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Infants de la Marina argentina
durant l'Operació Rosario
02 d'abril de 1982

L’any 1982 britànics i argentins s’enfrontaren
en una guerra que, segons els càlculs d’uns i
altres, no havia ni de començar. La dictadura
argentina preveia que els britànics no
respondrien militarment a la invasió d’un
territori situat a gairebé 13.000km de
distància de Londres; per la seva banda els
britànics veien poc viable una operació tant
lluny. Fou evident que els dos erraren les
seves previsions.
El 19 de març de 1982, un grup de
treballadors argentins va desembarcar a
Geòrgia del Sud, una illa sota sobirania
britànica situada a 1.500km a l’est de les
Falklands, i a un altres 1.500km de la punta
més septentrional de l’Antàrtida. Un cop a
terra van hissar la bandera argentina. El dia
24 del mateix mes, un destacament dels
Royal Marines fou enviat des de Port
Stanley, capital de les Falkland Islands, per
tal de fer un reconeixement dels moviments
argentins.

El dia següent era l’Argentina qui enviava
tropes a la remota illa, però de fet aquest
moviment era una distracció i una manera
de treure un bon grapat de soldats britànics
de Port Stanley, perquè en el fons, l’objectiu
dels argentins era un altre.
I així fou. El dia 2 d’abril tropes argentines
desembarcaren a les Falklands, prop de Port
Stanley. La resistència britànica durà poc.
Només tenien a l’illa una guarnició d’uns 70
Royal Marines, a més a més d’una trentena
de membres de les Falkland Islands Defense
Force (una milícia formada per civils amb
poca
preparació
militar).
Davant
la
superioritat
numèrica
argentina,
el
governador britànic Rex Hunt va decidir
rendir-se i evitar així baixes innecessàries. El
govern de Margaret Thatcher no havia
romàs inactiu i ja des dels fets de Geòrgia
del Sud (i també perquè tenia informació
d’intel·ligència que els argentins en
tramaven alguna) havia començat a
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desplaçar alguns vaixells i submarins cap a
l’atlàntic sud. Ara però la cosa era diferent,
les Falklands no eren unes illes remotes i
desertes; hi vivien prop de 2.500 persones
de nacionalitat britànica, i també hi tenien
una indústria pesquera i ramadera. S’havia
creuat una línia vermella i no ho podien
tolerar. A més, els britànics tingueren el
suport de les Nacions Unides que va aprovar
una resolució de condemna a la invasió
argentina.
Així
doncs
els
britànics
començaren a reunir una força més potent
per tal de fer fora els argentins de les illes.

Deixant de banda les causes polítiques que
provocaren la guerra, a les Malvines es
contraposaren dues maneres ben diferents
de concebre un exèrcit: per una banda, la
majoria de tropes argentines estaven
formades per soldats de conscripció, és a dir,
feien el servei militar obligatori; per contra,
les tropes britàniques estaven altament
professionalitzades. Els britànics tenien com
a factor negatiu la distància a la metròpoli
amb el conseqüent desafiament logístic que
això suposava. Contràriament, els argentins
tenien el continent a «només» 700km, i per
tant, varen desplaçar fins les illes un
nombrós equipament (vehicles, ra-
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dars, sistemes anti-aeris...) per tal dissuadir o
enfrontar-se als britànics.
Argentina va mobilitzar uns 23.000 homes.
Tot i què hi havia algunes unitats d’elit
(Infanteria de Marina), la majoria dels
combatents es trobaven mal equipats i mal
entrenats. Gran Bretanya va enviar “tan sols”
uns 9.000 efectius, però tots ells amb un
altíssim grau de preparació. La balança
quantitativa
certament
afavoria
els
argentins que a més comptaven amb molt
més
suport
logístic.
Tot
i
això,
qualitativament els soldats britànics eren
molt millors. En un terreny brutalment
hostil, la major preparació i millor
equipament de l’exèrcit britànic es va
mostrar superior als de les tropes
argentines. Això no vol dir però que els hi fos
fàcil derrotar-los. Els enfrontaments foren
molt durs, amb batalles com les de Goose
Green i Mount Longdon que posaren les
capacitats dels dos bàndols al límit.
La guerra no només es va lluitar a terra, de
fet, les operacions aèries i marítimes van ser
decisives a l’hora de decantar la victòria cap
a un bàndol o l’altre. Els pilots argentins
portaren a terme algunes accions molt
arriscades contra la Task Force britànica,
aconseguint enfonsar 6 vaixells anglesos.

Tombes a prop de l'hospital de
campanya a la Badia d'Ajax
13 de juny de 1982
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Hissat de la bandera argentina
després del desembarcament
02 d'abril de 1982

Inicialment semblava que els argentins
tindrien cert avantatge aeri, sobretot en el
moment en què varen ocupar l’aeròdrom de
Port Stanley el qual era l’únic que tenia
capacitat per acollir els caces a reacció de la
FAA. No obstant, la ràpida reacció de la RAF,
la qual va planificar i dur a terme unes de les
missions logísticament més complicades de
la història, a on bombarders Vulcan
recorrien els 6.300km que hi havia des de
l’illa d’Ascensión, llançaven les bombes i
tornaven, va deixar l’aeròdrom fora de
combat. Això feu que a partir d’aquell
moment, els avions a reacció argentins
només poguessin operar des de el
continent, molt al límit de la seva
autonomia, la qual cosa va perjudicar
enormement les operacions terrestres
argentines.
Per la seva part, els britànics només
comptaven amb els Sea Harriers de la Royal
Navy embarcats en els dos portaavions
desplegats (l’HMS Invincible i l’HMS
Hermes). Tal i com va succeir en l’escenari
terrestre, la superioritat numèrica argentina
va ser totalment superada per l’altíssima
qualitat dels pilots britànics i el seu
equipament. A nivell de forces navals, la ba-

lança es va decantar ràpidament del costat
britànic. El dos de maig, el submarí HMS
Conqueror va enfonsar el cuirassat ARA
Belgrano, que tenia la missió d’interceptar i
atracar la flota britànica que s’acostava a les
illes. La presència de submarins britànics a
la zona va dissuadir a l’Armada Argentina
d’enviar-hi més vaixells.
Finalment, el 14 de juny, les tropes
argentines es varen rendir, posant així fi a
una guerra que havia durat 74 dies i en la
que varen morir 649 soldats argentins, 255
de britànics i 3 civils. La dictadura Argentina
havia calculat malament la reacció del
govern de Londres i la derrota va suposar
l’inici de la seva fi. Mentrestant, la
popularitat de Margaret Thatcher va pujar
tant que va guanyar les eleccions de 1983 de
manera folgada.

