
CONEIX ELS MUMIN 

 

ELS MUMIN 

Els Mumin són els personatges principals d’una sèrie de llibres i tires còmiques de la pintora, 

il·lustradora i escriptora finlandesa de parla sueca Tove Jansson. Els Mumin són una família de 

trols blancs, rodanxons i morruts. Els llibres de Tove Jansson es van publicar originalment en 

suec, a Finlàndia. Entre 1945 i 1980, va escriure un total de vuit novel·les, quatre àlbums 

il·lustrats i nombroses tires còmiques sobre els Mumin, traduïts a més de 40 llengües. Els 

Mumin han estat la inspiració de moltes sèries de televisió, pel·lícules i fins i tot un parc 

temàtic anomenat Moominworld a Naantali (Finlàndia). 

QUI ÉS EN MUMIN? 

Ja coneixes el petit trol Mumin? Malgrat el seu caràcter bonifaci i entusiasta, en Mumin és tan 

imprevisible, capritxós i susceptible com qualsevol adolescent de la seva edat. Sempre es 

meravella dels petits plaers i no té por d’aventurar-se allà on d’altres menys intrèpids mai no 

gosarien fer-ho; sovint sense saber del cert a on el durà el seu coratge. Per a en Mumin, la 

paraula “NO!” és la més difícil de pronunciar, i des de fa un temps s’ha proposat ser més ferm.  

“DIUEN QUE SOC REALMENT LLUMUMINÓS“  

 

EL PARE MUMIN 

“NO SABIA RES, PERÒ CREIA MOLTES COSES” 

Aquest és el Pare Mumin. És infantil i intrèpid, però també un orgullós pare de família. Li 

agrada el pensament filosòfic i sempre vol ser allà on passen coses sorprenents, a la vall dels 

Mumin. El Pare Mumin es considera un entès i un expert en molts àmbits. Sempre intenta 

donar bons consells als altres.  

 

La lleialtat que el Pare Mumin sent envers la seva família és indubtable; tot i això, de vegades 

pot arribar a comportar-se de manera irresponsable, fins i tot egoista, sobretot quan es deixa 

endur per amistats dubtoses i el bon whisky. És un  somiatruites i un narrador d’històries 

empedreït, i li agrada pensar que és un gran aventurer.  

 

 

 

 

 



 

 

LA MARE MUMIN 

“NO HI HA PLATS BRUTS, AVUI. POTSER NO N’HAURÈ DE RENTAR MAI MÉS”   

El caràcter de la Mare Mumin és una combinació de gran intel·ligència i fort sentit moral. Amb 

el seu tarannà noble i obert, sap perfectament com n’és, d’important, aprendre dels errors, un 

principi que en tot moment aplica a la seva pròpia família. Sense voler-se imposar mai, al final, 

sempre guanya la batalla; No es deixa atabalar per qüestions insignificants i s’assegura que la 

casa dels Mumin sigui una llar segura i plena d’amor, tant per a la família com per a les visites. 

 

 

 

LA SENYORETA SNORK 

“I RECORDA! TINGUES CONFIANÇA EN TU MATEIX,  SIGUES FELIÇ, DESPREOCUPAT. DE 

VEGADES CAL FINGIR.” 

L’entranyable i gens vanitosa xicota d’en Mumin sovint es deixa endur pels seus somnis 

romàntics; encara que –només quan ella li ho permet– en Mumin intenti fer-la tocar de peus a 

terra. La Senyoreta Snork  és feliç i activa, tot i que té la mania de canviar d’opinió de sobte, 

cosa que esgota a qualsevol. 

 

L’SNIFF 

“MAI NO TINC POR. PERÒ CREC QUE ÉS MILLOR MIRAR-M’HO DE LLUNY” 

L’Sniff no és un Mumin, però viu a la casa dels Mumin, com la petita My. Tot i que li encantaria 

participar en tot allò que fan els Mumin, és massa poruc per fer res de perillós. És un bonifaci i, 

de vegades, una mica espantadís. 

 

LA PETITA MY 

“ESPERA QUE PASSI EL MILLOR I PREPARA’T PEL PITJOR” 

La petita My viu a la casa dels Mumin. És valenta i intrèpida, delerosa d’acompanyar els Mumin 

en les seves aventures. De vegades, sembla que li agradin les petites catàstrofes. 

