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Carta a M. Félix Faure 

Presidente da República Francesa 

Señor: Permitídesme que, agradecido pola bondadosa acollida que me dispensastes, me preocupe da vosa gloria e 
vos diga que a vosa estrela, tan feliz ata hoxe, está ameazada pola máis vergoñosa e indeleble mancha.

Saístes san e salvo de baixas calumnias, conquistastes os corazóns. Aparecestes radiante na apoteose da festa 
patriótica que, para celebrar a alianza rusa, fixo Francia, e preparádesvos a presidir o solemne triunfo da nosa 
Exposición Universal, que coroará este gran século de traballo, de verdade e de liberdade. ¡Pero que mancha de 
cieno sobre o voso nome (ía dicir sobre o voso reino) pode imprimir este abominable proceso Dreyfus! Polo 
momento, un consello de guerra atrévese a absolver a Esterhazy, labazada suprema a toda verdade, a toda xustiza. 
E non hai remedio; Francia conserva esa mancha e a historia consignará que semellante crime social cometeuse ao 
amparo da vosa presidencia. 
Posto que se obrou tan sen razón, falarei. Prometo dicir toda a verdade e direina se antes non o fai o tribunal con 
toda claridade. 
É o meu deber: non quero ser cómplice. Todas as noites desvelaríame o espectro do inocente que expía de lonxe 
cruelmente torturado, un crime que non cometeu. 
Por iso diríxome a vos gritando a verdade con toda a forza da miña rebelión de home honrado. Estou convencido de 
que ignorades o que ocorre. E a quen denunciar as infamias desa turba malfeitora de verdadeiros culpables senón 
ao primeiro maxistrado do país.? 
Ante todo, a verdade achega do proceso e da condenación de Dreyfus. 
Un home nefasto conduciu a trama; o coronel Paty de Clam, entón comandante. El representa por si só o asunto 
Dreyfus; non se lle coñecerá ben ata que unha investigación leal determine claramente os seus actos e as súas 
responsabilidades. Aparece como un espírito borroso, complicado, cheo de intrigas novelescas, compracéndose con 
recursos de folletín, papeis roubados, cartas anónimas, citas misteriosas en lugares desertos, mulleres 
enmascaradas. El imaxinou o de ditarlle a Dreyfus a nota sospeitosa, el concibiu a idea de observalo nunha 
habitación revestida de espellos, é a el a quen nos presenta o comandante Forzineti, armado dunha lanterna xorda, 
pretendendo facerse conducir xunto ao acusado, que durmía, para proxectar sobre o seu rostro un brusco chorro de 
luz para sorprender o seu crime no seu angustioso espertar. E non hai para que diga eu todo: busquen e atoparán 
canto faga falta. Eu declaro sinxelamente que o comandante Paty de Clam, encargado de instruír o proceso Dreyfus 
e considerado na súa misión xudicial, é na orde de datas e responsabilidades o primeiro culpable do espantoso erro 
xudicial que se cometeu. 
A nota sospeitosa estaba xa, desde fai algún tempo, entre as mans do coronel Sandherr, xefe do Negociado de 
Informacións, que morreu pouco despois, dunha parálise xeral. Houbo fugas, desapareceron papeis (como seguen 
desaparecendo aínda), e o autor da nota sospeitosa era buscado cando se afirmou a priori que non podía ser máis 
que un oficial do Estado maior, e precisamente do corpo de artillería; dobre erro manifesto que proba o espírito 
superficial con que se estudou a nota sospeitosa, posto que un detido exame demostra que non podía tratarse máis 
que dun oficial de infantería. 
Procedeuse a un minucioso rexistro; examinándose as escrituras; aquilo era como un asunto de familia e buscábase 
ao traidor nas mesmas oficinas para sorprendelo e expulsalo. Desde que unha sospeita lixeira recaeu sobre Dreyfus, 
aparece o comandante Paty de Clam, que se esforza en confundilo e en facerlle declarar ao seu antollo. 
