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Evasor i fugitiu

L a vida de Marc Rich,
amb passaport espanyol
des del 1981 pel seu arre-

lament (i tremenda mansió a
Marbella), serà filmada i no-
vel·lada amb seguretat en un fu-
tur pròxim i el seu protagonis-
ta, per molt que matisi, serà un
murri, un evasor fiscal i un fugi-
tiu... al qual Bill Clinton va am-
nistiar l’últimdia de la seva pre-
sidència, després que Gisela
Rossi, la dona (alemanya)
de Rich des del 1998, abo-
nés una quantitat milionà-
ria per finançar la futura
biblioteca de l’expresident
i la campanya pel Senat de
Hillary. Un escàndol ma-
júscul i tanmateix normal
i corrent per a unmatrimo-
ni Clinton que llogava ha-
bitacions de la Casa Blan-
ca per finançar els seus in-
teressos polítics.
Mai no va tornar als Es-

tats Units on va arribar el
1943, molt petit –va néixer
a Anvers el 1934– amb la
seva família de refugiats
jueus. Va anar al col·legi i
va cursar el batxillerat a
Nova York. Volia ser un
operador al mercat de ma-
tèries primeres i va comen-
çar a treballar a Philips
Brothers, que el 1967 el va
enviar aMadrid. Allà va co-
nèixer el que seria el seu
soci, Pincus Green, amb
qui va abandonar l’empre-
sa el 1973 en considerar
molt baixes les primes i els
incentius cobrats de Philip
Brothers. Rich i Green
creen Marc Rich & Co.,
amb seu al cantó suís de
menys fiscalitat, Zug, con-
vertit avui en un dels prin-
cipals centresmundials de con-
tractació de petroli. Els preus
del cru es tripliquen ambconse-
qüències semblants sobre els
beneficis. És el primer xoc pe-
trolífer i salta pels aires el po-
der comprador de les set grans
petrolieres occidentals.
Rich innova i es converteix

en un dels grans. Crea el mer-
cat spot –on els barrils de petro-
li cotitzen diàriament–. Comal-
tres taurons financers mou
grans volums quan els preus
baixen i aconsegueix gestionar
elmercat quan pugen. Els bene-
ficis són fabulosos. Però, alho-

ra, no dubta a eixamplar enca-
ra més la seva fortuna actuant
de mitjancer en negocis que
violen els embargaments a
l’Iran, durant la crisi dels ostat-
ges a l’ambaixada dels Estats
Units de Teheran, a Sud-àfrica
i a Cuba.
El 1983, la pel·lícula s’accele-

ra amb la seva fuga cap a Suïssa
per evitar la justícia i el fisc
nord-americans. Un jurat fede-

ral va establir més de 50 càr-
recs contra ell per frau, viola-
ció de l’embargament a l’Iran,
estafes i evasió de 48 milions
de dòlars en l’impost sobre la
renda, un còctel de crims que
podrien haver justificat una

sentència de fins a tres-cents
anys a la presó. Ja a Suïssa li
van preguntar sobre els seus
tractes amb l’Iran de Khomei-
ni. “La qüestió és: hi va haver
un crim?, no ho crec” perquè
Marc Rich & Co. era una com-
panyia suïssa i era legal tenir
negocis amb l’Iran. Les autori-
tats suïssesmai no van conside-
rar la possibilitat d’extradir-lo.
En la seva biografia oficial va

reconèixer la seva connexió
amb el Mossad, els serveis se-
crets israelians.
Amb un historial així, Rich

prova de guanyar punts en so-
cietat i es converteix en un
filantrop interessat. Renuncia
al seu passaport dels Estats
Units –per què el vol?– i es con-
forma amb dues nacionalitats,
l’espanyola i l’israeliana. El
1993, ven la seva companyia,
que es converteix en Glencore,
actualment el negociant dema-
tèries primeres més gran del
món.
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G ran dama de l’escena, ele-
gància imperial... els crí-
tics de teatre rivalitzen

