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EEll  iinnvvaassoorr  eessppaaññooll  PPiizzaarrrroo  nnoo  ppuuddoo  eexxtteerrmmiinnaarr  
aa  llaa  ccoommbbaattiivvaa  rreessiisstteenncciiaa  qquuee  ttuuvviieerroonn  --yy  
ttiieenneenn--  llooss  iinnddííggeennaass  qquuee  ssee  ccoonncceennttrraarroonn  eenn  
eell  AAllttoo  PPeerrúú  yy  PPaarraagguuaayy,,aa  ssaabbeerr,,  nnoo  llooggrróó  
mmaattaarr  aa  llaass  TTrriibbuuss  QQuueecchhuuaass,,  AAyymmaarraass,,  
CChhiiqquuiittaannooss,,  GGuuaarraannííeess,,  AAyyoorreeooss,,  GGuuaarraayyooss,,  
PPaauusseerrnnaass,,  CChhiirriigguuaannooss,,  CCaammbbaass,,  eennttrree  oottrraass  
qquuee  ccoonnssttiittuuyyeerroonn  llaa  GGrraann  CCiivviilliizzaacciióónn  IInnccaa..  
CCoonn  eell  pprreetteexxttoo  ddee  llaa  ppaacciiffiiccaacciióónn  ddiivviinnaa,,  llaa  
ccoorroonnaa  eessppaaññoollaa  ccoonnssiigguuiióó  ccoolloonniizzaarrllooss,,  
eessccllaavviizzaarrllooss  yy  aappooddeerraarrssee  ddee  ssuuss  ttiieerrrraass  yy  
rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess,,  oo  sseeaa,,  llooss  iinnvvaaddiióó  eenn  eell  
nnoommbbrree  ddee  DDiiooss  yy  eell  PPaappaa..  TTiieemmppoo  ddeessppuuééss,,  aall  
ssaabbeerrssee  qquuee  eell  ccuummaannééss  AAnnttoonniioo  JJoosséé  ddee  
SSuuccrree  vveennííaa  aa  lliibbeerrttaarr  aall  AAllttoo  PPeerrúú,,  lluueeggoo  ddeell  
ttrriiuunnffoo  eenn  AAyyaaccuucchhoo  ddeell  EEjjéérrcciittoo  LLiibbeerrttaaddoorr,,  eell  
iimmppeerriioo  eessppaaññooll  ssee  rriinnddiióó  ssiinn  ccoommbbaattiirr,,  ccoonn  llaa  
vvaannaa  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  SSiimmóónn  BBoolliivvaarr  yy  JJoosséé  
ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ssee  ppeelleeaarraann  ppoorr  eell  tteerrrriittoorriioo,,  llaa  
aassttuucciiaa  ppoollììttiiccaa  ddeell  MMaarriissccaall  SSuuccrree  hhiizzoo  qquuee  eell  
ppuueebblloo  ddeell  AAllttoo  PPeerrúú  eessttuuvviieerraa  aa  ssuu  llaaddoo..  SSuuccrree  
vviieennddoo  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  mmuullttiiccuullttuurraall,,  ccoommppaarraaddoo  
ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd  lliimmeeññaa  ddeell  BBaajjoo  PPeerrúú,,  eenn  11882266  
ffuunnddaa  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ddee  BBoollììvvaarr,,  llaa  ccuuaall  aall  mmoorriirr  
eell  LLiibbeerrttaaddoorr  ppaassóó  aa  llllaammaarrssee  BBoolliivviiaa  ,,ccoonn  ssuu  
ccaappiittaall  SSuuccrree,,qquuee  lluueeggoo  ssee  mmuuddóó  aa  llaa  PPaazz..  
