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Éxito del primer número de la edición en ruso

Montesquieu

L a Justícia és una senyora
que va amb els ulls tapats
quan es tracta de dirimir

un robatori de gallines. Però,
quan parlem de qüestions ideo-
lògiques, qui es creu que la Jus-
tícia és cega? Dels quatre nous
magistrats del Tribunal Consti-
tucional, tres no han amagat la se-
va animadversió amb el model
d’immersió lingüística i amb l’Es-
tatut. La vinculació entre polí-
tica i jutges queda prou retrata-
da al llibre de José Montilla Clar
i català. Explica l’expresident de
la Generalitat que durant el pro-
césdel’Estatut«vaigaprendreque
el govern de Rodríguez Zapate-
ro no manava al Tribunal Cons-
titucional. Ho certifico: el TC, i
els seus membres, fins i tot els
nomenats pel mateix govern, no
se sentien vinculats a la seva vo-
luntat. Ho vaig veure clarament.
La capacitat d’influència d’aquell
govern en el TC era molt, molt li-
mitada, mentre que la del PP era
més gran... els seus feien pinya».
Algú encara dubta de la mort de
Montesquieu?

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

A questa setmana un amic reflexionava a Twi-
tter –si es que es pot reflexionar amb 140
caràcters– sobre el maltractament que da-

rrerament diu que rep dels cambrers que l’atenen.
«Si hagués de decidir els acomiadaments del sec-
tor serveis segons com m’han servit als restau-
rants», piulava, «el maig hauria augmentat en
100.000 aturats més».

Més enllà de la coincidència que la majoria de
cambrers amb els quals el meu amic ha tingut trac-
tes l’han atès malament, la seva piulada em va ser-
vir per explicar-li que als Estats Units és habitual

que, de mitjana, el client deixi al cambrer entre un
18 % i un 20 % de propina; és literalment el seu sou.
Els empresaris només els paguen la Seguretat So-
cial; la resta ve de la generositat dels clients en un
país on sí que hi ha cultura de deixar propina. Se-
gons el meu amic, caldria importar aquesta pràcti-
ca perquè millorés l’atenció al client.

Nocrec,però,queaixòfuncionésaCatalunya.No
tenim cultura de propines generoses, i copiar el sis-
tema faria encara més precari l’ofici de cambrer. Els
estatunidencs són dels més generosos del món en
aquesta pràctica; fins i tot si el servei és dolent.

A casa nostra podria funcionar un punt interme-
di: l’empresari hauria de garantir al cambrer el sou
mínim i oferir-li una bonificació sobre beneficis, a
mésdelespropines.Elsclients,però,hauríemdeser
més generosos.

Cambrers, sous i propines
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El primer número de la edición en ruso que ‘Diari de Tarragona’
inició ayer, se publicará cada viernes hasta el 13 de septiembre y
que se repartirá gratuitamente enmás de 100 puntos de distribui-

ción para garantizar la máxima difusión y llegada al turista fue
acogida con éxito entre este colectivo, que ya es el tercero extran-
jero más importante en la Costa Daurada. FOTO: LLUÍS MILIÁN

LA IMAGEN DEL DÍA

David Ferrer
Tenista
Ferrer se medirá en la final de Ro-
land Garros contra Rafael Nadal,
tras eliminar a Jo-Wilfried Tson-
ga por 6-1, 7-6(3) y 6-3 en 2 horas
y 4 minutos. Será la primera fi-
nal española desde 2002. P 53
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José Blanco
Diputado del PSOE
El juez instructor del ‘caso Cam-
peón’ en el Tribunal Supremo
propone al alto tribunal que tra-
mite el suplicatorio al Congreso
para juzgar al exministro por
tráfico de influencias. P 36
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3.920EL DATO millones pide la ONU a la comunidad internacional para
ayudar a la mitad de la población siria, afectada por la guerra

Periodista corresponsal als EUA
@GustauAlegret

Mister Chip (Alexis) Desde cuándo dejan jugar a dos robots en Roland Garros? @2010MisterChip

del día

Jordi Sierra
Subdelegado del Gobierno
Ayer se conoció que Madrid ya
ha dado luz verde para la cesión
del edificio del antiguo fitosani-
tario del Moll de Costa para que
se convierta en nuevo local de los
Xiquets del Serrallo. P 10
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Sebastià Salvadó
Presidente del RACC
El Rally RACC Costa Daurada,
que se celebrará del 24 al 27 de
octubre por las carreteras tarra-
conenses, concentrará una atrac-
tiva una mezcla de noche, día, as-
falto, tierra y mixto. P 42
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MESA DE REDACCION

La delegación socialista que ayer
transportó el féretro de Josep
Maria Recasens hacia el Saló de
Plens –durante el acto de des-
pedido del exalcalde fallecido

el pasado jueves– compró una
bandera republicana para la oca-
sión. Los miembros de la for-
mación del exalcalde la adqui-
rieron ayer mismo en una mer-

ceria y le cosieron los bordes
para que todo estuviera perfec-
to. ¿El motivo? Se ve que no se pu-
do encontrar ninguna otra con
tanta celeridad.

Bandera republicana nueva para Recasens
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