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Hive. Kosovo, 2021. Cor, 84 min. Drama | Dirección e guión: Blerta Basholli | Fotografía: Alex Bloom | Música: Julien
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PREMIOS
a

Festival de Sundance 2021
Premio do Xurado, Premio do Públi-
co e Mellor Dirección (World Cinema)
Seminci de Valladolid 2021
Mellor Actriz

SINOPSE
a

Nunha vila moi unida de Kosovo, as
familias loitan para chegar a final de
mes,  ansiosas  por  recibir  noticias
dos maridos, pais e fillos que foron á
guerra.  Cando as abellas de Fahrije
deixan de producir mel, decide sacar
o carné de conducir e aventúrase á
cidade para vender ajvar caseiro nu-
nha  tenda  de  comestibles  local.  A
súa  inxenuidade  e  ambición  pon  a
proba aos habitantes dunha vila con-
servadora  por  natureza  na  que  se-
guen vixentes as nocións patriarcais
e tradicionais da sociedade. Para po-
der sobrevivir ten que superar os in-
sultos e os ataques físicos que tratan
de impedir por todos os medios que
a muller poida valerse por si mesma.

NOTAS DA DIRECTORA

“Unha viúva só debe facer as tarefas
do fogar, respectar aos seus sogros
e quedar en casa”.

Estas foron as palabras que Fahrije
Hoti escoitou todos os días por obter
un  carné  de conducir  e  comezar  a
manter os seus fillos, despois de per-
der  o  seu  esposo  durante  a  última
guerra en Kosovo.

Estaba sentada no meu apartamento
en Brooklyn, tratando de terminar de
escribir o meu proxecto universitario,
mentres  escoitaba  un  programa  de
televisión de Kosovo. Unha muller fa-
laba de obter o seu carné de condu-
cir  e  toda  a  vila  murmuraba  sobre
como  humillara  á  súa  familia.  Ao
principio pensei que era unha broma.
Foi divertido pero moi triste, duro e
motivador. Fahrije Hoti, viúva e nai de

dous fillos, tivo que facer algo para
sobrevivir, e fíxoo. Obtivo un carné
de conducir e conseguiu un traballo.
Todos falaban diso e volvíanse to-
los, pero ela fíxoo. Un día abriu un
pequeno negocio  onde empregaba
a  outras  viúvas  e  agora  produce
verduras en escabeche que se ven-
den en todo Kosovo.
a

Ademais de ser muller e nai, estaba
intrigada pola súa vontade e poder,
non só para sobrevivir,  senón para
lograr algo grandioso e nunca mirar
atrás.  A súa positividade e enerxía
son fascinantes. Iso é algo que que-
ro levar á pantalla, un personaxe fe-
minino forte e cheo de cores, unha
protagonista que necesita ser vista
por Kosovo e un público máis am-
plo. A súa decisión de continuar coa
súa vida sen importar o que fose foi
confusa, dolorosa, ás veces mesmo
divertida, pero profundamente inspi-
radora.

  ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como  foi  o  proceso  de  adaptar
unha historia real?
Falei  moito  con  Fahrije  Hoti,  ten-
tando comprender como sería estar
no  seu  lugar.  Tiven  que  profundar
nos  meus  propios  sentimentos  e
nas experiencias que podían ache-
garme a ela. Ao mesmo tempo, tra-
tei de porme na pel do público in-
ternacional, que necesita entender e
sentir  sen  necesidade  de  explicar-
lles demasiado.
a

Yllka  Gashi  fai  un traballo  exce-
lente como Fahrije. Como a esco-
lleu? Púxoa en contacto con ela
para preparar o papel?
Traballei con Yllka Gashi nunha cur-
ta titulada  Lena and Me,  que rodei
durante o meu segundo ano na Uni-
versidade  de  Nova  York,  e  encan-
toume a experiencia. É unha actriz
moi  coñecida en  Kosovo,  pero  ta-
mén unha moi boa persoa coa que

é fácil traballar. Ese mesmo ano, es-
coitei por primeira vez a historia de
Fahrije  na  televisión,  e  inmediata-
mente conteillo  a Yllka,  así  que fo-
mos xuntas coñecela en persoa.
Simplemente tiña que ser ela. Estivo
involucrada no proxecto desde o co-
mezo e viviu o personaxe do mesmo
xeito que eu. Regresamos con Fah-
rije  unha vez  máis  para  observar  a
todas  as  mulleres  e  facernos  unha
idea de como era esta comunidade.
a

Como cineasta,  como  se  sitúa  á
hora  de  abordar  o  machismo  da
vida rural en Kosovo?
Para min foi sorprendente. A hospi-
talidade é o noso maior orgullo. Os
que coñecen Kosovo antes da gue-
rra saben que a solidariedade é un
gran valor neste lugar.  A xente que
buscaba unha vida mellor  en  Occi-
dente  sempre  enviaban  diñeiro,  así
sobrevivimos  á  ocupación,  xa  que
moitos  foron  despedidos  dos  seus
traballos. Unha muller con dous ne-
nos  pequenos  debe  recibir  todo  o
apoio da súa comunidade.  Así  que
sorprendeume e decepcionoume. Eu
nacín e crecín en Pristina,  onde as
cousas non son así. En Krushë e Ma-
dhe están a cambiar, especialmente
grazas a Fahrije. Pero sigo pensando
que queda moito por facer para me-
llorar  a  situación  das  mulleres  en
Kosovo, en Hollywood e en todo o
mundo. 
a

Esta é a primeira coprodución en-
tre Suíza e Kosovo. Como atopou
aos produtores?
O noso  produtor  Yll  Uka  traballara
anteriormente  con  Britta  Rindelaub,
de Alva Filme. Polo xeral, os albane-
ses que viven en Suíza obteñen fon-
dos en Kosovo e filman alí  as súas
películas.  Pero  estes  fondos  nunca
van no outro sentido. A primeira vez
que o tentamos, rexeitáronnos, pero
tentámolo  de  novo,  e  afortunada-
mente conseguímolo.


