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I Glossa de Rusifiol (Barcelona, 1861 Aranjuez, 1931) aL’Esquella de la Torratxa l
(15-V-1914). Des d’avui a Can Framis / Fondaci6 Vila Casas s’exposa

aquest qnadre taurl (1885 1886) de Ramon Casas.

Parlant amb el Gallo
Hem tingut la gran honra de dinar al costat del Gallo.
Deixant-nos de mod~sties, que hi ha moments que no
s6 n del cas, podem dir que l’hem tingut a prop, que l’hem
pogut tocar, sentir, donar-lila mh; el que desitjaria el vui-
tanta per cent d’espanyols, i el noranta-vuit per cent de
catalans que omplen, fins en els jorns de treball, les tres
grandioses places de lalaboriosa Bar-
celona. E1Gallo, que ds un home mo-
dest, simphtic, natural, que no parla
de filosofia, ni d’estbtica, ni de retbri-
ca;que nitan sols ds noucentista, hide
cap institut d’ensenyansa, ni de cap
academia taurina, sin6 que ds ell, el
Gallo, unbontorero que es guanyaho-
norablement lavlda, ens ha dit coses de Barcelona, de les
quals li hart d’estar agrffits tots els partits de la labo-
riosa, tant els que tiren a la Dreta corn els que es decan-
ten a l’Esquerra. Ens ha dit, iens omple de joia, que avui
en dia Barcelona ds la ciutat de la nostra Espanya que
rods exaltaelseu ofici; que td rods afici6 alesbanyes, ique
hdhuc deixa, en els jorns feiners, el que abans en deia
Sant Treball, per anar a aplaudir un "pas de pit", una

"burxada dins als dits" o una "verbnica amb els peus
junts". Ens ha dit que si a la seva terra s’empenyen la
capa i el rellotge per anar-lo a veure torejar, el fet no td
molta importhncia; primera, perqu~ all/no hi fa fred, i
desprds, perqub no porten pressa; essent aixl que a Bar-
celona s’han de deixar les vuit hores, que ds el de mds mal

deixar en una ciutat industrial, i ens ha
dit, per flltim, que estimavatant aquest
pflblic, que plega per anar-lo a veure a
ell.., de luces, que si no fos andalfls de
naixen$avoldria dsser fill de Catalunya,
perqu~ creu que enlloc del m6n s’esti-
ma mds els homes que valen. "Catalu-
nyaiavanfl’,lihem contestat."Eso ~!",

ens hacontestat ell. I desprds de beure sense port6 per-
qub no el tenlem a mh ibrindar per la presidbncia, ens
ha prom, s que mentre toregii li quedi pell per foradar,
tames per c6rrer i capaimuleta, es recordarh sempre de
la terra que rods estima el toreo, perqu$ ho demostra
arab les tres places. I l’hem abra~at, i plorhvem.

Santiago Rusi~ol, ’Xarau’1914
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