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       “Selecció Delfi”
            Selecció Delfi – wine with a proud history from 1910 
             It all began when Delfi’s grandmother bought a piece of land in the early       
           1910s. The vines that were already growing there were the local grapes    
          Carinyena and Garnacha Negra. Grapes had been cultivated on that patch    
        of land since time immemorial, or at least as far back as anyone could 
remember. 
 
Delfi’s grandfather owned a truck and worked as a haulier. That came to an 
abrupt end during the Spanish Civil War which raged from 1936 to 1939. It was 
during this war between the Spanish Republican government and the Nationalist 
rebels, led by General Franco, that grandfather’s truck was confiscated. So 
instead he began working in the vineyard. The family also started keeping hens 
in order to eke a living. They opened a fruit and vegetable shop, selling eggs, 
grapes, olive oil, almonds and other produce.

Higher yields with hen manure
The grapes were sold to the local wine cooperative which paid by the kilo. The 
crops grew larger each year thanks to the hen manure that was spread around 
the vines. The focus was not on the effect it had on the quality of the grapes, but 
on the higher yields which meant more kilos and thus more income.

The years rolled on, generations passed, and the land was inherited by Delfi 
and his siblings. While they chose to get an education, Delfi chose what he then 
believed to be the easy route and took over the work of tending the vineyards. 
Looking back, Delfi says that although his choice gave him a good life it has 
been anything but easy. Viticulture involves hard work that takes its toll on the 
body.

Hard physical work 
All the work was performed manually and with the help of a mule. Delfi was 
only 16 when he started ploughing the fields with the mule. As well as tending 
his own land, he helped with other vineyards in a nearby village. It took a tragic 
event to make life easier for Delfi. The sixties had just ended when one day his 
mule bit into an electric cable and died. The unfortunate creature’s successor 
was the vineyard’s very first tractor whose engine delivered 40 horsepower.

The vineyard was expanded when more land was purchased and in 1970 the 
neighbouring property was acquired. This piece of land and its modest 30 squa-
re metre building also have an interesting history. During the Battle of Ebro, one 
of the bloodiest battles in the civil war, the building was converted from a winery 
into a hospital where some of the tens of thousands of wounded were cared for.

Bodegas Torres opened the way for new opportunities
Viticulture became increasingly important for Delfi following the purchase of 
more land. In the early 1990s, the family-run wine company Bodegas Torres 
expressed an interest in purchasing grapes from Delfi. Torres needed high- 
quality grapes to launch its wines on the international market. The terms it was 
offering were far better than those from the local wine cooperative. Torres was 
paying three to five times more, but had very high demands on the quality of the 
product. The heavy application of fertiliser that had been generating the bumper 
crops needed to be balanced out and a shift in focus was required for the whole 
vineyard. 

The business relationship with Torres was a turning point for Delfi. He switched 
his vineyard from growing large quantities of grapes for the bulk production of 
wine to growing selected grapes for high-quality wine. Torres is one of Spain’s 
largest wine companies and has had a tremendous impact on the development 
of the Spanish wine industry. Delfi provides a perfect illustration of how centu-
ries-old wine growing traditions, knowledge and skills can be carried forward 
in a sustainable way by choosing to give priority to quality. A successful choice 
that has shaped the vineyard over the past decades. No artificial fertilisers or 
synthetic pesticides are used here today and all the land is cultivated entirely 
organically.

Bell Cros continues the local tradition
Delfi has poured heart and soul into growing grapes. He spent years ploughing 
the land and harvesting the produce before switching to a new, innovative app-
roach. In 2018, Delfi was able to retire when the vineyard was sold to Bell Cros. 
Since then, we have taken it upon ourselves to continue the tradition and ensure 
outstanding quality at all times.

As part of our growth plan we decided to produce a new wine as a tribute to Del-
fi and his family. And we’ve had a special grape and a very special place in mind.

