COMUNICAT DE PREMSA

La Traviata i les vaques de La Fageda
Aquesta tarda s’ha presentat al Palau de la Música Catalana de Barcelona el
videoclip “La Traviata i les vaques de La Fageda” que s’ha gravat a la granja
d’aquesta última al municipi de Santa Pau, al bell mig del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa.
Santa Pau i Barcelona, 15 de setembre de 2017. Aquest divendres a la tarda s’ha presentat el
videoclip “La Traviata i les vaques de La Fageda” al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Es tracta de la gravació d’un extracte d’una obra de Verdi, interpretat per cantants
professionals d’òpera en els camps de farratges de la granja de La Fageda, envoltats de vaques
frisones ben curioses.
Per tal de sorprendre els seguidors de La Fageda, els responsables de La Fageda els han
convidat al passi de la prèvia en el mateix Palau de la Música Catalana, a la sala d’assaig Orfeó
Català. La projecció s’ha fet davant un centenar de persones, majoritàriament de Barcelona,
que han pogut admirar l’entorn idíl·lic de La Fageda, la veu càlida i forta dels intèrprets i la
curiositat de les vaques, productores de la llet amb que es fan els coneguts iogurts de granja.
És el cinquè videoclip que produeix La Fageda sota la temàtica música i vaques. El bestiar
vacum de La Fageda està acostumat a escoltar música clàssica, majoritàriament barroca, tot i
que per a aquest enregistrament s’ha escollit una de les àries més universals, el brindis de la
Traviata de Giuseppe Verdi.
La realització del videoclip ha estat possible gràcies a la col·laboració d'Alberto Cazes (baríton),
Graham Lister (tenor i pianista), Ignasi Gomar (baix), Mariel Fontes (soprano), Marta Planella
(mezzosoprano), Raquel Lucena (soprano), Sandra Codina (contralt) i Xavier Martínez (tenor).
Després de la presentació ha tingut lloc un showcooking amb degustació inclosa de les
nostres melmelades de La Fageda a càrrec de Neus Rabionet, responsable de cuina a La
Fageda.
La Fageda va néixer a Olot ara fa 35 anys. 5 anys més tard es traslladar a la finca actual on hi
comença a desenvolupar activitats agropecuàries. A banda d’una granja de vaques de llet, La
Fageda porta el manteniment del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, cultiva
fruites i hortalisses que transforma en melmelades, elabora gelats i és el segon fabricant de
iogurt a Catalunya. Cal remarcar que el 60% de la plantilla de la fundació presenta una
discapacitat psíquica o un malaltia mental crònica.

Més informació: Ester Carreras – ecarreras@fageda.com o Albert Riera – ariera@fageda.com

