


Feminíssimas é a terceira produción da compañía galega De Ste Xeito, na que nos propoñemos a
comprometida tarefa de traerlle ao espectador un verdadeiro pulso entre a ideoloxía e a amizade. 

O Feminismo é para nós unha das pedras angulares da creación actual, que se suma á nosa inquietude
por levar a escena os afectos humanos. Así concibimos esta proposta: FEMINÍSSIMAS, que aúna o eixo
emocional e relacional da amizade, coa loita ideolóxica entre tres lecturas do feminismo encarnadas
polas tres personaxes (feminismo radical, feminismo liberal e postfeminismo). Sentimos como
creadoras e mulleres que é mester afondar neste tema que tan profundamente incúmbenos, utilizando
a análise que se fai carne día a día en nós, e que por tanto entendemos que ten que subir ao escenario.
Xa que conecta unha inquietude persoal, cunha necesidade social do momento actual. A sinerxia entre
l@s participantes, e a consecuente creación colectiva son a base desta necesaria proposta, que nos
permite brindar unha documentada análise tanto histórico, como da actualidade dos movementos
feministas. Á vez que contar a complicada relación entre a ideoloxía e os afectos, entre a idea e o
sentimento, o pensamento e a vida.

FEMINÍSSIMAS entrañou para nós un amplo proceso de investigación, que lle brinda hoxe en día ao
espectador: 
Na súa vertente máis formativa: a oportunidade de mergullarse nunha viaxe polas diferentes
sensibilidades do feminismo. 
Na súa vertente máis humana: o poliédrico retrato de afectos,vivencias e caracteres que representan
estas tres mulleres. 
E finalmente, a posibilidade de poder analizar coa perspectiva que nos achegan o humor e a ironía, a
nosa propia posición respecto disto, así como os enfrontamentos e coincidencias ideolóxicas que
cohabitan no feminismo actual.



Un Congreso Feminista na cidade de Vigo. 
Tres amigas da adolescencia que fai anos que non se ven. 
Tres amigas que teñen 3 maneiras ben distintas de entender o “feminismo”... 
Por exemplo: feminismo radical, feminismo liberal e postfeminisimo.

Este é o eixo da creación colectiva de Esther F. Carrodeguas, Noelia Blanco, Stephy  Llaryora e
Xavier Castiñeira. Con altas doses de humor, ironía e complicidade para poñer a proba a amizade
-dende a comedia- e analizar de que maneira as mulleres estamos a con-vivir neste novo
mundo feminista no que nos atopamos mergulladas.

Unha maneira –tamén- de rirnos de nós mesmas, das nosas propias incongurencias e sobre
todo do espazo que separa a teoría pura da práctica diaria. Un espazo –ademáis- para
reflexionar sobre la amizade e a súa complexa relación coa ideoloxía.

En resumo: unha comedia negra... moi violeta.



Licenciada en Arte Dramático pola RESAD, Madrid.
Actriz, bailarina, humorista e guionista, a súa
traxectoria artística, sempre tivo como eixe a
interpretación. No ámbito teatral podemos
mencionar traballos como "Mihura por cuatro y la
cara de su Retrato" (Dir: Ángel Facio e Sergio
Macías no Teatro Español de Madrid) entre outros.
No plano audiovisual participou en producións
como "La Duquesa Tv Movie" (Dir Salvador Calvo) o
"Hermanos y Detectives" (Dir Juan Pablo Lacroze).

Desde o 2011 ao 2018 desenvolvéuse nela
paralelamente á súa vocación de actriz, a
inquietude polo guión cómico e a súa
interpretación a través do xénero "stand-up
comedy" razón pola cal formouse tamén neste
campo (EOC Madrid). Para iniciar unha andaina no
mundo da comedia, que comenzou coa súa
grabación no canal Paramount Comedy - Open Mike.

Tras varios anos vindo frecuentemente a Galicia de
"xira cómica". termina afincándose en Vigo hai
catro anos. E recupera o fío actoral coa súa
primeira produción Loló e Mamá (2018), fundando a
productora galega " De Ste Xeito". Contuinúa a súa
andaina como productora e actriz coa segunda:
Running (2019), e máis con esta terceira:
FEMINÍSSIMAS (2020).

