Notre homme n’avait pas compris – ou faisait semblant de ne pas
comprendre – que la famille Mora jouait depuis des siècles le mimodrame de
la sortie d’Egypte...»

Révah, por outro lado, decidiu – com base na sua investigação
arquivística –  arrumar a Festa do Cordeiro (na verdade, as três fes-
tas dos Mora) na sua categoria de criptojudaísmo moderno:

«Nos marranes avaient également conservé (ou plutôt retrouvé) les trois
anciennes fêtes de pélerinage du judaïsme.»

Com efeito, Maria de Mora, irmã talvez mais velha de Francisco,
casada com o cristão-velho Pedro de Sauca, declarou no seu pro-
cesso, em 5 de Maio de 1589:

«Dois anos antes que falecesse Diego de Mora, seu pai, começaram a
guardar as ditas festas. E que a ocasião que houve para tal foi porque Diego
de Mora, seu pai, lendo num livro que lhe parece que se intitulava “Las edades
del mundo”, que será de pertença de um tal Oregon, morador em Miguel Es-
teban – encontrou aí as ditas festas. De maneira que, enquanto vivia seu pai,
tinham-nas guardado coisa de dois anos inteiramente...»

Ora bem, sabemos pelo testemunho de sua filha Francisca que
Diego de Mora morreu em 1581, e passamos a saber que ele insti-
tuiu a celebração das festas bíblicas em 1579, após a leitura de um
livro que continha a sua descrição. Que livro era este? O investiga-
dor Carsten Wilke, organizador e revisor do volume póstumo de
Révah, propôs identificar «Las edades del mundo» com o Flos Sancto-
rum, Segunda parte, de Alonso de Villegas, cujo sub-título reza assim:
«Tratase de las seis edades del mundo.»

Acontece porém que a primeira edição deste livro é de 1583, e
Diego de Mora morreu em 1581. Pode dar-se o caso que a memória
de Francisca tivesse falhado e que não passassem mais de quatro

Francisco de Mora Molina confessa a observância familiar de
várias festas. Passo a citá-lo:

«Três festas: a primeira, chamada do cordeiro, lá pela semana santa, para
agradecer nela a Deus de haver tirado os filhos de Israel do poder do Faraó
e do cativeiro no Egipto. A segunda, das cabanas, que se guardava no mês de
Maio, em acção de graças por Deus ter trazido o seu povo pelo deserto, du-
rante 40 anos, sem que se desgastassem nem se estragassem as vestes, provi-
denciando-lhe o maná, que tinha o sabor de tudo o que lhe apetecia. Entra-
-se na festa de Setembro, aos 15 ou 16 dias da lua, e guardam-se 7 ou 8 dias
para agradecer a Deus haver deixado colher os frutos da terra […] Em casa
de Diego de Mora, seu pai, a festa do cordeiro, na véspera à noite, de acordo
com a Lei de Moisés, ceavam em pé ele, seus pais, irmãos e irmãs, uns ovos
assados e peixe assado, pois tudo o que se comia naquela noite havia de ser
assado. E comiam pão ázimo, embora, na verdade, também pusessem outro
pão na mesa, para dissimularem no caso de alguém entrar. E que o pão
ázimo o coziam depois de trancadas as portas. E que ele não sabia o mistério
que tem o comer as coisas assadas; que os mais velhos o dirão. Também não
sabe porque tinham de estar em pé.»

Vamos submeter estas palavras a um exame crítico. Parafra-
seando A. J. Saraiva, a única coisa que elas provam é que um réu as
disse, lutando pela sua vida, neste caso, uma causa perdida. Temos
aqui um documento autêntico, no que respeita à enunciação, mas
não necessariamente verídico, no que concerne o enunciado. Não
deixa de ser extraordinário! Um informador sobre práticas judaizan-
tes, quase profissional, com 37 anos de idade, nunca tinha pergun-
tado, ano após ano, aos seus mais velhos, por que razão a comida
tinha que ser assada e porque tinham de a comer em pé. Francisco,
em todas as suas confissões, brinda-nos com uma engenhosa mis-
tura de omnisciência pseudojudaica e ignorância pseudoastuta.
Claro que o público inquisitorial estava condicionado para engolir a
história extravagante da cerimónia anual da festa do cordeiro. Igual-
mente condicionado estava o público dos historiadores do sé-
culo XX e XXI, embora com alguns assomos de cepticismo. Amiel,
por exemplo, enquanto identifica, exultante, a festa criptojudaica do
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Portanto, está comprovado, mais uma vez, que as confissões dos réus
nos processos inquisitoriais não constituem uma fonte fidedigna da
história. Quanto à confiança quase cega que inspiram a Amiel, pa-
rece-me  incrível que ele não haja entendido a voz de Maria de Mora,
nem a de seu mestre Israel Révah, recomendando cautela.

