
Exposició sobre la col·lecció “Mujeres”
de la il·lustradora Isabel Ruiz Ruiz

Edifici de l’FME, del 6 al 10 de març

En aquesta exposició es reuneixen dones 
reals: poetes, pintores, científiques, 
polítiques... Dones que mereixen ser part dels 
referents dels nostres fills i filles; que han 
d'ocupar el seu lloc a la història, que no han 
de ser oblidades.

BUSCA-LES per l’edifici!



FRIDA KAHLO
(MÈXIC 1907-1954)

PINTORA

POETA

ACTIVISTA

“Peus, per què els vull si tinc ales per volar”

Isabel Ruiz Ruiz

Va incorporar als seus quadres 
emocions, sentiments, el seu món 
interior: va pintar la seva realitat. 

Reflectia la col·lisió entre la seva ànsia 
de felicitat i la insistent amenaça de la 

seva destrucció.



MIRIAM MAKEBA
(SUDÀFRICA 1932-2008)

CANTANT

ACTIVISTA ANTIAPARHEID

“Mai no m'he considerat activista política, canto sobre veritats”

Isabel Ruiz Ruiz

Mantenint la seva cultura i la música 
dels seus orígens, esdevingué la 

imatge d'Àfrica i del seu poble. La 
seva música va estar compromesa 

amb la lluita pels drets civils i contra 
el racisme. 



MARIE CURIE
(POLÒNIA 1867-1934)

FÍSICA

QUÍMICA

MATEMÀTICA

“A la vida no hi ha coses a témer, només coses a comprendre”

Isabel Ruiz Ruiz

Tots els seus descobriments i 
investigacions els va compartir 

desinteressadament amb 
la resta del món, renunciant a 

patentar-los i a lucrar-s'hi.



HIPATIA D’ALEXANDRIA
(GRÈCIA 370-416)

FILÒSOFA

MATEMÀTICA

ASTRÒNOMA

“Conserva gelosament el teu dret a reflexionar, perquè fins i tot el fet de pensar 
erròniament és millor que no pas pensar en absolut”

Isabel Ruiz Ruiz

Era una de les ments més brillants de 
l'escola neoplatònica de la ciutat, on 

donava classes de filosofia i 
astronomia. Casa seva era un lloc de 

trobada al qual acudien estudiants de 
tot l'Orient Mitjà atrets per la seva 

fama.



FLORENCE NIGHTINGALE
(GRAN BRETANYA  1820-1910)

INFERMERA

ESTADÍSTICA

ESCRIPTORA

“La formació i experiència són necessàries per saber com observar i què observar; com 
pensar i què pensar”

Isabel Ruiz Ruiz

Va destacar en matemàtiques i va 
aplicar els seus coneixements 

estadístics 
a l'epidemiologia i la sanitat. És 

considerada com la pionera de la 
infermeria moderna.



Isabel Ruiz Ruiz

“Feminisme és la idea radical que sosté que les dones som persones”

ÀNGELA DAVIS
(ESTATS UNITS  1947-)

FILÒSOFA

PROFESSORA

POLÍTICA MARXISTA

ACTIVISTA

És sobretot una dona amb un esperit 
rebel que s’ha dedicat a lluitar pels 

drets civils. En el seu destacat 
activisme vincula 

gènere, raça i classe.



MARIA MONTESSORI
(ITÀLIA 1870-1952)

PEDAGOGA

CIENTÍFICA

METGESSA

FILÒSOFA

HUMANISTA

“La primera tasca de l'educació és agitar la vida, però deixant-la lliure perquè es desenvolupi”

Isabel Ruiz Ruiz

Va fundar la Casa de Nens que es 
va convertir en un centre de 

recerca on els nens es 
desenvolupaven amb dignitat, 

llibertat i independència.



ALICE GUY-BLACHÉ
(FRANÇA 1873-1968)

DIRECTORA DE CINEMA

ACTRIU

GUIONISTA

PRODUCTORA

“La meva joventut, la meva inexperiència, el meu sexe, tot conspirava contra mi.”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser la creadora del cinema 
narratiu al entendre el 

cinematògraf com un producte 
artístic per explicar històries. Va 
ser pionera en efectes especials. 



ISADORA DUNCAN
(ESTATS UNITS 1877-1927)

BALLARINA

COREÒGRAFA

“Vas ser silvestre una vegada. No et deixis domesticar”

Isabel Ruiz Ruiz Creadora de la dansa moderna, el 
ball per ella era una prolongació 
dels moviments naturals del cos, 

que per sí mateixos ja eren bonics.



VIRGINIA WOOLF
(REGNE UNIT 1882-1941)

ESCRIPTORA

EDITORA

ACTIVISTA FEMINISTA

“No hi ha barrera, ni pany, ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment”

Isabel Ruiz Ruiz Va reflexionar sobre la identitat 
femenina, les condicions socials 
de la dona i les seves relacions 

amb l'art i la literatura.