BBoolliivviiaa  tteennííaa  eennttrree  ssuuss  rriiqquueezzaass  nnaattuurraalleess::  
aagguuaa,,  ggaass,,  ppeettrróólleeoo,,  ccoobbrree,,  aazzuuffrree,,  ppllaattaa,,  
gguuaannooss,,  ttiieerrrraass  fféérrttiilleess,,  ssaalliiddaa  aall  mmaarr,,  eettcc..  EEnn  
11888844  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  CChhiillee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  
ttrraannssnnaacciioonnaall  cchhiilleennaa--eessttaaddoouunniiddeennssee  CCooooppeerr  
CCoommppaannyy,,  llee  ddeeccllaarraa  llaa  GGuueerrrraa  ddeell  PPaaccííffiiccoo  yy  
llee  aarrrreebbaattaann  115588  mmííll  kkmm  ccuuaaddrraaddooss  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  AAttaaccaammaa  yy  eell  
PPuueerrttoo  ddee  AAnnttooffaaggaassttaa  ddeejjáánnddoollaa  ssiinn  ssaalliiddaa  aall  
mmaarr,,  nnii  gguuaannooss,,  nnii  llooss  yyaacciimmiieennttooss  ddee  ccoobbrree  yy  
aazzuuffrree..  EEnnttrree  11889999  yy  11990033  ppiieerrddee  llaa  GGuueerrrraa  ddeell  
AAccrree  ccoonn  eell  BBrraassiill  pprroo--BBrriittáánniiccoo,,  cceeddiieennddoo  119911  
mmííll  kkmm  ccuuaaddrraaddooss  ppoorr  llooss  llaaddooss  ddeell  rrííoo  
AAmmaazzoonnaass  ddoonnddee  hhaayy  yyaacciimmiieennttooss  ddee  
ddiiaammaanntteess  yy  rreesseerrvvaass  aaccuuííffeerraass..
EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  BBoolliivviiaa  eessttáá  iinntteeggrraaddoo  ppoorr  
nnuueevvee  pprreeffeeccttuurraass  oo  ddeeppaarrttaammeennttooss::  LLaa  PPaazz,,  
OOrruurroo,,  PPoottoossíí,,  CCoocchhaabbaammbbaa,,  TTaarriijjaa,,  SSaannttaa  
CCrruuzz  ddee  llaa  SSiieerrrraa,,  BBeennii  yy  PPaannddoo;;  ccoonn  llaa  
mmaayyoorrííaa  ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss  pprriivvaattiizzaaddooss  ppoorr  llaa  
oolliiggaarrqquuííaa  qquuee  llooss  ggoobbrreennóó  dduurraannttee  118800  aaññooss,,  
ccoonn  uunnaa  ccuullttuurraa  iinnddííggeennaa  ddee  55000000  aaññooss,,  hhaa  
tteenniiddoo  118877  ggoollppeess  ddee  EEssttaaddoo,,  pprroolliiffeerraa  eell  
rraacciissmmoo  eennttrree  1155%%  bbllaannccooss,,2255%%  mmeessttiizzooss  yy  
6600%%  iinnddííggeennaass,,  llaa  ppoobbllaacciioonn  eess  nneettaammeennttee  
ccaammppeessiinnaa  yy  aaggrrííccoollaa,,  eell  4455%%  ddee  llaa  ttiieerrrraa  eessttáá  
ccoonncceennttrraaddaa  eenn  uunnaa  ffaammiilliiaa,,  llooss  tteerrrraatteenniieenntteess  
aaúúnn  pprraaccttiiccaann  llaa  eessccllaavviittuudd  iinnddííggeennaa,,  eenn  
ssuurraammeerriiccaa  eess  eell  pprriimmeerr  ppaaííss  mmááss  ppoobbrree  yy  eenn  eell  
mmuunnddoo  eell  qquuiinnttoo,,  ppeerroo  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  hheerreeddeerroo  
ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  iinnddííggeennaa  eenn  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddee  
llaa  RReeppúúbblliiccaa::  EEll  aayymmaarraa  EEvvoo  MMoorraalleess  AAyymmaa,,  
ddeesscceennddiieennttee  ddee  TTuuppaacc  KKaattaarrii..
