
 

 

 
 
L’hivern dels Mumin 

(En el centenari del naixement de Tove Jansson) 
 
Laboratori de lletres i imatges del dissabte 13 de desembre 2014.  

Aquest laboratori ha nascut a partir de l’intercanvi d’idees i propostes d’un grup de 
treball de bibliotecàries especialistes en literatura infantil (Bib.botó) que ens hem 
volgut sumar a la celebració del centenari de Tove Jansson. 
 

Objectius 
• Donar a conèixer els personatges dels Mumin  
• Celebrar el centenari de la seva autora, Tove Jansson 
• Compartir els valors i la filosofia de vida que transmeten aquests llibres, 

com a bon exemple de llibres amb valors que no cauen amb el didactisme i 
sense perdre el seu potencial literari. 

 

Bibliografia 
Intentarem tenir com a mínim dos exemplars de cada: 
Novel·les:  

En castellà, a l’editorial Siruela: 
La gran inundación  
La llegada del cometa 
El sombrero del mago 
Memorias de Papá Mumin 
Verano peligroso 
Invierno de troll  
La niña invisible 
Papá Mumin y el mar 
Finales de noviembre 
 
En català, a La Galera: 
L'hivern dels trols/ La família Mumin a l'hivern 
El pare Mumin i el mar 

 
De Coco Books: 

Una aventura dels Mumin en format còmic i en color, pensada per a infants:  
La vall dels Mumin es transforma en una selva. Coco Books, 2014. 
I un primer volum de la col·lecció completa de les tires còmiques que Tove 
Jansson va publicar entre 1954 i 1974 al diari londinenc The Evening News, 
en principi, pensades per a adults: 
Mumin: la col·lecció completa dels còmics de Tove Jansson. Cocobooks, 
2014. 
Àlbum il·lustrat: 
El Petit trol Mumin, la Mymla i la petita My. Coco Books, 2014. 

 
 
 



 

 
 
Per a petits lectors:  

Mumin juga a fet i amagar: llibre amb finestretes. La Galera, 2010 
Petit llibre de paraules. La Galera, 2010  
Petit llibre de nombres. La Galera, 2010 
Mumin i el botó d'aniversari. La Galera, 2010 
Petit llibre de colors. La Galera, 2011 

 

 
Descripció 

1a PART  
Comencem la sessió a la sala infantil de la biblioteca. En el nostre racó d’activitats 
hem intentat recrear a partir de cartó, paper d’embalar marró i pintura negra una 
cabana més confortable. Fins i tot, amb una finestra de cartó, que en l’obrir-se, 
deixa veure flocs de neu.  
La idea és traslladar les famílies que vinguin al laboratori al golf de Finlàndia, a la 
caseta on viu la Família Mumin.  
Repartim mantetes de patchword i tasses de roibos de fruites del bosc per ajudar a 
crear el caliu necessari. 
 
Per fer la presentació més amena vam repartir la guia Mumin elaborada des de la 
Biblioteca Roca Umbert, que ens va servir de guió per a aquest inici de la sessió: 
 
1. On és Finlàndia? Vam mirar-ho amb l’ajuda d’un atles. 
2. Qui era Tove Jansson, autora dels Mumin, guanyadora d'un premi Andersen i 

que aquest any compliria 100 anys? 
3. Mostrem un llibre dels Mumin escrit en suec, llengua originària de la sèrie, 

tot i que l’autora és finlandesa, i provem de llegir-ne un fragment. Impossible! 
4. El paral·lelisme de la vida de Tove a Finlàndia i la creació de la Vall dels 

Mumin: el clima, el contacte amb la natura... 
A un parell de pares de confiança els havíem demanat ajuda per explicar què era 
l'aurora boreal. Un pare ens comenta que a la xarxa apareixen llegendes que 
intenten explicar aquest fenomen. I un altre pare ens mostra amb una tauleta 
diferents imatges de l’aurora boreal que havia buscat.  
 
Seguint l’explicació de la guia Mumin, comentem també la filosofia que desprenen 
aquests llibres i els seus valors, que no passen de moda, malgrat els anys. 
 
A continuació, a partir d’una caseta de cartó, rèplica de l'autèntica casa Mumin, fem 
un repàs dels principals personatges: la mare Mumin, el pare Mumin, el petit trol 
Mumin, l'Esnorqueta, la petita My, l'Stinky, l'Sniff i el follet del barret, l'Snufkin. 
 
