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Introducció: 

 

Quan es dirigeixen a la primera reunió, la 

càmera enfoca, en lleuger contrapicat, als tres 

protagonistes principals, i amb un travelling cap 

enrera, segueix el seu recorregut per un 

passadís de la Casa Blanca fins que giren a la 

dreta. Aquesta escena, presentada en un blanc 

i negre fascinant, ens anuncia el to de la 

pel·lícula: es tracta d'una exaltació de John F. i 

Robert Kennedy. Això no vol dir, ni de bon tros, 

que Tretze dies no contingui coses interessants. 

Però té dos defectes greus: la falta de context 

temporal i polític (no diu gens dels passos 

previs que van desencadenar la crisi) i la 

parcialitat (no adopta una actitud independent 

davant la política exterior d'Estats Units, sinó 

que accepta sense cap dubte el punt de vista de 

la Casa Blanca). 

 

Per què els russos van instal·lar míssils balístics 

d'abast mig a Cuba? "Perquè eren dolents", és 

la resposta que ens ofereix Tretze dies, mentre 

que els bons de la pel·lícula (els americans, per 

descomptat) no emprenien accions agressives. 

Una resposta equivocada o, si més no, 

insuficient. I el pitjor és que reforça la falsa 

concepció segons la qual Estats Units es 

presenta a si mateix com la nació salvadora del 

món i víctima de l'agressió dels altres.  

 

 

Els russos eren dolents? D'acord: els russos 

eren dolents. I els americans també. Eren els 

anys de la guerra freda, eufemisme amb el qual 

es denominava la lluita, que es va iniciar al 

terme de la Segona Guerra Mundial, entre 

Estats Units i Rússia pel domini mundial. 

L'antagonisme entre les dues superpotències 

tenia la guerra com a perspectiva final i les 

dues cometien tot tipus de crims. Tot seguint 

una política temerària i jugant amb el risc 

nuclear, s'intercanviaven cops i contraatacs. A 

l'octubre del 1962 va ser quan més a prop va 

estar el món de l'hecatombe nuclear. La guerra, 

d'altra banda, mobilitzava la societat en tots els 

terrenys, tant en política i economia com en 

tècnica i cultura. En l'àmbit intel·lectual, cada 

imperialisme comptava amb el seu respectiu 

exèrcit de propagandistes -els comunistes i els 

seus companys de viatge davant els croats del 

"món lliure"- i molt pocs s'atrevien a no seguir 

una de les dues corrents. Es tractava, en 

realitat, d'una falsa disyuntiva, perquè entre 

l'imperialisme nord-americà i l'imperialisme rus 

només havia una opció possible: cap dels dos. 

 

Una mica de context 

 

La crisi dels míssils no esclatà perquè si. L'any 

1959, Estats Units va decidir instal·lar míssils 

Júpiter a prop de la frontera russa a Turquia. 

Sabien que el Kremlin ho consideraria un pas 

provocatiu, semblant al desplegament de 

míssils soviètics a "Mèxic o Cuba", segons 

paraules d'Eisenhower. Malgrat això, els coets 

van entrar en funcionament el 1962. Un altre 

factor que cal tenir en compte: va rebre el nom 

de Mangosta. Em refereixo a l'operació 

Mangosta, el pla secret, organitzat el gener del 

1962 per Robert Kennedy, i aprovat pel seu 

germà, destinat a enderrocar Fidel Castro.  

 

 

Consistia en l'assassinat de Castro, actes 

terroristes, sabotatge, i no es descartava la 

invasió com a últim àpat. La CIA va encarregar 

la tasca de matar Fidel Castro a la màfia. 

L'amenaça d'una segona invasió de la illa anava 

prenent cos. Els serveis secrets cubans i russos 

es van assabentar del que es tramava, i 

Jruschov va començar a col·locar secretament 

míssils a Cuba. Una vegada instal·lats, tenia la 

intenció d'utilitzar-los com a peça de 

negociació. Però el van enxampar amb el treball 

a mig fer.  