DDeessppuuééss  ddee  llaass  eexxpplloossiioonneess  ssoocciiaalleess  ddeell  22000022  
yy  22000033  qquuee  hhiicciieerroonn  qquuee  llaa  rraanncciiaa  yy  eennqquuiissttaaddaa  
oolliiggaarrqquuííaa  bboolliivviiaannaa  ssaalliieerraa  ddeell  ppooddeerr,,eenn  eell  

22000066  eenn  eelleecccciioonneess  ddeemmooccrraattiiccaass  ggaannóó  EEvvoo  
MMoorraalleess  AAyymmaa,,  qquuiieenn  ccoonnvvooccóó  aa  uunn  
rreeffeerreenndduumm  ccoossnnttiittuuyyeennttee  ddoonnddee  ssee    bbuussccaa  
eessttaabblleecceerr  uunnaa  nnuueevvaa  ccoonnssttiittuucciioonn  ppoollííttiiccaa  
aaccoorrddee  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llaa  nnaacciióónn  bboolliivviiaannaa,,  
aaddeemmááss  ddee  pprroommuullggaarr  llaa  RReeffoorrmmaa  AAggrraarriiaa,,  llaa  
aallffaabbeettiizzaacciióónn  ddee  ddooss  mmiilllloonneess  ddee  ppeerrssoonnaass,,  eell  
aacccceessoo  aa  llaa  aatteenncciióónn  pprriimmaarriiaa  ddee  ssaalluudd  aa  oocchhoo  
mmiilllloonneess  ddee  bboolliivviiaannooss  hhaassttaa  aahhoorraa  eexxcclluuííddooss  
ddeell  ssiitteemmaa  yy  qquuee  hhaa  rreedduunnddaaddoo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  
eexxttiinncciióónn  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  eennddéémmiiccaass  ccoommoo  
llaa  rruubbeeoollaa  yy  llaa  ffiieebbrree  aammaarriillllaa,,  llaa  ppaauullaattiinnaa  
iimmppllaannttaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  sseegguurriiddaadd  
ssoocciiaall  qquuee  ssee  hhaa  iinniicciiaaddoo  ccoonn  eell  oottoorrggaammiieennttoo  
ddee  ppeennssiioonneess  ppaarraa  llooss  mmaayyoorreess  ddee  6600  aaññooss  yy  
eell  ssuubbssiiddiioo  aa  llaass  ffaammiilliiaass  eenn  eexxttrreemmaa  ppoobbrreezzaa  
eenn  ffuunncciióónn  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  hhiijjooss,,  llaa  
rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  eenneerrggééttiiccooss  yy  
eessttrraattééggiiccooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  nnaacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  
llooss  hhiiddrrooccaarrbbuurrooss  ((ggaass  yy  ppeettrróólleeoo)),,  ddee  llaa  rreedd  ddee  
tteelleeffoonnííaa  nnaacciioonnaall  EENNTTEELL,,  yy  ddee  ffoommeennttaarr  llaa  
iinntteeggrraacciióónn  llaattiinnooaammeerriiccaannaa  ccoonn  eell  AALLBBAA,,  eell  
BBaannccoo  ddeell  SSuurr,,  MMeerrccoossuurr,,  eettcc,,  yy  ppoorrssuuppuueessttoo  
ddee  ddeeffeennddeerr  aa  llaa  hhoojjaa  mmiilleennaarriiaa  ddee  ccooccaa  ccoonn  eell  
aappooyyoo  ddee  llooss  pprreessiiddeenntteess  ddee  VVeenneezzuueellaa  yy  
EEccuuaaddoorr::  HHuuggoo  CChháávveezz  yy  RRaaffaaeell  CCoorrrreeaa,,  yy  ddee  
llaass  rreevvoolluucciioonneess  ccuubbaannaass  yy  nniiccaarraagguueennssee..  
