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 EL MUNDO DE SOFÍA. CUESTIONES: 3ª PARTE 

CONTRAPUNT...

 "...opera en dues dimensions: horitzontalment o melòdicament, i  
verticalment  o  harmònicament.  Són  dues  o  més  melodies  que  
sonen al mateix temps...Les melodies es combinen de tal manera  
que es desenvolupen al màxim possible independentment l'una de  
l'altra. Però hi ha d'haver una harmonia comuna. Això rep el nom 
de contrapunt que, en veritat, vol dir "nota contra nota".
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PREGUNTAS TIPO A

Alberto explica a Sofia en què consisteix la Il·lustració. 
La Il·lustració va ser un moviment intel·lectual que va sorgir a Europa en el segle XVIII. Tres 
països poden considerar-se els principals protagonistes. ANGLATERRA, on s’inicia el moviment a 
principis del segle. FRANÇA, que desenrotlla les idees de la Il·lustració a mitjan segle. I, 
finalment, ALEMANYA on sorgix a finals de segle.

Algunes de les principals característiques del moviment il·lustrat van ser:

1. Rebel·lió contra les autoritats
2. Racionalisme
3. La idea de “il·lustrar”: El projecte de l’Enciclopèdia (1751-1772)
4. Optimisme cultural
5. Tornada a la Naturalesa
6. Religió natural i ateisme
7. Declaració dels Drets Humans, aprovada per l’Assemblea Nacional Francesa en 

1789.

• Busca informació sobre el punt  sèptim
• Esbrina qui va ser Olympe de Gouges i quina relació va tindre amb la Declaració de Drets 

Humans de 1879.
• Informa’t de quines idees va exposar el filòsof alemany Immanuel Kant en el seu escrit 

“La pau perpètua”.
• Quan es va formar i en què va consistir la “Societat de Nacions”?
• Esbrina el mateix respecte a les “Nacions Unides”
• El pare de Hilde es hereter ideològic de molts aspectes  del moviment il.lustrat. Explica en 

quin sentit. 
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PREGUNTES “ARANYA” 

Amb el començament del capítol “Bjerkely”el autor del llibre ens atesta un “colp” sobtat amb el que 
ens obliga a canviar tota la nostra interpretació del llibre que estàvem llegint fins a eixe moment.

• Si imaginem que El món de Sofia és una obra contrapuntista (en la portada d’este treball 
pots trobar la pròpia definició de “contrapunt” que apareix en la novel·la), en la que sonen a 
l’uníson diferents melodies... Quantes melodies pots identificar en ella? (Suposa, per 
exemple, que Alberto, Sofía i el seu món representen una de les melodies).

• En l’obra apareixen símbols que fan referència a “possibles” passos entre distintes realitats 
(o melodies, segons el símil anterior): espills que reflectixen una realitat diferent de la que 
tenen davant, quadros davant els quals Sofia pensa coses com la següent: "És va imaginar  
que era a dins d'un quadre penjat a la paret de la petita cabana del bosc. Era possible  
mirar des del quadre el que passava fora?" .  Al final del llibre, quan Sofia arriba al jardí de 
Hilde, Hilde està pensant: "Pot ser passaven coses entre línies? Això s'havia insinuat moltes  
vegades. Hilde va arribar a la conclusió que hauria de tornar a llegir la història una i altra  
vegada." Podría ser que en un llibre, com els espills o els quadres dels quals hem parlat, 
passaren coses no previstes pel seu autor? Podrien uns personatges “escapar” de la 
voluntat del seu autor, tindre voluntat pròpia?

• Quin és la idea  d’Alberto per a escapar a la influència del pare de Hilde sobre les seues 
vides?

• Sofía està llegint un llibre i resulta que acaba sent el personatge d’un llibre que està sent 
llegit per una altra persona. Hilde està llegint un llibre sobre Sofía i també resulta ser un 
personatge d’un llibre que està sent llegit per una altra persona... Eixa persona eres tu... 
Creus que podria estar succeint el mateix amb tu...? Què suposaria això? Com et 
sentiries? Què faries?

• Podríem dir que el supòsit bàsic que recorre la novel.la quedaria expressat en una afirmació 
d'Alberto a Sofia, quan tots dos han "escapat" a la influència de qui creuen el seu autor: el 
pare de Hilde: "És un malentès habitual pensar que l'esperit és més lleuger que el vapor. No  
és així. L'esperit és més sòlid que el gel (...) Ni els tancs ni els bombarders poden destruir  
una cosa feta d'esperit." Comenta el que penses d'aquesta afirmació de Alberto.
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