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VÍDEO Els nous personatges de la
nova sèrie de «Merlí» que s'estrenarà
a finals d'any
La sèrie es convertirà en la primera producció de Movistar+ que tindrà el gruix de la
trama en català

María Pujalte, nova incorporació a la nova sèrie de ''Merlí'' | Movistar+

Els fans de la sèrie Merlí de TV3 estan entusiasmats: l'spin-off que porta per nom Merlí: Sapere
aude (https://comunicacion.movistarplus.es/email/el-proximo-20-de-mayo-arranca-el-rodaje-demerli-sapere-aude/) , centrat en la vida universitària d'en Pol (Carlos Cuevas), ja té data. La
producció de Movistar+ s'estrenarà al desembre i TV3 l'emetrà un any després. En total, vuit capítols
de 50 minuts que se centraran en la vida universitària del protagonista, que començarà a estudiar
filosofia a la Universitat de Barcelona. La sèrie incorporarà diàlegs en català i castellà i es convertirà,
així, en la primera producció de Movistar+ que tindrà trames en llengua catalana.
Qui sí que continuarà al costat del Pol serà en Bruno (interpretat per David Solans), personatge de
la sèrie original. En aquest spin-off, el jove haurà de demostrar la seva fortalesa emocional.
Segons informa la productora de la sèrie, els espectadors veuran una temporada més madura i
esbojarrada que l'anterior.
Pel que fa a les incorporacions, en primer lloc hi ha María Bolaño (intepretada per María Pujalte).
Bona, intel·ligent, apassionada i enèrgica, serà la nova Merlí que motivarà el Pol al llarg de la trama.
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Una altra incorporació serà l'actriu argentina Azul Fernández, que farà de Minerva, una noia amb
molta iniciativa que ha deixat el seu país d'origen per qüestions politicoeconòmiques. Segons el
guionista, Héctor Lozano, introduir aquest personatge és una picada d'ull a l'Argentina, país on
ha tingut molt d'èxit la sèrie Merlí.
Pere Vallribera interpreta el Biel, un noi tímid i molt tendre que es convertirà en un dels primers
companys del Pol a la universitat. L'actriu Clàudia Vega interpretarà l'Oti, una altra estudiant amb
ganes de menjar-se el món. Un altre dels protagonistes és Rai (Pablo Capuz), un jove
desconcertant, solitari i un provocador nat, segons la mateixa productora.
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Pol, @carloscuevas, comenzará sus estudios en la Universidad en la facultad de Filosofía sin
Merlí, su máximo referente. Tendrá que aprender a vivir con su pérdida y su duelo, por lo que
veremos a un Pol mucho más fuerte y maduro. Bruno, @david_solans, ahora más que nunca
su personaje deberá mostrar su fortaleza emocional. Nos afirma que veremos una temporada
más madura, más loca, y con unos nuevos personajes increíbles. Cañera, inteligente, muy
apasionada y con mucha energía, así es María Bolaño, la ?nueva' Merlí, interpretada por María
Pujalte. Pere Vallribera interpreta a Biel, es un chico tímido y tierno que se convertirá en uno de
los primeros compañeros de Pol en la universidad. Claudia Vega interpreta a Oti, una chica de la
Universidad con ganas de comerse el mundo. Desconcertante, solitario y un provocador nato. Así
es Rai, interpretado por Pablo Capuz. - ¡Nos espera todo esto y mucho más! ¿Hay ganas?
¿Qué os parecen los nuevos personajes? ¿Como evolucionará la relación entre Pol y Bruno??? #MerlíSapereAude #MerlíMovistar #MerlíTV3 @movistarplus
(https://www.instagram.com/p/BzqUK2goBrg/)

Una publicación compartida de Merlí TV3https://www.instagram.com/merlitv3_/)
(
(@merlitv3_) el
8 Jul, 2019 a las 8:41 PDT
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