Aparecen tamén o ministro da Guerra, o xeneral Mercier, cuxa intelixencia debe ser moi mediana, o xefe de Estado 
Maior, xeral Boisdeffre, que cedería á súa paixón clerical, e o xeneral Gonse, cuxa conciencia elástica puido 
acomodarse a moitas cousas. 
Pero no fondo de todo isto non hai máis que o comandante Paty de Clam, que a todos manéxaos e ata os hipnotiza, 
porque se ocupa tamén de ciencias ocultas, e conversa cos espíritos. 
Parecen inverosímiis as probas a que se someteu ao desdichado Dreyfus, os lazos en que se quixo facerlle caer, as 
investigacións desatinadas, as combinacións monstruosas... ¡que denuncia tan cruel! 
¡Ah! Polo que respecta a esa primeira parte, é un pesadelo insufrible, para quen esta a o corrente dos seus detalles 



verdadeiros. 
O comandante Paty de Clam prende a Dreyfus e incomunícao. Corre despois en busca da señora de Dreyfus e lle 
infunde terror, prevíndoa de que, se fala, o seu esposo está perdido. Entre tanto, o desdichado arríncase a carne e 
proclama con alaridos a súa inocencia, mentres a instrución do proceso faise como unha crónica do século XV, no 
misterio, cunha terrible complicación de expedientes, todo baseado nunha sospeita infantil, na nota sospeitosa, 
imbécil, que non era soamente unha traizón vulgar, era tamén un estúpido engano, porque os famosos segredos 
vendidos eran tan inútiles que apenas tiñan valor. Se eu insisto, é porque vexo neste xerme, de onde sairá máis 
adiante o verdadeiro crime, a espantosa denegación de xustiza, que afecta profundamente á nosa Francia. Quixese 
facer palpable como puido ser posible o erro xudicial, como naceu das maquinaciones do comandante Paty de 
Clam e como os xenerais Mercier, Boisdeffre e Gonse, sorprendidos ao principio, foron comprometendo aos 
poucos a súa responsabilidade neste erro, que máis tarde impuxeron como unha verdade santa, unha verdade 
indiscutible, desde logo, só houbo do seu parte incuria e torpeza; cando máis, cedesen ás paixóns relixiosas do 
medio e a prexuízos das súas investiduras. ¡E vaian seguindo as torpezas! 
Cando aparece Dreyfus ante o Consello de Guerra, esixen o segredo máis absoluto. Se un traidor abrise as 
fronteiras ao inimigo para conducir ao emperador de Alemaña ata A nosa Señora de París, non se tomaron maiores 
precaucións de silencio e misterio. 
Murmúranse feitos terribles, traizóns monstruosas e, naturalmente, a Nación inclínase chea de estupor, non acha 
castigo bastante severo, aplaudir a degradación pública, gozar vendo ao culpable sobre a súa roca de infamia 
devorado polos remordimientos... 
Logo é verdade que existen cousas indicibles, daniñas, capaces de revolver toda Europa e que foi preciso para 
evitar grandes desdichas enterrar no maior secreto? ¡Non! Detrás de tanto misterio só áchanse as imaxinacións 
románticas e dementes do comandante Paty de Clam. Todo isto non ten outro obxecto que ocultar a máis 
inverosímil novela folletinesca. Para asegurarse, basta estudar atentamente o acta de acusación lida ante o Consello 
de guerra. 
¡Ah! ¡Canto baleiro! Parece mentira que con semellante acta puidese ser condenado un home. Dubido que as xentes 
honradas puidesen lelas sen que a súa alma énchase de indignación e sen que se asome aos seus beizos un berro de 
rebeldía, imaxinando a expiación desmesurada que sofre a vítima na Illa do Diaño. 
