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L’obra repassa la història de la Barcelona més industrial entre els segles
XVIII i XX, quan proliferaren obradors, tallers, naus i fàbriques, i la dels seus
protagonistes: emprenedors, enginyers, tècnics, obrers i obreres que van ser
capaços d’adaptar-se a les innovacions, alhora que lluitaven per millorar
les seves condicions de vida.

“Una de les empreses barcelonines més importants dedicades

L’immoble encara existeix, caracteritzat per una gran portalada que

a la fabricació de joguines i nines de porcellana fou Lehmann,

dóna accés a un pati, on hi havia les naus de fabricació i una màquina

fundada a Nuremberg el 1885 per diversos socis alemanys

de vapor, de la qual se’n conserva la xemeneia. Actualment acull

d’origen jueu. Una de les seves divisions Éden-Bébé, especialitzada

diversos tallers d’artistes.

en fabricació de nines de porcellana, amb seu a París des de 1891.
Els socis fundadors eren uns quants empresaris alemanys, encapçalats
Davant la política proteccionista adoptada per l’Estat espanyol, els

pels germans Max i Jacob Lehmann, amb capital de la casa mare de

responsables de Lehmann y Cía decidiren instal·lar una fàbrica a

Nuremberg. Inicialment, la fàbrica barcelonina rebé la denomi-

Barcelona i el 1892 llogaren un edifici construït tres anys abans al

nació d’Edén-Bébé i importava d’Alemanya i França els caps

carrer Consell de Cent, entre Borrell i Viladomat, que constava de

de porcellana.

planta baixa i pis.
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El 1903 incorporaren la fabricació de caps de porcellana o
escaiola, cosa que els permeté incrementar el seu catàleg, amb
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models que parlaven o caminaven i també amb diverses faccions
ètniques. Igualment disposaven d’un gran taller de costura i confecció
de perruques, complements imprescindibles per a l’obtenció d’un
producte de qualitat. Juntament amb les nines, també produïen diversos tipus de miniatures de cartró i pasta de fusta, que representaven
animals i personatges: ballarines, bombers, soldats…
Per millorar la producció, el 1914 la fàbrica fou modernitzada amb
l’adopció de l’energia elèctrica i, alhora, foren ampliades les
instal·lacions. Tanmateix, el 1919, un cop acabada la Primera Guerra
Mundial, Lehmann y Cía creà Lemanos SA, empresa que produïa una
gran diversitat de joguines i nines, però després de la Guerra Civil
hagué de compartir la fàbrica amb altres petites empreses. L’any
2002, ja especialitzada en disfresses, deixà Barcelona i es traslladà
a Sant Adrià de Besòs.”