LLaa  ooppoossiicciióónn  oolliiggáárrqquuiiccaa  yy  mmeeddiiááttiiccaa  aall  
ggoobbiieerrnnoo  ee    EEvvoo  MMoorraalleess  eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr  eell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddeeEEssttaaddoo  ddee  llooss  EEssttaaddooss  
UUnniiddooss  mmeeddiiaannttee  llaa  CCIIAA,,  UUSSAAIIDD,,  NNEEDD,,  
""IInnssttiittuuttoo  DDeemmooccrrááttiiccoo  NNaacciioonnaall""  ((NNDDII)),,  eell  
pprreessiiddeennttee  ddeell  SSeennaaddoo  BBoolliivviiaannoo  OOssccaarr  OOrrttiizz,,eell  
PPrreeffeeccttoo  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  RRuubbéénn  CCoossttaa  ,,eell  
ddiirriiggeennttee  eemmpprreessaarriiaall  ddeell  CCoommiittéé  CCíívviiccoo  ddee  
SSaannttaa  CCrruuzz  BBrraannccoo  MMaarriinnkkoovviicc,,  yy  llaa  UUnniióónn  
JJuuvveenniill  CCrruucceeññiissttaa  ((UUJJCC)),,iinntteeggrraaddaa  ppoorr  llooss  
eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  pprriivvaaddaass  ddee  
ccoorrttee  vviioolleennttoo,,  ffaannááttiiccooss  rraacciissttaass  yy  bbllaannccooss  eenn  
ssuu  mmaayyoorrííaa,,  hhaann  rreessuueellttoo  aaccaabbaarr  ccoonn  ttooddoo  
rraassttrroo  ddee  BBoollíívvaarr,,  llllaammaannddoo  aa  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  
llooss  DDeeppaarrttaammeennttooss  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz,,  TTaarriijjaa,,  BBeennii  
yy  PPaannddoo,,  ((LLaa  MMeeddiiaa  LLuunnaa))  ddeell  rreessttoo  ddeell  llaa  
nnaacciióónn  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  nnuueevvaa  RReeppúúbblliiccaa  
llllaammaaddaa  NNaacciióónn  CCaammbbaa,,  yy  eenn  rreeaalliiddaadd  lloo  qquuee  
pprreetteennddeenn  eess  aappooddeerraarrssee  ddee  llaass  ttiieerrrraass  fféérrttiilleess  
ddoonnddee  ssee  ccuullttiivvaann  ssoojjaa  yy  ccooccaa,,  eessttaann  llaass  
iinndduussttrriiaass  yy  yyaacciimmiieennttooss  ddee  ggaass  yy  ppeettrróólleeoo,,  llaa  
ggaannaaddeerrííaa  yy  eenn  ddoonnddee  ssee  ccoonncceennttrraa  llaa  mmaayyoorr  
ccaannttiiddaadd  ddee  aagguuaa  ddeell  ppaaiiss..  AAnntteess    ddee  llaa  
ccoonnssuullttaa  ppaarraa  llaa  nnuueevvaa  ccoonnssttiittuucciióónn  
pprroommuullggaaddaa  ppoorr  llaa  AAssaammbblleeaa  NNaacciioonnaall  
CCoonnssttiittuuyyeennttee,,  eell  44  ddee  MMaayyoo,,  llaa  oolliiggaarrqquuííaa  ddee  
SSaannttaa  CCrruuzz  ccoommeennzzóó  ccoonn  uunn  rreeffeerreenndduumm  
sseeppaarraattiissttaa    iilleeggaall  yy  ffrraauudduulleennttoo  ppaarraa  llaa  
aapprroobbaacciióónn  ddee  llooss  EEssttaattuuttooss  AAuuttoonnóómmiiccooss  ddee  
SSaannttaa  CCrruuzz,,  eellaabboorraaddooss  ccoonn  aasseessoorraammiieennttoo  ddee  
llaa  EEmmbbaajjaaddaa  EEssttaaddoouunniiddeennssee,,    yy  eenn  ddoonnddee  llooss  
rreessuullttaaddooss  ffuueerroonn  ddaaddooss  ppoorr  llooss  mmeeddiiooss  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddiiffuussiióónn  mmaassiivvaa  pprriivvaaddooss,,  ccoonn  
aaccttooss  vviioolleennttooss,,  ssiinn  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  aallggúúnn  
eennttee  eelleeccttoorraall  nnii  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  
eessttaa  aacccciióónn  pprroovvooccaarráá  uunn  eeffeeccttoo  ddoommiinnóó  ccoonn  

llaass  ddeemmááss  pprreeffeeccttuurraass  aannttii--EEvvoo  MMoorraalleess  --  llaa  
pprróóxxiimmaa  eess  CCoocchhaabbaammbbaa--  pprrooppiicciiaannddoo  
sseeppaarraacciioonneess  ppaarreecciiddaass  eenn  VVeenneezzuueellaa  
((EEssttaaddooss  ZZuulliiaa,,  TTáácchhiirraa  yy  MMéérriiddaa)),,  EEccuuaaddoorr  
((DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  GGuuaayyaaqquuiill)),,    yy  CChhiinnaa  ((EEll  
TTiibbeett  yy  TTaaiiwwaann))..
