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Perversions

Fitxa artística
Direcció i dramatúrgia: Berícid Sulfúric
Intèrprets: Oriol Fages, Anna Ferrer Albertí, Laia Garcia, Vicent Ortega, Pau Pérez, Clara Schwarze
Veus en off: Lluis Nicolau
Música inicial: Zooba! de Los Saxos del Averno
Música final: Composició original de Carles Cases
Tècnic de so: Clara Farbiarz Mas
Tècnics de llums: Judith Albertí i Dani Serrat
Disseny d’il·luminació: Urscumug Lighting Design
Agraïments: Gemma Fontanals Guxens, Happy Place Records, Pep Pérez, Laura Prats
Gènere: Comèdia
Durada: 70 minuts
Idioma: Català

Enllaç de visionat
Vídeo: vimeo.com/bericidsulfuric/perversions
Contrasenya: perversions
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Sinopsi
Berícid Sulfúric, un dels podcasts en català més escoltats a la xarxa, arriba als escenaris de manera estable
amb Perversions. Es tracta d’un recull d’alguns dels seus millors episodis i esquetxos on regna l’estil de
comèdia àgil, dinàmic i grotesc que ha caracteritzat el programa des dels seus inicis. Un espectacle de radioteatre en directe que reivindica la radioficció com a format multidisciplinari, considera la paròdia un gènere
per dret propi i es proposa, per sobre de tot, portar l’humor allà on vagi. Monstres intergalàctics i tornejos
de mímica. Debats electorals i detectius de novel·la negra.
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Estructura
Episodi 1: L’esgarrifós Mantis Calamar Nazi Excavador de l’Espai Exterior
El Doctor Wasser Kessel s’ha entestat a crear el cafè més potent de tots els temps i està disposat a fer el
que sigui per aconseguir-ho. Quan aquesta obsessió desencadeni un cataclisme de dimensions còsmiques,
la seva ajudant Mireia es veurà obligada a salvar la Terra de ser conquerida per un exèrcit de monstres intergalàctics.
Entremès 1: Espai publicitari
Publicitat a l’estil dels anys 40. Coneguin totes les propietats de l’Insecticida Ignatz, cantin l’enganxós jingle
de Sabó d’Alpaques, vegin com Alfred Hitchcock anuncia el seu proper llargmetratge, i molt més.
Episodi 2: Rata, Aspirina, Pupes i Sardina
Han Gilbert és un comptable íntegre en una ciutat de perdició. Després de presenciar el robatori d’un bolso i
decidit a recuperar-lo, s’endinsarà a les parts més fosques dels baixos fons i toparà amb una trama d’extorsió,
manipulació i xantatge on res no és el que sembla.
Entremès 2: Interferències
Tres esquetxos breus: un debat electoral, la retransmissió en directe d’un torneig de mímica i els infructuosos esforços d’una nena segrestada que truca per demanant auxili.
Episodi 3: Decidit a l’atzar
El repertori de Berícid Sulfúric és extens i variat, així que a cada funció es demana a un membre del públic
que agafi una papereta amb un títol a l’atzar per triar el tercer capítol a representar. Les possibilitats són:
Les cròniques de Shaåsvla
Miquel Cols, blogger gastronòmic, és sobtadament transportat a una misteriosa illa anomenada 		
Shaåsvla. Mentre esbrina com hi ha arribat i com sortir-ne, aprofita per documentar les costums i
la gastronomia local. La cultura de l’illa no trigarà a resultar-li, com a mínim, inquietant.
La casa del dentista
L’únic que vol Àngela Amela és fer-se un blanquejament dental. Quina serà la seva sorpresa quan,
en entrar a la sala d’espera del dentista, es vegi atrapada amb quatre persones que asseguren ser 		
ella mateixa i provenir d’universos paral·lels.
Mortícia FM
La mort és bella; és per això que Mortícia FM dedica tota la seva programació a aquest tema. Consultoris sobre el més enllà, estratègies per cometre l’assassinat perfecte, consells per fantasmes... 		
Mortícia FM, el més enllà més a prop.
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Fitxa tècnica
Caixa escènica
- Entarimat de 10 m de boca x 8 m de fons
- Teló de fons
- 6 cametes (tancament a la italiana formant tres carrers. Des de boca d’escenari: a 2, 4 i 6 m respectivament)
- Bambelines
- Alçada mínima des de tarima a barres d’il·luminació de 5 m
- Desembarc d’escenari adequat a l’alçada de la tarima
Il·luminació
- 36 canals de dimmer
- 12 PC 1Kw amb viseres i portafiltres
- 3 retalls 1Kw amb portafiltres
- 9 PAR 64 1kw, MFL CP 62 amb portafiltres
- Taula de llum programable 48 Ch. + submasters
- Llum de sala regulada i controlada des de la taula de llum
- 3 barres electrificades i motoritzades a la caixa escènica
- Pont frontal practicable i electrificat (fora de caixa)
So
- P.A. adequat a sala
- 3 micròfons Shure SM 58 amb peu (o bé 3 Rode NT1)
- Taula de so amb opció de connexió a un ordinador (Cable amb connexió minijack-doble jack normal)
Altre material
- 1 escala 3 trams de 6 m
- 1 arnès de seguretat
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Plànol d’il·luminació