Clot de la Vella
In 1954, Delfi planted the local grape Garnacha Negra, which has made DO 
Montsant and DOQ Priorat famous for their quality wines, in a small area called 
Clot de la Vella. It is up on a hill where the Garnacha thrives best. The Garnacha 
clone that was planted was carefully selected after Delfi’s family had spent deca-
des observing which clones in the area yielded the best wine and how the vines 
performed. Vines mutate quickly and have the ability to adapt in order to survive 
and prosper in their surroundings. 

A unique varietal wine  
Until now, no wine has ever been made using just this one grape variety from 
this region. Joan Asens, Bell Cros’ winemaker who was awarded the title of 
Wine-maker of the Year 2019 in Catalonia, has crafted this grape into the varietal 
wine 100% Garnacha Negra Selecció Delfi. All the grapes have been harvested 
by hand and individually selected. The result is a delicate, subtle and vibrant 
wine. We are extremely pleased with and proud of this wine.

Delfi is enjoying life  
While the vineyard is a hive of activity, Delfi is enjoying life and catching up on 
the weeks of holiday that he was never able to take when he was working. He 
spends a lot of his time cycling, listening to the Beatles, painting watercolours 
and getting out and about.

      “Selecció Delfi”
             Selecció Delfí – Un vi amb una orgullosa història,  des del 1910
             Tot va començar quan l’àvia del Delfí va comprar un terreny a principis 
            de la dècada del 1910. Les vinyes que ja hi estaven plantades eren de les  
          varietats locals, carinyena i garnatxa negra. El raïm s’havia cultivat en       
         aquest tros de terra des de temps immemorials, o almenys des que es 
podia recordar.

L’avi del Delfí era propietari d’un camió i treballava com a transportista. Aquesta 
feina va arribar a un abrupte final durant la Guerra Civil Espanyola que va durar 
des del 1936 fins al 1939. Va ser durant aquesta guerra entre el govern republicà 
espanyol i els rebels nacionalistes, liderats pel general Franco, que es va 
confiscar el camió de l’avi. Aleshores, com a alternativa, va començar a treballar 
a la vinya. La família també va començar a criar gallines per guanyar-se la vida. 
Van obrir una botiga de fruites i verdures, venent ous, raïm, oli d’oliva, ametlles 
i altres productes.

Majors rendiments amb fems de gallina
Els raïms es venien a la cooperativa vinícola local que pagava per quilos. Les col-
lites creixien cada any gràcies als fems de gallina que s’escampaven al voltant 
dels ceps. L’enfocament no estava en l’efecte que tenia sobre la qualitat del 
raïm, sinó en els rendiments més grans que significaven més quilos i, per tant, 
més ingressos.

Van passar els anys, van passar les generacions i la terra va ser heretada pel 
Delfí i els seus germans. Mentre els altres van optar per obtenir una educació, 
Delfí va triar el que aleshores creia que era el camí fàcil i es va fer càrrec de la 
feina de cuidar les vinyes. Mirant enrere, en Delfí diu que encara que la seva 
elecció li va donar una bona vida, no ha estat gens fàcil. La viticultura implica 
una feina dura que passa factura al cos.

Dur treball fisic
Tota la feina es feia manualment i amb l’ajuda d’una mula. En Delfí només tenia 
16 anys quan va començar a llaurar els camps amb ella. A més de cuidar la 
seva pròpia terra, va ajudar altres vinyes en un poble proper. Es va necessitar 
un esdeveniment tràgic per fer la vida més fàcil al Delfí. Tot just havien acabat 
els anys seixanta quan un dia la mula va mossegar un cable elèctric i va morir. 
El successor de la desafortunada criatura va ser el primer tractor de la vinya, el 
motor lliurava 40 cavalls de força.

La vinya es va ampliar amb la compra de més terrenys i el 1970 es va adquirir la 
propietat veïna. Aquest terreny i el modest edifici de 30 metres quadrats també 
tenen una història interessant. Durant la Batalla de l’Ebre, una de les batalles 
més sagnants de la guerra civil, l’edifici va passar de celler a hospital on es van 
atendre alguns de les desenes de milers de ferits.