 

A Tretze dies només hi ha una ràpida al·lusió a 

"les possibilitats d'enderrocar en Castro". I res 

més. De fet, és una estafa parlar de la crisi dels 

míssils sense esmentar l'operació Mangosta, la 

qual demostra que els germans Kennedy no 

eren, ni de bon tros, els angelets que ens 

presenta Donaldson. Quan s'assabenten de les 

proves nuclears que realitza Estats Units, les 

comenten com si no tinguessin gens a veure 

amb elles, com si l'increment nuclear del seu 

país no estigués d'acord amb la política 

defensada i pregonada per John F. Kennedy. I a 

sobre, en el seu cercle íntim, trobem McNamara 

i Dean Rusk, dos noms estretament vinculats a 

la guerra de Vietnam. Tampoc no eren 

angelets, per descomptat, Jruschov i Fidel 

Castro. Ara bé, en els moments de màxim risc 

nuclear, tant Kennedy com Jruschov van 

adoptar posicions flexibles, van frenar els 

militars i van saber negociar. Fidel Castro, en 

canvi, li va escriure a n'en Jruschov el 26 

d'octubre demanant-li que ataqués com més 

aviat millor els Estats Units. Sens dubte, un 

dels textos més irresponsables de la Història. 

 

Estil anys seixanta: 

 

En l'apartat positiu de Tretze dies, cal 

consignar, abans que res, l'excel·lent actuació 

de Bruce Greenwood (John F. Kennedy) i 

Steven Culp (Robert Kennedy). En no posseir 

una gran semblança física amb John F. 

Kennedy, Greenwood ha estudiat altres 

aspectes de la seva personalitat �com la veu i 

els gestos�, i ens ofereix una interpretació molt 

versemblant del president. Tant ell com Steven 

Culp han sabut transmetre la profunda 

complicitat que existia entre els dos germans. A 

Kevin Costner, no obstant això, no li llueix el 

pèl. Es limita a arrossegar un cos enrederat i 

una cara inexpresiva. El més expressiu que fa 

és xiular, al cap i a la fi un recurs molt pobre. Al 

principi, parla l'anglès com un extraterrestre 

(l'accent vol ser de Boston), encara que, per 

sort per a l'espectador, a mesura que avança la 

pel·lícula el seu anglès va millorant. Les 

escenes amb la família són tan trivials que 

arriben al ridícul o cauen de ple en ell, el judici 

depèn de la paciència de l'espectador (jo 

m'inclino pel segon). Francament, si Kevin 

Costner espera redreçar la seva declinant 

carrera amb aquest tipus de papers, ho té cru. 

L'aspecte formal és impecable. Indumentària, 

ulleres, pentinats, telèfons, cotxes... tot és de 

la collita de 1962. Tretze dies reconstrueix, fins 

els mínims detalls, la Casa Blanca de llavors.  



A més, Donaldson sap dotar les discussions en 

interiors amb escenes en exteriors, aconseguint 

el bon ritme narratiu d'un thriller polític. La 

inserció de documents d'època en blanc i negre 

contribueix a reflectir el clima d'angoixa que es 

vivia en aquelles dates. 

 

Violentes discusions: 

 