O mais notável ingrediente do criptojudaísmo dos Mora de
Quintanar é a liturgia. É ela, que para os investigadores Révah e
Amiel, mais demonstra antiguidade e transmissão através dos sé-
culos. Ora bem: na minha própria investigação sobre os judaizantes
de Quintanar, causou-me surpresa a escassez dos recitadores em
relação aos 42 processos completos (não contando os póstumos) de
membros da família Mora presos em Quintanar e em Alcázar. Há
20 peças na antologia inédita elaborada por Carsten Wilke, a partir
dos apontamentos de Révah, e 21 peças, nem todas coincidentes
com as de Révah, na refundição anotada de Amiel. Na compilação
de Révah-Wilke, o segundo processo de Francisco de Mora Molina,
só por si, providencia 20 orações. O processo de seu irmão Juan
fornece 16; o de sua irmã Maria (mulher de cristão-velho) 5; o de
sua irmã Luisa, 4; o de sua irmã Isabel, 3; o de sua tia Juana, 2; o de
seu primo Rodrigo del Campo, 6. São, ao todo, 8 as vozes de Quin-
tanar implicadas no núcleo das peças judias e judaizantes co-
mentadas por Amiel. Por outro lado, certas orações dentro da
totalidade estabelecida por Révah e Amiel não são especificamente
judaicas, nem sequer, na verdade, especificamente católicas. Algu-
mas destas incluem sentimentos e um estilo religioso próprios de
pessoas piedosas daquela época. Manifestamente judaicas, tiradas da
liturgia sefardita, são ao todo, nove ou dez trechos, dos quais quatro
conhecidos apenas por duas pessoas (Francisco de Mora Molina e
Rodrigo del Campo) e o último só por Francisco de Mora Molina.

Francisco de Mora Molina diz que foi o pai dele que lhe ensinou
orações em circunstâncias cuja descrição pitoresca vale a pena ouvir
com atenção:

«Disse que quando Diego de Mora, seu pai, lhe ensinava as orações da
Lei de Moisés que tem confessadas, estavam sozinhos numa câmara alta sem

anos desde a morte do pai ou ainda que tivesse confundido a se-
gunda com a primeira parte da obra de Villegas, publicada já em
1578. Como quer que seja, consultei as edições mais antiguas dis-
poníveis das duas partes. Já na primeira parte (edição de Madrid,
1588, 57v) encontramos a fonte do nome que os Mora atribuiram à
Páscoa judaica: a Festa do Cordeiro:

«[…] las Pascuas, que eran tres, que así lo mandara Dios en el Deutero-
nomio. Una en el mes de Marzo que era el primero del año  […] y era esta la
Pascua del Cordero y la principal de todas; y fue constituida en memoria de
haberlos Dios sacado de Egipto y librado del poder de Faraón […]»

E na segunda (edição de Toledo, 1586, 312r):
«Mandó Josias que se celebrase la Pascua del Cordero con todas las

ceremonias que la Ley mandara, y fue la más solemne fiesta de aquel nombre
que se celebró entre los judíos.»

O meu exame desta obra inclui nas duas partes o comentário
esotérico de Francisco sobre o maná que «sabia, de acordo com o
Livro da Sabedoria, a tudo o que apetecia a quem o coma» (Madrid,
1588, 63v; Toledo, 1586, 195v).