Cellers Torres va obrir el camí a noves oportunitats
La viticultura es va tornar cada vegada més important per al Delfí després de la 
compra de més terres. A principis de la dècada del 1990, l’empresa familiar de 
vins Bodegas Torres va expressar el seu interès a comprar els raïms del Delfí. 
Torres necessitava raïms d’alta qualitat per llençar els vins al mercat internacio-
nal. Els preus que oferia eren molt millors que els de la cooperativa local. Torres 
estava pagant de tres a cinc vegades més, però tenia exigències molt altes 
sobre la qualitat del producte. La forta aplicació de fertilitzants que havia estat 
generant collites abundants s’havia d’equilibrar i es requeria un canvi d’enfoca-
ment per a tota la vinya.

La relació comercial amb Torres va ser un punt d’inflexió pel Delfí. Va canviar 
la seva vinya, passant de cultivar grans quantitats de raïm per a la producció 
de vi a granel a cultivar raïms seleccionats per a vi d’alta qualitat. Torres és una 
de les empreses vitivinícoles més grans d’Espanya i ha tingut un gran impacte 
en el desenvolupament de la indústria espanyola del vi. En Delfí proporciona 
un exemple perfecte de com les tradicions vitivinícoles, els coneixements i les 
habilitats de segles d’antiguitat es poden tirar endavant de manera sostenible 
en optar per donar prioritat a la qualitat. Una elecció encertada que ha donat 
forma a la vinya durant les darreres dècades. Aquí no es fan servir fertilitzants 
artificials ni pesticides sintètics i tota la terra es cultiva de forma completament 
ecològica.

Bell Cros continua la tradició local
En Delfí ha bolcat cor i ànima al cultiu del raïm. Va passar anys llaurant la terra 
i recollint els seus fruits abans de canviar a un enfocament nou i innovador. El 
2018, en Delfí va poder retirar-se quan la vinya es va vendre a Bell Cros. Des de 
llavors ens hem encarregat de continuar amb la tradició i garantir una qualitat 
excepcional en tot moment.

Com a part del nostre pla de creixement hem decidit produir un nou vi com a 
homenatge al Delfí i la seva família. I hem tingut al cap un raïm especial i un lloc 
molt especial.

Clot de la Vella
El 1954, en Delfí va plantar la varietat autòctona garnatxa negra, que ha fet 
famoses a la DO Montsant i la DOQ Priorat pels seus vins de qualitat, en una 
petita zona anomenada Clot de la Vella. Dalt dels turons és on la garnatxa 
prospera millor. El clon de garnatxa que es va plantar va ser seleccionat acu-
radament després de que la família del Delfí passés dècades observant quins 
clons de la zona produïen el millor vi i com es comportaven les vinyes. Els ceps 
muten ràpidament i tenen la capacitat d’adaptar-se per sobreviure i prosperar 
en el seu entorn.

Un vi varietal únic
Fins ara, mai no s’ha elaborat cap vi utilitzant només aquesta varietat de raïm 
d’aquesta regió. Joan Asens, enòleg de Bell Cros que ha estat guardonat amb 
el títol d’Enòleg de l’Any 2019 a Catalunya, ha elaborat aquest raïm de forma 
artesanal obtenint el vi varietal 100% garnatxa negra Selecció Delfí. Tot el raïm 
ha estat veremat a mà i seleccionat individualment. El resultat és un vi delicat, 
subtil i vibrant. Estem molt contents i orgullosos del vi.

En Delfí està gaudint de la vida.
Mentre la vinya és un formiguer d’activitat, en Delfí gaudeix de la vida i es posa 
al dia amb les setmanes de vacances que mai no va poder gaudir quan estava 
treballant. Passa gran part del seu temps en bicicleta, escoltant els Beatles, 
pintant aquarel·les i sortint d’aquí cap allà.
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       “Selecció Delfi”
              Selecció Delfí – Un vino con una orgullosa historia, desde 1910
              Todo comenzó cuando la abuela de Delfí compró un terreno a principios 
           de la década de 1910. Las vides que ya estaban plantadas allí eran de las 
          variedades locales, cariñena y garnacha negra. La uva se había cultivado  
         en  ese pedazo de tierra desde tiempos inmemoriales, o al menos desde lo 
que se podía recordar.

