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Tornen les aventures de la Miffy, un clàssic de la literatura 
infantil de l'artista, autor, il∙lustrador i dissenyador gràfic neerlan-
dès Dick Bruna.

La mare de la Miffy vol anar al museu amb tota la família, però  
el pare dubta, ja que pensa que potser la Miffy és massa 
petita: «Massa petita? No, no ho sóc, sóc molt alta i gran!», diu 
la Miffy. Així que, finalment, tots junts s’endinsen en una nova 
aventura. La Miffy mira els quadres amb atenció, observa el 
lleuger moviment d’una escultura mòbil i, fins i tot, el volum i les 
dimensions d’una estàtua de pedra. Un cop a casa la Miffy 
decideix què vol ser de gran: una artista.

Dick Bruna
 
Nascut a Utrecht el 23 d'agost de 1927, és el pare de la ben-
volguda Miffy. Les seves il∙lustracions són conegudes arreu del 
món i les trobem als seus llibres i en una àmplia gamma d'altres 
productes. Dick Bruna fou dissenyador gràfic i també escriptor i 
il∙lustrador de 124 llibres. Durant la seva extensa carrera, de 60 
anys, va guanyar nombrosos premis pel seu disseny impecable 
de cartells i cobertes entre 1958 i 1975. L'any 1978 el van 
admetre com a membre nou a  la prestigiosa associació 
mundial AGI (Aliance Graphique Internacionale) i a partir del 
1990 comença a rebre premis d'il∙lustració i literatura, com el 
Golden Brush, per les il∙lustracions de Boris bear; el Silver Brush 
Award el 1996, per les il∙lustracions de Miffy in the tent; i el Silver 
Slate Award el 1997, per l'emotiu text sobre la mort de Dear 
grandma bunny. El 2016 Dick Bruna va rebre el premi Max 
Velthuijs per la seva trajectòria a l'obra il∙lustrada. 

El mestre Bruna deia: «Pren-te els nens seriosament. Sigues tan 
honest amb ells com ells ho són amb tu». Dick Bruna va morir el 
16 de febrer de 2017 a l'edat de 89 anys.
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