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El repertori original de Berícid Sulfúric està íntegrament compost per episodis 

autoconclusius: cada història és nova, amb nous personatges, explorant un nou 

gènere audiovisual — es podria dir que el podcast segueix un format de pel·lí-

cules sonores que funcionen independentment unes d’altres. Aquesta manca de 

continuïtat permet als oients fer una escolta del programa tan desordenada com 

vulguin, triant els episodis que més els convencin, sense sentir-se obligats a sen-

tir-los tots ni a fer-ho cronològicament.

Al llarg dels anys, Berícid Sulfúric ha desenvolupat un estil propi basat en l’humor, 

el dinamisme i les ambientacions sonores immersives. Les seves històries són 

àgils i absurdes, sense passar per alt el muntatge de qualitat i els dissenys sonors 

que acompanyin la narrativa i vagin de la mà amb la imaginació de l’audiència du-

rant l’escolta del podcast.

A més, un dels reclams de Berícid Sulfúric són els professionals del món del do-

blatge que hi participen. Fins ara s’ha comptat amb noms com Luis Posada, Roger 

Pera, Jordi Royo, Albert Trifol, Mònica Padrós i Xavier Casan, tots ells veus reco-

negudes del cinema i la televisió, que han col·laborat en episodis del podcast com 

actors convidats.

SOBRE el podcast

Guanyador del 

Premi Sonor a Millor 

Podcast de Ficció.

Berícid Sulfúric és un podcast de ficció sonora. Amb un equip 

format per professionals de la comunicació, el teatre, la ràdio i 

el doblatge, es va fundar l’estiu de 2014. L’objectiu era produir 

el tipus de programa que volíem sentir però no aconseguíem 

trobar: una ficció dinàmica i elaborada que explorés les pos-

sibilitats que ofereix el podcasting, feta en la nostra llengua.

https://bericidsulfuric.com/
https://bericidsulfuric.com/
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mostres d’episodis

on escoltar berícid sulfúric

la cinquena diMenSió

Gènere: Fantasia

Sinopsi: Roberta Estruch és una escriptora 

frustrada que faria qualsevol cosa per complir 

el seu somni. Acceptarà el tracte d’una criatura 

misteriosa que assegura poder-li donar tot a 

canvi de la seva ànima?

Sort que haS vinGut, hood

Gènere: Aventura

Sinopsi: El Rei Ricard Cor de Lleó ha marxat a 

les Croades i el seu germà Joan ha usurpat el 

tron. Només un aventurer coratjós serà capaç 

de plantar cara als seus impostos abusius, 

robant als rics per donar-ho als pobres.

diari de la nit eterna

Gènere: Musical

Sinopsi: La Neema, una vampira que ha 

perdut les ganes de viure, emprèn un viatge 

des d’Egipte fins a terres remotes a la recerca 

d’allò que la seva espècie considera l’única fi 

veritable: la Nit Eterna.

https://bericidsulfuric.com/podcast
https://soundcloud.com/bericidsulfuric
https://open.spotify.com/show/1fx9jr1v3faIMQicBCTHgp?si=xLLYvhtxQCmXfeo2xRMRAw
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bericid-sulfuric/id934384341?mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL2ZlZWRzLnNvdW5kY2xvdWQuY29tL3VzZXJzL3NvdW5kY2xvdWQ6dXNlcnM6MTExMDUwNTA2L3NvdW5kcy5yc3M%3D
https://bericidsulfuric.com/podcast/cinquena-dimensio
https://bericidsulfuric.com/podcast/cinquena-dimensio
https://bericidsulfuric.com/podcast/hood
https://bericidsulfuric.com/podcast/badpoint
https://bericidsulfuric.com/podcast/hood
https://bericidsulfuric.com/podcast/niteterna
https://bericidsulfuric.com/podcast/florista
https://bericidsulfuric.com/podcast/niteterna
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projectes

ficció sonorA en directe

Un dels objectius de Berícid Sulfúric és fomen-

tar i recuperar el radioteatre com a format 

escènic actual i a l’abast de tothom. L’equip del 

podcast ha trepitjat els escenaris amb Perver-

sions, un espectacle radioteatral de producció 

pròpia, a més de participar en festivals es-

cènics com el cacau de Girona, trobades de 

podcasting com Podnights i convencions d’oci 

alternatiu com Fancon.

coL·LAborAcions rAdiofòniques

Alguns projectes del podcast s’han pogut 

sentir a les ones en col·laboració amb emisso-

res radiofòniques. Fins a dia d’avui s’han emès 

L’hora d’en Zac Zachary, una secció diària al 

programa Interferències de Catalunya Ràdio, 

Art’s Birthday, una aparició en un enregistra-

ment en directe de Catalunya Música, i El 

museu de la ràdio, un episodi coproduït amb el 

programa L’Altra Ràdio de Ràdio 4.

xerrAdes i mAster cLAsses

Continuant amb la seva tasca de reivindicació 

del podcast i la ficció sonora, l’equip de Berícid 

Sulfúric ha impartit classes i conferències en 

diverses facultats de Comunicació (uAb, uPf 

i uVic) on ha parlat de la seva trajectòria i 

compartit els seus coneixements de produc-

ció sonora amb estudiants de ràdio, procurant 

encoratjar-los a convertir-se en creadors de 

projectes propis.

https://bericidsulfuric.com/podcast/florista
https://bericidsulfuric.com/podcast/florista
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integrants

AnnA ferrer ALbertí

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UAB, for-

mada en doblatge a l’ECAD, especialitzada en il·lustra-

ció infantil a EINA. Ha col·laborat en diversos programes 

radiofònics, com el Cabaret Elèctric d’iCat.cat i Les dones 

i els dies de Catalunya Ràdio, i treballat per la Fundació 

Èpica de La Fura dels Baus. A més, co-dirigeix la com-

panyia teatral Gemma Pèl i és il·lustradora freelance. 

LAiA GArciA

Graduada en Comunicació Audiovisual a la UIC. Jugant 

amb la veu des de ben petita a Ràdio Molins de Rei es 

gradua a l’ECAD com a actriu de doblatge. Apassionada 

del teatre musical, es forma professionalment en teatre 

musical a l’Escola Memory.  Ha actuat a les obres de 

teatre El Monstre de colors, Elles, Elmer i Seven Goats. 

És locutora, cantant publicitària i professora de teatre i 

dansa.

Vicent orteGA

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UPV amb 

especialització en ràdio, cinema i televisió. Format com 

a actor de doblatge a l’ECAD i a la EDB. Grau mitjà de 

música en el conservatori José Pérez Barceló en l’espe-

cialitat de flauta travessera i flautí. Actor de doblatge, 

locutor i narrador de futbol a DAZN.

PAu Pérez

Format com a actor de doblatge a l’ECAD, on també ha 

cursat una especialització en doblatge musical. Actual-

ment és membre de la companyia de teatre musical 

Insideout. Exerceix d’actor tant de veu com de teatre, a 

més d’impartir classes de cant i dansa.

Més enllà del seu equip estable, Berícid Sulfúric treballa regularment amb actors, guionistes i dissenyadors com a col·laboradors del podcast. 

cLiqueu Aquí    per trobar-ne una relació completa.

https://bericidsulfuric.com/collaboradors


bericidsulfuric.com

bericidsulfuric@gmail.com

https://bericidsulfuric.com/
mailto:bericidsulfuric@gmail.com
https://twitter.com/BericidSulfuric
https://www.instagram.com/bericidsulfuric/

