La ciutat de les Joguines
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Editorial Gregal (2015)
Coneguda com la “ciutat de les fàbriques” o la “ciutat de les bombes”,
la Barcelona de 1900 fou també la “ciutat de les joguines”. El desenvolupament
econòmic va fer que arribés a aplegar més de cinquanta fàbriques i un centenar de comerços especialitzats. Els fabricants van saber registrar, en les joguines,
fragments de la ciutat que es transformava.

“Lehmann y Cía fou una agència de Nuremberg dedicada des del novembre de 1885
a l’exportació de joguines, porcellanes i objectes d’escriptori. A l’Estat espanyol,
però, Lehmann y Cía fou el nom amb què despatxava la companyia Eden-Bébé,
una divisió comercial de la firma Fleischmann & Bloedel, constituïda a Fürth el 1873 (...)”

Etiqueta d’Eden-Bébé ,1900.
Col·lecció Pere Capellà.

“El 1891 van començar les obres d’edificació de la fàbrica, a un solar situat entre els
números 129 i 133 del carrer Consell de Cent. La factoria es va instal·lar el mes de març
de 1894 i en foren socis fundadors Max i Jacob Lehmann, Eduard

Lidenthal i Oscar

Stetiner. Lehmann y Cía va registrar a Espanya la marca Eden-Bébé i d’altres marques de
consonància francesa: Bébé-Parisien i Bébé-Paris (...)
Les obres de condicionament de la fàbrica es van allargar fins a l’estiu de 1894. No obstant
això, la producció va començar el mes de març amb vuit treballadors i vint treballadores.
L’agost de 1895, el nombre havia ascendit al de cent cinquanta empleats i més de vint-itres treballadors a domicili. El 1897 es comptabilitzaven dos-cents treballadors”.
“La prosperitat de l’empresa va exigir l’ampliació de les instal·lacions. El 1896, va adquirir
un despatx al carrer de Cortès que, al cap de quatre anys, fou traslladat a la Ronda
Universitat. El 1904, Lehmann y Cía va obrir uns departaments nous al mateix carrer de
Consell de Cent i al carrer de Borrell. Durant aquests primers anys d’activitat, el primer
client barceloní foren els magatzems El Siglo.”
“La fàbrica va introduir un sistema d’emmotllatge mecànic de la pasta de fusta que era
desconegut a Alemanya i que sols s’havia emprat a la seu parisenca de l’empresa. Amb
aquest material es fabricaven tot tipus de figures, la iconografia de les quals
comprenia miniatures de soldats, d’oficis i d’animals.
La pasta de fusta també servia per a la fabricació dels cossos de les
nines que podien disposar d’entre quatre i deu articulacions. Tanmateix
les nines d’Eden-Bébé, que es pentinaven i vestien a la fàbrica, no
responien únicament al model ortodox de bebé articulat, també
se’n van patentar de mecàniques: les nines caminadores i les
“vivents”.

Cimbaler fabricat
per Eden-Bébé, 1905.
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Finalment, van fabricar també els anomenats
cimbalers, que disposaven d’uns platerets de llauna
cosits a les mans, i anaven caracteritzats com a figures
histriòniques pròpies de l’imaginari infantil de l’època:
arlequins, pallassos, pierrots o toreros…”
“Generalment, les nines es muntaven amb caps de porcellana, importats de les principals
fàbriques d’Europa (...). Seguint aquest model productiu, les empreses barcelonines eludien les
taxes d’importació de les nines com a producte acabat per tal com els caps de porcellana creuaven
la frontera com a primeres matèries.
“El 1903 es va iniciar la fabricació de caps de porcellana,
per als quals es va registrar una marca amb les inicials de
Lehmann y Cía. LC. Els caps de bebé que responen a aquesta marca
compten amb la imatge d’una àncora gravada entre les inicials.
L’àncora d’Eden-Bébé va simbolitzar la Barcelona de 1900: la ciutat
portuària que, en obrir les portes dels mercats americans, havia
assegurat a l’empresa el monopoli de la indústria de la nina.
Registre de la marca LC al Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial.

Amb Eden-Bébé, per tant, la conversió de Barcelona
en la ciutat de les joguines va adquirir una
dimensió internacional.”