 

 



L’SNUFKIN 

“NINGÚ POT SER REALMENT LLIURE SI ADMIRA MASSA ELS ALTRES”  

L’Snufkin és un rodamón filòsof que vagareja pel món pescant i tocant l’harmònica. Du tot allò 

que necessita a la seva motxilla i creu que posseir moltes coses et complica massa la vida. 

 

LA MYMLAN 

“SEMBLA QUE TORNES A SER TU MATEIX. DE FET, ETS MILLOR AIXÍ” 

La Mymlan és la germana petita de la petita My i la germanastra de l’Snufkin. És una germana 

gran atenta, que aviat es fa càrrec dels seus germans petits. La mare de la Mymlan també es 

diu Mymlan i això causa una mica d’embolic.  

 

LA TOO-TICKY 

“TOT ÉS TAN INCERT. I AIXÒ ÉS EL QUE EM TRANQUIL·LITZA”   

La Too-Ticky és una bona amiga de la família Mumin. Sap com resoldre tota mena de 

problemes de forma sensata i pràctica i, per això,  la consideren molt sàvia. 

 

LA VALL DELS MUMIN 

La vall dels Mumin és un lloc idíl·lic i tranquil on els Mumin viuen en harmonia amb la natura. 

L’edifici més gran de la vall és la casa dels Mumin i als seus habitants els agrada rebre visitants 

de la vall i de més lluny. 

 

LA CASA DELS MUMIN 

Els Mumin viuen en una casa arrodonida i blava que té la forma d’una xemeneia de fàbrica de 

ceràmica. Al principi, la casa només tenia dues plantes, però amb tantes visites se’ls va quedar 

petita i la van ampliar. Ara té tres plantes i un celler. 

 

L’STINKY 

L’Stinky és el brètol de la vall. És lletjot però convincent. De tant en tant, la família Mumin té 

tracte amb ell i, de fet, ser amics d’un brètol autèntic els fa sentir una mica cofois. 

 

 



LA GROKE 

La Groke atemoreix tothom. És tan freda que, quan avança silenciosament, arrossegant els 

peus, el terra es congela al seu pas.  A la Groke se la sent udolar en la llunyania. De vegades, a 

la família Mumin li fa por, encara que també creuen que fa que la vida sigui més emocionant.  

 

 ELS HOMES LLENÇOL 

Els Homes Llençol són éssers silenciosos que vaguen eternament en grans colles. El seu únic 

desig és arribar a l’horitzó i, un cop hi arriben, continuen el seu viatge. Els Homes Llençol són 

blancs, no tenen rostre i són sords i muts. No els cal menjar ni dormir, però s’electrifiquen amb 

els llampecs.  

 

TOVE JANSSON 

Amb la seva obra (1914-2001), la  polifacètica Tove Jansson va esdevenir un dels principals 

artistes de les arts visuals durant la postguerra, en l’era daurada de l’art modern. 

Com tota la seva generació, Jansson volgué crear art a la seva manera, però pocs van 

aconseguir-ho d’una forma tan original. Com a artista visual, Il·lustradora i autora, va 

desenvolupar i transformar la seva expressivitat sense descans, fins al final de la seva vida. Les 

seves obres reflecteixen una completa filosofia vital que provoca entusiasme, tant en infants 

com en adults, a tots els països on es coneix la seva obra. 

 

“POTSER LA MEVA PASSIÓ NO TÉ RES D’ESPECIAL, PERÒ ALMENYS ÉS MEVA” 

L’immens èxit internacional de Jansson la va convertir en un dels artistes finesos més coneguts 

arreu. L’any 2014 es va celebrar el seu 100è aniversari. Esperem que l’obra d’aquesta artista 

tan estimada segueixi inspirant els artistes que s’esforcen per reeixir. Pots trobar més 

informació en línia sobre els Mumin i Tove Jansson a: 

www.moomin.com 

www.tovejansson.com 

 

“ESPERO QUE AQUEST LLIBRET T’HAGI SEMBLAT EL SÚMMUMIN” 

http://www.moomin.com/
http://www.tovejansson.com/

