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Dos Sea Harrier FRS.1 aterren
al HMS Invincible durant els
exercicis navals Fleet Ex 1-90.

Quan el tinent David Morgan es va
acomiadar dels seus fills, el petit Charles de
cinc anys, li va dir «No et preocupis pare, tot
anirà bé, ells tenen avions vells i els vostres
són nous». I la veritat és que no li va faltar
raó, perquè la guerra pel control de l’espai
aeri no va tenir cap més color que no fos el
de la Union Jack.
Al començar la guerra la Força Aèria
Argentina (FAA) disposava de prop de cent
setanta avions de combat, quaranta-cinc
d’aquests avions eren caces Mirage III i
Dagger, i per tant serien els encarregats
d’aconseguir el domini del cel, era de vital
importància aconseguir la superioritat aèria
per tal de que els bombarders Canberra i els
avions d’atac Skyhawk i Pucará poguessin
atacar sense problemes les forces navals i
terrestres britàniques.
Però tant els Mirage com el Dagger eren
avions dissenyats a finals dels anys cinquan-

ta i tenien mancances importants: el Dagger
no tenia radar, no podia ser reabastit en vol i
el teatre d’operacions quedava al límit de la
seva autonomia -fins i tot utilitzant dipòsits
externs- tampoc tenia sistemes de contramesures electròniques, la qual cosa el feia
extremadament vulnerable als sistemes
antiaeris de la Royal Navy, el Mirage estava
dotat d’un radar però era de massa poc
abast i no aconseguien fixar els Sea Harrier
per tal d’atacar-los amb els seus míssils, a
diferència del seu germà bessó (el Dagger
era una còpia amb menys capacitats que ell
Mirage) si que podia ser reabastit en ple vol,
però tot i la utilització de dipòsits externs
només tenia combustible per operar durant
cinc minuts a la zona, a més, tot i ser el
millor aparell que tenien, el comandament
argentí va decidir no enviar-los tots a la
guerra, sinó que va deixar-ne la majoria a
defensar Buenos Aires d’un hipotètic
bombardeig dels Vulcan de la RAF, una
derivada de l’operació «Black Buck» que els
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britànics ni s’havien plantejat.
Per motius evidents els britànics no varen
poder desplegar tot el seu potencial aeri,
així doncs tot el pes operacional per
aconseguir el control del cel recauria sobre
els vint-i-vuit Sea Harriers embarcats en els
portaavions HMS Hermes i HMS Invincible.
El Sea Harrier era la versió naval del Harrier
de la RAF, havia entrat en servei a la Royal
Navy l’any 1980, per tant era molt més
modern que qualsevol aparell que pogués
enviar l’enemic.

Un factor determinant era que estava dotat
d’un modern radar aire-aire que li donava
un autonomia operacional de la qual no
disposaven el argentins, els pilots de la
Royal Navy podien detectar els avions
argentins a una cinquantena de kilòmetres,
una altre cosa que afavoria l’avió britànic era
l’extremada maniobrabilitat a baixa cota, tot
el contrari que els Mirage i els Dagger,
aquests
com
a
bons
interceptors
supersònics tenien més bon rendiment a
alta cota, però evidentment els pilots
britànics ho sabien i defugien el combat a
grans alçades, a més, la tàctica argentina
per atacar les forces navals i terrestres ene-
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migues era fent passades a baixa cota, era
evident que els britànics no tenien cap
interès a pujar a grans alçades, les seves
preses estaven arran de terra i mar. Val a dir
que a part de missions CAP (Combat Air
Patrol) els Sea Harriers també feren
missions d’atac a terra juntament amb els
Harriers de RAF, que havien estat
transportats en vaixell i desplegats a l’HMS
Hermes i a San Carlos un cop es va establir
com a cap de platja de les forces
britàniques.
A part de tenir un avió molt més capaç que
qualsevol aparell que poguessin enviar els
argentins els britànics disposaven també
d’una arma que seria la que acabaria
d’inclinar la balança cap al seu costat, l’AIM9 Sidewinder, era un míssil aire-aire de
fabricació estatunidenca, la seva principal
característica era que seguia el blanc amb
un sensor d’infrarojos, és a dir, es guiava per
l’escalfor que desprenia el motor de l’aparell
a abatre a més era autònom, un cop llançat
el pilot se’n oblidava ja que el propi míssil
s’encarregava de seguir el blanc, la primera
versió va aparèixer a inicis dels anys
cinquanta però els britànics disposaven de
l'última, l’AIM-9L, la principal millora
respecte a versions anteriors era que el nou
sistema d’infrarojos era capaç de trobar
qualsevol punt calent de l’objectiu, això feia
que l’atacant no s’hagués de situar al darre-