El abuelo de Delfí era dueño de un camión y trabajaba como transportista. Ese 
trabajo llegó a un abrupto final durante la Guerra Civil Española que duró desde 
1936 hasta 1939. Fue durante esta guerra entre el gobierno republicano español 
y los rebeldes nacionalistas, liderados por el general Franco, que se confiscó 
el camión del abuelo. Entonces, en su lugar, comenzó a trabajar en la viña. La 
familia también comenzó a criar gallinas para ganarse la vida. Abrieron una 
tienda de frutas y verduras, vendiendo huevos, uvas, aceite de oliva, almendras 
y otros productos.

Mayores rendimientos con estiércol de gallina
Las uvas se vendían a la cooperativa vinícola local que pagaba por kilos. Las 
cosechas crecían cada año gracias al estiércol de gallina que se esparcía alrede-
dor de las vides. El enfoque no estaba en el efecto que tenía sobre la calidad de 
las uvas, sino en los mayores rendimientos que significaban más kilos y, por lo 
tanto, más ingresos.

Pasaron los años, pasaron las generaciones y la tierra fue heredada por Delfí 
y sus hermanos. Mientras los otros optaron por obtener una educación, Delfí 
eligió lo que entonces creía que era el camino fácil y se hizo cargo del trabajo 
de cuidar los viñedos. Mirando hacia atrás, Delfí dice que aunque su elección le 
dio una buena vida, no ha sido nada fácil. La viticultura implica un trabajo duro 
que pasa factura al cuerpo.

Duro trabajo fisico
Todo el trabajo se realizaba manualmente y con la ayuda de una mula. Delfí 
tenía solo 16 años cuando comenzó a arar los campos con ella. Además de 
cuidar su propia tierra, ayudó a otros viñedos en un pueblo cercano. Se necesitó 
un evento trágico para hacerle la vida más fácil a Delfí. Acababan de terminar 
los años sesenta cuando un día su mula mordió un cable eléctrico y murió. El 
sucesor de la desafortunada criatura fue el primer tractor de la viña, su motor 
entregaba 40 caballos de fuerza.

El viñedo se amplió con la compra de más terrenos y en 1970 se adquirió la 
propiedad vecina. Este terreno y su modesto edificio de 30 metros cuadrados 
también tienen una historia interesante. Durante la Batalla del Ebro, una de las 
batallas más sangrientas de la guerra civil, el edificio pasó de bodega a hospital 
donde se atendió a algunas de las decenas de miles de heridos.

Bodegas Torres abrió el camino a nuevas oportunidades
La viticultura se volvió cada vez más importante para Delfí después de la compra 
de más tierras. A principios de la década de 1990, la empresa familiar de vinos 
Bodegas Torres expresó su interés en comprar uvas de Delfí. Torres necesitaba 
uvas de alta calidad para lanzar sus vinos al mercado internacional. Los precios 
que ofrecía eran mucho mejores que los de la cooperativa local. Torres estaba 
pagando de tres a cinco veces más, pero tenía exigencias muy altas sobre la 
calidad del producto. La fuerte aplicación de fertilizantes que había estado 
generando cosechas abundantes debía equilibrarse y se requería un cambio de 
enfoque para todo el viñedo.

La relación comercial con Torres fue un punto de inflexión para Delfí. Cambió 
su viñedo, pasando de cultivar grandes cantidades de uvas para la producción 
de vino a granel a cultivar uvas seleccionadas para vino de alta calidad. Torres 
es una de las empresas vitivinícolas más grandes de España y ha tenido un 
tremendo impacto en el desarrollo de la industria española. Delfí proporciona 
un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones vitivinícolas, los conocimientos y 
las habilidades de siglos de antigüedad pueden llevarse adelante de manera 
sostenible al optar por dar prioridad a la calidad. Una elección acertada que 
ha dado forma al viñedo durante las últimas décadas. Aquí no se utilizan 
fertilizantes artificiales ni pesticidas sintéticos y toda la tierra se cultiva de forma 
completamente ecológica.

