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SINOPSI 
 

En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia convertir-se en arquitecte com el seu pare. Un dia, 
el pare, que sempre va atrafegat, ha de marxar per negocis durant uns dies i el noi haurà 
de passar una setmana sencera amb la seva cosina Mimi i el seu oncle Àguila al barri 
antic de Riga, Maskachka. Tan bon punt hi arriba, un ric home de negocis comença a 
excavar el parc central per transformar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la Mimi 
decideixen aturar el projecte. El cas és que tan sols poden fer-ho amb l’ajut d’una colla 
de gossos de carrer que… poden parlar! 

 

 

 

  



COMENTARI  
Jacob, Mimi i els gossos del barri és una pel·lícula que planteja el problema de la 
gentrificació als més petits - amb tocs de fantasia i imaginació-, i que ens mostra la 
força de la unió entre diferents per poder defensar causes comunes.  

Amb una estètica càlida i tranquil·la, no exempta d’acció i moments emocionants, es posa 

sobre la taula el tema de la transformació urbanística, especialment als centres 
històrics de les grans ciutats, amb totes les preguntes que uns infants es poden fer: què és 
el progrés? És bo que es construeixi sense tenir en compte el passat? És important el valor 
sentimental dels llocs?  

Els aspectes fantasiosos, com ara els gossos que poden parlar o el poder de la imaginació 
d’en Jacob que pot fer que el que dibuixa es transformi en realitat, estan plenament 
integrats a la història i són perfectament coherents en un entorn com el de Maskachka, 
acollidor i irreal alhora.  

La pel·lícula ens parla sobretot de l’amistat, de com és possible vèncer injustícies si es 
lluita conjuntament deixant de banda les diferències i unint-se per defensar una causa 
comuna. 

  

  



El director  
Edmunds Jansons 

Edmunds Jansons és director de films 
d’animació, dissenyador gràfic i 
il·lustrador de llibres infantils. El 
2001, va ser un dels fundadors de la 
productora d’animació Atom Art. El 
2012 es va llicenciar en direcció de 
films d’animació a l’Acadèmia Letona 
de les Arts, on va rebre classes 
magistrals de Priit Pärn. És autor de 
diversos curts que han estat 
premiats: International Father’s Day 
(2012), Choir Tour (2012) i Isle of 
Seals (2014). També ha dirigit la sèrie 
preescolar  Shammies (2015), 
l’especial de Nadal de Pigtail and 
Mrs. Sleeplessness (2017), i el 
llargmetratge, Jacob, Mimi i els 

gossos del barri. 

 

 

Filmografia  
  
2019: Jacob, Mimi i els gossos del barri  
2017: Pigtail and Mrs. Sleeplessness (curt)  
2014: Isle of Seals (curt)  
2012: Choir Tour (curt) 
2012: International Father’s Day (curt) 
2010-2015: Shammies 
2009: Springtime in Crow Street (curt) 
2007: Little Birds Diary (curt) 

 

  



Presència a festivals 2019 

 
 BUFF Malmo International Film Festival (Suècia) 
 Children’s Film Festival (Austràlia) 
 Nordic Film Festival (Bielorússia) 
 Zlin Film Festival (República Txeca) 
 Valletta Film Festival (Malta) 
 Munich Film Festival (Alemanya) 
 Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sud) 
 Animafest Zagreb (Croàcia) 
 Within The Family (Rússia) 
 Giffoni International Film Festival (Itàlia) 
 Hong Kong Kids International Festival (Hong Kong) 
 16è Festival de Sevilla (Espanya) 
 El meu primer festival (Catalunya) 

 

  



Les productores  
Atom Art 
 
Fundada el 2001, en tant que productora independent de films d’animació, Atom Art té 
la seu a Riga, Letònia i es presenta com una plataforma per a animadors amb talent i els 
seus experiments. Al llarg dels darrers anys, Atom Art ha esdevingut un dels estudis 
d’animació més destacats i més actius creativament. Els curts produïts per Atom art han 
estat seleccionats a festivals d’arreu del món, com ara Annecy, Ottawa, Hiroshima, 
Zagreb, Oberhausen, Clermont-Ferrand, Dok Leipzig, Encounters, i molts altres. I han 
estat premiats en múltiples ocasions. La productora treballa en molts gèneres 
d’animació: realisme màgic, documental animat, musical, absurd, sèries televisives 
animades per a infants de preescolar, etc. Els films es creen a partir de diferents 
tècniques, normalment en animació amb retalls, però també dibuix, animació amb 
sorra, animació amb carbonet i titelles.  

