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Tema
Indie es la etiqueta que reciben los músicos que
producen de manera independiente, basado en el
principio Do It Yourself (Hazlo tú mismo), y que
presentan nuevos y arriesgados sonidos en sus
canciones.

Tema
Los avances en las enfermedades autoinmunes han
sido importantes. Sin embargo todavía queda
mucho por conocer sobre las causas que provocan,
en algunos casos, que el sistema inmunitario se
«defienda» de nuestro cuerpo.

Tema
La muerte de ChávezLa muerte de Chavez plantea a interrogantes
acerca de si sus seguidores, liderados anora por
Maduro, podrán mantener lo que se ha venido en
llamar chavismo después de la muerte de su
carismático líder.

(fe Llorenç Romera Pericas Aína Serra Ripoll
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Escribe
josep María Buades,
Doctor en Historia y abogado

«Un 'bigbang'a la
gibrella»

El passat divendres, 1 de febrer, al Teatre Mar iTerra, de Palma, va tenir lloc la presentació
del primer llarga durada del duet d'electro-

vérsia Jansky (mot que fa referència a la unitat que
mesura la lluentor aparent d'una estrella), Un big
bang a la gibrella, projecte a quatre mans de la poeta
Laia Martínez i López i el músic Jaume Reus,
Encetada l'any 2011, aquest aventura musical

s'originà arran de la publicació del poemari
guanyador de l'Art Jove 2010, L'estiu del tonight, to-
night. La parella,
de cara a la pre¬
sentació de l'obra

premiada, decidí
col·laborar ' per
musicar alguns
dels textos que
s'hi troben inclo¬
sos, i la resposta
positiva del pú¬
blic els encoratjà
a anar una mica
més enllà. Un big
bang a la gibrella
(Primeros Pasitos,
2013) n'és el re¬
sultat, format per
set cançons, i que esdevé la continuació de la ma¬
queta Parasònic (2011).

L'artzvork, que corr a càrrec d'Amadeo Orellana,
casa a la perfecció amb l'experiència hipnòtica que
Jansky proposa al lector-oient, des de la suggerent
veu -que mai no deixa de recitar uns textos sòlids i
plens de talent- de MaLo fins el rotund encert a la
flauta travessera (i de tota la seva cuina sónica) de
Reus.

Malalties
autoinmunes

Les malalties autoimmunès són un grup amplís-sim de patologies en les que el nostre sistema
immunitari, és a dir «les nostres defenses» no

acaben de funcionar i acaben per «atacar» el nostre or¬
ganisme. Una de les malalties d'aquest grup és el lu¬
pus, però també en formes part altres com l'artritis reu-
matoide, l'espondilitis anquilosant o l'esclerodèrmia.

Són un grup de malalties que poden afectar la pell,
els ulls, les articulacions o qualsevol òrgan del nostre
cos. En alguns casos es poden diagnosticar només amb
els símptomes que presentin els pacients però en altres
casos poden ser necessàries o resultar útüs analítiques
o determinades proves d'imatge.

La recerca en aquest camp ha avançat molt durant
els darrers anys, en els casos més greus es fan servir
fàrmacs que funcionen «atacant» el sistema immunitari
del malalt de manera que no podrà atacar el propi cos,
però tampoc el podrà defensar de les infeccions. En al¬
tres casos es poden fer servir fàrmacs que només ac¬
tuen sobre aquelles cèl·lules que són la causa de la ma¬
laltia. Són determinades cèl·lules amb una característica
concerta que les fa diferents de les altres i això permet
que el fàrmac sigui eficaç només contra aquestes.

El socialisme
d'Hugo Chávez

Com altres dictadors contemporanis, HugoChávez no era un ideòleg. El seu «socialisme
del segle XXI» va tenir l'encert de donar

prioritat a les polítiques de redistribució de renda,
en una regió, Llatinoamèrica, on les diferències so¬
cials són quasi pornogràfiques. En els seus discur¬
sos, pronunciats amb el llenguatge del carrer i
plens d'acudits (alguns cops semblava sentir en
Cantinflas), les mencions a Simón Bolívar eren
constants. Chávez s'inspirà en l'heroi de les inde¬
pendències hispanoamericanes tant en els seus as¬
pectes positius (antiimperialisme i autodetermina¬
ció) com en el que de pitjor té el cabdillisme, és a
dir, l'autoritarisme i la confusió entre el bé públic i
el patrimoni privat.
En aquest sentit, Chávez sovint s'apropà de la figu¬
ra de Mussolini, amb els seus comentaris plens
d'odi, l'articulació dels seus seguidors en estructu¬
res paramilitars i la coadció com a eina per obtenir
tot el que volia. Tot i que Chávez arribà al poder
per vies democràtiques, va anar adaptant la consti¬
tució veneçolana per als seus interessos particulars.