El míssil aire-are supersònic
AIM-9 Sidewinder.
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Un Douglas A-4 Skyhawk a la
Plaça Brigada Heroica, Villa
Mercedes, San Luis.

ra -on hi ha la sortida dels gasos del motor i
per tant el punt més calent- per llan-çar el
míssil, sinó que el podien disparar des de
qualsevol punt i a una distància màxima de
divuit quilòmetres -però la majoria de
vegades es van disparar a pocs centenars de
metres-, de fet molts dels avions abatuts
amb el Sidewinder no es van adonar ni que
els estiguessin atacant. Els Sea Harrier van
aconseguir vint-i-dues victòries en combats
aeris, divuit d’elles gràcies al Sidewinder.
Tot plegat va suposar que les FAA fossin
incapaces de dominar l’espai aeri, els Sea
Harrier sortiren victoriosos de tots els
enfrontaments amb els caces argentins, de
fet els pilots de caça argentins eren
conscients que la seva feina era, en part, fer
d’esquer i allunyar els Sea Harrier de les
zones on els seus col·legues havien d’atacar,
val a dir que si una cosa no els hi va mancar
als pilots argentins va ser valor, fins i tot
essent conscients de la inferioritat tècnica
dels seus aparells -i també del seu
entrenament- van fer tot el possible per
acomplir la seva difícil missió, i si bé els pi-

lots britànics no van poder evitar que els
Skyhawk enfonsessin vuit vaixells -i en
danyessin prop d’una vintena- això va ser
més causat per un tema de superioritat
numèrica que no pas altre cosa, un fet que
també cal tenir en compte era que si els
avions britànics entraven a atacar els
Skyhawk
prop de la seva propia flota
corrien el risc de ser abatuts pel foc amic
dels sistemes antiaeris de la Royal Navy, tot i
això 20 Skyhawks foren abatuts, gairebé la
meitat dels que disposaven els argentins.
Cal fer esment també que els argentins van
ser molt reticents en utilitzar el millor avió
que tenien, el Super-Étendard, només en
tenien cinc i van preferir reservar-los per
operacions molt puntuals i per les quals
estava dissenyat, només vàren efectuar tres
sortides a resultes de les quals aconseguiren
enfonsar el destructor l’HMS Sheffield, el
portacontenidors SS Atlantic Conveyor,
l’última va ser contra el portaavions HMS
Invincible, però no van tenir èxit, un cop van
esgotar els cinc míssils Exocet no van tornar
a enlairar-se, també és cert que segurament
en cas d’haver-los utilitzat com a caces -cosa
per la qual no havia estat dissenyatn’haguessin perdut algun si no tots.
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En acabar la guerra els argentins havien
perdut quaranta cinc aeronaus, (onze
Dagger i dos Mirage entre elles) vint-i-una
foren abatudes pels Sea Harriers, vint-i-dues
per acció dels sistemes antiaeris i tres foren
degudes al foc amic de les mateixes
bateries antiaèries argentines, perderen la
vida cinquanta cinc aviadors, pel costat
britànic es varen perdre trenta cinc aparells
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-deu avions i vint-i-cinc helicòpters- dels
quals només dos eren Sea Harriers abatuts
per acció del míssils antiaeris, no se’n va
perdre cap a resultes d’un combat aeri,
només es van perdre per acció de l’enemic
cinc aparells, la resta de pèrdues van ser a
resultes d’accidents o bé de l’enfonsament
del vaixell que els transportava, quaranta
cinc britànics hi moriren.

Restes d'un helicòpter argentí
abatut pels sistemes antiaeris
britànics, maig de 1982