Bell Cros continúa la tradición local
Delfí ha volcado corazón y alma en el cultivo de la uva. Pasó años arando la 
tierra y cosechando sus productos antes de cambiar a un enfoque nuevo e 
innovador. En 2018, Delfí pudo retirarse cuando el viñedo se vendió a Bell Cros. 
Desde entonces, nos hemos encargado de continuar con la tradición y garanti-
zar una calidad excepcional en todo momento.  

Como parte de nuestro plan de crecimiento hemos decidido producir un nuevo 
vino como homenaje a Delfí y su familia. Y hemos tenido en mente una uva 
especial y un lugar muy especial.

Clot de la Vella
En 1954, Delfí plantó la variedad autóctona garnacha negra, que ha hecho famo-
sas a la DO Montsant y la DOQ Priorat por sus vinos de calidad, en una pequeña 
zona llamada Clot de la Vella. En lo alto de las colinas es donde la garnacha 
prospera mejor. El clon de garnacha que se plantó fue cuidadosamente selec-
cionado después de que la familia de Delfí pasara décadas observando qué 
clones de la zona producían el mejor vino y cómo se comportaban las vides. Las 
cepas mutan rápidamente y tienen la capacidad de adaptarse para sobrevivir y 
prosperar en su entorno.

Un vino varietal único
Hasta ahora, nunca se ha elaborado ningún vino utilizando sólo esta variedad 
de uva de esta región. Joan Asens, enólogo de Bell Cros que ha sido galardo-
nado con el título de Enólogo del Año 2019 en Cataluña, ha elaborado esta uva 
de forma artesanal obteniendo el vino varietal 100% garnacha negra Selecció 
Delfí. Toda la uva ha sido vendimiada a mano y seleccionada individualmente. 
El resultado es un vino delicado, sutil y vibrante. Estamos muy contentos y 
orgullosos de este vino.

Delfí está disfrutando de la vida
Mientras el viñedo es un hervidero de actividad, Delfí disfruta de la vida y se 
pone al día con las semanas de vacaciones que nunca pudo disfrutar cuando 
estaba trabajando. Pasa gran parte de su tiempo montando en bicicleta, escuch-
ando a los Beatles, pintando acuarelas y saliendo a dar una vuelta.

        “Selecció Delfi”
             Selecció Delfi – ett vin med stolta anor från 1910 
              Det hela började med att Delfis farmor köpte en bit mark i början på      
            910-talet. Då stod där redan vinstockar med de lokala druvorna Carinyena 
          och Garnacha Negra. Det hade odlats druvor på den marken sedan  
        urminnes tider, eller i alla fall så långt tillbaka någon kunde minnas. 

Delfis farfar ägde en lastbil och arbetade med transporter. Men det fick ett 
abrupt slut under spanska inbördeskriget som rasade 1936–39. När den sittande 
republikanska regeringen stred mot de nationalistiska rebellerna, ledda av 
general Franco, beslagtogs farfars lastbil. Istället började han hjälpa till med 
vinodlingen. För att klara försörjningen började familjen även hålla höns. De 
öppnade dessutom en frukt- och grönsakshandel där de sålde ägg, vindruvor, 
olivolja, mandlar med mera.

Gödsel från hönsen gav större skördar
Druvorna såldes till det lokala kooperativet som betalade per kilo. Med tillskott 
från hönsgödsel blev druvskörden allt större. Effekten på druvornas kvalitet var 
inte i fokus, större skördar blev fler kilo som resulterade i större intäkter.

Åren gick, generationer passerade och marken ärvdes av Delfis syskonskara på 
tre. Hans syskon valde att utbilda sig men Delfi själv valde, vad han då trodde 
var, den lätta vägen att ta över sysslorna på vinfälten. I backspegeln konstaterar 
Delfi att valet gav honom ett bra liv men det har varit allt annat än lätt. Vinodling 
är hårt arbete som tar ut sin rätt på kroppen.