ESCAPADA PUENTE DE MAYO
MADRID 298€
Del 28 Marzo al 1 Abril
BERLIN 535€
Del 27 al 31 Marzo
CADIZ Y JEREZ ...195€
Del 29 Abril al 01 de Mayo
BILBAO 210€
Del 28 al Abril al 01 de Mayo
ASTURIAS 188€
Del 28 de Abril al 01 Mayo
BERLIN 365€
Incluye: vuelo directo desde Palma + Hotel,
precio por persona.

Del 28 Marzo al 01 de Abril 635€
Incluye: Vuelo Palma - Barcelona -

Palma, Pensión Completa + vino y
agua, Excursiones, Tren, Cremallera,
Guía acompañante todo el viaje.

Del 28 Marzo al 01 de Abril
2 Noches hotel 4* MP 172€
Incluye: Barco Palma - Ibiza

.1 masaje por persona, botella
de cava y cesta de frutas .

Precio por persona en hab.doble

SUIZA - SELVA
NEGRA Y ALSACIA
Del 28 de Marzo al 01 Abril
Excursiones + Pensión Completa
Visitando: Lofflngen, Colmar
Titisee, Cataratas Rhin, Freiburgo
Estrasburgo, Nacimiento de
Danubio, Triberg y otros.
Incluye: Palma-Sttutgart
Hotel 3* PC, Guía y Seguro de
viaje 798€

MP
38€
48€
40€

PC TI
56€ 58€
68€
57€ 62€

Htl. Cala Millor 3* 38€ 56€ 58€
Htl. Cala Millor 4* 48€ 68€
Htl. Cala Millor 4* 40€ 57€ 62€
Apt.Cala Millor 4*
Htl C. de los Pinos 4* 57€
Htl Pto.Alcudla 3* 40€
Htl.Cala Ratjada 3* 58€
Htl. Cala D'or 3* 55€
Htl. Colonia Sant Jordi 4* 55€
Htl. Pto.Cristo 4* ' 55€
Precios por persona y noche Hab. doble

ESPECIAL VUELOS INTERNACIONALES
...A PARTIR DEL 1 MARZO

Guayaquil....839€ Santo Domingo...,890€
Quito 839€ Sao Paulo 805€
Delhi 685€ Buenos Aires 925€
Shangai 715€ Bucarest 390€
Caracas 890€ Lima 860€
Dakar 620€ Cali 830€
Cochabamba....1180€ Bogotá 790€
Miami 625€ Lagos 840€
Montevideo.990€ Manila 845€
Asunción 998€ Sofía 287€
Kiev 360€ Casablanca 360€
Nador 235€ Santa Cruz 935€
S. Chile 910€ Nueva York 530€
•Precios por persona, tasas incluidas ida y vuelta. Plazas
limitadas. Segunda maleta sin coste según tarifa y/o compañía.
CONSULTE TARIFA PARA VIAJAR EN OTRAS FECHAS

Alcudia -Ciudadela- Alcudia
22 al 24 de Junio - App. Calan Bosch
Ocupado por: 2 Personas 180€

3 Personas 140€
22 al 25 de Junio - App. Ciudadela
Ocupado por: 2 Personas 185€

3 Persona 150€
21 al 25 de Junio -App. Ciudadela
Ocupado por: 2 Personas 225€

3 Personas 170€
4 Personas 160€
5 Personas 140€

Precios por persona y con descuento de
Residentes, consulte horarios y
disponibilidad

VIA)ES FAMA
PRECIOS VALIDOS SALVO ElfflOR TIPOGRAFICO, POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

MAS INFORMACION WWW.VIAJESFAMA.ES
VENTA TELEFONICA Y RESERVA 971 71 96 31GALERIAS VELAZQUEZ, 16 TELEFONO 971 71 96 31 - 971 46 81 37

ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 20:30 NO CERRAMOS AL MEDIODIA SABADOS DE 09:30 A 14:00
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