
50 anys de la primera edició de  
‘El llibre de l’estiu’ 
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La Vall dels Mumis 

 

Potser penseu que els trols són un éssers terribles i 
malignes. Però no pas tots! De totes les menes de trols 
que hi ha, possiblement els més simpàtics són els Mu-
mins, una família de trols del nord. La seva casa és en 
una vall al costat del golf 
de Finlàndia, sempre co-
berta de neu, tant, que 
s’han de passar tot l’hi-
vern dormint sense treu-
re el nas a fora.  Viuen en 
contacte i convivència 
total amb la natura; s’ali-
menten bàsicament de 
l’hort, el pou, els arbres i 
la pesca. 
 

        

TOVE JANSSON 
2022 

 
 
Nom: Tove Jansson 
Vaig néixer a Hèlsinki l’any 1914 

Ofici: escriptora, pintora i il·lustradora  

Sóc la creadora: dels Mumins, uns personatges que van tenir un 
gran èxit a Finlàndia i posteriorment a la resta del món gràcies a  
una sèrie animada per a la televisió. He escrit diversos llibres amb 
les seves aventures i una tira còmica. També he escrit novel·les per 
a adults, he il·lustrat llibres com El Hòbbit o Alícia al país de les me-
ravelles i he fet murals per a edificis públics com l’hospital infantil 

Aurora de Hèlsinki. Entre molts altres premis, el 1966 vaig rebre el Premi Hans Christian 
Andersen de literatura infantil pel conjunt de la meva obra. 
 

Una curiositat... l’any 1940 vaig dibuixar per primera vegada un Mumin, un petit trol 
blanc que viu amb la seva família a la Vall dels Mumin, un paisatge verdíssim a tocar del 
mar, que s’assembla molt a l’entorn en què vaig créixer de petita. Per a mi va represen-
tar una manera d’evasió dels desastres de la guerra, volia crear un univers pacífic i ale-
gre que em recordés els temps feliços.  

Central Library Sheffield 

COM SOM ELS MUMINS? 
 
 

· Som peluts i rodanxons, 
blancs com la neu i camacurts. 
 

· Tenim unes orelles rodones 
damunt d’un musell que pot 
recordar el dels rinoceronts 
 

· Tenim molts amics com el 
follet Snufkin, l’Esnorqueta, la 
petita My o el Sniff. 

A la Biblioteca hi trobareu: 



Compartiu amb nosaltres les VOSTRES CREACIONS 
 

Envieu-nos una fotografia al correu bptarragona.cultura@gencat.cat i nosaltres la     
publicarem a les xarxes socials. També la podeu publicar vosaltres i etiquetar-nos 
@bibliotgn amb el hashtag #AquestMesFelicitem 

Fes el teu Mumin 

Retalla i pinta el personatge que més 

t’agradi i que et faci il·lusió de tenir 

com a titella de pal. 
 

Dins el lot hi trobaràs les plantilles i un 

llibret per a conèixer cadascun dels 

personatges.  

 

La Sala infantil es transforma                   
   en la Vall dels Mumins! 

 

Ajuda’ns a omplir la maqueta, que tenim a la 

Sala infantil, de personatges i espais que puguin 

aparèixer en els llibres dels   

Mumin! 

 Hola sóc la Tove,                          
la creadora dels Mumins.   
Us atreviu a fer el vostre 

Mumin amb plastilina? 

Prepara una festa!  En Mumin, l’Snork, l’Snufkin i tota la resta comencen a 

preparar el Carnestoltes. Quan organitzen una festa el guarniment i el menjar no hi po-

den faltar. Ho volen deixar tot ben bonic però els cal una mica d’ajut.  

 Dibuixa i pinta l’escenari de la festa tenint en compte: 

 on es farà?  

     al bosc, al costat del riu, dalt d’un turó... 

 com serà el guarniment?  

     amb garlandes, fanalets, globus... 

 què hi haurà per menjar? 

     pa amb tomaca, pastissos, fruita... 

Per a inspirar-te et mostrem unes 

il·lustracions  

d’altres festes que han fet. 

Modela amb plastilina un personatge que 

pugui encaixar en aquest món de calma i 

natura dels Mumin. Un cop modelat, escriu 

una breu descripció en una cartolina: nom, 

manies, caràcter, aficions... 

 
Amb diferents materials: papers de colors, materials reciclats, car-

tró, etc. construeix estructures i espais. Inspirant-te en el llibres dels 

Mumin pots recrear: el far, l’observatori, la casa del bany, la passa-

rel·la de les barques.... 


