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SINOPSE
a

Alemaña, 1934. Adolf Hitler acaba de
chegar  ao  poder  un  ano  antes.  En
Núremberg, o partido nacionalsocia-
lista celebra un triunfalista e patrióti-
co  congreso  no  que  se  exaltan  os
valores do pobo alemán e a raza aria.

NOTAS DA PELÍCULA

O triunfo da vontade mostra o con-
greso  do  Partido  Nacionalsocialista
en  1934,  ao  que  acudiron  máis  de
700.000 militantes. Unha das pelícu-
las propagandísticas máis coñecidas
da historia do cinema, foi encomen-
dada polo propio Hitler, e o seu no-
me figura nos créditos iniciais. O te-
ma principal é o regreso de Alemaña
á categoría de potencia mundial, con
Hitler como un mesías que devolverá
a gloria á nación. 
a

Riefenstahl, unha popular actriz ale-
má, dirixira a súa ópera prima  A luz
azul en 1932. Pola mesma época es-
coitou por primeira vez un discurso
de Hitler nun mitin nazi e quedou im-
presionada.  Máis  tarde  comezou  a
manter  correspondencia  con  el,  si-
tuación  que  duraría  anos.  Hitler,  á
súa  vez,  quedou  igualmente  impre-
sionado con  A luz  azul,  e  en  1933
pediulle a Riefenstahl que dirixise un
filme sobre o mitin nazi anual en Nú-
remberg. Os nazis tomaran o poder
recentemente nun período de inesta-
bilidade política  (Hitler  era  o  cuarto
chanceler en menos de catro anos) e
eran  descoñecidos  por  moitos  ale-
máns eo resto do mundo.
a

Riefenstahl mostrouse reticente por-
que quería seguir facendo filmes de
ficción.  Hitler  insistiu,  e  Riefenstahl
accedeu e fixo  A victoria da fe. Con
todo, o filme tivo numerosos proble-
mas  técnicos,  incluíndo  a  falta  de
preparación  (Riefenstahl  só tivo uns

días para os preparativos), a apren-
sión de Hitler a ser filmado e a opo-
sición  de  oficiais  do  partido  como
Joseph Goebbels. Aínda que non lle
foi tan mal no despacho de billetes,
máis  tarde  este  filme  volveuse  un
motivo  de  escarnio  para  os  nazis
despois de que o líder da SA, Ernst
Röhm, que tivo un papel prominen-
te, fose executado na noite dos coi-
telos longos.
a

En 1934, Riefenstahl non tiña dese-
xos de repetir o fracaso d'A victoria
da fe e recomendou a un colega, o
director  Walter  Ruttmann.  O  pro-
xecto deste, que abarcaría o ascen-
so  do  Partido  Nazi  desde  1923  a
1934, non atraeu a Hitler,  que vol-
vería insistirlle a Riefenstahl. Ela ce-
deu finalmente despois de que Hit-
ler lle garantise o seu apoio persoal
e  que  impediría  ao  Ministerio  de
Propaganda involucrarse no filme.
a

A película  inclúe  imaxes  de  mem-
bros uniformados desfilando ao son
de coñecidas marchas, ademais de
discursos  de  varios  líderes  nazis.
Riefenstahl axudou a escenificar as
escenas,  dirixindo  e  ensaiando  al-
gunhas delas 50 veces. As técnicas
utilizadas  por  Riefenstahl  incluíron
cámaras en  movemento,  o uso de
teleobxectivos  para  crear  unha
perspectiva  distorsionada,  fotogra-
fía  aérea  e  un  revolucionario  enfo-
que no uso da música e a cinemato-
grafía. 
a

A película segue un guión similar a
A victoria da fe, que é evidente can-
do  se  comparan  ambos os  filmes.
Ademais,  Herbert  Windt  reutilizou
gran parte da súa banda sonora pa-
ra esa película en O triunfo da von-
tade. Riefenstahl dispuxo dun orza-
mento de 280.000 marcos (aproxi-
madamente 1,54 millóns de dólares
de 2015). 

Albert Speer, o arquitecto persoal de
Hitler,  deseñou o  escenario  en  Nú-
remberg e realizou a maior parte da
coordinación do evento. Escaváron-
se pozos ante a plataforma dos alto-
falantes para que Riefenstahl puide-
se obter os ángulos da cámara que
desexaba e colocáronse pistas para
que os seus camarógrafos puidesen
filmar  travellings.  Cando  as  tomas
non estaban á altura, os principais lí-
deres do partido recrearon os seus
discursos nun estudio para ela. Rie-
fenstahl empregou un equipo de 172
persoas, extravagante para os están-
dares da época, con 36 camarógra-
fos e axudantes que operaban en 16
equipos con 30 cámaras. Moitos dos
camarógrafos vestían uniformes das
SA para mesturarse entre as multitu-
des. Riefenstahl tivo o reto de con-
densar 61 horas de película en dúas
horas.  Traballou  para  completar  a
montaxe  o  máis  rápido  que  puido,
chegando a durmir  na  sala  de edi-
ción.

O triunfo da vontade  criticouse por
usar unha cinematografía espectacu-
lar para promover un sistema profun-
damente  inmoral.  Para  defenderse,
Riefenstahl afirmou que era inxenua
sobre  os  nazis  cando o  fixo e  non
coñecía  as  políticas  xenocidas  de
Hitler, que o filme non contén ningún
discurso antisemita, e que se centra
nas  imaxes  sobre  as  ideas  e,  polo
tanto, debería considerarse como un
Gesamtkunstwerk (obra  de arte  ho-
lística).  Pola  contra,  Susan  Sontag
sinala a participación de Riefenstahl
na planificación e deseño das  ceri-
monias de Núremberg como eviden-
cia  de  que  traballaba como propa-
gandista en troques de como artista
en calquera sentido da palabra. Ade-
mais, esta non sería a última película
política  de  Riefenstahl  para  o  III
Reich (Día da liberdade e Olympia).
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