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David Millar escriu molt bé, per
moments el seu llibre sembla més
un thriller que no pas l'autobio-
grafia d'un ciclista que va caure al
pou, per culpa del dopatge, i en va
sortir per acabar explicant a tothom
la doble moral que hi havia en
aquell vell ciclisme marcat per l'a-
bús de l'EPO. Amb 35 anys, i a
pocs dies d'afrontar de nou el Tour
de França i, segurament, també els
Jocs Olímpics de Londres, Millar
parla des del seu mas de Pujals dels
Pagesos de com no ha fet un llibre
en contra de ningú, no vol passar
comptes amb els vells campions
que varen fer trampes, només ex-
plicar a la nova generació que
aquell no era el camí a seguir. Que
un altre ciclisme és possible i que
lluita per aconseguir-ho amb el
Garmin.

Abans de la sanció per dopatge
tenia un ritme de vida molt luxós
a Biarritz. De tenir taula reserva-
da als millors restaurants i disco-
teques va passar als problemes
econòmics. Ara, aquí, la seva vida
és diferent...

És estrany, perquè si fa deu
anys m’haguessis dit que viuria
aquí amb la meva dona, un fill, dos

gossos i amb aquesta a tranquil·li-
tat t’hauria dit que estaves boig.
Que això era impossible. A la vida
tot són etapes i hi ha molts canvis.
Amb les seves coses bones i do-
lentes. La meva vida a Biarritz es-
tava molt bé en alguns aspectes i en
tinc bons records. D’altres de no tan
bons, però aquí amb la Nicole i amb
el meu fill, sóc molt feliç. Estic
molt content de viure aquí.

Però en aquella època, David
Millar també era feliç.

Ho era. I sobretot em divertia
molt. Però en la vida no és pot
pronosticar el que passarà. Allà
vaig cometre molts errors i vaig te-
nir moltes experiències. Això és
important. Ara estic molt content
de la meva vida aquí.

A pocs quilòmetres d’aquí, a Gi-
rona, on també va viure, en va sor-
tir l’etapa del Tour que gairebé
guanya arribant primer a Barce-
lona. Aquell dia va veure que tor-
nava a ser un ciclista d’elit? I net?

Va ser un dia molt especial. Vaig
arribar liderant la cursa als carrers
de Barcelona, ja veia Montjuïc, i va
ser una experiència molt feliç per
a mi. Vaig veure que podia guany-
ar i és inoblidable. No és que tin-
gués planejat atacar, era molt com-
plicat, però l’etapa passava per car-
reteres que coneixia bé i ho vaig
provar. Després la pluja i tot plegat...
va ser molt especial comprovar

que ja veia Montjuïc i estava lide-
rant la cursa en el Tour de França.
Em vaig divertir molt a la carrete-
ra aquell dia.

Anem uns quants anys més en-
darrere. El David Millar amateur,
el que passa al professionalisme
amb Cofidis era absolutament in-
genu? No sabia ben res sobre el
dopatge?

Era molt innocent. No coneixia
res de tot aquest món. Jo era un nen
que havia crescut a Hong Kong (el
seu pare estava a les Forces Aèries
britàniques) amb pòsters del Tour
a l’habitació i somiant que volia ar-
ribar-hi. Era jove, molt idealista,
amb uns ideals que mantenia com
fos. Jo no tenia expectatives de tro-
bar-me res dolent. Ni dopatge, ni
drogues en l’esport, ni res... Jo no-
més coneixia el ciclisme dels pòs-
ters i de llibres que havia llegit d’a-
dolescent.

A poc a poc va coneixent aquest
món, però la bena dels ulls li cau
definitivament amb aquella con-
versa amb el que llavors era un
dels líders del Cofidis, l’escala-
dor italià Francesco Casagran-
de?

Sí. Veus que per a molts ciclistes
professionals el dopatge és un part
més de la seva feina. Ho entenen
així. Va ser un xoc, perquè per a la
gent de fora, públic o mitjans, no-
més hi ha blanc o negre. Dopatge

o no. Però per a molts ciclistes
aquest dilema no existia. Era una
part més de la feina. Eren profes-
sionals i el dopatge era part de la
preparació. Costa d’entendre fora
del món del ciclisme, on tothom ho
sabia i mirava cap a un altre costat,
que era el que feien els equips en
aquella època.

