
entrevista El jove actor Iñaki Mur va ser un dels últims a incorporar-se a l’univers de ‘Merlí’, sèrie de TVC i 
Nova Veranda 2010, que ara emet La Sexta. No va passar desapercebut. Carismàtic i irresistible,  
el personatge que interpreta, l’Oliver, s’erigeix en un puntal per a un dels protagonistes de la trama. 

Iñaki Mur

Iñaki Mur és un jove polifacètic: 
interpreta, balla, canta i fins i 
tot ha fundat una companyia 
de teatre. I només té 23 anys. 

Però, sobretot, és un noi molt in-
quiet i espontani, tant com el per-
sonatge, l’Oliver, que construeix a 
la sèrie de TV-3 Merlí i que ara emet 
La Sexta. Durant sis anys va formar 
part del grup musical del Club Su-
per3, SP3. Ha treballat a les ordres 
d’Álex de la Iglesia (Messi) i Icíar 
Bollaín (El olivo) i va debutar a la 
petita pantalla amb Polseres ver-
melles (TV-3 i Atresmedia). La sèrie 
del díscol professor de Filosofia li ha 
donat visibilitat.

–Es fa dir Iñaki Mur, però al 
seu DNI figura Iñaki Martínez 
Bertran...
–Al principi, teclejava a Google el 
meu nom real i sortien un arquitec-
te, un cuiner, un culturista... i, al final 
de moltes pàgines, jo. Amb el meu 
representant de llavors vam decidir 
canviar-lo. Vaig escollir Mur perquè 
és una paraula catalana, curta i 
m’agrada com sona. A més, també 
comença amb M, cosa que em per-
met mantenir les meves inicials.

OLGA LERÍN

«La popularitat és dura, 
però ho és més picar 
pedra en una mina»

–Va ser dels últims actors a apa-
rèixer a Merlí i ha participat en 
poc més de dos episodis. ¿Això és 
bo o és dolent?
–Vaig ser dels últims a entrar-hi 
com a personatge, però vaig co-
mençar a assajar des del minut zero 
amb la resta. Estava molt nerviós 
quan l’Oliver va aparèixer en emis-
sió. Quan una sèrie comença, ningú 
jutja els personatges al principi i 
tots comencen el viatge junts. Amb 
l’Oliver podia passar que agradés 
molt, o no, i em feia por que fos jut-
jat d’entrada, perquè és un perso-
natge amb molt caràcter, i la gent 
així o cau molt bé o cau fatal. Però al 
final va sortir bé i va agradar molt.

–Vostè té un amic en la vida real 
que es diu Merlí Bergeron, com 
el protagonista de la sèrie, a qui 
dóna vida Francesc Orella.
–Va ser molt fort. És un escriptor 
americà que es diu així. Un dia em 
va escriure per preguntar-me com 
estava, perquè feia dos anys que 
no parlàvem. I vaig pensar: «¡Quina 
coincidència! La setmana que ve 
tinc un càsting per a una sèrie que 
porta el seu nom». Quan em van en-
viar els quatre primers guions, ho 
vaig descobrir. Li vaig preguntar a 
Héctor Lozano [creador de Merlí] si 

coneixia el meu amic i em va dir que 
no, que la sèrie es titulava així per-
què li feia gràcia, i Bergeron, per un 
col·lega que té a París. Vaig pensar 
que era un senyal.

–¿Creu en les coincidències?
–Sí, sóc bastant propens que em 
passin coses d’aquestes. 

–¿Li hauria agradat intervenir en 
més episodis?
–Quan et diuen que entres en l’epi-
sodi 11, penses: «Ostres, m’agrada-
ria sortir més». Però l’Oliver té un 
recorregut molt complet; malgrat 
que només surt en tres entregues, li 
passen moltes coses. Li vaig agafar 
molt carinyo i vaig pensar que era el 
que havia de ser. A la segona tem-
porada tot agafa més sentit.

–L’Oliver és un noi sense tabús.
–Sí. És la seva manera d’afrontar 
les coses. Quan va sortir de l’armari 
devia patir molt i pensa que ningú el 
farà passar per l’adreçador ni el farà 
redimir-se, que té dret a ser el que 
vulgui. Per això, té aquesta manera 
d’actuar tan forta i està tan segur 
de si mateix, encara que, com tots, 
també té pors i inseguretats. 