Graduado en dirección e dramaturxia (Esp
Dirección) na RESAD de Madrid, Filoloxía Hispánica 
e Master en Artes Escénicas, complementa a súa
carreira en espazos como CASAHAMLET e ESPAZO
ABERTO.

Como director cabe destacar os seguinte traballos
na compañía da que é cofundador, ButacaZero:
Despois das Ondas, de Ernesto ls (2019), #Camiños
(2018), Voaxa e Carmín (2016) (ámbalas dúas de
Esther F. Carrodeguas) ou O Buscón, adaptación de
Ozkar Galán (2015 - coprod. con Goliardos). 

Foi dúas veces gañador do Premeiro Premio no
Festival de Teatro Cidade de Lugo con Novecento
de alessandro Baricco e Campo de Griselda
Gambarro (2010 e 2011 respectivamente).

Actualmente e desde 2011 é docente da
especialidade de Dirección na ESAD de Vigo.
Outros: Membro da Academia Galega de teatro,
Director da Aula Universitaria 
da Coruña, Fundador de EIE 
(Espazo de Investigación 
Escénica), colaborador con 
proxecto ETC de Cuarta 
Pared e Axudante de 
dirección de Manuel 
Lourenzo entre 1998 
e 2001.



Graduada en Dirección e Dramaturxia pola ESAD de
Galicia. Licenciada en Xornalismo pola
Universidade de Compostela. 

Actriz, directora, perfomer, docente, pero sobre
todo: escritora. Creadora polifacética, a carreira
artística de Esther pasa do audiovisual ás artes
de acción no 2010.

Fundadora da compañía universitaria Teatro da
Falúa. Directora Artística de teatro Airiños dende
2011 ao 2018.

Tras gañar o Premio abrente para Textos Teatrais
da Mostra Internacional de teatro de Ribadavia no
2015 coa súa obra Voaxe e Carmín arranca a súa
andaina no teatro profesional; funda a compañía
ButacaZero: #Camiños (2018), Na butaca (2017)
entre outras; como a propia De ste xeito nas súas
anteriores producións Loló e Mamá (2018) e
Running (2019). Ano no que estrea tamén a súa
Fantasía nº5 en Sol ou Non no Centro Dramático
Galego.

Como creadora aposta pola investigación e o
interese polo mundo que nos arrodea, tentando
xerar propostas que son un espello do mesmo.

Titulada en Interpretación pola Escola Superior de
Arte Dramática de Galicia, complementou a súa
formación con profesionais da talla de Mar
Navarro, José Piris, Elena Córdoba e directores de
cine como Carlos Sedes e María Ripoll.

Actriz, creadora e cofundadora da compañía
Inherente teatro, coa que levou á escena
espectáculos como Dramaturxia das Mulleres
(2015), Mullieris (2018), Solipsismo (2018), Velliñas
(2019), entre outros.

Traballa como actriz na compañía Butaca Zero:
#Camiños, dirixida por Xavier Castiñeira e
colaborou en De ste Xeito Producións: cargo de
axudante de dirección en Loló e Mamá, e como
asesora de movemento corpororal en Running.

No audiovisual tivo pequenas incursións, no
documental Terra con mar de fondo (2019) de
Cristina Maro e no filme María Soliña (2020) do
director Ignacio Vilar.

En 2019 formou parte do 
profesorado da ESAD de 
Galicia, dentro do 
departamento de 
movemento expresivo. 



VIGO - A CORUÑA - GONDOMAR - NARÓN - SADA - LUGO
ARTEIXO - TOMIÑO - A POBRA DE TRIVES - RIANXO - PONTEVEDRA

REDONDELA - MONFORTE - RIBADAVIA - VILAGARCIA - MELIDE
 

10/04/21 VIMIANZO
30/04/21 BOIRO
19/11/21 OROSO

20/11/21 MONDARIZ
27/11/21 PADRÓN