LLooss  oorrggaanniissmmooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  OOEEAA  ,,  AALLBBAA,,  
UUEE  yy  llaa  OONNUU  nnoo  rreeccoonnoocceenn  eessttaa  oobbssttiinnaaddaa  
iinntteecciióónn  sseeppaarraattiissttaa  eenn  BBoolliivviiaa,,  ppeerroo  eell  
ggoobbiieerrnnoo  ddee  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  ssìì,,  yy  hhaa  eennvviiaaddoo  
ccoommoo  ssuu  eemmbbaajjaaddoorr  eenn  BBoolliivviiaa  aall  eexxppeerrttoo  
aattiizzaaddoorr  ddee  ffuueeggooss  ppaarraa  sseeppaarraattiissmmooss  yy  
gguueerrrraass    ffrraattiicciiddaass  PPhhiilllliipp  GGoollddbbeerrgg,,  qquuiieenn  eess  
rreeccoonnoocciiddoo  aagguuddiizzaannddoo  ccoonnfflliiccttooss  ééttnniiccooss    oo  
rraacciiaalleess  yy  ppoorr  ssuu  iinntteerrvveenncciióónn  yy  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  
llaass  lluucchhaass  ééttnniiccaass  ddeessddee  BBoossnniiaa  hhaassttaa  
ddeessppuuééss  ddee  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  llaa  eexxYYuuggoossllaavviiaa  
oo  aaccttuuaall  KKoossoovvoo;;  aaddeemmááss  eell  ggoobbiieerrnnoo  
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  PPeennttáággoonnoo  llaannzzóó  
llaa  OOppeerraacciióónn  LLiibbeerrttaadd  DDuurraaddeerraa  ppaarraa  eell  CCaarriibbee  
yy  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  ttaammbbiiéénn  llaa  AArrmmaaddaa  ddee  
EEssttaaddooss  UUnniiddooss  aannuunncciióó  llaa  mmoovviilliizzaacciióónn  ddee  llaa  
44ttaa  fflloottaa  ddeell  CCoommaannddoo  SSuurr,,  llaa  ccuuaall  ccoonnttiieennee  
bbuuqquueess  ddee  ccoommbbaattee,,  ppoorrttaavviioonneess  ddee  gguueerrrraa  yy  
ssuubbmmaarriinnooss  qquuee  ooppeerraann  eenn  llaa  rreeggiióónn  
ssuurraammeerriiccaannaa  yy  eell  ccaarriibbee,,  eess  ddeecciirr,,  uunnaa  
mmuueessttrraa  ddee  ffuueerrzzaa  mmiilliittaarr  eess  uunn  mmeennssaajjee  ddee  
gguueerrrraa,,  yy  ssuu  eeppiicceennttrroo  ppooddrrííaa  sseerr  eenn  BBoolliivviiaa::  
mmiieemmbbrroo  pplleennoo  ddee  llaa  AAlltteerrnnaattiivvaa  BBoolliivvaarriiaannaa  
ppaarraa  llooss  ppuueebbllooss  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee  
((AALLBBAA))..  EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  ssee  ccoommpprruueebbaa  aall  vveerr  
ccoommoo  llooss  eessttuuddiiaanntteess  BBllaannccooss  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  
ggoollppeeaann  yy  llee  vviioollaann  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  aa  