Dreyfus coñece varias linguas: crime. Na súa casa non achan papeis comprometedores; crime. Algunhas veces 
visita o seu país natal; crime. É laborioso, ten ansia de saber; crime. Se non se turba; crime. Todo crime, sempre 
crime... E as inxenuidades de redacción, ¡as formais aserciones no baleiro! Faláronnos de catorce acusacións e non 
aparece máis que unha: a nota sospeitosa. É máis: pescudamos que os peritos non están de acordo e que un deles, 
M. Gobert, foi atropelado militarmente porque se permitía opinar contra o que se desexaba. Falar tamén de vinte e 
tres oficiais, cuxos testemuños pasarían contra Dreyfus. Descoñecemos aínda os seus interrogatorios, pero o certo é 
que non todos acusárono, habendo que engadir, ademais, que os vinte e tres oficiais pertencían ás oficinas do 
Ministerio da Guerra. Arránxanllas entre eles coma se fose un proceso de familia, fixádevos ben niso: o Estado 
Maior fíxoo, xulgouno e acaba de xulgalo por segunda vez. 
Así, pois, só quedaba a nota sospeitosa acerca da cal os peritos non estiveron de acordo. Dise que, no Consello, os 
xuíces ían xa, naturalmente a absolver ao reo, e desde entón, con obstinación desesperada, para xustificar a 
condena, afírmase a existencia dun documento secreto, abafador; o documento que non se pode publicar, que o 
xustifica todo e ante o cal todos debemos inclinarnos: ¡o Deus invisible e incognoscible! Ese documento non existe, 
négoo con todas as miñas forzas. Un documento ridículo, si, talvez o documento en que se fala de mujercillas e dun 
señor D... que se fai moi esixente, algún marido, sen dúbida, ¡que xulgaba pouco retribuidas as compracencias da 
súa muller! Pero un documento que interese á defensa nacional, que non pode facerse público sen que se declare a 
guerra inmediatamente, ¡non! ¡Non! É unha mentira, tanto mais odiosa e cínica, canto que se lanza impunemente 
sen que ninguén poida combatela. Os que a fabricaron, conmoven o espírito francés e ocúltanse detrás dunha 
lexítima emoción; fan enmudecer as bocas, angustiando os corazóns e pervirtiendo as almas. ¡Non coñezo na 
historia un crime cívico de tal magnitude! 
Velaquí, señor Presidente, os feitos que demostran como puido cometerse un erro xudicial. E as probas morais, 
como a posición social de Dreyfus, a súa fortuna, o seu continuo clamor de inocencia, a falta de motivos 
xustificados, acaban de ofrecelo como unha vítima das extraordinarias maquinaciones do medio clerical en que se 
movía, e do odio aos puercos xudeus que deshonran a nosa época. 
E chegamos ao asunto Esterhazy. pasaron tres anos e moitas conciencias permanecen turbadas profundamente, 
inquiétanse, buscan, e acaban por convencerse da inocencia de Dreyfus. 
Non historiaré as primeiras dúbidas e a final convicción de M. Scheurer-Kestner. Pero mentres el rebuscaba pola 
súa banda, acontecían feitos de importancia no Estado Maior. Morreu o coronel Sandherr e sucedióle como xefe do 
Negociado de informacións, o tenente coronel Picquart, quen por esta causa, en exercicio das súas funcións, tivo un 
día ocasión de ver unha carta telegrama dirixida ao comandante Esterhazy por un axente dunha potencia 



estranxeira. Era o seu deber abrir unha información e non o fixo sen consultar cos seus xefes, o xeneral Gonse e o 
xeneral Boisdeffre e logo co xeneral Billot, que sucedera ao da Guerra. O famoso expediente Picquart, de que tanto 
se falou, non foi máis que o expediente Billot, é dicir, o expediente instruído por un subordinado cumprindo as 
ordes do ministro, expediente que debe existir aínda no ministerio da Guerra. As investigacións duraron de maio a 
setembro de 1896, e é preciso dicir ben alto que o xeneral Gonse estaba convencido da culpabilidade de Esterhazy 
e que os xenerais Boisdeffre e Billot non puñan en dúbida que a soada nota sospeitosa fóra de Esterhazy. O informe 
do tenente coronel Picquart conducira a esta proba certa. Pero o sobresalto de todos era grande, porque a condena 
de Esterhazy obrigaba inevitablemente á revisión do proceso Dreyfus; e o Estado Maior a ningún prezo quería 
desautorizarse. 