El cas Festina ho va treure la
llum pública.

Sí. Va fer que el dopatge fos molt
conegut. Però les coses no varen
canviar tant, potser només a Fran-
ça amb lleis molt dures, i en la
percepció negativa de la societat
cap a molts ciclistes professionals.
Però a dins del ciclista tot seguia
igual. Es firmaven protocols ètics,
però els equips seguien deixant
fer. Ni promocionaven el dopatge,
ni feien res per evitar-lo.

Vostè va arribar a ser líder del
Tour de França corrent net. Però
arriba un moment que diu prou.
En aquell hotel a Alpe d’Huez
amb l’Equipier». Allà fa un pas en-
darrere en el seus ideals...

És un moment en què estàs molt
decebut. Tens por de perdre la
teva vida com a professional. Entres
en crisi i allà no tens prou a prop la
família o uns amics de veritat. És un
gran decisió, decideixes que ho
faràs, però tampoc tot és blanc o ne-
gre. Hi ha grisos i tu estàs en aquell
moment de la teva carrera profes-
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David Millar
Ciclista del Garmin i autor de «Pedaleando en la oscuridad». Líder del Tour, cèlebre contrarellotgista, estrella
del millor equip francès del moment (Cofidis), membre destacat de la societat més VIP de Biarritz... Millar va perdre moltes
coses per culpa d’una sanció de dos anys per dopatge però, rehabilitat per al ciclisme amb el Garmin en terres gironines,
lluita perquè les noves generacions coneguin el que passava al vell ciclisme i busquin nous camins en aquest esport

Marc Verdaguer
CORNELLÀ DEL TERRI

«Per a molts ciclistes
dopar-se era normal,
part de la seva feina»

Què hi fa un ciclista escocès,
nascut a Malta i criat a Hong
Kong, a Pujals dels Pagesos?

Quan ets ciclista professional
fas servir tres o quatre claus per
escollir on viuràs: Una bona cli-
matologia, les carreteres per en-
trenar, tenir un aeroport a prop i

que hi hagi un grup de ciclistes
professionals amb qui sortir cada
dia. I això Girona ho té tot. És ab-
solutament perfecte.

Això que en el seu primer
any de professional se’n va anar
a viure a Niça. A prop de la gent
de Lance Armstrong. Allà no hi
estava bé…

Sí, vaig anar provant diferents

llocs. A Niça, a Bèlgica, a la Tos-
cana... però al final em vaig con-
vèncer que Girona és el millor per
a un ciclista professional. En al-
gun moment hem estat aquí cin-
quanta o seixanta ciclistes pro-
fessionals. És una bogeria.

Cafè a la plaça Independència
i sortir a entrenar. La rutina
dels professionals a Girona en-

cara és la mateixa?
Més o menys. La plaça Inde-

pendència, algun altre lloc per fer
un cafè i trobar-nos abans de
sortir. Els Ocine... En alguns mo-
ments de la temporada som més,
en altres menys, però jo visc tot
l’any aquí i ho gaudeixo. Les car-
reteres són perfectes per sortir a
entrenar. Tenim moltes rutes,
més dures, menys... i el gran
avantatge que el grup, podríem
dir «anglès» dels professionals del
ciclisme a Girona, som molts i
això també és important per a
nosaltres.
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M.V. | CORNELLÀ DEL TERRI

«Girona és perfecta per a un ciclista, ni
Niça, ni la Toscana, ni Bèlgica... Girona»
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sional on no pots renunciar al
que has aconseguit. Estàs defensant
allò que tens.

Aquests grisos ja havien arribat
abans? Poden ser, per exemple, els
recuperadors injectables.

Exacte. Comences a acceptar re-
cuperar-te amb injeccions. Després
t’injectes tu mateix i és percebut
com una cosa normal. Com un
part de l’esport. El primer dia del
dopatge és un pas més dins aques-
ta normalitat.