I el tercer element positiu, entrant ja de ple en 

el terreny polític, és la recreació de com 

Kennedy prenia les decisions i de les 

discussions en el si del ExComm (Comitè 

Executiu de Seguretat Nacional). En la primera 

reunió, un dels experts, Dean Acheson, li 

aconsella tranquil·lament, anar a la guerra 

nuclear, perquè, donada la superioritat nord-

americana, "els vencerem". A partir d'aquest 

moment, Kennedy es veu obligat a prendre les 

decisions pràcticament sol, en contra del criteri 

dels experts, els assessors, els militars, la CIA i 

el Senat. Donaldson capta bé els dubtes i les 

cavil·lacions del president. En el seu govern, 

Kennedy es va envoltar "dels millors i més 

brillants" cervells de la seva generació (�the 

best and the brightest�), alguns sortits de 

Harvard, i a l'octubre del 1962 no li van servir 

de gran cosa, perquè va haver d'actuar en 

contra del que li aconsellaven. Els 

enfrontaments entre els germans Kennedy i els 

jerarques militars, al llarg dels tretze dies, 

mereixen certa atenció. El guionista David Self 

s'ha basat en nombrosos documents, sobretot 

en les cintes de les reunions del ExComm i amb 

els assessors, que fa anys van sortir a la llum 

pública. En alguns moments les discussions van 

ser fins i tot més violentes del que veiem a la 

pantalla. El general de l'aviació Curtis LeMay 

(Kevin Conway) queda retratat com el fanàtic 

defensor de la guerra nuclear i dels 

bombardejos massius que era. Més endavant, 

es declararia partidari de bombardejar Vietnam 

del Nord "fins que tornés a l'edat de pedra". 

 

Camelot i Vietnam: 

 

Segons la interpretació triunfalista de la crisi 

dels míssils, a l'octubre de l'any 1962 només va 

parpellejar Jruschov. És la versió oficial, 

llançada per l'historiador palatí Arthur 

Schlesinger. Es basava en les mentides que li 

van explicar els amics del president, i va 

predominar durant molts anys gràcies al 

secretisme i la censura. Un sol exemple: quan 

el 1969 es va publicar Thirteen Days, el llibre 

escrit pel propi Robert Kennedy sobre la crisi 

dels míssils, Theodore Sorensen, l'encarregat 

de redactar els discursos del president, va 

suprimir els passatges que no concordaven amb 

la versió oficial. Doncs bé, Donaldson fa xixines 

la llegenda oficial, en mostrar-nos que John F. 

Kennedy també va parpellejar i estava disposat 

a negociar amb Jruschov. Les transaccions (la 

retirada dels míssils Júpiter de Turquia), les va 

portar a terme en secret. És totalment fals �un 

altre punt en contra de Donaldson� que 

Kennedy decidís aquestes transaccions a 

l'ExComm. Tretze dies, �ara un punt a favor de 

Donaldson�, reflecteix molt bé la confusió i el 

desconcert que regnaven a la Casa Blanca 

davant els moviments del Kremlin. 

 

Quan l'espectador surt del cinema, no pot evitar 

pensar en JFK d'Oliver Stone. Tretze dies 

reforça la teoria d'una conspiració de la CIA en 

col·laboració amb els grups anticastristes de la 

màfia. Després de la crisi dels míssils, Kennedy 

va anul·lar l'operació Mangosta �és a dir, va 

tallar el finançament als grups anticastristes, i 

els va prohibir les activitats armades�, i va 

iniciar negociacions secretes amb L'Havana. 

Afegeixi's a això, que aquests grups li atribuïen 

la culpa del fracàs de la invasió a Bahía de 

Cochinos. Quant a la hipòtesi que Kennedy 

pensava retirar les tropes del Vietnam, hi ha 

divisió d'opinions. Entre els historiadors que la 

defensen, Peter Scott i John Newman �assessor 

d'Oliver Stone durant el rodatge de JFK� es 

basen en documents, mentre que Fred Kaplan 

addueix les discrepàncies i la desil·lusió del 

president amb els seus assessors i ministres 

durant la crisi dels míssils: que el seu equip de 

govern col·laborés després amb Lyndon B. 

Johnson i organitzés l'escalada bèl·lica a 

Vietnam, no vol dir que Kennedy pensés el 

mateix. Altres historiadors sostenen que 

aquestes hipòtesis són meres conjectures sense 

cap fonament (Cf. Noam Chomky. Rethinking 

Camelot: JFK, the Vietnam War, and O.S. 

Political Culture). Així estan les coses. 

 

Els aspectes més acurats de Tretze dies queden 

desvirtuats pels defectes: idealització dels 

Kennedy, punt de vista parcial i mancat de 

context. A l'espectador li correspon omplir les 

llacunes, i informar-se pel seu compte. Li 

recomano els articles d'anàlisi del dossier que 

trobarà a la següent adreça: 

www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri.  

 

D'altra banda, per tal d'equilibrar la idealització 

dels Kennedy, convé llegir l'article de 

Christopher Hitchens, Brief Shining Moments 

(www.mtholyoke.edu/acad/intrel/vietnam/hitchens.htm) 
 

Josep Alemany. 
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