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Si una cosa tenien clara els argentins era
que per derrotar als britànics no hi havia cap
altra manera que no fos enfonsar tants
vaixells com fos possible i que les pèrdues
fossin inassumibles tant des del punt de
vista militar com del polític, i que això
obligués al govern de Londres a replantejarse si valia la pena continuar amb la guerra.
La flota britànica estava dividida en 3 grups,
la Task Force 317.8 composta pels dos
portaavions i la seva escorta (14 vaixells en
total) que es movia al sud-est de les illes, la
Task Force 317.0 era tota la flota que duia les
tropes que havien de desembarcar (vaixells
de transport i suport logístic amb tota la
seva escorta), la conformaven al voltant d’un
centenar de vaixells i el seu objectiu era la
Badia de San Carlos, situada a l’estret que
separa les dues illes principals, i finalment la
Task Force 324, que eren els sis submarins
que la Royal Navy havia desplegat a la zona,
en total 127 efectius.
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A tot aquest poder naval els argentins s’hi
enfrontaren amb tota l’aviació a reacció que
tenien a disponible, Skyhawks, Mirages i
Daggers, els pilots dels quals varen guanyarse el respecte dels britànics per la seva
valentia durant tota la campanya, però la
joia de la corona era el Súper-Étendard,
fabricat a França per Dassault-Breguét,
Argentina n’acabava de comprar 15, però a
l’inici del conflicte França n’havia aturat
l’entrega -sota demanda dels britànics i de
la mateixa OTAN- i només n’havien arribat 5,
això sí, tots ells armats amb el modern míssil
antivaixell AM39 Exocet. Però el problema
no era només que França havia aturat
l’entrega sinó que els tècnics que havien de
fer la «posada a punt» del nou aparell i el seu
míssil havien marxat del país, això va
suposar un greu contratemps i els tècnics i
pilots argentins van haver de suar sang i
utilitzar tots els seus coneixements per fer
que els sistemes de l’avió i del míssil fossin
compatibles,
cosa
que
aconseguiren
després de dies i dies d’assajos, també es
diu que per allà hi havia enginyers israelians
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fent suport tècnic pels Dagger -que eren
una còpia israeliana dels Mirage d’origen
francès dels quals disposava Argentina- i
que com qui no vol la cosa van donar un cop
de mà als seus amfitrions, una altre derivada
d’aquesta qüestió va ser que pel que sembla
la intel·ligència britànica va donar per fet
que els argentins no serien capaços de fer
operatius el binomi Étendard/Exocet, malauradament per ells els fets els hi van
demostrar el contrari.

