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2007, Christine a ocupat
poziþia 12 la nivel mondial,
locul 3 în Europa ºi doi în
Franþa. În 2009, Financial
Times a desemnat-o
o ”cel
mai bun ministru de Finanþe
din zona euro”. ”Time” o
include pe lista celor 100 de
persoane, cele mai puter nice din lume, în 2010.
Christine Lagarde este
divorþatã ºi are doi fii:
P i e r r e -H
Henri
Lagarde
(n.1986) ºi Thomas Lagarde
(n. 1988). Din 2006,
partenerul ei de viaþã este
antreprenorul
Xavier
Giocanti. Christine este vegetarianã, nu bea alcool ºi
practicã yoga. Locurile carei aparþin îi seamãnã perfect:
retrase, fãrã ostentaþie, de
bun gust. Cumpãratã în
1992, casa din Normandia
a familiei Lagarde, datând
din secolul al XIX-llea, este
refugiul perfect. Grãdina
generoasã a fost decoratã
de stãpâna ei mai ales cu
trandafiri. ”Primii 200 plan taþi au fost în întregime
mâncaþi de iepuri”, îºi reaminteºte amuzatã Christine.
Familia Lagarde petrece
aici aniversãrile, sãrbãtorile,
vacanþele, unele week-eenduri. Casa este mobilatã în

stil normand, cu lucruri
cumpãrate din magazinele
de antichitãþi din zonã, un
hobby pentru stãpâna micu lui castel. Christine, 54 ani,
ºi Xavier, 55 ani, au multe
lucruri în comun.Tineri juriºti

au debutat într-uun cabinet
din Nanterre. ”Mai târziu,
ne-aam întâlnit, dar fiecare
era cãsãtorit cu altcineva,
confirmã Giocanti. Apoi,
viaþa lor s-aa derulat absolut
paralel. În 2006, ministrul

Lagarde a mers la Marsilia,
pentru o întâlnire cu antre prenorii, pentru a impul siona activitatea lor de
export. A urmat un dineu cu
militanþii UMP, la care a
participat ºi
Xavier
Giocanti, teribil de încântat
cã o reîntâlneºte. Seara, sau regãsit unul în faþa
celuilalt. ªi…surprizã : ”Da,
a fost coup de foudre”, a
Christine,
recunoscut
obiºnuitã mai curând cu
sommet-uurile internaþionale
ºi mai puþin cu analizarea
propriilor sentimente .
Christine ºi Xavier trãiesc ”o
poveste de dragoste dis cretã, aºa cum nu se prea
mai întâlneºte”, spune
Renaud Muselier, deputat
UMP, prieten cu Giocanti.
Îndrãgostiþii vor sã se cãsã toreascã, dar criza financia rã le-aa amânat planurile.
Acum, Xavier face turul lumii
ca sã-ººi întâlneascã iubita...
” Suntem mari utilizatori de
sms-uuri”, spune el, destãin uind cã în fiecare searã, la
o r e l e 2 3 , a u r e n d e z -vv o u s
telefonic. Când Christine
este la Paris, partenerul ei o
porneºte spre oraºul îndrã gostiþilor.
Lucia Ivãnescu
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