CLARA CAMPOAMOR
(ESPANYA 1888-1972)

POLÍTICA

ADVOCADA

JURISTA

ESCRIPTORA

“He treballat perquè en aquest país els homes trobin les dones a tot arreu i no només 
on ells les vagin a buscar”

Isabel Ruiz Ruiz

Va lluitar pels drets de les dones, 
pel sufragi femení, pel divorci, la 
igualtat dels fills i filles nascuts 

fora del matrimoni i l'abolició de 
la prostitució. 



AMELIA EARHART
(ESTATS UNITS 1897-1937)

AVIADORA

ESCRIPTORA DE VIATGES

PERIODISTA

“Vull que sapigueu que sóc molt conscient dels riscos... Ho faig perquè ho vull fer“

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser una pionera de l’aviació 
compaginant la divulgació sobre 

l'aviació amb el seu esperit 
aventurer que la va convertir en la 

primera dona a travessar, sola, 
l'oceà Atlàntic.



DIAN FOSSEY
(ESTATS UNITS 1932-1985)

ANTROPÒLOGA

ZOÒLOGA

BIÒLOGA

ESCRIPTORA

“Quan t'adones del valor de la vida, hom es preocupa menys per discutir sobre el passat
i més en la conservació per al futur”

Isabel Ruiz Ruiz

És reconeguda per la seva labor 
científica i conservacionista amb 
els goril·les de les muntanyes de 
Virunga a Ruanda i la República 

Democràtica del Congo.



IRENE SENDLER
(POLÒNIA 1910-2008)

INFERMERA

TREBALLADORA SOCIAL

“Vaig ser educada en la creença que una persona necessitada ha de ser ajudada de cor, 
sense mirar-ne la seva religió o la seva nacionalitat”

Isabel Ruiz Ruiz
Coneguda com l’Àngel del Gueto 

de Varsòvia, durant la Segona 
Guerra Mundial va salvar més de 

2500 nens i nenes jueus dels nazis.



ADA LOVELACE
(REGNE UNIT 1907-1954)

MATEMÀTICA

INFORMÀTICA TEÒRICA

PROGRAMADORA

POETA

ESCRIPTORA

“L'única cosa que es requereix per ser dona és afirmar-se com a tal. I punt. Fi del conte”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser pionera en el camp de la 
programació i de la computació. Va 

escriure el primer algoritme 
informàtic i va ser capaç d’introduir-

lo en una màquina.



CHRISTINE DE PIZAN
(ITÀLIA 1364-1430)

FILÒSOFA

POETA HUMANISTA

ESCRIPTORA

“Si les dones haguessin escrit els llibres, estic segura que ho haurien fet altrament, 
perquè elles saben que se les acusa en fals”

Isabel Ruiz Ruiz La seva obra “La Ciutat de les 
flames”, on critica la misogínia de 
l’època, és considerada precursora 

del feminisme contemporani.



EMMA GOLDMAN
(LITUÀNIA 1869-1940)

ACTIVISTA ANARQUISTA

ESCRIPTORA

INFERMERA

LLEVADORA

“Un canvi social real mai no ha estat dut a terme sense una revolució... Revolució
no és sinó el pensament dut a l’acció”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser pionera en la lluita per 
l’emancipació de la dona. Va lluitar 

perquè les classes més pobres 
tinguessin accés a mètodes pel 

control de la natalitat.



FEDERICA MONTSENY
(ESPANYA 1905-1994)

POLÍTICA

SINDICALISTA ANARQUISTA

ESCRIPTORA

“La dona està obligada a prendre la llibertat si no se la donen”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser ministra de la II República 
Espanyola on només va durar un 

semestre. Després d’aquesta 
experiència considerava que l'únic 
camí possible per a un canvi social 
profund era la revolució llibertària.



HEDY LAMARR
(ÀUSTRIA 1914-2000)

ACTRIU

GUIONISTA

PRODUCTORA DE CINE

INVENTORA

“Tota la gent creativa busca fer allò inesperat”

Isabel Ruiz Ruiz

No es deixava encasellar: va ser 
una actriu sexi i una gran científica. 

Va ser co-inventora de la 
tecnologia precursora de les 
comunicacions sense fil, els 

sistemes GPS i la tecnologia Wifi.



