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És estiu a la Vall dels Mumins. El pare Mumin està llegint, la
mare Mumin col·loca conquilles al voltant dels parterres i l’Snif ha fet
una troballa espectacular. Tot sembla d’allò més normal, però aquella
mateixa nit arriba una tempesta. Segons la Rata Mesquera, és un
cometa que s’acosta perillosament a la Terra. El cos celeste és cada dia
més gran, el cel es tenyeix de vermell, el mar es retira i aviat totes les
criatures agafen les seves pertinences i fugen. Però en Mumin i l’Snif,
que són curiosos de mena, emprendran una aventura per esbrinar què
està passant.
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Tove Jansson (Hèlsinki, 1914-2001)
era filla d’artistes i formava part de la minoria
finlandesa de parla sueca. Va estudiar Belles Arts
al seu país, a Estocolm, a París i a Florència. Tot i
ser considerada una de les millors novel·listes de
la literatura escandinava contemporània, Tove
Jansson considerava les seves carreres com a autora i pintora igual
d’importants.
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L’any 1966 va rebre el premi Andersen, el Nobel de literatura per a joves.
De tota la seva obra destaquen les aventures dels Mumin, una família
de trols que conviu amb altres criatures fantàstiques del bosc i que
va escriure durant la Segona Guerra Mundial. Són històries plenes de
vivacitat, humor, tendresa i poesia, i per això s’han convertit en un referent
únic de la literatura infantil i han aconseguit l’ample ventall de lectors.
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Un tresor perdut que
redescobrim ara... Una obra
mestra surrealista.
Neil Gaiman
Jansson va ser un geni. Va
escriure històries senzilles
que estan plenes d’emocions
profundes i complexes que no
s’assemblen gens a cap altra
obra de la literatura infantil o
adulta: una obra intensament
nòrdica i completament
universal.
Philip Pullman
Tove Jansson és, sens dubte,
una de les escriptores infantils
més grans que hi ha hagut mai.
Té l’extraordinari do d’escriure
llibres que són clarament per a
nens, però que també es poden
gaudir quan aquest nen, com
jo, té més de seixanta anys i pot
llegir-ho amb els coneixements
propis de l’edat adulta.
Sir Terry Pratchett

Els llibres de Moomin són
clàssics que parlen al nen i a
l’adult en els seus respectius
llenguatges i els permet
compartir junts aquesta visió
alegre i estoica de la vida.
The Guardian
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Una de les obres infantils més
originals que s’han publicat
des dels llibres de Pooh, i
possiblement, des de l’Alícia
en el país de les meravelles.
Saturday Review
Tove Jansson va ser una de les
millors escriptores europees dels
últims 60 anys, tant en la seva
producció per a nens com per a
adults.
The Guardian
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