La mare Mumin, intel·ligent i noble, sense manar, sempre acaba imposant el seu 
bon criteri. 
El pare Mumin, pendent sempre de la seva família, però amb aquell neguit que 
tenen les persones somiadores que imaginen una vida més emocionant i plena 
d'aventures. 
 



 

 
 
En Mumin, capritxós com qualsevol adolescent, però de bon caràcter, incapaç de 
dir "no!". Tranquil i prou curiós per deixar-se arrossegar darrere de qualsevol 
misteri o aventura. 
La Senyoreta Snork, la xicota d'en Mumin, la trol més romàntica dels boscos 
escandinaus. 
O les germanes Mymble (o Mymlan) i la petita My, una tan responsable i l'altra 
tan malcarada.  
I d’altres personatges, potser... 
 
Un cop acabada aquesta tanda de presentacions demanem als assistents que 
pensin amb quin d’aquests personatges s'identifica.  
Passem unes paperines de paper amb diferents etiquetes adhesives i tots van 
agafant el personatge triat, grans i petits. A sobre s’escriuen el nom amb retolador i  
s’enganxen el seu personatge en un lloc visible. D’aquesta manera podem conèixer 
una mica més les famílies que vénen als laboratoris.  
 
2a PART 
Després deixem l'escalfor de la cabana i marxem de viatge  fins a l'exterior, per 
conèixer una mica més la fauna que pobla la Vall dels Mumin. 
 
A la sala d'actes ens espera la sala buida, amb uns coixins per  terra, per seure 
còmodament a mirar una pel·lícula.  
No diem res, senzillament quan està tothom assegut engeguem l’aparell. Es tracta 
d'un capítol de dibuixos sobre els Mumin, en versió original. Ningú dels presents 
parla suec, però és fàcil seguir la història.  
El capítol triat correspon a la història que acaba de reeditar Coco Books, La vall 
dels Mumin es transforma en una selva, que podeu mirar en aquest enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=STFm6c7D5lE 
El capítol dura vint minuts però només en posem la meitat. No tindríem temps i, a 
més a més, ens serveix per presentar el còmic i convidar les famílies a agafar-lo en 
préstec. 
És temps suficient perquè s’acabin d’imaginar una mica més com es viu a la Vall 
dels Mumin.  
 
3a PART 
Mostrem a les famílies una maqueta que hem construït prèviament a partir de 
cartó, paper maixé i pintura, que vol assemblar-se a la Vall dels Mumin. Bàsicament 
té mar, costes, platja i muntanyes.  
 
A partir d’aquí, a les famílies els fem dues propostes per omplir la maqueta: 

1. Modelar amb plastilina un personatge conegut o nou, que seguint l'ideari de 
l'autora pugui encaixar en aquest món de calma i natura dels Mumin.  
Un cop modelat el personatge, han d’escriure’n una breu descripció en una 
cartolina negra: manies, caràcter, aficions...  Ens interessa especialment que 
facin l’exercici d’imaginar un nou personatge amb la filosofia de Tove 
Jansson. 
 



 

 
 

2. Amb materials diversos: papers de colors, materials reciclats, cartó, etc. han 
de construir estructures i espais que apareixen en els llibres dels Mumin.  
Per ajudar-los, i per no repetir elements, posem al seu abast tots els llibres 
dels Mumin amb uns punts de llibre que marquen diferents possibilitats 
que es poden recrear: el far, l'observatori, el llac, la passarel·la de les 
barques, la casa de bany, l'hort de la mare Mumin, la cova... 

 
A poc a poc i al seu ritme, cada família es posa a treballar per omplir de vida la 
maqueta.  
 
4a PART  
La quarta part de la sessió és la que no ens ha sortit gaire bé. A mesura que cada 
pare o infant acaba un personatge, li demanem que pensi i que n’escrigui la  
descripció en una cartolina negra. Alhora, fem una fotografia sobre fons blanc del 
personatge creat. L’objectiu és fer-ne un àlbum de fotos.  
Però fer les fotografies i imprimir-les al mateix temps s’ha fet una mica complicat i 
embolicat i ha trencat una mica el ritme del taller a la part final.  
 
Per a una propera vegada, hem trobat una alternativa molt millor. No volem 
renunciar que els infants facin la descripció dels seus personatges, però això es 
podria solucionar deixant fulls en blanc al final de la guia Mumin que hem repartit. 
D’aquesta manera ens assegurem que la guardaran amb molta més estima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