ttooddoo  iinnddííggeennaa  vveessttiiddoo  ddee  ccoolloorr  aazzuull  yy  qquuee  
ssiimmppaattiiccee  ccoonn  llaa  RReevvoolluucciióónn  BBoolliivviiaannaa,,  
aasseennttuuaannddoo  eennffeerrmmiizzaammeennttee  eell  rruuiinn  rraacciissmmoo,,  eell  
ooddiioo  aa  llooss  ppoobbrreess,,  yy  ppoorr  ssuuppuueessttoo  aagguuddiizzaannddoo  
llaa  LLuucchhaa  ddee  CCllaasseess,,  eessttááss  vviioollaacciioonneess  lloo  qquuee  
bbuussccaann  eess  ffoommeennttaarr  uunn  GGoollppee  ddee  EEssttaaddoo  
ddeessddee  llaass  FFiillaass  MMiilliittaarreess,,  qquuee  ppooddrrííaann  ddeeccllaarraarr  
uunn  eessttaaddoo  ddee  iinnggoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  ee  iinnttoolleerraanncciiaa  
ppoollííttiiccaa..  EEvvoo  MMoorraalleess  llllaammaa  aa  llaa  PPaazz  yy  aall  
ddiiáállooggoo,,  ppeerroo  eell  oobbjjeettiivvoo  eess  ttuummbbaarrlloo  oo  lllleeggaarr  
hhaassttaa  llaass  úúllttiimmaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass::  ssee  vviisslluummbbrraa  
uunnaa  ppoossiibbllee  GGuueerrrraa  CCiivviill  eenn  eell  ppaaííss  qquuee  ttiieennee  
ccoommoo  ccaappiittaall  LLaa  PPaazz..
DDeessddee  VVeenneezzuueellaa,,  llooss  eessttuuddiiaanntteess  
rreevvoolluucciioonnaarriiooss  yy  rreevvoolluucciioonnaarriiaass,,  llaa  ccllaassee  
oobbrreerraa,,  llooss  ccaammppeessiinnooss  yy  ccaammppeessiinnooss,,  
nnuueessttrrooss  ppuueebbllooss  iinnddííggeennaass,,  yy  eell  ppooddeerr  ppooppuullaarr  
hheerreeddeerroo  ddeell  aacccciioonnaarr  ccoommbbaattiivvoo  ddee  
GGuuaaiiccaaiippuurroo,,  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  AAnnttoonniioo  JJoosséé  ddee  
SSuuccrree,,  EEzzeeqquuiieell  ZZaammoorraa  yy  EErrnneessttoo  ""CChhee""  
GGuueevvaarraa,,  llee  bbrriinnddaammooss  nnuueessttrroo  aappooyyoo  aall  
hheerrmmaannoo  ppuueebblloo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  ddee  BBoolliivviiaa  yy  aall  
ccaammaarraaddaa  pprreessiiddeennttee  EEvvoo  MMoorraalleess  AAyymmaa,,  nnooss  
sseennttiimmooss  ppaarrttee  ddee  ssuuss  lluucchhaass  ppoorr  oottrroo  mmuunnddoo  
ppoossiibbllee  eenn  uunnaa  mmeejjoorr  PPaattrriiaa  GGrraannddee,,  ccoommoo  lloo  
sseemmbbrraarroonn  nnuueessttrrooss  aanntteeppaassaaddooss  yy  lluucchhaaddoorreess  
lliibbeerrttaarriiooss..  BBOOLLIIVVIIAA  SSOOMMOOSS  TTOODDOOSS  YY  
TTOODDAASS,,  VVAACCIILLAARR  EESS  PPEERRDDEERRNNOOSS..  
SSEERREEMMOOSS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS  HHOOYY,,  MMAAÑÑAANNAA  YY  
SSIIEEMMPPRREE..