I després també acaba sent
normal anar a la Toscana a «pre-
par-se» amb EPO o a Valladolid...

Sí. Vas avançant pas a pas. El do-
patge és el pas més gran, però tot és
progressiu i dins un món on molts
ho veien com part de la seva feina.
Els equips ho sabien, miraven cap
a un altre costat, i simplement t’ex-
pulsaven de l’equip quan et san-
cionaven.

En el llibre relata una etapa
molt coneguda de la Vuelta a Es-
panya quan l’ONCE de Manolo
Sáiz aprofita el vent per desfer el
gran grup anant cap a Saragossa.
Vostè, ja preparat amb EPO, no té
dificultats per enllaçar d’un grup
a l’altre tot sol. Aquella dia pren
consciència del que pot fer l’EPO?

Sí. És una sensació estranya i, al
mateix temps, perillosa perquè
desconeixes on són els límits. Tant
del que tu pots fer com de fins on
podries arribar per aquest camí. Et
sents fort, i sobretot recuperes molt
ràpid, però el perill està que co-
mencis a buscar on són els límits.
Que comencis a anar cada cop
una mica més enllà.

Això era el que feia Franck Van-
denbroucke?

Sí. És un clar exemple de buscar
els límits de manera permanent. I
portar això fora de la bicicleta i bus-
car els límits a la vida real. O Jimé-
nez («Chaba») que també era un
gran noi. Buscar els límits és com-
plicat.

No es pot sortir d’això fins que
no hi ha una caiguda brusca.

És complicat tornar endarrere.
Encara que pugui semblar sorpre-
nent. És així. No és gens fàcil. I vaig

trigar temps a tornar a aconseguir
que m’agradés el ciclisme, a tornar
a tenir un objectiu...

Aquí hi va tenir molt a veure la
seva trobada amb el Garmin i
amb Jonathan Vaughters.

Sí. Sense que en JV hagués con-
fiat en mi… Si ell no hagués pensat
que un ciclista amb el meu passat
amb el dopatge podia ser la cara vi-
sible d’un projecte pensat per can-
viar el ciclisme buscant un model
més net jo no ho hauria pogut
aconseguir. Junts hem treballat per
aconseguir fer veure a les noves ge-

neracions que el que explico en el
llibre és història passada. Que s’ha
de canviar i anar per un altre camí.
I, de passada, aconseguir millorar
la percepció que té l’opinió públi-
ca dels ciclistes professionals.

Tot ha canviat molt? Ara és més
fàcil guanyar anant net?

Sí. És molt clar. Mira els resultats
d’equips com el nostre, Garmin,
que apostem per una nova cultu-
ra del ciclisme amb Ryder Hesjedal
guanyant el Giro o els bons resul-
tats que hem tret en els últims
Tours...

El llibre surt ara en castellà,
però en anglès fa mesos que es pot
comprar. Hi ha gent que no en surt
ben parada. Com ha estat rebut
entre els professionals?

No. Ningú m’ha recriminat res.
Tot el que hi ha en el llibre és part
del passat. Allà era una altra gene-
ració, que no tés res a veure amb
l’actual. Crec que als joves encara
els pot anar bé llegir el que passa-
va abans. Ara tot és molt diferent.
La setmana passada, a la Dauphi-
né, Samuel Sánchez i em va dir que
tenia moltes ganes de llegir el llibre.

La sortida del Tour està molt a
prop. Amb 35 anys quin paper s’hi
veu fent?

En els últims temps la meva fei-
na ha canviat una mica, però vull
ajudar l’equip, que té objectius im-
portants. Volem posar en Ryder
(Hesjedal) en un bon lloc entre
els deu primers i lluitar per la clas-
sificació per equips. Veurem si en
Ryder pot aspirar al podi...

Millar i Vande Velde ja són
massa grans per lluitar per victò-
ries?

Somriu (ja ho veurem). En
Christian estima molt el Tour és un
ciclista de grans condicions. Jo ja
tinc un altre rol...

Andy Schleck no hi serà.
Sí, sí, ho sé.
El seu amic Bradley Wiggins,

que ja no viu a Girona està molt
fort, oi?

