


ciças para um amigo novo, um homem 
24 anos mais novo, o fotógrafo de ce
lebridades François-Marie Banier. En
tre dinheiro, obras de artistas como 
Picasso e outros bens que podem in
cluir uma ilha em Seychelles, Banier 
recebeu da bilionária uma cifra que 
gira em torno de 1 bilhão de euros, cer
ca de 3 bilhões de reais. O julgamento 
apenas começou. Se Banier for consi
derado culpado de "explorar a fragili
dade" de Liliane, poderá receber uma 
sentença de prisão de três anos. 

Não se trata de um caso outonal de 
sexo para Liliane, viúva. Banier é aber
tamente gay. Fotógrafo reconhecido e 
admirado em Paris, seu portfólio é o de 
um profissional do primeiro time. A 
Paris boêmia dos últimos 40 anos foi 
retratada por poucos como foi pelo 
protegido da herdeira da L'Oréal. Sua 
fama cruza o Atlântico: ele já fez capas 
para a ultraexigente Vanity Fair ameri
cana. A mais recente teve como prota
gonista o ator Johnny Depp. Banier foi 
casado com um ator francês. Agora vi-

ao 

M A S E N H O R A D E 8 7 A N O S , 
C A B E L O S cuidadosamente 
fixados com laquê, forte 
ainda o suficiente para man

ter um regime de exercícios físicos 
dignos de gente jovem, esguia e lépida 
em seu quase 1,80 metro, está mesme-
rizando os franceses. Discreta até não 
poder mais a vida inteira, recolhida em 
sua mansão formidable no subúrbio 
parisiense de Neuilly, Liliane Betten
court tem estado no meio dos holofo
tes em regime de 24 por 7. Mulher 
mais rica da França e da Europa, e a 
número 3 no mundo, atrás apenas das 

herdeiras de Sam Walton, Liliane vem 
tentando provar que não perdeu o juí
zo. Com uma fortuna calculada em 20 
bilhões de dólares, única herdeira da 
maior empresa de cosméticos do mun
do, a L'Oréal, Liliane enfrenta, nos 
tribunais, a filha Françoise. Como ela 
mesma, Françoise, de 57 anos, autora 
de um estudo em três tomos sobre a 
Bíblia, é também filha única. 

Françoise decidiu tentar interditar a 
mãe depois que lhe chegou a informa
ção, passada por uma mulher que cui
dava do patrimônio de Liliane, de que 
ela estava fazendo transferências ma-

ve com um sobrinho do antigo parceiro, 
30 anos mais novo que ele. 

Os caminhos de Liliane e Banier se 
cruzaram quando ele foi fotografá-la. 
Foi o marco inicial de uma relação ex
travagante além de todos os cálculos. 
Se ele não lhe dava sexo, como entender 
tamanha prodigalidade da bilionária? 
Uma das hipóteses mais cogitadas é que 
Banier introduziu Liliane no colorido 
mundo boêmio parisiense, uma novi
dade tentadora e fascinante para quem, 
como ela, vivera décadas na companhia 
maçante de políticos e homens de ne
gócios. Seu marido, André Bettencourt, 
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A Justiça vai definir quem tem razão. 
Se a filha, ao acusar a mãe de perder 
o juízo, ou a mãe, ao dizer que a filha 
quer enviá-la "para o caixão" 

dida à revista semanal Paris Match, 
Liliane Bettencourt afirmou que em 
sua vida a L'Oréal jamais deixará de ser 
francesa. Ela mostrou uma agilidade 
mental notável na conversa. Diante de 
uma pergunta sobre as doações de di
nheiro, respondeu ao entrevistador: 
"Você faz ioga?" Ele disse que não. "De
veria." Liliane não se furtou de falar 
sobre o dinheiro que deu a Banier. "Dei 
porque ele me pediu", justificou. Num 
jogo psicológico que vai exigir um bo
cado dos jurados, ela disse que queria 
ver até onde ele ia em sua tentativa de 
manipulá-la. Era como se a manipulada 
estivesse secretamente manipulando o 

manipulador, segundo a complexa ex
plicação dada com candor charmoso 
pela bilionária. "É uma grande diversão 
ver até onde vão as pessoas manipula
doras", segundo ela. 

Na abertura de Ana Karenina, Tolstoi 
escreveu que as famílias infelizes são 
infelizes cada qual a sua maneira, ao 
contrário das famílias felizes, todas pa
recidas. A dinastia que ergueu e con
trola a L'Oréal cabe bem na tese de 
Tolstoi. Mãe e filha não se falam, em
bora possam se ver de suas casas em 
Neuilly, uma de frente para a outra. O 
fundador da L'Oréal, Eugène Schueller, 
um químico e empreendedor de gênio, 

simpatizava com o nazismo e foi sus
peito de colaboracionista durante a 
ocupação alemã da França, na Segunda 
Guerra. A neta Françoise, em contra
partida, casou com um judeu cujo pai 
morreu em Auschwitz. A revista ame
ricana Vanity Fair dedicou em sua úl
tima edição uma reportagem extensa 
ao caso. Logo no primeiro parágrafo, o 
autor nota que se um roteiro desses 
chegasse a um estúdio seria recusado 
pela inverossimilhança. 

Liliane Bettencourt diz que agora tem 
de respirar. Ela se declara cansada tanto 
do amigo próximo quanto da filha afas
tada. Diz que os dois a absorvem muito. 
Para Banier, a festa, aparentemente, 
chegou ao fim. Se ele sair do processo 
com algum dinheiro do que recebeu 
sem ir para a cadeia, vai estar no lucro. 
Quanto a Françoise, a filha, a Justiça vai 
dizer quem está com a razão — se ela, 
ao dizer que a mãe perdeu o juízo, ou a 
mãe, ao rebater que afilha quer enviá-la 
"mais cedo para o caixão". 
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