
Entre 1954 i 1974 van aparèixer les tires de còmics dels petits trols 
Mumin al diari londinenc The Evening News, i van entretenir diàriament 
els seus vint milions de lectors repartits en més de quaranta països. 
L'èxit d'aquesta entranyable família de trols va ser immediat. Gairebé 
70 anys després, les seves històries continuen vigents i els Mumin 
segueixen delectant grans i petits de tot el món. Aquests personatges 
plens de poesia, humor i sensibilitat, i molt rics en emocions, s'han plens de poesia, humor i sensibilitat, i molt rics en emocions, s'han 
convertit en un referent únic de la literatura infantil i les seves històries 
han donat lloc a la realització de pel·lícules, sèries de dibuixos animats, 
obres de teatre, una òpera, un museu i un parc temàtic.

Per primera vegada es publica en llengua catalana una part inèdita del seu valuós llegat: 
La col·lecció completa dels còmics. Aquest volum inclou: 1. Mumin i els bandolers, 
2. Mumin i la vida familiar, 3. Mumin a la Riviera i 4. L’illa deserta de Mumin.

Tove JanssonTove Jansson (Hèlsinki, 1914-2001). Es va criar en una llar d'artistes que, sovint, també era 
excèntrica i sorollosa. Hi havia un mico com a mascota de la família, i tenia una mainadera que 
llegia Plató. Probablement aquestes peculiars però estimadíssimes figures es convertissin 
en els models dels seus personatges somiadors i filosòfics que poblen el seu món de ficció.

Tove és considerada indiscutiblement com una de les millors novel·listes de la literatura 
escandinava contemporània i aquest any se celebra el centenari del seu naixement.
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