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quest article no-
més té la preten-
sió de presentar 
un testimoni 
curiós d’un elabo-

rador de vi escumós, xampany 
a la seva època, a Alella du-
rant les dècades anteriors a la 
Guerra Civil.

Segons els historiadors, 
el xampany es va introduir 
a Catalunya al final del segle 
XVIII. Un dels productors 
pioners va ser Agustí Vilaret, 
fundador de les caves Mont-
Ferrant a Blanes.

Per l’Anuario Riera del 1935 
sabem que les primeres dè-
cades del segle XX es produïa 
cava en moltes poblacions 
de Catalunya. N’esmentarem 
els productors més propers 
a l’actual DO Alella: a Blanes, 
Fortuny Hnos. amb la marca 
Montferrant, que continu-
ava el negoci ja mencionat; 
a Tordera, Llorens y Ros de 

Ramiro Esteve; a Arenys de 
Mar, el cavista Salvador Grau; 
al Masnou, Josep Garcia, 
Champ Sors, a qui hem dedi-
cat articles als núms. 25 i 26 
d’aquesta revista; a Badalona, 
José Oliana; a Granollers, Fco. 
Ventura, i a Santa Eulàlia de 
Ronçana, Alberto Rosas. No 
en citarem els noms, però a 
la publicació consten quatre 
productors de Barcelona i tres 
més de l’Hospitalet. 

En aquest anuari no es 
relacionen les Caves Parxet 
de Tiana, però a les seves 
ampolles i logotips podem 
llegir: “Des del 1920.” Es té 
coneixement que la Sociedad 
Bosch y Fuster, de Badalona, 
també va produir xampany. El 
cognom Bosch representava 
els germans Josep i Vicenç 
Bosch, productors així mateix 
del cèlebre Anís del Mono.

En aquest context, mer-
cès a la carta que reproduïm 

en podem documentar un 
petit productor alellenc: An-
toni Bruy i Planas. Aquest 
personatge era el masover 
de Can Tito Serra, masia 
pertanyent al Marquesat de 
Barberà i la Manresana. La 
principal producció d’aquesta 
casa eren els vins, distribuïts 
pels mateixos productors per 
fondes i cases de menjar de 
Barcelona.

Per la memòria de Sibil-
la Rapiort, vídua de Ramon 
Bruy Puig, fill de l’Antoni 
Bruy a qui ens referim, hem 
pogut saber que aquest últim 
va començar la producció de 
xampany per prescripció mè-
dica. Segons Rapiort, el metge 
li va recomanar que prengués 
xampany, en comptes de vi, 
perquè li aniria més bé per 
al seu estómac delicat. Així 
que Antoni Bruy va començar 
l’elaboració de xampany d’una 
manera autodidacta, amb 

l’ajuda de manuals i demanant 
consell a altres productors.

El document que reprodu-
ïm és una carta adreçada al 
viticultor alellenc d’un paisà 
que regentava un negoci d’ul-
tramarins a Sagua la Grande, 
a l’illa de Cuba, i es mostrava 
molt interessat a poder ven-
dre el xampany d’Antoni Bruy 
al seu establiment.

Si hem de fer cas de l’opi-
nió manifestada a la carta 
haurem de concloure que el 
xampany de Can Tito Serra 
era un producte força reeixit, 
“pues a mi entender tan bueno 
como el de la viuda Clicud” 
[sic].

Can Tito Serra va ser 
requisada durant la guerra i 
quan es va acabar el conflic-
te ja no s’hi va reprendre la 
producció de cava. A la part 
posterior de la masia hi ha les 
coves excavades al sauló on 
s’elaboraven els escumosos. 

ORÍGENS

Abans de la guerra hi va haver una petita producció de xampany a la masia 
Can Tito Serra d’Alella.
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