Debeu haber un momento psicolóxico de angustia suprema entre todos os que interviñeron no asunto; pero é 
preciso notar que, habendo chegado ao ministerio o xeneral Billot, logo da sentenza ditada contra Dreyfus, non 
estaba comprometido no erro e podía esclarecer a verdade sen desmentirse. Pero non se atreveu, temendo seica o 
xuízo da opinión pública e a responsabilidade en que incorreran os xenerais Boisdeffre e Gonse e todo o Estado 
Maior. Foi un combate librado entre a súa conciencia de home e todo o que supuña o bo nome militar. Pero logo 
acabou por comprometerse, e desde entón, botando sobre si os crimes dos outros, faise tan culpable como eles; é 
máis culpable aínda, porque foi árbitro da xustiza e non foi xusto. ¡Comprendede isto! Fai un ano que os xenerais 
Billot, Boisdeffre e Gonse, coñecendo a inocencia de Dreyfus, gardan para si esta espantosa verdade. ¡E dormen 
tranquilos, e teñen muller e fillos que os aman! 
O coronel Picquart cumprira os seus deberes de home honrado. Insistiu preto dos seus xefes, en nome da xustiza, 
suplicándolles, dicíndolles que as súas tardanzas eran evidentes ante a terrible tormenta que se lles viña encima, 
para estalar, en canto a verdade descubrísese. Moinsieur Scheurer-Kestner rogou tamén ao xeneral Billot que polo 
patriotismo activase o asunto antes de que se convertese en desastre nacional. ¡Non! O crime estaba labor e o 
Estado Maior non podía ser culpable diso. Por iso, o tenente coronel Picquart foi nomeado para unha comisión que 
o apartaba do ministerio, e aos poucos foron afastándose ata o exército expedicionario de África, onde quixeron 
honrar un día o seu bravura, encargándolle unha misión que lle houbese a vida nos mesmos paraxes onde o 
marqués de Mopres atopou a morte. Pero non caera aínda en desgraza; o xeneral Gonse mantiña con el unha 
correspondencia moi amigable. O seu desdicha era coñecer un segredo dos que non debesen coñecerse xamais. 
En París a verdade abríase camiño, e sabemos xa de que modo a tormenta estalou. M. Mathieu Dreyfus denunciou 
ao comandante Esterhazy como verdadeiro autor da nota sospeitosa; mentres M.Scheurer-Kestner depositaba entre 
as mans do guardasellos unha solicitude pedindo a revisión do proceso. Desde ese punto o comandante Esterhazy 
entra en xogo. Testemuños autorizados móstrano como tolo, disposto ao suicidio, á fuga. Logo, todo cambia, e 
sorprende coa violencia da súa audaz actitude. recibira reforzos: un anónimo advertíndolle os manejos dos seus 
inimigos; unha dama misteriosa que se molesta en saír de noite para devolver un documento que fora roubado das 
oficinas militares e que lle interesaba conservar para a súa salvación. Comezan de novo as novelerías folletinescas, 
na que recoñezo os medios xa usados pola fértil imaxinación do tenente coronel Paty de Clam. A súa obra, a 
condenación de Dreyfus, perigaba, e sen dúbida quixo defendela. A revisión do proceso era o desquiciamiento da 
súa novela folletinesca, tan extravagante como tráxica, cuxo espantoso desenlace realízase na Illa do Diaño. E isto 
non podía consentilo. Así comeza o duelo entre o tenente coronel Picquart, de cara, e o tenente coronel Paty de 
Clam, enmascarado. Pronto se acharán os dous ante a xustiza civil. No fondo non hai máis que unha cousa: o 
Estado Maior defendéndose e evitando confesar o seu crime, cuxa abominación aumenta de hora en hora. 