BERÍCID SULFÚRIC
PERVERSIONS

RETALL
1 Kw

PC
1 Kw

Fitxa tècnica bàsica d’il·luminació

PAR 64
1 Kw

URSCUMUG LIGHTING DESSIGN
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Imatges
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Berícid Sulfúric

Trajectòria i estil
Berícid Sulfúric va començar com el projecte de podcast d’uns estudiants de doblatge. Es va finançar amb
un verkami l’any 2014 i, des d’aleshores, ha evolucionat i crescut gràcies l’entusiasme dels seus integrants
i el suport dels seus seguidors. S’han fet actuacions en directe de tota mena, publicat un llibre, emès una
secció diària a Catalunya Ràdio i dut a terme diverses xerrades a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb Perversions, la seva nova missió és reivindicar la radioficció amb més força que mai i portar-la als
escenaris de manera estable.
En el seu format original de podcast, tots els episodis de Berícid Sulfúric són autoconclusius, de diferents
gèneres i amb diferents personatges (és a dir, no hi ha continuïtat de cap mena i cada capítol es pot entendre
per si sol). El programa està especialitzat en paròdies de gènere, ja sigui de manera específica (Batman,
La Dimensió Desconeguda, L’hora d’Alfred Hitchcock...) o en un sentit més ampli (sitcom, novel·la negra,
anime...). L’opinió de l’equip és que la paròdia és un gènere per dret propi i amb cada capítol s’esforça a
buscar-ne noves vessants.
Al llarg de les seves quatre temporades, Berícid Sulfúric ha desenvolupat un estil propi basat en l’humor
referencial, l’absurd i la violència. Sempre procura mantenir-se a la línia entre l’homenatge i la paròdia, fent
servir alhora un humor propi del gènere que tracta i referències externes. Aquest estil es veu perfectament
plasmat a Perversions, on s’han escollit alguns dels millors episodis i esquetxos del programa per fer-los
reviure amb l’energia del directe a qui els conegui i submergir els nouvinguts de cap al món sulfúric.
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Integrants
Oriol Fages
Titulat com a actor de doblatge a l’ECAD i format com a il·lustrador a l’Escola JOSO. Ha treballat com a locutor en algunes
produccions i també com a il·lustrador. Actualment treballa d’assistent de producció i tour manager a la fundació de Jordi Savall
(Centre Internacional de Música Antiga).

Anna Ferrer Albertí
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UAB, formada
com a actriu de doblatge a l’ECAD, especialitzada en il·lustració
a l’EINA. Ha col·laborat en diversos programes radiofònics, entre
els quals el Cabaret Elèctric d’iCat.cat. Co-dirigeix la companyia
teatral Je m’appelle Gemma Pèl, guanyadora de la Beca Kreas
2014 per l’obra Sopa de Vidre. Actualment treballa pel projecte
Èpica de La Fura dels Baus i col·labora amb el podcast americà
The Thrilling Adventure Hour dibuixant el còmic Tales from the
Black Lagoon.

Laia Garcia
Graduada en Comunicació Audiovisual a la UIC. Titulada com a
actriu de doblatge per l’ECAD. Formada professionalment en teatre musical a l’Escola Memory. Ha estat presentadora, guionista i
productora de diversos programes a Ràdio Molins de Rei i Papiol
FM, i col·laboradora a Ràdio Estel. Ha exercit de productora a
Ovideo. Actualment és locutora i cantant publicitària, a més de
professora de ball.
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Vicent Ortega
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UPV amb especialització en Ràdio, Cinema i Televisió per la Anadolu Üniversitesi.
Format com a actor de doblatge a l’ECAD. Grau mitjà de Música
amb especialitat en flauta travessera. Guanyador dels premis al
millor documental per Seda Duygu Aygun i al millor actor pel
curtmetratge Good morning Adolf a la V Mostra audiovisual del
campus de Gandía. Actor de doblatge en actiu.

Pau Pérez
Format com a actor de doblatge a l’ECAD, on també ha cursat
una especialització en doblatge musical. Professor de ball durant
dos anys a INS d’Auro. Especialista en organització, producció i
gestió d’esdeveniments a l’associació cultural Barcelona Eagles
Quidditch Team, on ha exercit de president i entrenador.

Clara Schwarze
Graduada en Traducció i Interpretació per la UAB i diplomada
en Cinematografía i Guió per l’Escola de Cinema Bande à Part.
Formada en teatre i música, cant i piano pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona, ha realitzat diversos curtmetratges
i participat al show de radioteatre en directe La última emisora.
Actriu de doblatge en actiu.
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bericidsulfuric.com
bericidsulfuric@gmail.com
616 67 33 70 (Pau Pérez)
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