Na segunda parte (ainda não a encontrei na primeira) temos
uma referência à roupa que não se gastou durante os 40 anos das
andanças pelo deserto (Toledo, 1586, 195v).

Resumindo: aquando da celebração inaugural da Festa do Cor-
deiro em 1579, Francisco de Mora Molina tinha 26 anos. Teria ele
talvez enganado o Inquisidor, e certamente mais tarde, num futuro
longínquo, Charles Amiel, quando subtilmente insinuou que a Festa
do Cordeiro era uma festa antiga entre os da estirpe Mora. Repito
as suas palavras:

«e que ele não sabe o mistério que tinha o comer assadas as coisas, que
os mais velhos o dirão, e também não sabe porque tinham de estar em pé.»

Digo «talvez», porque os inquisidores conquenses dão-me a im-
pressão de serem demasiado astutos para poderem ser tão crédulos.
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No entanto, sabemos que existiam em Espanha, antes da su-
pressão do judaísmo em finais do século XV, traduções manuscritas
do ritual sefardita para fins didácticos. Um caderno arrancado a um
tal manuscrito, que contava 242 páginas, foi publicado em 1900
(Fidel Fita, «Fragmentos de un ritual hispano-hebreo del siglo XV»,
Boletín de la Real Academia de Historia, 36, 1900, 85-89).

Só a partir de 1552 surgiram, pela primeira vez, livros de ora-
ções do rito sefardita em tradução literal espanhola, impressos em
Veneza e em Ferrara de Itália. Destinavam-se estes livros, frequen-
temente reimpressos depois, às comunidades sefarditas de Itália
constituídas por antigos cristãos-novos portugueses que reingres-
saram no judaísmo e que, não tendo notícia da língua hebraica,
queriam acompanhar as rezas em hebraico, feitas pelo oficiante,
com as suas particulares devoções em língua vulgar.

Qual a relação entre a tradução quinhentista espanhola das ora-
ções sefarditas impressa na Itália e os elementos evidentemente se-
farditas da liturgia confessados pelos Mora de Quintanar? Há pelo
menos uma muito importante: as poucas palavras hebraicas que
surgem em Quintanar – por mais corrompidas que algumas estejam
– são as mesmíssimas que constam, transliteradas em caracteres
latinos, no Libro de Oracyones, publicado em Ferrara em 1552. Não
há uma única sobrevivência ou recordação hebraica na liturgia de
Quintanar, para além de estas palavras.

Ora bem: Révah e Amiel, depois de compararem o espanhol de
vários fragmentos de orações sefarditas sabáticas e quotidianas
(nada das festas ou das solenidades principais do ano) confessados
pelos Mora de Quintanar com o do Libro de Oracyones publicado em
Ferrara, concluíram que, apesar de alguns elementos arcaicos
comuns – as versões de Itália e de Quintanar são independentes. Eu
também cheguei à mesma conclusão, embora usando argumentos
diferentes. Em cinco das orações recitadas (e às vezes escritas) pelos
réus, a pedido dos Inquisidores, deparamos com trechos – de im-
portância muito relativa e até nula – traduzidos do hebraico com

que estivesse presente quem quer que seja, e que para o efeito de lhe ensinar
e de rezar, que tudo andava junto, seu pai colocava umas toalhas brancas no
ombro direito, que chegavam por diante e pelas espaldas até ao cinto. E as
ditas toalhas estavam sempre na câmara alta com água para lavar as mãos para
rezar. E acabando de ensinar-lhe as ditas orações e de rezar com ele nas vezes
que subia a ensinar-lhe na dita câmara alta, lhe dizia que descesse, porque ele
queria rezar sozinho por si, porque não lhe aproveitava o que tinha rezado em
companhia dele e ensinando-lhe. Perguntado que mistério tem o facto de o
dito Diego de Mora pôr as toalhas para ensinar-lhe a rezar e porque se
punham mais no ombro direito que no esquerdo, disse que não sabe porque
se punham mais no ombro direito, nem sabe o mistério que tinha nem porquê
se fazia, além de que dizia seu pai que era bom e que havia de se fazer assim.»

