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Bombarder Vulcan XM598 al
Museu de la RAF de Cosford,
un dels implicats en l'Operació

Si hi havia una cosa que podia engegar a
dida l’operatiu per reconquerir les illes per
part dels britànics aquesta era, sense cap
mena de dubte, l’aviació argentina; no
només per la quantitat d’avions que podien
posar sobre el terreny, si no també per la
qualitat de molts dels seus aparells. En
aquells moments entre l’armada i la força
aèria Argentina disposava d’uns 200 aparells
de combat, 45 dels quals eren caces
moderns (Mirage III i Dagger) 9 bombarders
(Canberra) i 113 avions d’atac (Skyhawk i
Púcara), també acabaven d’adquirir 5 Súper
Etendard amb els seus corresponents
míssils anti-buc Exocet. A tota aquesta força
els britànics només podrien oposar-hi els 16
Sea Harriers embarcats en els porta-avions i
els 10 Harriers que havia de transportar l’ SS
Atlantic Conveyor, tot i que els avions
britànics eren tecnològicament millors era
evident que si els argentins controlaven el
cel les coses es posarien molt peludes pels
súbdits Sa Majestat.

Però per poder treure el màxim profit del
seu potencial aeri els argentins tampoc ho
tenien fàcil, el continent estava lluny del
teatre d’operacions, massa al límit de
l’autonomia
dels
aparells,
i
només
disposaven de dos avions cisterna (val a dir
que les seves tripulacions foren uns
autèntics àngels de la guàrdia pels valents
pilots argentins), per tant era imperatiu
adequar l’aeròdrom de Port Stanley per tal
de que hi poguessin operar els reactors que
s’havien d’enfrontar als avions britànics i així
deixar via lliure als avions d’atac perquè
poguessin fustigar sense problemes la flota
britànica i les tropes terrestres.
Evidentment de tot això també n’eren
conscients els britànics, així doncs la RAF va
idear les missions «Black Buck» l’objectiu
inicial de les quals era deixar fora de
l’equació el citat aeròdrom, i l’única manera
de fer-ho era amb un bombarder, l’escollit
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va ser un dinosaure dissenyat durant la
postguerra i que estava a punt de ser retirat
del servei: el Vulcan, va entrar en servei l’any
1952 i havia deixat enrere els seus dies de
glòria, finalment el majestuós aparell es
guanyaria les garrofes, però per fer-ho va
haver de passar pel taller, on es varen
acoblar algun sistemes nous de navegació i
també un equip de contra-mesures
electròniques per contrarestar les defenses
argentines.

El punt de sortida seria la pista de l’aeroport
de Wideawake, a l’illa d’Ascención, a
6.300km al nord de les Malvines, era d’ús
civil i militar i estava sota control britànic i
estatunidenc, «Black Buck» es convertiria en
la missió de bombardeig de més llarg abast
de tota la història, 12.600km entre anada i
tornada.
El 18 d’abril va començar el desplegament
dels aparells que farien falta per dur a terme
l’operació, disset avions cisterna Victor i tres
Vulcans varen arribar a l’illa. El concepte era
força senzill, deu Victors acompanyarien al
Vulcan, s’anirien reomplint els dipòsits entre
ells per tal que el bombarder pogués
recórrer els 6.300km d’anada, l'autonomia
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del Vulcan era d’uns 4.000km però el fet
d’anar carregat al màxim (pesava 77.000kg
gairebé el doble que buit) i els marges de
seguretat necessaris va suposar que hagués
d’omplir els dipòsits cinc vegades, en canvi
pel viatge de tornada amb un sol cop n’hi
havia prou ja que aniria sense càrrega i per
tant el consum seria menor.
Finalment a les 22:50 del dia 30 d’abril onze
Victors i dos Vulcans (un més de cada per si
algun dels aparells tenia algun problema i
havia de ser substituit) es varen enlairar
rumb cap a Port Stanley, també els
acompanyava en la distància un Nimrod, un
avió de vigilància i control que es quedaria a
mig camí i controlaria tot el que passes
durant la missió. Al cap de poca estona
d’haver-se enlairat van aparèixer els primers
contratemps; uns dels Victor no va poder
desplegar la mànega de combustible i va
haver d’abandonar, essent substituït pel de
reserva, una estona després el Vulcan que
encapçalava la missió va informar d’un
problema en la pressurització de la cabina i
el de reserva va ocupar el seu lloc, a tot això
s’hi va sumar un factor que pel que sembla
no s’havia tingut prou en compte: la
diferència de velocitats i altures de vol
òptimes pel consum de combustible de
cada avió eren completament diferents, i el
Vulcan, que podia volar més ràpid i més alt
gastant menys, va haver d’adaptar-se al

