
AMEAZA NUCLEAR PASEANDO OS MARES 
 
  O submarino británico HMS Vanguard e o francés Le Triomphant regresaron ás súas respectivas bases de 
Faslane (Escocia) e Illa Longue (Brest-Bretaña) navegando o primeiro con certas dificultades e sendo remolcado o 
buque francés tras un “contacto frontal” no Golfo de Biscaia en navegación somerxida de mil pes e velocidade lenta 
de tres nós aproximadamente. 

Estas naves de propulsión nuclear portan mísiles balísticos dos tipos Trident e M-45, dezaseis unidades de 
cada tipo, con un número indeterminado de cabezas nucleares. Un arsenal de altísima capacidade destructiva, 
importante na estratexia nuclear dos seus respectivos países. Este contacto ou colisión entre naves de porte superior a 
12000 toneladas e 135 metros de eslora o máis pequeno, se produce o 4 de febreiro, as autoridades francesas 
comunicaron aos tres días unha colisión cun obxecto somerxido e o diario británico The Sun lanza a noticia o día 16, 
ás dúas semanas, producto da filtración dun alto oficial da Royal Navy que se mantivo no anonimato. Os gobernos 
pertencentes ás nacións da OTAN resultaron sabedores do sucedido pola prensa. É entonces cando os Ministerios de 
Defensa, británico e francés, despois de tentar ocultar o suceso, tiveron que saír ao paso desta filtración. Mais, que 
nos din? O almirante británico Jonathan Band explicou que os dous submarinos están a salvo e non se produciron 
feridos, que é o mesmo que dicir: “Aquí non pasou nada”. Francia vaise polos cerros de Úbeda dicindo que puido ser 
un fallo do sonar que resultou danado ao colidir contra o que se cre sería un container afundido. Gustouvos a 
explicación? Me Pregunto eu se por un casual non sería un centolo xigante, ou un cachalote que non soubo afastarse a 
tempo? Pamplinas, verdades a medias que veñen sendo mentiras totais coas que se sae do atranco. Secretos de 
Estado. A sociedade civil semella non ter dereito a saber o que fan os militares, pobres de nós que non estamos 
capacitados para comprender os caprichos das estratexias militares. Non somos outra cousa ca papanatas e así é como 
queren que sexamos os que teñen poder decisorio. Nas súas mans descansa a nosa seguridade. 
 Os mares do globo están sendo navegadas por catrocentos submarinos nucleares, pouco máis ou menos, 
pertencentes ás nacións con tecnoloxía bélica nuclear. Podemos estar satisfeitos de que a Rusia retirou unha cantidade 
moi importante, acaso duascentas destas naves tras o derrube da Unión Soviética. Estes buques con capacidade para 
transportar ata corenta e oito oxivas nucleares dispoñen da máis avanzada tecnoloxía para realizar navegación 
silenciosa reducindo sons de hélices e absorbendo todo tipo de ondas sonoras. Así mesmo proliferan por parte doutras 
nacións submarinos tradicionais que dispoñen de armamento atómico, máis económicos de construcción e servicio, 
que están expostos a meirandes riscos de sinistralidade.  
 Lévanse rexistrados unha corentena de accidentes con este tipo de naves a ritmo de un por ano, sinistros 
consistentes en: descontrol na temperatura dos reactores de propulsión, explosión interna de torpedos, incendios no 
aparato eléctrico, fugas de gases tóxicos, colisións de varia condición, avarías diversas, ou desaparicións como a que 
sufriu o USS Scorpion no ano 1968 preto das Azores con 83 tripulantes no seu interior. En 1992 o submarino nuclear 
estadounidense USS Baton Rouge foi interceptado por un submarino nuclear ruso no mar de Barents, cando emerxía á 
superficie. 
 O derradeiro accidente aconteceu o mesmo día que principiou a primavera, a madrugada do venres 20 de 
marzo, no estreito de Ormuz entre o submarino nuclear USS Hartford e o buque anfibio USS New Orleans, 
pertencentes ambos á V flota Norteamericana, proseguiron cara á base de Mina Salman (Bahréin) onde revisaron os 
danos. De resultas da colisión o buque anfibio rachou un tanque derramando preto de cento catorce metros cúbicos de 
fuel e quince homes do submarino resultaron feridos. A noticia fixo subir inmediatamente os prezos do cru. <<Os 
dous navíos seguen sendo capaces de se mover polos propios medios, e o alcance dos danos está sendo examinado, 
dixo nun comunicado a mariña estadounidense.>> E si se producisen fugas radioactivas ou problemas doutro tipo, 
habían dicilo? Que imos crer os españois a unha Mariña que mentiu ao mundo para darnos guerra co asunto da 
sabotaxe do Maine? Cadaquén é moi libre nas súas afeccións, pero a min non me dan outra. Téñolla gardada! 

Hai expertos en seguridade dando explicacións sobre posibles fallos nos sistemas da moderna tecnoloxía de 
sonar que non detectaron as súas presencias, apuntando tamén a posibilidade de que levarían desconectado o sistema 
de sonar ou de que a perfección dos seus sistemas de invisibilidade foron tais que non se detectaron reciprocamente, 
outros analistas fan fincapé en que a imposibilidade de detección reside na navegación en rumbo encontrado das 
naves, colisonando frontalmente por ser nas partes de popa onde poden ser máis ruidosos, e incluso que a lenta 
velocidade fose motivo para non ser descubertos. En todo caso parece obvio que se ocultaron reciprocamente as rutas 
que facían sen cumprir os protocolos da OTAN sobre xestión do espacio marítimo, que ven sendo unha especie de 
código de circulación de submarinos, pois estas naves portadoras de mísiles nucleares, por formar parte da disuasión 
nuclear, non están obrigadas a comunicar a “nota de intencións” sobre os espacios nos que se pensan mover e as súas 
derrotas como fan outro tipo de naves para evitar interferencias entre os distintos almirantados das nacións da 
organización atlántica. 

Os partidos políticos na oposición e grupos críticos coa nuclearización reaccionaron inmediatamente. Por 
que teñen que andar de paseo estas perigosas armas, estas polvoreiras atómicas, se estamos en tempos de paz? 

Os ministerios de defensa deberían explicar de xeito convincente como é posible un accidente desta 
categoría, portando oxivas nucleares. Unha explosión é improbable aínda que é moi factible unha fuga radioactiva. 

Cando se produciu o accidente, como chegamos a sabelo, quen informa á sociedade? Só se fan declaracións 
públicas, manifestacións para que a sociedade non se alarme, cando se produce unha filtración. En mans de quen está 
o pandeiro? Quen son os irresponsables que cociñan o noso futuro? Deus nos colla confesados! 
 


