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BARCELONA. 12 de Desembre del 1934.

Senyor Antoni Pons i Aróla.

Ciutat.

Estimat Sr. President;

Davant de l'impossibilitat de po¬
der assistir a la Junta convocada pel dia d'avui, degut a compromi¬
sos contrets amb anterioritat, no per aixó me crec rellevat de manj^
festar la meva opinió i parer sobre la comunicació que figura en la
convocatoria, opinió i parer que desitjo sigan tramesos als demás
distingits i molt apreciats companys de Directiva,

La súplica continguda en la comunicació al·ludida es,
baix el meu modest.punt de mira, improcedent, mancada de fonament
i de raó, legalment impossible d'ésser atesa i está renyida amb les
més elementals normes d'ética contractual.

Es improcedent per l'excepció de manca de personalitat
en el demandant, ja que cap relació de carácter legal, juridic, ni
menys contractualL existeix entre el demandant i aquesta Diractiva,
que no pot novar, modificar, ni variar, per l'intromisió de terce¬
res persones, el contracte que tenim celebrat amb la Generalitat de
Catalunya; i que toa otorgar-se com a mandat de la Junta General de
senyors accionistes.

Está completament mancat de fonament i de raó, per quant»
precisament, molt més del que sol·licita el demandant ha sigut ja
concedit per aquesta Directiva, al accedir que la subvenció de ca¬
ràcter extraordinari se fes extensiva a totes les obres, sens excep¬
ció; quand la General solsament va concedir que aqueiia fos conce¬
dida a raó de set centes pessetes per funció d'ópera, a totes aque¬
lles que en fossin mereixedores per la seva acurada presentació o
execució, a judici de la Junta Directiva; i podria moLt.be ésser que
moltíssims senyors accionistes tingan els seus duptes'fa £§urada pre_
sentació i execució de les obres que, fins a la data, han sigut re¬
presentades. La Directiva en convertir en obligatoficiatat lo que sol¬
sament era potestatiu, ha traspassat el mandat i preeisament per
motius que no necessita invocar ni al·ludir el demandant.

Legalment, es impossible d'esser atesa dita petició per
quant la Directiva, com a mandataria de la General no pot variar,
vulnerar, desfigurar, modificar, ni alterar lo que es abjecte del
mandat, ja que al aapptar?!2io, 1 obligació principal es cumplir-lo,
tenin de fer-ho en els termes, i ajustar-se a les instruccions que
el mandant li va senyalar, marcar i determinar. Lo contrari seria
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traicionar un m^dat, en perjudici dels interessos generals con¬fiats, i^amb abús de confiança, i á profit dels particulars i per¬sonals d'un empresari teatral o contratista, que contra ti esta.

Implica aquella súplica una usa manca d'ética contrac¬
tual, per^quant la condició básica de tot contracte es el consenti¬ment en 1 obligació, a base de determinades condicions, creand unlligam juridic obligatori entre les parts contractants. En el cas
concret de la relació contractual entre la Generalitat i el peticiónari,un contracte d'empresa a resultes de pèrdues i ganancies, A-~
quella pretenció anticapan-se a dites resultes, sembla volguer pre-jutjar-les, aceptand l^s últimes i començand a volguer cubrir-sepel cas de donar-se pédues, en quin cas la Generalitat, previa de¬mostració, degudament justificada resta obligada a tenir que abo¬nar-Ies al peticionari sempre que no exedeixin de cinquanta milpessetes; i dat cas d'exedir aquelles a dita quantitat, jurídica¬ment, legalment, llógicament, comercialment parlan i per decórum,dignitat i ètica personal i professionaldeuen corren á càrrec de
1 exclusiva compte del empresari, segons disposició taxativa del
contracte regulador de l'execució de la temporada i normes regula¬dores de totes les relacions contractuals mundials^ que obligan atenir que estar a perdues i ganancies, i np a acepliar les últimes irefugív d aquelles. Cap comentari vui afegir, ni fer, estimat senyorPresident, pel cas d'obtenir-se beneficis, ja que resultaria un
sarcasme alló de los sacrificios de índole material, a que al,lu-deix i fa referancia el sol,licitant en el seu escrit.

En el cas que la Junta Directiva, de la seva dignísima
Presidencia, accedís a la tantes vegades al,ludida pretenció, m'in¬
teressa i li prego consti en acte;- El meu vot en contra de tal
acord, per considerar la súplica improcedent per l'exepció de manca
de personalitat en el demandant, per estar mancada de fonament i de
raó, per no poder legalment ésser atesa i per estar renyida amb les
més elementals normes d'ética contractual.

Saludi, molt atentament, als molt distingits i estimats
companys de Directiva i vostè mani a son afim. amic i servent