Recentment, Atom Art ha presentat el seu primer llargmetratge d’animació i en 
l’actualitat està en procés de producció d’uns quants curts d’animació, una sèrie 
televisiva animada i ha començat a treballar en un nou film d’animació. 

 
Letko 
 

Letko és un estudi d’animació 2D especialitzat en el desenvolupament i la producció de 
projectes d’animació. El van fundar a Varsòvia un grup de productors experimentats, 
directors creatius i animadors amb talent per tal de crear un grup únic, dedicat a la 
narrativa d’animació i a la creativitat tècnica que ens obre terrenys nous i desconeguts. 

 



Entrevista a Edmunds Jansons 
de Marta Balaga 

 
Visualment, Jacob, Mimi i els gossos del 
barri té més en comú amb els llibres 
infantils que amb l’animació més recent. 
Creus que és perquè tu ets il·lustrador? 

Diria que aquests dos oficis van de la mà. 
Però l’estil d’aquest film és completament 
diferent del que faig normalment. La nostra 
directora d’art, l’Elina Braslina, és una jove 
il·lustradora amb molt talent, per això la 
vam triar. Però és el seu primer film i no 
tenia experiència en animació. En realitat, 
no va ser un problema, perquè quan vam 
començar a pensar en l’estil visual, vam 
decidir que s’havia d’assemblar a una 
il·lustració en moviment. No preteníem 
reflectir la realitat, sinó pensar les imatges i 
després afegir-hi una mica de moviment. 

El film està basat en un llibre, Dog Town de 
Luize Pastore. Però val a dir que les 
il·lustracions originals de Reinis Pëtersons 
eren completament diferents de les 
vostres. 

Som molt amics, amb en Reinis. Havíem 
treballat junts anteriorment i acabem de fer 
un curt, Pigtail and Mr. Sleepslessness on ell 
ha fet de director d’art. Era molta feina i 
vam pensar que costaria molt de fer Jacob, 
Mimi i els gossos del barri amb ell, també. I 
vam començar a buscar algú altre. 

 

Al principi, teníem les idees força confuses, 
no sabíem molt bé el que volíem. Però 
aleshores és quan comences a imaginar-te 

el color del film, o el to. Al llibre, les 
il·lustracions eren en blanc i negre i molt 
gràfiques. Potser el canvi ens el va donar 
l’arquitectura perquè en aquest barri, a 
Maskachka, hi ha moltes cases de fusta. I 
vam pensar que el film també havia de ser 
càlid i acollidor. 

No sabia que fos un lloc real, donat que el 
tema del film és tan universal. Cada ciutat 
té el seu Maskachka, un vincle amb el 
passat que està amenaçat. 

Al principi vam pensar que era una història 
molt local. Però en presentar la pel·lícula a 
l’estranger, vam comprendre que és 
universal i que tothom s’hi identifica. Tens 
raó, tothom té el seu Maskachka. 

És pràcticament el centre de Riga, però 
històricament sempre ha estat una mica 
apartat. L’autora del llibre, Luize Pastore, hi 
va estudiar i jo també. L’Acadèmia Letona 
de les Arts és allà. Crec que per això ella va 
pensar en aquest barri en escriure el llibre. 
Com si ens digués: “No oblideu Maskachka! 
Segueix aquí!”. Potser per això a mi també 
m’ha resultat tan coherent fer-ne un film. 
Durant la fase de documentació, vam 
treballar amb molts fotògrafs, però a la fi va 
resultar que el Google Street View ja ens 
feia el fet [riu]. A Maskachka, hi ha el mateix 
túnel que apareix al film, la mateixa 
església, la casa de la Mimi. Hem creat un 
joc que et permet buscar els llocs reals del 
film! Per desgràcia, ara no hi ha gaires 



gossos. Els hi haurem de portar i ensenyar-
los a parlar. 

La veritat és que sembla un lloc màgic, amb 
normes pròpies, on es poden trobar, per 
exemple, gossos parlants. ¿Us va amoïnar 
que Wes Anderson fes, el 2018, The Isle of 
Dogs, que també va de gossos que parlen? 

Ho vam saber quan estàvem a mitja 
producció [riu]. Però ens agraden les seves 
pel·lícules, i ens va semblar una bona notícia 
que anessin plegades. 

Elina, la directora d’art del film, és molt de 
gossos. Li agraden molt i té un golden 
retriever a casa. Quan es cansava dels 
nostres personatges humans o dels fons, 
dibuixava els gossos, amb tot l’amor i 
dedicació. Ja sé que costa de trobar films 
animats on els animals no parlin però, en 
aquest cas, la seva insòlita capacitat 
resoldrà una situació que sembla perduda. 
No és ben bé el mateix. 

