
Per primera vegada es publica en llengua catalana aquest clàssic 
de la literatura infantil editat l’any 1952. Un llibre il·lustrat que va 
trencar amb totes les normes de disseny de l’època. Tove Jansson 
era una de les icones de l’estètica escandinava de la avantguarda 
del moment com: Jacobsen, Aalto i Saarinen, entre d’atres. 
Setanta anys més tard, l’originalitat de Tove es manté com 
un referent literari i creatiu.un referent literari i creatiu.

Mumin surt a comprar la llet i pel cami es trova amb unes criatures 
peculiars, però per cpntinuar amb la història plena d’aventures, 
haurà de traspassar per diferents forats en cada pàgina.  

Els trols són criatures màgiques de la literatura fantàstica escandinava. Poden ser fades 
bondadoses o personatges estranys, i sovint es mouen pels boscos frondosos. 

La Vall dels Mumin (Mumindalen) és on viu una colla de personatges curiosos: el petit trol 
Mumin (Moomin), que viu amb els pares, i que sovint té ganes de viure aventures. Es amic Mumin (Moomin), que viu amb els pares, i que sovint té ganes de viure aventures. Es amic 
de la petita My que és la menuda de les germanes Mymlan. També hi son les Gafses (Gafsan), 
les Filifionques (Filifjonka), els Gemuls (Hemule) i  els Homes lençol (Hattifnattarna).

Tove Jansson (Hèlsinki, 1914-2001) és considerada una de les millors novel·listes de la literatura escandinava contemporània. 
El 1945 va començar a escriure les primeres històries del petit troll Mumin. Aquest històric i original llibre il.lustrat es va publicar per primera 
vegada l'any 1952 i ha estat traduït a 35 idiomes.

Per primera vegada es publica en llengua catalana aquest clàssic de la literatura infantil.
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  EL PETIT TROL MUMIN, LA MYMBLA I LA PETITA MY    
Tove Jansson 