Preguntouse con estupor cales eran os protectores do comandante Esterhazy. Desde logo, na sombra, o tenente 
coronel Paty de Clam, que imaxinou e conducido todas as maquinaciones, descubrindo a súa presenza nos 
procedementos desatinados. Despois os xenerais Boisdeffre, Gonse e Boillot, obrigados a defender ao comandante, 
posto que non poden consentir que se probe a inocencia de Dreyfus, cando este acto habería de lanzar contra as 
oficinas da Guerra o desprezo do público. E o resultado desta situación prodixiosa é que un home intachable, 
Picquart, o único entre todos que cumpriu co seu deber, será a vítima escarnecida e castigada. ¡Oh xustiza! ¡Que 
triste desconsuelo embarga o corazón! Picquart é a vítima, acúsallo de falsario e dise que fabricou a carta telegrama 
para perder a Esterhazy. Pero, ¡Deus meu!, por que motivo? Con que obxecto? Que indiquen unha causa, unha soa. 
Estar pagado polos xudeus? Precisamente Picquart é un apaixonado antisemita. Verdadeiramente asistimos a un 
espectáculo infame; para proclamar a inocencia dos homes cubertos de vicios, débedas e crimes, acusan un home 
de vida exemplar. Cando un pobo descende a esas infamias, esta próximo a corromperse e aniquilarse. 
A isto redúcese, señor Presidente da república, o asunto Esterhazy, un culpable a quen se trata de salvar facéndolle 
parecer inocente, fai dous meses que non perdemos de vista ese interesante labor. E abrevio porque só quixen facer 
o resumo, a grandes liñas, da historia cuxas ardentes páxinas un día serán escritas con toda extensión. vimos ao 
xeneral Pellieux, primeiro, e ao comandante Ravary, mais tarde, facer unha información infame, da cal han de saír 
transfigurados os bribóns e perdidas as xentes honradas. Despois convocouse ao Consello de Guerra. Como se 
puido supor que un Consello de Guerra desfixese o que fixera un Consello de Guerra? 



Aparte a fácil elección dos xuíces, a elevada idea de disciplina que levan eses militares no espírito, bastaría para 
debilitar o seu rectitud. Quen di disciplina di obediencia. Cando o ministro da guerra, xefe supremo, declarou 
publicamente e entre as aclamacións da representación nacional, a inviolabilidad absoluta da cousa xulgada, 
queredes que un Consello de Guerra se determine a desmentilo formalmente? Xerárquicamente non é posible tal 
cousa. O xeneral Billot, coas súas declaracións, ha sugestionado aos xuíces que xulgaron como entrarían en lume a 
unha orde sinxela do seu xefe: sen titubear. A opinión preconcibida que levaron ao tribunal foi sen dúbida esta: 
"Dreyfus foi condenado por crime de traizón ante un Consello de Guerra; logo é culpable e nós, formando un 
Consello de Guerra, non podemos declaralo inocente. E como supor culpable a Esterhazy, sería proclamar a 
inocencia de Dreyfus, Esterhazy debe ser inocente". 
E deron o inocuo fallo que pesará sempre sobre os nosos Consellos de Guerra, que fará en diante sospeitosas todas 
as súas deliberacións. O primeiro Consello de guerra puido equivocarse; pero o segundo mentiu. O xefe supremo 
declarara a cousa xulgada inatacable, santa, superior aos homes, e ningún atreveuse a dicir o contrario. Fálallenos 
da honra do exército; indúcellenos a respectalo e amalo. Certo que si; o exército que se alzará en canto diríxallenos 
a menor ameaza, que defenderá o territorio francés, fórmao todo o pobo, e só temos para o tenrura e veneración. 
