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toriu! De ani de zile se luptã cu dedicare
altruistã pentru oamenii din La Rochelle”,
a scris Trierweiler, jurnalist la Paris
Match. La rândul sãu, Francois Hollande
a fãcut cunoscut cã o sprijinã pe fosta sa
partenerã, care i-a dãruit ºi patru copii, dar
de care s-a despãrþit în 2007, dupã înfrângerea ei la prezidenþiale în faþa lui Nicolas
Sarkozy ºi dupã ce s-a aflat de legãtura lui
cu Trierweiler, supranumitã „Rottweiler”.
Impactul acestui dezacord din cadrul
cuplului prezidenþial a acordat o dimensiune naþionalã duelului din oraºul La
Rochelle, dintre Segolene Royal ºi Olivier
Falorni, soldat cu victoria acestuia din
urmã. Învinsa a denunþat imediat o “trãdare” politicã. ”Este rezultatul unei trãdãri
politice deoarece mobilizarea UMP
(dreapta) a fost asociatã cu utilizarea
necinstitã a etichetei majoritãþii prezidenþiale, care a indus în eroare un anumit
numãr de alegãtori”, a explicat Segolene
Royal. ”Întotdeauna trãdarea îl trãdeazã
pe trãdãtor”, a adãugat aceasta, precizând
cã vrea sã continue sã “influenþeze deci-

ziile politicii naþionale”. Ea rãmâne
preºedinta regiunii Poitou-Charente, dar
trebuie sã renunþe la ambiþia sa de a
deveni preºedinta noii Adunãri naþionale.
Presa a amplificat enorm aceastã afacere
în care viaþa politicã ºi viaþa privatã sunt
amestecate. Mai toþi comentatorii considerã cã Valerie Trierweiler a comis o gafã
prin mesajul de sprijin politic ºi ieºirea
dintr-o neutralitate obligatorie pentru consoarta ºefului statului. Unele voci au cerut
chiar instituirea unui statut juridic pentru
soþia sau partenera de viaþã a celui care se
instaleazã la Palatul Elysée. Regizoarea
Ariane Mnouchkine, o feministã convinsã, a pus comportamentul ziaristei Valerie
Trierweiler pe seama... urii acesteia faþã
de Segolene Royal:“Sunt indignatã.
Sideratã. Un comportament vulgar nu
genereazã în mod automat un vodevil. E
mai grav decât atât. Ranchiunele personale sau patologice ale lui Valerie
Trierweiler faþã de Segolene Royal merg
dincolo de acest aspect. Ea afecteazã nu
numai imaginea preºedintelui, ci ºi imaginea stângii ºi a Franþei.” În
tabãra dreptei, unii au semnalat
cã Prima Doamnã a Franþei dispune la Palatul Elysée de un
birou ºi de 7 consilieri plãtiþi de
stat. Pentru ce fel de activitate?,
s-au întrebat vocile critice. Asta
dupã ce, cu câteva sãptãmâni în
urmã, revista L’Express punea
pe prima paginã fotografia lui
Valerie Trierweler sub întrebarea: ”Nu cumva influenþa ei
este prea mare?”. Cotidianul Le
Monde, care îi recomandã lui
Trierweiller sã nu mai
foloseascã reþeaua Twitter, are
ºi alt sfat, imperativ:“Ori jurnalistã, ori Prima Doamnã a þãrii,
trebuie ales”, fiindcã între cele
douã poziþii existã un conflict
de interese. Dar Valerie
Trierweiler a anunþat deja, întrun interviu, cã “nu va fi o
pãpuºã de porþelan” ºi cã
intenþioneazã sã îºi continue
activitatea ca jurnalistã. Nu
chiar în domeniul politic, care a
consacrat-o, ci în paginile de
culturã de la Paris Match. Asta
n-o va împiedica sã rãmânã la
fel de acidã, cum s-a convins
însuºi Dominique Strauss-Kahn
pe pielea lui. Potrivit cãrþii “Les
Strauss-Kahn”, scrisã de
ziariºtii Raphaelle Bacqué ºi
Ariane Chemin, DSK ºi-a încercat metodele de seducþie ºi pe
actuala Primã Doamnã a
Franþei, adresându-i-se în public: “Ce mai face cea mai
drãguþã ziaristã de la Paris?”. La
care „Rottweiler” i-a replicat
muºcãtor: “Credeam cã aceasta
este Anne Sinclair...”, adicã
soþia lui DSK. Touché!
Mãdãlina Firãnescu
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