
O KLAUS PODE CON TODO 
  

Coa derradeira borrasca de vendaval, que o anemómetro da Estaca de Bares antes de avariarse chegou a 
rexistrar unha velocidade de vento de 215 kms/hora, ao que os meteorólogos alemáns deron en bautizar como Klaus e 
nos trae lembranzas doutro homónimo sufrido nas nosas costas por novembro do ano 1984, os fortes ventos abateron 
unha das torres de Arneiro. Eu posúo unha información destas torres gracias a un caderno que hai varios anos me 
enviou un amigo de Lugo, Serafín R. Trashorras, persoa moi interesada no tema dos submarinos e que mantén unha 
páxina web sobre temas relacionados con estas naves. As torres foron no seu tempo tres antenas de radionavegación 
de 112 metros de altura, que rematan nunha figura octogonal. Foran montadas na terra Chá, concello de Cospeito, por 
soldados de III Reich alemán cunha distancia equidistante entre elas de milla e media. A primeira delas abateu cun 
temporal vai cousa de tres anos. En abril do 2006 o alcalde de Cospeito, segundo informaba El Correo Gallego, ía 
solicitar ao Ministerio de Defensa a conservación das antenas que aínda se mantiñan en pe como Patrimonio da Terra 
Chá e a creación dun museo das comunicacións, alarmando do mal estado dos cables ou ventos de sustentación. 
 O dictador alemán Hitler solicitara permiso do xeneral Franco para a instalación de dúas bases para o 
posicionamento de submarinos e avións, unha en Sevilla e a outra que aquí nos ocupa no termo das parroquias de 
Arneiro e Momán. En xaneiro de 1940 chegaron seis camións procedentes de Alemaña coas pezas desmontadas 
fabricadas por Telefunken. A unha ducia de quilómetros tamén construíron o aeródromo das Rozas para atender ao 
servicio destas torres, campo que foi usado pola Compañía Iberia para vos nacionais durante dous anos. Tratábase 
dunha tecnoloxía novidosa que bautizaron co nome de Elektra-Sonne e os británicos denominaron Consol, sistema 
que co paso dos anos, mentres non se desenrolaron as comunicacións por medio de satélite, chegaría a cubrir a 
metade do globo terrestre, preferentemente pola zona atlántica, toda Europa e os territorios da antiga URSS, 
denominándose en España Sistema Decca, que obrigaba a dispor dunhas cartas de navegación curiosísimas, cheas de 
liñas de tres cores distintas, que funcionaron en España ata os anos oitenta. Este sistema de posicionamento baseábase 
en sinais de radia continuas en ondas de baixa frecuencia creando as distintas emisoras liñas de posición hiperbólicas 
que un receptor denominado decómetro pode recibir ata 240 millas náuticas de distancia conseguindo una posición 
pola intersección de dúas ou tres liñas. 
 Cando os ianquis, valéndose do portaavións Guadalcanal e cinco destructores, o 4 de xuño de 1944 capturaron a 
nave inimiga U-505, mantiveron esta acción no máis absoluto secreto ao intervir documentación abundante e 
detallada das claves Enigma para U-bootes e do funcionamento do sistema Elektra que serviu para desenrolar o 
propio Sistema Consol polo cal non é de estrañar que si durante a guerra a base sufriu varias avarías, ao non poder ser 
amañadas polos alemáns, foi o propio exército británico quen se encargou de solucionar o problema proporcionando 
novas pezas. Así non temos dúbida algunha que facían servicio tanto a uns como a outros contendentes. Tamén 
tiraron proveito delas os nosos pescadores para localizar os seus aparellos.    
 Cada unha destas antenas repousaba sobre un material cerámico situado nunha base de formigón e 
sustentada por seis cables tensores que nos derradeiros vinte anos non se repararon a pesares da denuncia feita nos 
medios por Trashorras sobre a frouxidade ou ruptura destes ventos de aceiro. A base de Arneiro dispoñía de varios 
barracóns nas inmediacións da antena principal que acollían os equipos de transmisión cunha potencia de mil watios, 
garaxe, alxibe, dormitorios, duchas e cociña, dependencias que foron ampliadas ao remate da guerra no ano 1947. 

O diario El Progreso informaba en outubro do derradeiro ano que <<a Secretaría xeral de Comunicación 
comezara os traballos de rehabilitación e acondicionamento das torres alemanas de Cospeito, encamiñados a 
recuperar e recoñecer unha infraestructura de gran valor patrimonial e tecnolóxico... Dende a Secretaría decidiuse 
tamén despregar un novo vento o cabo de aceiro para reforzar o ancoraxe dunha das torres e evitar calquera perigo de 
derrubamento... entre outros posibles usos que se estudian para as torres se encontra aproveitalas para o servicio TDT 
na Terra Chá, para levarlles a radio aos mariñeiros, ou ben para mellorar a telefonía móbil na zona.>>  Coido que xa 
poden empezar a realizar o seu proxecto, pero antes terán que rexistrar as antenas abatidas que xa foron  obxecto de 
espolio tras o ciclón. 

As antenas de sempre constituíron un grave risco para a aviación xa que non dispoñían de balizas 
luminosas, pero tamén significaban unha mostra máis do neutralismo español no conflicto mundial. Esta neutralidade 
“sui generis” tráeme lembranzas doutro caso certamente distante pero que non quero deixar de referir. No Sur da illa 
Fuerteventura, no municipio de Pájara e zona das praias de sotavento, existe unha vila ateigada de grandes hoteis para 
turistas alemáns –preferentemente- chamada Morro Jable. Esta vila naceu cando no ano 1939 toda a poboación de 
Cofete, situado na praia de barlovento ou poñente da illa, foi forzosamente desprazada para deixar aquela praia a 
escuso de olladas indiscretas. Non ha moitos anos podíanse contemplar uns raíles de ferro que subían dende o mar 
pola praia arriba e no fondal desta branca casa de Gustav Winter, o dono da terceira ou cuarta parte da illa, un 
enxeñeiro que xa se tiña entrevistado co almirante Canaris, xefe da Abwehr, o servicio secreto do III Reich. Aínda así 
se denomina a esta casa que dispón de ascensor no seu interior e unha parella de fuscos residentes impedían que se 
visitase. A pouca distancia do xa inexistente Cofete -aínda que os seus descendentes manteñen unha festa romaría 
nalgunha data sinalada- puiden contemplar os restos dun aeródromo completamente abandonado. Dende alí pódese 
albiscar a Punta de Jandía cun faro asentamento e pequenísimo asentamento pesqueiro denominado Puerto Cruz, 
extremo meridional da illa. Polos anos oitenta, a primeira vez que por alí andei aínda existían dous grandes bloques 
de formigón no lugar denominado La Pared, uns trinta quilómetros aproximadamente antes de chegar ao Sur, onde se 
poñía unha cadea para impedir o paso e acoutar todo este territorio do herr Winter, que –significaba unha terceira 
parte da illa incluíndo varias entidades de poboación. Cando dous vellos do Morro frecuentaban o viño, dicíalle un 
carniceiro ao seu colega: “Cambia de plática, chacho. No aflojes la lengua”. Eran os dous majoreros oriúndos de 
Cofete que traballaran para os nazis cando os submarinos reparaban alí submarinos, relevaban dotacións, recibían 
repostos naquel aeródromo que eu vin fora de servicio por estar ateigado de pedras naquela soidade. 
 