Mais uma vez, Francisco nos presenteia com a sua mistura en-
genhosa de omnisciência pseudojudaica e ignorância pseudoastuta.

Seu pai, por turno, segundo Francisco, tê-las-ia aprendido da
mãe dele, Mari López, avó de Francisco, cujo sambenito pendia na
parede da igreja de Quintanar. Teríamos aqui, portanto, segundo
postulam Révah e Amiel, uma indicação da antiguidade de uma tra-
dição judaizante entre os cristãos-novos de Quintanar, cujas raízes
antecederiam de muitos anos a expulsão dos judeus. Na minha
leitura crítica e pormenorizada destas orações intento uma teoria
muito menos romântica do que a crença de Révah e Amiel em dois
séculos de criptojudaísmo transmitido. Evidentemente, não estou
convencido pela teoria da transmissão secular desta liturgia em
Quintanar e arredores, desde a conversão dos antepassados dos
recitantes no século XIV ou começos do século XV, até à sua
descoberta e repressão em finais do século XVI. Limito-me aqui a
alguns argumentos em contrário.

Em primeiro lugar, os judeus nados e criados na religião judia
não rezam em língua vulgar, mas apenas em hebraico. Se algum res-
quício de uma educação judaica fica nos adultos que se tenham afas-
tado de toda a prática, são migalhas de hebraico ou, mais frequen-
temente melodias sinagogais com alguma letra em hebraico, de que
se não sabe o sentido; nunca traduções para a língua vulgar materna.
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Maria de Molina, montañesa. Catalina pretendeu-se – também em
vão – filha de lavradores, do lado paterno e materno, «limpos como
o ouro que corre». Diego casou a sua filha mais velha, Maria, e a sua
terceira filha, Francisca, com dois irmãos cristãos-velhos. O seu
filho mais velho, Francisco, juntou ao seu apelido Mora o de Mo-
lina, para dar ênfase às suas origens cristãs-velhas. Francisco casou
com Leonor Enríquez, que reivindicou – também sem sucesso – a
qualidade de cristã-velha pelos quatro costados, e até de nobreza
pelo lado materno. Um seu tio materno tinha sido «Familiar do
Santo Ofício».

Por que razão, então, uma vez que tantos cristãos-novos espa-
nhóis no século XVI conseguiram  a integração, ocorreu esta perse-
guição contra a família Mora? Houve uma «visitação» inquisitorial
tardia no distrito de Cuenca em 1565. Parece claro que inimizades,
rixas e rancores em Quintanar levaram à apresentação de denúncias
por infracção à inabilitação. Os Mora tiveram a má sina de serem
muito numerosos, constituindo, provavelmente, uma forte minoria
dos moradores da vila, bastante prósperos, e todos aparentados
entre si. Este foi um terreno fértil para uma renovada atribuição de
rótulo de «judeus» aos Mora de Quintanar. Tudo isto constituiu,
para os Inquisidores de Cuenca, um repto, que foi amadurecendo
entre 1565 e 1589. Tudo leva à conclusão de que a Inquisição não
«descobriu» os Marranos de Quintanar mas que foi ela que os criou.

Chegamos então à questão essencial da realidade de práticas ju-
daicas litúrgicas e outras em Quintanar de la Orden, por castelhanos
que tinham sido católicos desde há pelo menos dois séculos.

No princípio do seu estudo, Amiel faz uma advertência meto-
dológica de importância fundamental (traduzo do francês):

«Temos de distinguir entre “denunciantes voluntários” e “denunciantes
forçados”, ou seja, entre os que eram livres de denunciar pessoas à Inquisi-
ção por ter “judaizado”, ou de abster-se de o fazer, e os que foram convoca-
dos e já encarcerados, ou sabiam que estavam prestes a serem presos. Os da
segunda categoria não tinham esperança de sobreviver se não fizessem as
denúncias que se esperavam deles. Entre as aproximadamente cinquenta

elegância, competência e correção, transmitidas algo imperfeita-
mente pela memória. Podemos, em relação a alguns trechos per-
guntar: porquê estes e não outros, muito mais essenciais? 