–I serveix de revulsiu per al Bruno 
(David Solans). 
–Sí. L’acompanya. És un lloc pel qual 
el Bruno no volia passar i intenta fer-
li les coses més fàcils, perquè l’Oliver 
veu que el Bruno pateix. Al principi, 
jo tenia molts dubtes sobre com 
enfocar el personatge, perquè és 
molt fàcil etiquetar-lo com el gai, i té 
moltes més lectures. El coach Isaac 
Alcayde em va dir: «No saps quin 
munt de nois ajudaràs amb aquest 
personatge». I vaig pensar que era 
el que havia de fer: parlar per tota 
aquesta gent que viu el mateix que 
el Bruno. I he rebut molts missatges 
de joves que han passat pel mateix. 
M’han dit que l’Oliver els ha inspirat 
molt i que els ha ajudat a tenir una 
conversa amb els pares.

–Se’n deu sentir molt orgullós...
–Penso que em dedico a la inter-
pretació per això: jo vaig al cine per 
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–Protagonitza una de les esce-
nes més vibrants de la sèrie, jun-
tament amb Davis Solans, amb 
música de La Casa Azul. ¿Com es 
va gestar? 
–Tant el director, Eduard Cortés, 
com Héctor Lozano volien que fos 

molt fresca, no una coreografia. 
Vam assajar tres o quatre ve-
gades amb música per provar 
què sortia. Amb el David ens 
vam ajudar molt mútuament, 
perquè ell és un enamorat de 
la música i jo he estudiat dansa 

molts anys. I vam fer un front 
comú: hi va haver molta compli-

citat, de manera que va ser més 
fàcil. Però la vam fer durant l’ona-
da de calor de l’estiu passat, amb 
pantalons llargs i després de men-
jar. Va resultar bastant incòmode.

–Hi ha hagut persones que no 
s’identifiquen amb el que Merlí 
mostra. Li retreuen, per exemple, 
que gairebé no apareixen immi-

grants a les classes.
–Crec que tots hem tingut 

un professor com el Mer-
lí. Penso que és molt 

extrem, un entre 200, 
però n’hi ha així. Jo 
fa cinc anys que vaig 
deixar l’institut i no he 
vist tantes diferències, 

perquè l’època de l’es-
cola és la selva: tothom 

intenta trobar el seu lloc i 
el que pensa la gent i els rols 

importen molt. És una sèrie 
de ficció i explica una cosa. Si 

hagués de tocar tots els temes 
de l’educació, al final no podria 
explicar res. I l’aposta de l’Héctor 
ha sigut fer la sèrie que ell hauria 
volgut veure de jove.

–¿Què és el que més li agrada de 
l’Oliver i el que menys?
–A vegades, no respecta el tempo 
de la gent, perquè té una manera 
d’actuar impulsiva per fer-los re-
accionar que els col·loca en un lloc 
incòmode. I pot generar situaci-
ons una mica violentes. En canvi, 
amb espontaneïtat, i sent molt 
fidel a si mateix, els ajuda.RI
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POLIFACÈTIC. A més 
d’interpretar, l’actor balla, canta 
i té una companyia de teatre.

«Al principi, tenia molts 
dubtes sobre com enfocar  
el personatge de l’Oliver, 
perquè és molt fàcil 
etiquetar-lo com 
el gai»

veure pel·lícules en què hi ha ac-
tors que admiro i m’inspiren, per 
sentir que, encara que no sigui la 
meva experiència vital, m’arribin. 
Per això, em sento supersatisfet 
de la feina que he fet. El regal és 
que em diguin tot això a mi.

–¿Iñaki Mur no té tabús?
–Per a algunes coses sí, i en al-
tres, no. La societat en què hem 
crescut ens contamina molt i 
tots tenim algun tabú amagat. 
Per exemple, sóc molt gelós de 
la meva intimitat. És la primera 
vegada que m’he enfrontat a una 
cosa tan gran. Merlí ha sigut un 
fenomen. Una vegada un profes-
sor em va ensenyar que la por no 
és res de negatiu, sinó energia, 
i que l’ has d’intentar canalitzar 
de forma positiva i l’has d’afron-
tar. I com tothom: hi haurà coses 
a què em costarà enfrontar-me 
més, i altres, menys. Les prime-
res, segurament, per a mi seran 
un tabú.
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Però pel fet de ser gai no se’l 
discrimina.

–¿Li anava bé la Filosofia?
–No, i la vaig tenir penjada fins a 
l’últim examen abans de la selec-
tivitat. Com Iñaki ,sempre he sigut 
una mica rotund quan parlo de les 
coses i el professor em deia que en 
la filosofia has de divagar i ser una 
mica ambigu, perquè posa en dubte 
el pensament. Però vaig tenir una 
profe d’Història que em va ensenyar 
molt sobre la vida, perquè aquesta 
assignatura t’explica una mica per 
on hem passat. Era una merlina.