JUNKO TABEI
(JAPÓ 1939-2016)

EXPLORADORA

ALPINISTA

“A les muntanyes m'alliberava de la rivalitat. No m'havia d'ocupar de la conducta dels altres. 
El meu sentit d'inferioritat desapareixia”

Isabel Ruiz Ruiz
Malgrat va tenir molts entrebancs 
perquè la consideraven dèbil, va 
ser la primera dona a completar 
els Set Cims, les muntanyes més 

altes dels set continents.
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MALALA YOUSAFZAI
(PAKISTAN 1997-)

ACTIVISTA

BLOGUERA

“Un nen, un mestre, un llibre, un llapis poden canviar el món”

Isabel Ruiz Ruiz

Als disset anys va ser guanyadora 
del Premi Nobel de la Pau per la 

lluita contra l'opressió dels nens i els 
joves i pel dret de tots els nens a 

l'educació.



MARIA MOLINER
(ESPANYA 1900-1981)

BIBLIOTECÀRIA

FILÒLOGA

LEXICÒLOGA

“Si el creador del meu diccionari hagués estat un home, tothom es preguntaria: 
Per què aquest senyor no és a l'Acadèmia?”

Isabel Ruiz Ruiz

Va fer una proesa amb molt pocs 
precedents: va escriure sola, a 
casa seva, amb la pròpia mà, el 

diccionari més complet, més útil, 
més diligent i més divertit de la 

llengua castellana.



SIMONE DE BEAUVOIR
(FRANÇA 1908-1986)

ESCRIPTORA

PROFESSORA

FILÒSOFA

“Que res no ens limiti. Que res no ens defineixi. Que res no ens subjecti. 
Que la llibertat sigui la nostra pròpia substància.”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser representant del moviment 
existencialista ateu. Com a feminista 

va denunciar la inculcació dels 
valors de la maternitat com a única 
manera d'aconseguir la realització 

de la dona com a persona.



NELLE BLY
(ESTATS UNITS 1864-1922)

PERIODISTA

NOVELISTA

ESCRIPTORA

“Vaig dir que podria i que ho faria. I ho vaig fer.”

Isabel Ruiz Ruiz

Simulant el viatge que es descrivia 
en el famós llibre de Juli Verne, va 

fer la volta al món en 72 dies, 
sola, cosa que la va convertir en 

una inspiració per a moltes dones 
occidentals.



VALENTINA TERESHKOVA
(UNIÓ SOVIÈTICA 1937-)

COSMONAUTA

ENGINYERA ESPACIAL

POLÍTICA

“No he estat mai capaç d'esbrinar amb precisió què és el feminisme: només sé que em diuen 
feminista cada cop que expresso sentiments que em diferencien d’una estora”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser la primera dona en viatjar a 
l’espai. Després de la missió espacial 
es va doctorar en Enginyeria i també 

es va interessar per la política. Va 
rebre el premi Simba per la seva tasca 

de promoció de les dones.



DOLORES CACUANGO
(ECUADOR 1881-1971)

ACTIVISTA

LÍDER INDÍGENA

“Som com la palla del param que se l'arrenca i torna a néixer”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser pionera en la lluita pels drets 
dels indígenes i l’abolició de 

l’esclavitud, impulsora de 
l'alfabetització i defensora de la 

llengua quítxua.



HUDA SHA’ARAWI
(EGIPTE 1879-1947)

POLÍTICA

POETA

PROFESSORA

PERIODISTA

“Els homes han destacat les dones de mèrit excepcional i les han posat en un pedestal per 
evitar el reconeixement de les capacitats de totes les dones.”

Isabel Ruiz Ruiz

Va fundar un escola de 
puericultura i higiene domèstica 

per frenar la mortalitat infantil. Va 
protagonitzar el primer acte 

feminista del món musulmà al 
treure’s el nicab públicament.



KATHRINE SWITZER
(ALEMANYA 1947-)

ATLETA

COMENTARISTA DE TV

ESCRIPTORA

“Sabia que si abandonava, la gent tornaria a pensar que una dona no podia córrer 
una marató. Que seria un pas enrere per a l'esport femení”

Isabel Ruiz Ruiz

Gràcies a la seva lluita es va 
aconseguir que el Comitè Olímpic 

inclogués en 1984 la marató 
femenina en els Jocs Olímpics de 

Los Ángeles.



ROSALIND FRANKLIN
(REGNE UNIT 1920-1958)

QUÍMICA

CRISTALÒGRAFA

PROFESSORA

“La ciència i la vida quotidiana no poden i no han de ser separades”

Isabel Ruiz Ruiz

Va fer grans contribucions a la 
comprensió de l’estructura de 
l’ADN, de l’ARN, dels virus, del 
carbó i del grafit. Però van ser 
injustament menyspreada pels 

seus companys.



EUGÉNIE BRAZIER
(FRANÇA 1895-1977)

XEF

“He conegut i conversat amb molts intel·lectuals, però sempre he estat conscient de qui sóc.”

