




SAUDADE
(TEATRE ESTÀTIC) 
SAKYAMUNI / EL MARINERO
> Fernando Pessoa

Intèrprets: 
SAKYAMUNI: Tiago P. Barrachina (Coro) / Selsu Solman (Coro) / Begoña Comitre (Coro)
Neus Martí Estruch (Coro) / Antonio José Grande (Sakyamuni) / Alba Navarro Gómez (Nirvana) 
Juanma Fernández (Bodhisattva)
EL MARINERO: Altea Llin (1ª veladora) / Carmen Hidalgo (2ª veladora) / Nat López (3ª veladora)

Dramatúrgia / Direcció: Vicente Genovés (Professor d'Interpretació)
Col·laboració coreogràfica: Amparo Zamora (Professora de Dansa)
Col·laboració veu: Pepa Zanón (Professora de Veu)
Col·laboració vestuari: Rocío Cabedo (Professora de caracterización e indumentaria)
Col·laboració producció: Mónica Pérez (Professora de producció)
Escenografia: María José Ballester (Professora de tècniques de realització)
Construcció d’escenografia: Fet d’encàrrec
Músiques: Can Yücel (SARDUNYA’YA AGIT) / Silva Tavares (FADO DO SAUDADE)
Coreografies: Creació colectiva 3r B
Agraïments: A Carla Pont Puig (per els materials de caracterizació i estètica)

SAUDADE 
Saudade és un vocable incorporat a l'espanyol del portugués saudade, que expressa un sentiment 
afectiu primari, pròxim a la melancolia, estimulat per la distància temporal o espacial a una cosa 
estimada i que implica el desig de resoldre aquesta distància. 

SAKYAMUNI 
De quines maneres podem trencar les cadenes terrenals i aconseguir la pau? Tots som deixebles 
en vies d'aconseguir l'estat d'alliberament de l'ànima que és el Nirvana. No obstant això, només 
uns pocs Budes han aconseguit aquest objectiu. Quins passos hem de seguir? Quines portes hem 
d'obrir? Encara que la terra es faça més bella conforme patim, com hem d'acceptar el dolor? Cal 
despertar i aconseguir la il·luminació espiritual. Acceptar la desesperança. Assumir la soledat 
eterna de l'ànima. Pot ser que així, siguem capaços d'aconseguir el Nirvana.

EL MARINER (versió reduïda)
Una sala en un castell antic: sobre un cadafal, un taüt vetlat per tres donzelles, una finestra que 
dona, cap a on només es veu, entre dues muntanyes llunyanes, un xicotet tros de mar. És de nit 
i la claredat de la lluna tiny l'orla dels seus vestits. Encara no ha donat cap hora. Quan arribarà
el dia?



https://www.facebook.com/esadvalencia
https://www.instagram.com/explore/locations/15404256/escuela-superior-de-arte-dramatico-de-valencia-esad-valencia/
https://twitter.com/esadvalenciaofi
https://www.youtube.com/channel/UCTpSIVPVYP5eWQ3HS3CbZtQ
http://esadvalencia.com/
https://carmeteatre.com/
https://g.page/carmeteatre?share