Hårt fysiskt arbete 
Allt arbete gjordes för hand och med hjälp av mulåsna. Delfi började ploga 
fälten med mulåsnan redan som 16-åring. Förutom att sköta den egna gården 
så hjälpte han till att sköta vinfälten även i en närliggande by. Det skulle till en 
tragisk händelse för att underlätta Delfis vardag. När sextiotalet precis tagit slut 
bet mulåsnan av en elkabel och dog, ersättare blev gårdens första traktor som 
levererade 40 hästkrafter.

Vingården utvidgades med mer mark och 1970 förvärvades grannfastigheten. 
Med den följde ännu mer historia, inte minst med det lilla anspråkslösa huset 
på 30 kvm. Huset har använts som vineri men under slaget vid Ebro, ett av 
inbördeskrigets allra blodigaste, förvandlades det till sjukhus som vårdade några 
av de tiotusentals sårade.

Bodegas Torres skapade nya förutsättningar
Med mer mark blev vinodlingen allt mer betydelsefull. I början av 1990-talet 
visade familjeföretaget Bodegas Torres intresse att köpa druvor av Delfi. Torres 
behövde druvor av hög kvalitet för att lansera sina viner på den internationella 
marknaden. De erbjöd mycket bättre villkor än det lokala kooperativet. Torres 
betalade 3–5 gånger mer men med det följde också höga krav på kvalitet. Den 
kraftiga gödslingen som genererat storskördar behövde balanseras och hela 
vinodlingen behövde skifta fokus. 

Affärsrelationen med Torres blev en vändpunkt för Delfi. Han ställde om vingår-
den från att vara en producent av råvara för bulkvin till att odla utvalda druvor till 
kvalitetsvin. Torres är ett av Spaniens största vinföretag och de har haft en oer-
hört stor betydelse för den spanska vinindustrins utveckling. Delfi är ett utmärkt 
exempel på hur urgamla traditioner och kunskaper kring vinodling kan bedrivas 
hållbart genom att medvetet prioritera kvalitet. Ett framgångsrikt vägval som 
präglat vingården och dess odlingar de senaste decennierna. Idag odlas marken 
100% organiskt utan varken konstgödsel eller syntetiska bekämpningsmedel.

Bell Cros fortsätter den lokala traditionen
Delfi har arbetat hårt i vinets tjänst. Från alla års slit med plogen och skörden 
till omställningar och nytänkande. 2018 säkrades successionen och Delfi kunde 
trappa ned när vingården såldes till Bell Cros. Sedan dess är det vi som förvaltar 
traditionen och kämpar för att ständigt säkra kvaliteten.

Som ett led i utvecklingen har vi satt sikte på att ta fram ett nytt vin, en hyllning 
till Delfi och hans familj. Och vi har haft en speciell druva och en alldeles speciell 
plats i åtanke.

Clot de la Vella
1954 planterade Delfi den lokala druvan Garnacha Negra, som gjort DO 
Montsant och DOQ Priorat känt för sina kvalitetsviner, i ett litet område kallat 
Clot de la Vella. Det ligger uppe på en kulle där Garnacha trivs som allra bäst. 
Garnacha-klonen som planterades valdes noga ut genom att Delfis familj i 
årtionden studerat vilka kloner i området som gett bäst vin och hur vinstockarna 
klarat sig. Druvor muterar snabbt och har förmåga att anpassa sig till sin lokala 
omgivning för att överleva och trivas bättre. 

Ett unikt endruvsvin  
Aldrig tidigare har det gjorts ett vin på uteslutande dessa druvor från detta 
område, förrän nu. I händerna på Bell Cros vinmakare Joan Asens, utsedd till 
årets vinmakare 2019 i Katalonien, har de blivit till endruvsvinet 100% Garnacha 
Negra Selecció Delfi. Samtliga druvor har skördats för hand och selekterats en 
och en. Resultatet är ett delikat, subtilt och livfullt vin. Ett vin som vi är mycket 
glada och stolta över.

Delfi njuter av livet  
Medan full aktivitet råder på vingården så njuter Delfi av livet och tar igen de 
semesterveckor som han inte lyckades få när han var yrkesverksam. Mycket tid 
ägnas åt att cykla, lyssna på Beatles, måla akvareller och att se sig om i världen.
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