 

Però també et detures en els personatges 
humans. Els nanos, per exemple, tenen 
personalitats molt fortes. Sobretot el 
gallimarsot de la Mimi. 

Algunes característiques dels personatges ja 
eren al llibre. El més divertit és que l’actriu 
que va posar veu a la Mimi havia treballat 
abans amb nosaltres. Era la nostra tercera 
col·laboració. La primera fou fa uns sis anys, 
amb motiu d’una sèrie televisiva, Sfammies, 
on feia d’una nena molt valenta. Després, a 
Pigtail and Mrs. Sleeplessness també era un 
personatge molt impetuós.  

Depèn tant de trobar l’actor o l’actriu 
escaient... Un dia, mirant la resta de coses 
que havíem fet, em vaig adonar que a tots 
els films hi ha personatges femenins forts. 

 

Cada dia es veuen més famílies 
monoparentals femenines als films 
d’animació. Però a Jacob, Mimi i els gossos 
del barri, les absents són les mares. És força 
insòlit. 

Ho vam discutir molt mentre escrivíem el 
guió. Al llibre és així: dos pares i cap 
explicació sobre les mares. Vam decidir 
mantenir-ho així perquè ens agradava la 
idea. Dos anys enrere vaig començar a 
pensar en la família com una institució i, 
més tard, vaig veure que hi havia pares sols 
que vivien amb els seus nanos. Em va 
sorprendre. Vaig pensar que havien de ser 
molt forts, i potser per això vaig voler 
mantenir-los al film. Tampoc no ho 
expliquem tot, però si algú ens pregunta 
directament, diem, per exemple, que la 
mare d’en Jacob segueix amb el seu pare, 
però que és als EUA estudiant alguna cosa 
en aquell moment. Anem donant bocins 
d’informació per tal que cadascú es faci la 
seva història. És molt més lleuger que 
plantejar una escena on algú visita la tomba 
d’un altre. 

 



Parlant de no explicar-ho tot,  hi ha uns 
mims molt divertits que apareixen de tant 
en tant al film, com al clàssic de 
Michelangelo Antonioni Blow up (1966). 
Quin paper hi fan a la pel·lícula? 

Un dels motius pels quals hi són és, sí, 
Antonioni. Encara recordo quan vaig veure 
aquest film per primera vegada. Em va 
impressionar molt, i em va fer entendre 
finalment com és de ric el cinema i el seu 
llenguatge. No diuen res, però transmeten 
sentiments molt poderosos. El segon motiu 
potser és més precís, perquè ja he dit que a 
Maskachka hi ha l’Acadèmia de les Arts i, a 
l’altra banda del mateix carrer, un petit 
teatre. La gent que hi treballava aleshores 
havien estat influenciats per les companyies 
de pantomima letones dels anys seixanta i 
setanta. Van influir en molts artistes i tenen 
una llarga tradició. Les nostres idees 
canvien constantment però, un dia, vaig 
estar pensant en la relació entre l’animació 
i les altres formes artístiques. En aquell 
temps, jo pensava que s’apropava molt a la 
pantomima i al ballet, i no tant al cinema. 
Sobre tot perquè en animació sempre 
intentes explicar quelcom mostrant un 
moviment particular, que a voltes pot 
semblar molt poc natural. De vegades, fent 
broma, dic que preferiria concentrar-me en 
aquest moviment, i fer films sense gens de 
diàleg. 

 

El film té un sabor molt vintage, les 
criatures sempre juguen al carrer, no hi ha 
iPads ni iPhone a la vista. Excepte per 
algunes escenes, on apareixen les xarxes 
socials, la història podria passar fa 
dècades. 

Per a mi, aquesta era una de les raons 
principals per fer aquest film. Queda clar 
que és sobre un lloc molt específic però, 
quan van a Maskachka, també 
retrocedeixen una mica en el temps. Em va 
alegrar molt que, a Riga, després de veure el 
film, els nens i nenes i els seus pares 
parlessin sobre els seus veïnats, i el que hi 
havia canviat. Avui en dia, els infants estan  
permanentment controlats. Van a escola, a 
fer esport, a extraescolars, i tot és molt 
estricte. Jo recordo haver passat hores fora 
de casa. Pels carrers, pels patis. Podria dir 
que la meva educació neix allà. 

 

És clar que no pretenem convèncer ningú 
que deixi campar els fills i filles amb tota 
llibertat [riu]. Però crec que els convenen 
oportunitats de sortir de l’apartament, de 
tant en tant, i no seure sempre davant la 
pantalla. Ho considero molt important. Per 
això, al film, vam voler crear un univers on 
sentir-se segur i acollit. I potser una mica 
nostàlgic. 