Por exemplo, Francisco de Mora e o seu primo Rodrigo del
Campo são os únicos membros da família Mora que oferecem aos
Inquisidores uma oração para depois de comer. São 14 ou 15 breves
frases, das quais as dez primeiras provêm, tintim por tintim, da
muito comprida bênção da mesa sefardita. Os aspectos notáveis
destes empréstimos são a selecção caprichosa e uma proximidade
ao espírito e ao sabor do original hebraico mais acentuada que a –
meramente literal – do Libro de Oracyones impresso em Ferrara.
Como pode imaginar-se a sobrevivência, por via de uma transmis-
são oral e secreta de geração para geração, durante dois séculos,
destas frases esotéricas traduzidas literalmente do hebraico? Não
será antes óbvio que, em vez de emergir da noite dos tempos, estes
trechos derivam de uma fonte escrita, encontrada em Quintanar
numa época relativamente próxima da sua aprendizagem? 2 Creio
que estamos lidando com duas etapas: a primeira, uma tradução
livre das orações do sábado e dos dias da semana, redigida em finais
do século XV, deixada em Quintanar pelos judeus ao largar os seus
lares em 1492; a segunda, uma versão memorizada, recitada perante
os Inquisidores, transcrita pelos escrivães, ou redigida por dois dos
réus a pedido dos Inquisidores.

Vamos tentar, para finalizar, avançar com umas explicações e
conclusões.

Em primeiro lugar, verificamos que Diego de Mora e o seu
irmão Francisco de Mora o Velho intentaram conseguir a sua inte-
gração na sociedade cristã-velha por via matrimonial, casando-se
com as irmãs Maria e Catalina de Villanueva. Maria reivindicou, em
vão, a categoria de cristã-velha, unicamente por parte de sua avó

2 Esta aprendizagem situa-se, segundo os depoimentos de Francisca, Catalina e Isabel
de Mora, irmãs de Francisco de Mora Molina, no mesmo ano (1579) em que o pai instituiu
a celebração das festas judaicas.
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o historiador «marranista» é a de ilustrar a existência real do «marra-
nismo», fundamentando-se nos documentos produzidos pela In-
quisição.

Deverá o historiador assentar nas muitas práticas processuais
acusatórias utilizadas pela Inquisição, nomeadamente o incentivo à
denúncia e à falsa confissão, com a consequente utilização estratégi-
ca pelos réus da descrição de práticas e costumes que parecessem
plausíveis, para assim aliviarem de alguma forma a pena resultante
dos trabalhos em que se viam envolvidos? Poderá ele, paralelamente
com a Inquisição, uma vez levantado um processo, considerar
como facto comprovado o «judaísmo», sem verificar a veracidade
de tais práticas ou seu carácter costumeiro de que até hoje poderá
haver reminiscências em populações cristãs? Será de se deixar enre-
dar na teia da montagem do processo acusatório como verosímil, e
assimilar os elementos utilizados nele, cuja existência no contexto
inquisitorial justifica o seu extermínio, em vez de se distanciar e
identificar o que seriam tácticas de acusação, de defesa e a própria
realidade? 

Claro que o historiador «marranista» dos séculos XX e XXI
deplora este contexto (dentro do qual ele actua), e preferiria, de
longe, à sociedade inquisitorial – que reprime «heresias» – uma so-
ciedade não-inquisitorial, que toleraria a dissidência religiosa. Mas
não vê como sendo seu o papel de moralizar ou de impor a sua pre-
ferência num assunto histórico. A simpatia que concede às vítimas
«marranas» da Inquisição é proporcional à sua solidariedade para
com o «povo judeu« (como quer que este seja definido) que, do seu
ponto de vista, e do ponto de vista inquisitorial, inclui los conversos
(Espanha) «a gente da Nação dos Cristãos-Novos« (Portugal).