Isabel Ruiz Ruiz

Sense estudis formals, es va 
convertir en la primera persona en 

obtenir 6 estrelles de la guia de 
restaurants Michelin, 3 per cada un  

dels seus dos restaurants.



MARIA SIBYLLA MERIAN
(ALEMANYA 1647-1717)

ONTOMÒLOGA

ECÒLOGA

EXPLORADORA

IL·LUSTRADORA CIENTÍFICA

“L'art i la natura sempre estaran lluitant fins que finalment es conquereixin un a l'altre 
perquè la victòria sigui el mateix traç i línia”

Isabel Ruiz Ruiz

La seva passió per la natura la va 
portar a compaginar l'art amb la 
ciència. Va ser reconeguda com a 

naturalista, exploradora i una de les 
pioneres de l'entomologia moderna. 



NAWAL EL SAADAWI
(EGIPTE 1931-2021)

METGESSA

PROFESSORA

ESCRIPTORA

ACTIVISTA POLÍTICA

“Res no és més perillós que la veritat en un món que menteix”

Isabel Ruiz Ruiz

Va denunciar el sistema patriarcal 
abordant temes tabú com 

l’avortament, l’abús de menors i les 
diverses formes d’opressió a la dona, 
com la mutilació femenina, pràctica 

que ella va patir de nena.



QIU JIN
(XINA 1875-1907)

ORADORA

POETA

ESCRIPTORA

ACTIVISTA POLÍTICA

“Desenbenant els meus peus, netejo mil anys de verí”

Isabel Ruiz Ruiz

Va lluitar pels drets de la dona 
xinesa, va defensar el seu accés a 
l'educació, la llibertat de casar-se 
i la independència econòmica. Va 

defensar l'abolició de l’embenat de 
peus.



ROSETTA THARPE
(ESTATS UNITS 1915-1973)

CANTANT

COMPOSITORA

GUITARRISTA

“Ningú no pot tocar com jo. Toco millor que un home”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser una de les primeres artistes 
que va fer servir la distorsió a la 

guitarra elèctrica en una època en 
què tocar aquest instrument es 

considerava masculí. És considerada 
com la mare del rock and roll.



INGE LEHMANN
(DINAMARCA 1888-1993)

SISMÒLOGA

GEOFÍSICA

MATEMÀTICA

PROFESSORA

“Hauries de saber amb quants homes incompetents vaig haver de competir en va”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser la primera persona a 
plantejar que el nucli intern està 

dividit en dues parts separades per 
una discontinuïtat que avui porta el 

seu nom en honor seu.



TÉANO DE CROTONA
(GRÈCIA 546a.C.-¿?)

MATEMÀTICA

FILÒSOFA

“... tot estava format d'acord amb el número, ja que en el número resideix l'ordre essencial...”

Isabel Ruiz Ruiz

Se li atribueixen tractats sobre 
cosmologia, matemàtiques, física 
i medicina. Va plantejar el nombre 
auri com a essència de l'Univers.



TONI MORRISON
(ESTATS UNITS 1931-2019)

ESCRIPTORA

“La funció de la llibertat és alliberar algú més”

Isabel Ruiz Ruiz

El seu treball pretén tornar la veu i 
la història a un poble que n'ha estat 

desposseït. Va escriure literatura 
des de i per a les persones 

afroamericanes.



SARAH MALDOROR
(FRANÇA 1929-2020)

ARTISTA

CINEASTA

ACTIVISTA

“Els meus ancestres van ser esclaus... Qui pot explicar millor la història africana 
que nosaltres mateixos?”

Isabel Ruiz Ruiz

Se la considera poeta i cineasta 
referent de la “Negritud”, 

moviment artístic, social i polític 
que exalça els valors culturals dels 

pobles negres davant del 
colonialisme.



KATI HORNA
(HONGRIA 1912-2000)

FOTÒGRAFA

FOTOPERIODISTA

ACTIVISTA ANARQUISTA

“La càmera no és un obstacle, és un mateix”

Isabel Ruiz Ruiz

Va retratar la guerra 
des de la seva mirada anarquista i 

antibel·licista. Va fotografiar la 
rereguarda: dones, ancians i nens 
que intentaven continuar amb la 

vida al marge de la guerra.



LISE MEITNER
(ÀUSTRIA 1878-1968)

FÍSICA

QUÍMICA

PROFESSORA

“Jo no he treballat de cap manera a la fissió de l'àtom amb la idea de produir armes 
mortíferes. No ens culpeu per l'ús que els tècnics han fet dels nostres descobriments”

Isabel Ruiz Ruiz

Va ser l'única científica a negar-se a 
participar al Projecte Manhattan. 

Després d’això, no va tornar a 
treballar a la fissió nuclear i va lluitar 

tota la vida per l'ús pacífic de 
l'energia atòmica.
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