–Vostè s’ha doblat al castellà en 
l’emissió de La Sexta. ¿Quina opi-
nió li mereix aquesta versió?
–Les versions originals són millors 
que les doblades, però entenc que 
per al mercat de fora de Catalunya 
s’havia de donar l’opció que esti-
gués doblada. Sempre la pots can-
viar al comandament i veure-la en 
VO amb subtítols. L’espectador 
sempre és molt crític amb el doblat-
ge, però les escoles de Catalunya 
són de les millors.

–Ha dit que l’Oliver seguirà en la 
nova temporada...
–En tots els capítols. A la primera 
es va deixar entreveure algun tema 

familiar amb un germà i a la segona 
es veurà una part més fosca, que és 
interessant. Coneixerem el que no 
mostra habitualment.

–Va estar sis anys al grup musical 
del Club Super3, l’SP3. ¿Com va 
arribar fins allà?
–Sempre havia volgut fer tea-
tre, perquè de petit tenia moltes 
inquietuds, però els meus pares 
tenien por. Quan vaig acabar la 
Primària vaig treure molt bones 
notes i em van premiar apun-
tant-me a l’escola Memory. Te-
nia una professora, Paca Portillo, 
que era coreògrafa del Super3 i 
va apostar per mi. Amb el grup 
vaig tenir el meu primer contacte 
amb el públic. Em va donar mol-
tes taules. Vam arribar a actuar 
davant 35.000 persones a la Fes-
ta dels Súpers. «¡Ni que fóssim 
U2!», dèiem.

–Polseres vermelles, sèrie de  
TV-3 en què vostè va debutar, va ser 
una bomba, però algun actor jove 
no va portar bé la fama. ¿Ha tingut 
la mateixa sensació a Merli?
–Personalment, sóc dels que ho 
porten una mica pitjor. No ets 
conscient, fins que no ho vius, que 
tu entres cada setmana a casa de la 
gent, que et veuen com algú molt 

pròxim i tu no els coneixes de res. 
Aquesta pèrdua d’identitat m’ha 
sorprès molt. La popularitat és 
dura, però ho és més picar pedra 
en una mina. Em queixo, però de 
manera prudent i relativa. És incò-
mode, perquè has de deixar d’anar 
a discoteques o evitar aglomeraci-
ons si no et vols trobar amb segons 
què. Com tot a la vida, s’aprèn i es 
gestiona.

–¿Ho ha aconseguit?
–Quan va sortir l’avanç a TV-3 de la 
meva entrada a la sèrie, jo era a Nova 
York. No era conscient que s’havia 
emès. Vaig connectar el mòbil i em 
van rebentar Twitter, Instagram, 
WhatsApp i Facebook. Em vaig an-
goixar moltíssim, perquè la gent 
encara no havia conegut el perso-
natge i alguns ja em van dir de tot, 
però després entens que és el que 
hi ha i que la gent opina. T’has de 
construir una mampara i veure que 
no pots agradar a tothom.

–I es va acabar calmant...
–Sí, i la resposta va ser molt positi-
va. No he tingut pràcticament cap 
comentari negatiu.

–I després de Merlí, ¿què hi ha?
–Ara mateix, el buit. Tinc coses pen-
dents que m’agradaria fer, però a 
nivell de feina no tinc cap oferta. 
Tampoc sé si la segona temporada 
serà l’última. Ha arribat un mo-
ment en què això ja no m’espanta, 
perquè és el nostre pa de cada dia. 
Si m’hagués d’angoixar per cada 
buit que tindré quan acabi un pro-
jecte, no viuria tranquil. 

–¿Què li diria a la classe política?
–Que no oblidin que la cultura és 
important i que hi ha uns drets fo-
namentals que tothom hauria de 
tenir, com sostre, menjar, sanitat 
pública i educació; que això és una 
sobirania popular, que és la gent la 
que decideix i no els despatxos. No 
sento que els polítics em represen-
tin. Cada vegada tenim més preca-
rietat, i no pot ser. Quan era petit 
no hi havia tanta gent dormint al 
carrer com ara.

«No sento 
que els 
polítics em 
representin; 
cada vegada 
tenim més 
precarietat»

A L’AULA.
Mur (esquerra), 
amb Francesc 
Orella i la resta 
d’actors de ‘Merlí’.

tvC

«L’espectador 
sempre és 
molt crític 
amb el 
doblatge, però 
les escoles de  
Catalunya són 
de les millors» 
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