Pero agora non se trata do exército, cuxa dignidade xustamente mantemos no ansia de xustiza que nos devora; 
trátase do sabre, do señor que nos darán seica mañá. E bicar devotamente a empuñadura do sabre do ídolo. ¡Non, 
iso non! 
Polo demais queda demostrado que o proceso Dreyfus non era mais que un asunto particular das oficinas de guerra; 
un individuo do Estado Maior, denunciado polos seus camaradas do mesmo corpo, e condenado, baixo a presión 
dos seus xefes. 
Polo tanto, repítoo, non pode aparecer inocente sen que todo o Estado maior apareza culpable. Por isto as oficinas 
militares, usando todos os medios que lles suxeriu a súa imaxinación e que lles permiten as súas influencias, 
defenden a Esterhazy para afundir de novo a Dreyfus. ¡Ah!, que gran varrido debe facer o Goberno republicano 
nesa cova jesuítica (frase do mesmo xeneral Billot). Cando virá o ministerio verdadeiramente forte e patriota, que 
se atreva dunha vez a refundilo, e renovalo todo? Coñezo a moitas xentes que, supondo posible unha guerra, tremen 
de angustia, ¡porque saben en que mans esta a defensa nacional! ¡En que albergue de intrigas, chismes e 
dilapidaciones converteuse o sacro asilo onde se decide a sorte da patria! Espanta a terrible claridade que arroxa 
sobre aquel antro o asunto Dreyfus; o sacrificio humano dun infeliz, dun porco xudeu. ¡Ah! axitáronse alí a 
demencia e a estupidez, maquinaciones tolas, prácticas de baixa policía, costumes inquisitoriales; o pracer dalgúns 
tiranos que pisotean a nación, afogando na súa garganta o berro de verdade e de xustiza baixo o pretexto, falso e 
sacrílego, de razón de estado. 
E é un crime máis apoiarse coa persoa inmunda, deixarse defender por todos os bribóns de París, de maneira que os 
bribones triunfen insolentemente, derrotando o dereito e a probidad. É un crime acusar como perturbadores de 
Francia a cantos queren vela xenerosa e nobre á cabeza das nacións libres e xustas, mentres os canallas urden 
impunemente o erro que tratan de impor ao mundo enteiro. É un crime extraviar a opinión con tarefas mortíferas 
que a pervierten e condúcena ao delirio. É un crime envenenar aos pequenos e aos humildes, exasperando as 
paixóns de reacción e de intolerancia, e cubríndose co antisemitismo, de cuxo mal morrerá sen dúbida a Francia 
libre, se non sabe curarse a tempo. É un crime explotar o patriotismo para traballos de odio; e é un crime, en fin, 
facer do sabre un deus moderno, mentres toda a ciencia humana emprega os seus traballos nunha obra de verdade e 
de xustiza. 
¡Esa verdade, esa xustiza que nós buscamos apaixonadamente, vémolas agora humilladas e descoñecidas! Imaxino 
o desencanto que padecerá sen dúbida a alma de M. Scheurer-Kestner, e créoo atormentado polos remordimientos 
de non proceder revolucionariamente o día da interpelación no Senado, desembarazándose da súa carga, para 
derrubalo todo dunha vez. Creu que a verdade brilla por se soa, que llo tería por honrado e leal, e esta confianza 
castigouno cruelmente. O mesmo lle ocorre ao tenente coronel Picquart que, por un sentimento de dignidade 
elevada, non quixo publicar as cartas do xeneral Gonse; escrúpulos que o honran de tal modo que, mentres 
permanecía respectuoso e disciplinado, os seus xefes fixérono cubrir de lodo instruíndolle un proceso do xeito mais 
desusada e ultrajante. Hai, pois, dúas vítimas; dous homes honrados e leais, dous corazóns nobres e sinxelos, que 
confiaban en Deus, mentres o diaño cara a de as súas. E ata vimos contra o tenente coronel Picquart este acto 
innoble: un tribunal francés consentir que se acusase publicamente a unha testemuña e pechar os ollos cando a 
testemuña presentábase para explicar e defenderse. Afirmo que isto é un crime máis, un crime que subleva a 
conciencia universal. Decididamente, os tribunais militares teñen unha idea moi estraña da xustiza. 
