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Na casa de quem?
Herdeiro da Fiat vai parar no hospital
depois de consumir drogas em excesso
no apartamento de um travesti

T odas as famílias muito ricas e po-
derosas são infelizes da mesma
maneira: sucessões traumáticas,

distúrbios psicológicos, mortes trági-
cas por acidente ou uso de drogas e ou-
tros problemas que provocam nos me-
nos privilegiados a mesma dúvida
("Como quem tem tanto pode ser tão
miserável?")- Na Itá-
lia não é diferente:
sua "família real" do
pós-guerra, os Ag-
nelli, fundadores da
Fiat, já passou por
tudo isso — e conti-
nua passando. Na úl-
tima semana, Lapo
Elkann, 28 anos, ne-
to de Gianni Agnelli,
o patriarca falecido
em 2003 que coman-
dou o império duran-
te trinta anos, foi in-
ternado quase à mor-
te em um hospital de
Turim, com overdose
de cocaína. No fim
da semana, já havia
saído da unidade de
recuperação intensi-
va e passava bem.
Mas o país continua-
va fervilhando com
os comentários sobre a contribuição de
Elkann. loiro, belo, dotado da mesma
aura de conquistador e da prodigiosa
elegância do avô, aos escândalos do
gênero: sentiu-se mal na casa de um
travesti de 53 anos.

"Patrizia", ou Donato Broco, pelos
documentos oficiais, contou à polícia
— e à televisão e aos jornais — que
Lapo Elkann chegou à sua casa
na madrugada de domingo pa-
ra segunda, sozinho, que-
rendo companhia. Patri-
zia chamou duas cole-
gas que moram perto,
"Cinzia" e "Dani", pa-
ra uma sessão de en-

tretenimento que se prolongou até as 4.
Segundo seu relato. Elkann consumiu
cocaína e, na hora de ir embora, dizen-
do que não se sentia bem, pediu para
dormir na sala. Na manhã seguinte, Pa-
trizia foi acordá-lo e ele mal respirava.
Chamou a ambulância. O drama e o es-
cândalo estavam formados. O travesti
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qualifica o herdeiro da Fiat e diretor do
clube de futebol Juventus como "um
amigo, ótimo rapaz, incapaz de fazer
mal a uma mosca". Cinzia e Dani. em
depoimento à polícia, deram rnais deta-
lhes: Elkann já tinha estado "pelo me-
nos sete vezes" no apartamento, fazia
uso "extraordinariamente excessivo" de
drogas e, na noite fatídica, esgotado seu
estoque particular de cocaína, pediu
que comprassem mais. A polícia sus-
peita que a dose extra continha substân-
cias estranhas, responsáveis pelo cho-
que. Já existe, inclusive, um suspeito de
tráfico — a única pessoa passível de ser
presa, já que, na Itália, não é crime nem
comprar nem consumir drogas.

Lapo Elkann não é exatamente um
gênio dos negócios, mas pelo estilo ex-
trovertido — e pela falta de concorrên-

cia — foi alçado a diretor de marke-
ting da Fiat. Ele e o irmão, John, 29,

vice-presidente do grupo (nasci-
dos do casamento de Marguerita,
filha de Agnelli, com o escritor
franco-italiano Alain Elkann), fo-
ram ungidos herdeiros em razão

de tragédias anteriores. O herdeiro
original, Giovanni, selecionado pelo

velho Agnelli, seu tio, para o co-
mando, morreu de câncer aos

33 anos. O único filho
homem de Agnelli,
Edoardo, suici-
dou-se há cinco
anos pulando de
um viaduto. A
Fiat informou
que Elkann vai
continuar no

cargo.
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