El tinent argentí Alfredo J.
Alberto, moriria en combat
pilotant un A-4B Skyhawk
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Cràter al mig de la pista fruit
del bombardeig de Port
Stanley, capital de les Illes

Victor que ja volava al límit, això va suposar
que els avions consumissin molt més
combustible del previst, i encara que es
mantingueren
el
nombre
de
reaprovisionaments els litres traspassats eren
molts més dels calculats, això va suposar
que els marges que es tenien per anar i
tornar es van reduir dràsticament, un error
de càlcul que va estar a punt de fer fracassar
la
missió
ja
que
en
l’últim
reaprovisionament l’últim Victor que quedava
va haver de traspassar les seves pròpies
reserves per tal que el bombarder pogués
arribar al seu objectiu i començar el viatge
de tornada.
Gairebé set hores després d’haver sortit
d’Ascensión el Vulcan XM607 pilotat pel
tinent Martin Withers va arribar al seu
objectiu, la tripulació esperava ser rebuda
amb un dens foc antiaeri però no va ser així,
tan sols van ser il·luminats per un radar
Skyguard (que controlava una bateria de
canons antiaeris de 35mm) però l’operador

de guerra electrònica va posar en marxa les
contramesures instal·lades i aquestes van
anul·lar l’amenaça, llavors es varen obrir les
comportes i caigueren les vint bombes de
450kg, el bombardeig es va efectuar seguint
un angle de 30º respecte l’eix de la pista, era
la manera d’assegurar que com a mínim
una bomba encertaria l’objectiu, i així va ser,
l’última bomba va caure just al mig de la
pista, deixant-la totalment inoperativa, el
Vulcan va fer un viratge i va enfilar altre cop
cap a Ascención, en aquell moment el tinent
Withers i la seva tripulació van ser
conscients que havien iniciat una guerra
oberta, el tinent Hugh Prior va enviar la un
missatge amb la paraula «Superfuse» al
comandament britànic, «Black Buck» havia
estat un èxit.
L’atac va agafar als argentins totalment per
sorpresa i els va fer replantejar part de la
seva estratègia, d’entrada van tenir clar que
la pista era difícilment reparable amb els
mitjans que disposaven i encara que pogués
ser reparada ningú assegurava que els
britànics no la tornessin a bombardejar,
d’altra banda van arribar a la conclusió que
si un bombarder podia arribar a Port Stanley
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també ho podia fer al continent, per tant
van decidir deixar gran part del seus caces
per defensar l’espai aeri argenti, aquest fet
va suposar que els avions britànics
tinguessin un control gairebé total de l’espai
aeri, la qual cosa a la llarga significava una
victòria gairebé segura.

Durant la guerra es varen realitzar un total
de set missions «Black Buck», no totes
tingueren èxit, un parell es varen haver
d'avortar per problemes tècnics i meteo-
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rològics i en una altra el Vulcan va haver de
fer un aterratge a Rio De Janeiro on va
arribar gairebé sense combustible després
d’haver completat la feina, la pista de fou
bombardejada un parell de cops més i
s’atacaren posicions argentines a Port
Stanley (les tres úniques víctimes civils es
produïen durant un d’aquests atacs), també
s’atacaren les estacions de radar argentines
amb resultats diversos, certament no es pot
dir que en conjunt les accions dels Vulcan
fossin infalibles, a la vegada hi va haver certa
polèmica per l’elevat cost de cada missió,
l’última de les missions es va realitzar dos
dies abans de la rendició argentina.

BLACK BUCK I: bombardeig exitós contra
la pista principal de Port Stanley.

BLACK BUCK V: bombardeig contra un
radar de la BAM Malvinas, danys menors.

BLACK BUCK II: missió idèntica per
prevenir que poguessin estendre la pista.

BLACK BUCK VI: destrucció d'un radar
Skyguard del GADA 601 argentí.

BLACK BUCK III: abortada pels forts vents.

BLACK BUCK VII: missió contra posicions
argentines en l'entorn de la pista de Port
Stanley, provocant danys materials.

BLACK BUCK IV: abortada també per
problemes tècnics en un Victor.

Marines britànics del HMS
Cardiff a l'Illa Pebble al
juny de 1982