en elogis arran de la desaparició
de Dominique Constanza, sòcia
número 456 de la Comédie Fran-
çaise, el Francès com es coneix al
teatre nacional de França, de la
companyia de la qual era la dega-
na. Constança es va suïcidar, als
seus 65 anys, diumenge a la nit i
els seus companys li van dedicar
la funció de dilluns. “Dominique
era un àngel i els seus grans ulls
d’ocell li donaven aquesta mira-
da dolça i amorosa amb què con-
templava el món”, va recordar
Muriel Mayette, administradora
general de la Comédie, la seva
companya de repartiment a mol-
tes peces. Especialment en una
inoblidable Les criades, de Jean
Genet, en la qual “formaven
un trio al·lucinat –va evocar
Le Monde– amb Catherine
Hiegel”.
Hiegel era precisament la

degana de la Comédie, el ge-
ner del 2010, quan va ser bru-
talment desallotjada –la Co-
médie és una gran família i
com totes té les seves his-
tòries i histèries– per aquest
comitè de socis, que pe-
riòdicament fa balanç, admet
o rebutja l’accés de come-
diants a la qualitat de pension-
naire –resident, intern–, o la
promoció dels ja residents a
sociétaire, soci. Un estatut
que pot ser definitiu, dotat de pri-
vilegis.
Reemplaçar Hiegel va ser una

tasca difícil per a una dona inesta-
ble, la carrera de la qual va patir
el pes de les seves nombroses des-
aparicions, baixes per malaltia.
“Aquesta fragilitat que també era
el material bàsic de la seva feina
d’actriu, del seu talent tan
particular”, segons la crítica Fa-
bienne Darge.
“Dominique va complir mag-

níficament amb aquest paper de
degana, tan important per a la
Comédie –va assegurar Mayet-
te– però va ser molt difícil per a
ella, per a la seva exigència per-
manent de pau i generositat. Per
això mateix li va fer molt bé a la
companyia: va ser un bàlsam
per als conflictes. Però la seva
puresa d’ànima patia els xocs de
les freqüents brutalitats de la
vida”.
Des del 1972, quan va entrar al

Conservatori, Constança va acon-

seguir premis –l’últim, un Mo-
lière per la seva hilarant barones-
sa en Un fil à la patte, de Fey-
deau, que va representar els qua-
tre últims anys– i va recórrer un
ampli registre. Tenia 25 anys
quan va ser admesa com a resi-
dent de la Comédie i 29 quan se’n
converteix en sòcia. En quatre dè-
cades va practicar tot el repertori
clàssic, i era excel·lent en Mari-
vaux i Molière i en malenconio-
sos papers eslaus. “Actuar amb
ella era vertiginós. En la seva mi-
rada –explica Mayette– hi havia
un abisme en el qual temies per-
dre’t. Calia ser una mica funàm-
bula: mai no sabies exactament
amb què et sortiria. I no són tants
els actors que tenen aquesta capa-
citat d’enfonsar-te, amb ells, a la
part fosca de la vida”.

Casada amb Hervé van der
Meulen, director d’un teatre als
afores de París, actriu enmig cen-
tenar de peces–deCorneille aCo-
pi, de Joyce a Brecht, de Victor
Hugo a Labiche– a les sales de la
Comédie, amb a penes infideli-
tats en altres escenaris, també va
participar en una desena de
films, amb directors –Michel De-
ville, Pascal Bonitzer, Jacques
Rozier, Christopher Frank... “La
notícia de la seva desaparició és
tan terrible, tan brutal, que ens
ofega les llàgrimes”, es va doldre
Mayette.
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El 1983 fuig a Suïssa
amb càrrecs d’evasió
fiscal i violació
de l’embargament
a l’Iran

En quatre dècades
va practicar tot el
repertori clàssic
i va sobresortir en
Marivaux i Molière
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