Tal é a verdade, señor Presidente, verdade tan espantosa, que non dubido quede como unha mancha no voso 
goberno. Supoño que non teñades ningún poder neste asunto, que sexades un prisioneiro da Constitución e da xente 
que vos rodea; pero tedes un deber de home no cal meditaredes cumpríndoo, sen dúbida honradamente. Non 
creades que desespero do triunfo; repítoo cunha certeza que non permite a menor vacilación; a verdade avanza e 
ninguén poderá contela. 



Ata hoxe non principia o proceso, pois ata hoxe non quedaron deslindadas as posicións de cada un; ao carón os 
culpables, que non queren a luz; ao outro os justicieros que daremos a vida porque a luz fágase. Canto máis 
duramente oprímese a verdade, máis forza toma, e a explosión será terrible. Veremos como se prepara o máis 
ruidoso dos desastres. 

Señor Presidente, concluamos, que xa é tempo. 

Eu acuso ao tenente coronel Paty de Clam como laborante (quero supor inconsciente) do erro xudicial, e por 
defender a súa obra nefasta tres anos despois con maquinaciones desatinadas e culpables. 
Acuso ao xeneral Mercier por haberse feito cómplice, polo menos por debilidade, dunha das maiores iniquidades 
do século. 
Acuso ao xeneral Billot de ter nas súas mans as probas da inocencia de Dreyfus, e non habelas utilizado, facéndose 
polo tanto culpable do crime de lesa humanidade e de lesa xustiza cun fin político e para salvar ao Estado Maior 
comprometido. 
Acuso ao xeneral Boisdeffre e ao xeneral Gonse por haberse feito cómplices do mesmo crime, o un por fanatismo 
clerical, o outro por espírito de corpo, que fai das oficinas de Guerra un arca santa, inatacable. 
Acuso ao xeneral Pellieux e ao comandante Ravary por facer unha información infame, unha información 
parcialmente monstruosa, na cal o segundo labrou o imperecedero monumento da súa torpe audacia. 
Acuso aos tres peritos calígrafos, os señores Belhomme, Varinard e Couard polos seus informes engañadores e 
fraudulentos, a menos que un exame facultativo decláreos vítimas dunha cegueira dos ollos e do xuízo. 
Acuso ás oficinas de Guerra por facer na prensa, particularmente en L'Éclair e en L'Boto de París unha campaña 
abominable para cubrir a súa falta, extraviando á opinión pública. 
E para rematar: acuso ao primeiro Consello de Guerra, por condenar a un acusado, fundándose nun documento 
secreto, e ao segundo Consello de Guerra, por cubrir esta ilegalidade, cometendo o crime xurídico de absolver 
conscientemente a un culpable. 
Non ignoro que, ao formular estas acusacións, arroxo sobre min os artigos 30 e 31 da Lei de Prensa do 29 de xullo 
de 1881, que se refiren aos delitos de difamación. E voluntariamente póñome a disposición dos Tribunais. 
Canto ás persoas a quen acuso, debo dicir que nin as coñezo nin as vin nunca, nin sinto particularmente por elas 
rancor nin odio. Considéroas como entidades, como espíritos de maleficencia social. E o acto que realizo aquí, non 
é máis que un medio revolucionario de activar a explosión da verdade e da xustiza. 
Só un sentimento me move, só desexo que a luz se faga, e implóroo en nome da humanidade, que sufriu tanto e que 
ten dereito a ser feliz. A miña ardente protesta non é máis que un berro da miña alma. Que se atrevan a levarme aos 
Tribunais e que me xulguen publicamente. 

Así o espero. 

Émile Zola 

París, 13 de xaneiro de 1898