Nada disto, no entanto, explica a razão porque as orações foram
aprendidas de cor e recitadas perante os inquisidores. Creio que
Révah nunca se terá colocado esta pergunta, e caso o tivesse feito,
não no-lo disse. Charles Amiel, de acordo com a sua crença «marrâ-
nica», avança uma explicação psicológica simplista: pour en finir.

denúncias iniciais, encontram-se as que puseram o mecanismo inquisitorial
em movimento, e também as denúncias mais ou menos forçadas, feitas por
pessoas convocadas, que tinham sido citadas em testumunhos anteriores.
Todas elas são de uma categoria diferente da das denúncias inelutáveis de
sobrevivência que os membros da família Mora tinham que fazer reciproca-
mente, para salvar a vida. Estas vêm a revezar as exteriores, e tecerão a gi-
gantesca teia de aranha em que todos serão apanhados – pelos próprios
familiares. O estudo dos processos inquisitoriais não deixa dúvidas quanto a
isso: a proporção e o peso das denúncias recíprocas dos membros da família,
frente às de proveniência exterior, são esmagadores.»

E, todavia, apesar desta excelente advertência, Amiel, conti-
nuando na esteira de seu mestre Révah, parece aceitar como facto
comprovado todas as observâncias judaicas confessadas e denun-
ciadas pelos réus encarcerados de Quintanar. Constituem para ele,
como o indica o subtítulo do seu estudo, «le modèle castillan du
marranisme».

O que é, afinal o marranismo? Na falta de uma definição, destilo
empiricamente do estudo de Amiel a seguinte, que corresponde
assaz de perto à definição feita pelos inquisidores espanhóis e
portugueses da heresia judaica, a que deram o nome errado de «ju-
daísmo», a saber «a aderência secreta transmitida genética ou didac-
ticamente da parte de católicos baptizados, descendentes – em qual-
quer grau de parentesco – de judeus, às crenças, às observâncias de
costumes, à prática de preceitos, à recitação de orações caracterís-
ticas de judeus.» 

Ora, o termo «marranismo» (ou «criptojudaísmo») tal como é
referido por vários historiadores (por exemplo, Révah e Amiel)
apropriou-se, não só do conteúdo teórico da definição inquisitorial
do «judaísmo», mas também da crença implícita e incondicional dos
inquisidores na sua realidade de facto, por mais absurdos que mui-
tos dos seus aspectos pareçam a um leitor crítico. Por exemplo, para
os Inquisidores faz parte integral do judaismo varrer a casa «ao con-
trário» ou seja, de fora para dentro. Acreditam que dizem verdade
os réus que confessam tal prática. A tarefa que se impõe a si mesmo
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Considerações de outra ordem condicionam a minha própria
resposta. Não devemos esquecer que a liturgia completa de Quin-
tanar se limitava a um sub-grupo, que era composto principalmente
por Francisco de Mora Molina, seu irmão Juan de Mora e seu primo
Rodrigo del Campo. Talvez um título mais apropriado para o es-
tudo de Amiel, em vez de «As cem vozes de Quintanar», fosse «As
três ou quatro vozes de Quintanar», mas o jogo de palavras teria fa-
lhado. Quanto a Francisco de Mora Molina, le déclarant incontesta-
blement le plus complet, como lhe chama Amiel, talvez possamos en-
contrar nele a chave do confronto entre os Mora de Quintanar e a
Inquisição de Cuenca. Deparei, em anexo ao seu primeiro processo,
com duas cartas (desconhecidas de Révah e de Amiel) que ele, na
sua cela, escreveu, pelo seu próprio punho, ao Inquisidor Francisco
de Arganda. Uma  análise atenta destas cartas – que levei a cabo no
meu estudo completo – ajudar-nos-ia a corrigir a perspectiva «mar-
ranista» em que Israel Révah e Charles Amiel colocaram esta com-
plexa personagem, colocando-a numa perspectiva socio-económica
em que não entra judaísmo.

Uma questão ainda em aberto é a relação que Francisco man-
tinha com o seu primo mais erudito Rodrigo del Campo, e falta
conhecer as circunstâncias e a medida da transmissão entre eles dos
textos litúrgicos. A história que nos conta Francisco de que Diego
de Mora instruiu os seus filhos na observância do criptojudaísmo,
com os detalhes saborosos por si fornecidos: a câmara alta, as
toalhas brancas postas no ombro direito, etc., talvez convençam os
historiadores «marranistas», mas por enquanto a mim não me
convencem.