El dia 4 de maig, poc abans de les vuit del
matí, un Neptune de l’Armada Argentina
que patrullava al sud de les illes va localitzar
la Task Force 317.8 que navegava a unes 75
milles nàutiques (138,9 km) al sud de Port
Stanley, es va donar l’avís i a les 09:45 dos
Super-Étendard armats amb un Exocet cada
un d’ells i pilotats pel tinent Bedacarratz i el
capità Mayora varen enlairar-se des de la
base de Rio Grande, la base aèria situada
més al sud del continent, a uns 600 km de
les illes, al voltant de les 10:35 varen establir
comunicació amb el Neptune i se’ls va
informar de la localització dels contactes de
radar, començava l’atac.
Quan els Super-Étendard van estar a uns 185
km. dels objectius i volaven a 6.000 metres
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d’alçada els indicadors dels avions els
alertaren que estaven essent il·luminats per
un radar enemic, els pilots feren baixar els
seus aparells fins gairebé nivell del mar
(25m), això els feia gairebé indetectables
pels radars, però era un vol extremadament
perillós sobretot degut al mal estat de la
mar de la qual s’aixecaven altes onades que
esquitxaven les carlingues dels dos caçabombarders; 50km després varen ascendir a
300m per intentar que el seu propi radar
detectés alguna senyal, però no va resultar i
tornaren a baixar a fregar de les onades,
40km més endavant tornaren a repetir la
maniobra i aquest cop tingueren èxit, els
radars varen captar 3 senyals, corregiren
l’angle d’aproximació i tornaren a baixar a
25m, a 40km i amb els objectius al radar
feren pujar els aparells, escolliren el blanc
més proper (a uns 15 o 25 km segons les
fonts), dispararen els míssils i feren mitja
volta, eren aproximadament les 11:00 del
mati, una hora més tard aterraven a la base
d’on havien sortit.
Al capdavant de la Task Force hi havia 3
destructors, l’HMS Coventry, l’HMS Glasgow i
l’HMS Sheffield (HMS, Her Majesty Ship), tots
tres havien entrat en servei a meitat o finals
de la dècada dels setanta i eren els vaixells
més moderns de la Royal Navy: destructors
del Tipus 42, armats amb míssils antiaeris,
antisubmarins, així com un canó de 4,5
polzades, diferents sistemes de radar i sonar
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feien que fossin capaços de detectar tot
tipus d’amenaces ja fossin aèries, marines o
submarines, també portaven un helicòpter
Lynx, un aparell amb capacitats de lluita
anti-submarina i anti-buc, tota aquesta
panòplia els feia temibles per qualsevol
enemic que s'acostés a la Task Force. La
seva funció era la d’escorta dels portaavions,
si els britànics perdien un tindrien molt
difícil guanyar la guerra i d’això n’eren
conscients els dos bàndols. L’única amenaça
per la Royal Navy era l’aviació ja que,
després que el creuer Belgrano fos enfonsat
pel submarí HMS Conqueror, la marina de
guerra argentina s’havia quedat a les seves
bases per evitar més pèrdues a mans dels
submarins britànics.
A les 10:45 un dels operadors de guerra
electrònica del Glasgow detectà dos
contactes de radar, el capità donà l’ordre de
xafarranxo de combat i s’informà a la resta
de la flota, tot i les maniobres dels avions
argentins els vaixells anglesos mantingueren el contacte radar, poc abans de les
11:00 els operadors del Glasgow van adonarse que els atacants pujaven a l'alçada per
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disparar míssils, d’immediat es donà l’ordre
de llançar les contramesures, però pel que
sembla el comandant en cap de la flota no
ho veu clar i no ordena el mateix a la resta
de vaixells.
A les 11:02 el Glasgow detectà el llançament i
va emetre el següent missatge «ESTEM
SENT ATACATS!!», instants després els
sistemes van detectar que un míssil es
dirigia al Sheffield i que l’altre havia caigut al
mar, en aquell moment a bord del Sheffield,
que no havia ordenat xafarranxo de combat,
el sistema defensiu detectà que un Exocet
l’havia blocat en el seu radar de guiatge, des
del pont dos oficials veieren el míssil que
s’acostava a tota velocitat a dos metres
sobre el mar, un d’ells tingué el temps just
de cridar per megafonia «ATAC DE MÍSSIL,
AGAFEU-VOS!!»
El míssil impactà a la banda d’estribord del
Sheffield, gairebé a la meitat de l’eslora i a
uns dos metres sobre el nivell del mar, però
si bé el lloc l’impacte era mortal de
necessitat alguna cosa va fallar ja que
l’Exocet no va detonar, tot i això el seu
efecte fou devastador, va obrir un esvoranc
d’uns cinc metres de diàmetre i va causar 20
morts de manera instantània, el mateix
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combustible del míssil va causar un incendi
de grans proporcions, el fum va provocar
l’evacuació de moltes zones inclosa la sala
de màquines i el pont de comandament; el
vaixell era un caos i van deixar de funcionar
molts sistemes, fins i tot la megafonia, la
qual cosa va dificultar molt la coordinació de
les tasques. Tot i l’ajuda que va rebre d’altres
vaixells de la Task Force va ser impossible
apagar l’incendi i recuperar el control de la
situació, finalment quatre hores després de
l’impacte i veient impossible apagar els
diferents incendis que s’havien produït, el
capità va ordenar abandonar el vaixell.
El Sheffield va estar durant dos dies essent
devorat per les flames -afortunadament el
foc no va arribar a cap dels dipòsits de
municions- i quan el foc es va extingir es va
decidir que uns especialistes pugessin a
bord a retirar material d’interès i comprovar
si hi havia alguna possibilitat de recuperar el
vaixell, després es va ordenar a l’HMS
Yarmouth que el remolqués fora de la zona
d’operacions, finalment el 10 de maig el
Sheffield va escorar a estribord i s’enfonsà.

21 d'abril de 2022
Societat d'Estudis Militars

La pèrdua del Sheffield va ser un cop molt
dur pels britànics, no només pels militars
sinó per molta gent que fins llavors havia
menystingut als argentins i que es
pensaven que reconquerir les illes seria
bufar i fer ampolles, per l’altra banda va
suposar una injecció de moral pels
argentins que veien possible guanyar
aquest guerra.
L’any 2006 es desclassificaren els informes
que es redactaren arran de l’enfonsament,
aquests varen deixar de manifest una
nombre altíssim d’errors, no només durant
l’atac sinó ja durant la preparació del vaixell
per ser desplegat: falta d’entrenament de la
tripulació, falta de revisions en el sistemes
antiincendis -que varen fallar després-, la no
retirada
d’elements
inflamables
no
necessaris durant operacions de guerra, i
d’altres, també es va descobrir que durant
l’atac l’oficial al càrrec dels aparells de
detecció no estava al seu lloc cosa que va
comportar tota una cadena d’errors en la
detecció i resposta a l’alarma llançada pel
Glasgow, el fet de que el pont fos evacuat a
corre-cuita tampoc va ajudar a coordinar els
equips i les ordres a donar. Però certament
tot hagués estat diferent si l’Exocet hagués
explotat, el resultat hagués estat molt pitjor,
no només pel que fa a víctimes mortals per
l’explosió
mateixa,
sinó
perquè
l’enfonsament s’hagués produït molt més
ràpid impossibilitant així el rescat de molts
mariners.
L’HMS Sheffield va ser el primer vaixell
britànic enfonsat per acció de l’enemic des
de la Segona Guerra Mundial.

Un caça bombarder Etendard
argentí (3-A-204) al 1982.