Té opcions d’aconseguir qual-
sevol objectiu. Està molt fort. Ell i
tot l’equip de l’Sky. Ja es va veure la
setmana passada en la Dauphine.
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ANIOL RESCLOSA

L’escocès David
Millar, al seu mas a

Pujals dels Pagesos.

AMB L’EQUIPIER A LA TOSCANA
Aquella nit la seva dona
ens va preparar un sopar

fantàstic. Després va portar els
nens a dormir i ens va deixar
sols a la cuina. L’Equipier va
anar a la nevera i en va treure
el que semblava una ampolla
de coca-cola, però amb tap de
rosca. A dins hi havia unes
xeringuesmolt petites amb el
nom del fabricant de l’EPO»

EL DOCTOR FERRARI
(Sopant amb Tony
Rominger a Manchester).

El ciclisme no era romàntic a
ulls de Ferrari, sinó una simple
combinació de pesos, wats i
piles de bitllets»

FRANCESCO CASAGRANDE
En un test d’hematòcrit
vaig tenir un resultat

permès del 40%. I, tot i això,
competia contra gent que
anava dopada. Estava

content, i amb lameva
innocència juvenil, vaig entrar
a l’habitació del nostre líder a
Cofidis, l’escalador italià,
Francesco Casagrande, per
explicar-li. Es va girar i li va dir
a l’Equipier, “per què no el té al
cinquanta?” (límit legal). Allò
em va desmoralitzar. El
dopatge estavamolt estès»

RICCARDO RICCÒ
Tot i que només tenia
vint-i-dos anys sabia tant

de xeringues que, abans de les
curses, s’injectava ell mateix a
l’autocar de l’equip (Saunier
Duval). “Només són
analgèsics” em deien»

CAURE AL POU
Puc comptar amb els dits
d’unamà els dies que

vaig passar serè després de la
detenció. Beure va ser la millor
manera de suportar que tot
s’estigués enfonsant»

ELS DINERS
Havia passat de viure a
Biarritz amb un contracte

de 800.000 euros a dormir en
unmenjador en pocsmesos»

LANCE ARMSTRONG
No puc assegurar si Lance
es dopava o no. Sí, hi ha

moltes històries i rumors, però
jomai el vaig veure dopar-se.
Si ho feia, després de tot el que
ha dit i fet, seria imperdonable.
Tot i això em sembla que
hauria d’haver fet més contra
el dopatge. Tenia la capacitat
per influir i ajudar aquest
esport, però jomai vaig veure
que ho fes»
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FRAGMENTS DE:

PEDALEANDO
EN LA
OSCURIDAD
424 PÀGINES
CONTRAEDICIONES

Parlar de Lance Armstrong
no sol agradar gaire a la ma-

joria de ciclistes professionals que
han passat per Girona els últims
anys. Tots hi han tingut relació, Da-
vid Millar era amic seu, però, públi-
cament, ningú es vol mullar. I els
qui l'han assenyalat obertament,
amb l'excepció de Frankie Andreu,
són gentmolt marcada pel dopat-
ge com Floyd Landis o Tyler Hamil-
ton. En el seu llibre, Millar li dedica
alguns bons passatges al voltant
de l'ajuda que va rebre del texà en
els inicis de la seva carrera, amb
anècdotes dins i fora del ciclisme
incloses, però Amstrong no en surt
gens ben parat quanMillar parla de
la freda reacció del set cops campió
del Tour després que l'ara veí de
Cornellà del Terri és convertis en
un referent de la lluita per un nou
ciclisme. Net de dopatge.
Amb tot, no es pot deixar de

banda que a Pedaleando en la os-
curidad, Millar relata un vell ciclis-
me on el dopatge estavamolt es-
tès. I en aquells anys, Armstrong
–com abans Indurain, Rominger o
Pantani– havien estat grans domi-
nadors. Millar no diu que hagi vist
mai res amb cap d’ells, però espe-
rava una posturamés contudent
de Lance Armstrong en contra de la
xacra del dopatge.
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Llums i ombres, al
voltant d’Armstrong