 

  



ACTIVITAT EDUCATIVA 
Abans de l’estrena del film, durant els mesos d’octubre i novembre, entre 10 i 12 escoles de 
diferents barris de Barcelona (La Verneda i La Pau, Besós-Maresme i Trinitat Nova) duran a 
terme una activitat relacionada amb els temes que planteja el film. Aquesta activitat està 
adreçada a alumnes del cicle mitjà i superior de primària i pretén generar consciència sobre 
els problemes de les ciutats i aprendre i entendre conceptes com la globalització, la 
gentrificació, l’especulació o la contaminació tot buscant solucions consensuades, 
respectuoses i creatives. 

L’activitat es divideix en tres fases: 

 

Visionat de la pel·lícula Consisteix en una projecció 
a l’escola per al grup classe que posteriorment 
desenvoluparà l’activitat. La presentació i el 
col·loqui posterior anirà a càrrec de l’equip de Pack 
Màgic on es guiarà el debat amb els alumnes i se’ls 
farà una sèrie de preguntes per conèixer les seves 
inquietuds sobre el seu entorn i el coneixement de 
l’espai públic: hi ha algun espai al vostre barri que 
hagi patit una transformació semblant a la que es 
veu al film? Coneixeu espais on s’hagi volgut 

construir i que els veïns ho hagin impedit? Hi ha prou espais verds? Quins llocs creieu 
que poden millorar? 
 

Juga a ser urbanista! A partir del debat sorgit 
del visionat del film, es proposa l’activitat en 
sí. Els alumnes es dividiran en grups de 4 o 5 i 
cadascun adoptarà un rol diferent: veïnat, 
immobiliària, infants, ecologistes, 
comerciants, ajuntament, etc. A terra hi haurà 
un plànol simplificat de l’entorn urbanístic de 
l’escola i cada grup, defensant el seu paper, 
haurà de trobar solucions consensuades amb 
la resta de rols per tal de trobar millores 
respectuoses i dibuixar-les sobre el plànol. 
Poden utilitzar les eines pictòriques que els semblin més adequades. El dibuix és col·lectiu i 
tots els alumnes de la classe participen tant en la proposta d’idees com en l’execució. 

 

 

 



Reflexió i constància Finalitzat el dibuix, és el 
moment d’observar, valorar i extreure 
conclusions. També cal que els alumnes 
s’expliquin i deixin constància de per què han 
triat un espai i no un altre i quines mesures i per 
quines raons les apliquen. Poden fer-ho a través 
d’un vídeo on aniran desglossant el seu mapa i 
explicant tots els canvis que han introduït 
respecte a la realitat del seu barri, argumentant 
cada un dels canvis introduïts i de les seves 
propostes. 

 

Amb les fotografies, mapes, dissenys i vídeos que es produeixin, des de Pack Màgic es farà 
una exposició virtual on es podrà consultar tot el material generat, de disposició lliure per a 
tots els centres educatius, així com un resum audiovisual.  

Aquesta activitat educativa ha estat ideada per Pack Màgic i per a la realització dels tallers 
comptarà amb la col·laboració del col·lectiu El globus vermell així com el suport del Pla de 
barris de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment passarà a formar part de la proposta 
educativa del projecte CONSTRUIR MIRADES, formació en llenguatges audiovisuals, de 
Drac Màgic, per a que més escoles hi puguin participar i gaudir-ne. 

 



POSTAL PARTICIPATIVA 

 
Amb la voluntat de fer que 
més infants participin i 
diguin la seva sobre el 
problema de la gentrificació 
que afecta als seus barris, 
hem dissenyat una postal on 
es convida a dibuixar i 
transformar algun element 
urbanístic.  

A més, tots els que hi 
participin i comparteixin els 
seus dibuixos a les xarxes 
socials etiquetant el Pack 
Màgic, entraran en el sorteig 
de 5 DVD de la distribuïdora 
de cinema infantil i en 
català. 

Les postals es distribuiran 
entre tots els cinemes que 
projectin la pel·lícula i també 
en més de 100 punts 
culturals i familiars de la 
ciutat de Barcelona.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules i 
altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 
transmissió de valors socials i culturals.  
 
Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i nenes d’entre 
2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de fomentar la 
lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les accessibles a 
infants amb dificultats auditives. 
 
 
A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’animació, com títols clàssics que van ser populars entre altres 
generacions.  
 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, capacitats 
i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de promoció concebuts per 
incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per anar al cinema 
des de la infància.  
 

 


