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El temps és arreu: als rellotges i als ordinadors,
però també al nostre propi cos i fins i tot quan la
Terra gira! Marca completament les nostres vides.
Però, és el mateix el temps mesurat per les
màquines que el temps que «sentim»?
Ens passa igual de ràpid el temps si estem
tristos que si estem contents?

LLIBRE POP-UP

Les respostes de ben segur que et sorprendran!

MESURAR
EL TEMPS
«Quina hora és?»
Per respondre a aquesta pregunta,
s’han necessitat molts segles
i molts invents...

Arguments de venda

EL RELLOTGE ATÒMIC

Fins i tot més precisos que
els de quars, els rellotges atòmics
utilitzen l’àtom de cesi per
mesurar el temps. La fiabilitat del
rellotge atòmic és impressionant:
només falla 1 segon cada
300 milions d’anys.
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EL RELLOTGE DE SOL

• El llibre del temps és una aventura única per entendre
i jugar amb el Temps i explorar-ne les múltiples facetes.
• Aquest llibre pop-up pren vida a través dels extraordinaris
mecanismes i nombroses solapes creats per l’Olivier
Charbonnel. Inclou, entre altres elements, un rellotge solar
de cartó que funciona amb la làmpada d’escriptori.
• Escrit i il·lustrat pel Guillaume Duprat, cosmògraf i autor
de llibres infantils, qui anteriorment ha publicat amb Zahorí
Books els títols Univers i Els monstres també ploren.
• Al llibre s’hi pot trobar una cronologia molt completa de la
història del món, la història dels rellotges i la dels calendaris.
• Per a + 7 anys.
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A l’antiguitat, es llegia l’hora
mirant els rellotges de sol.
Per entendre com funcionen,
obre aquest llibre
horitzontalment davant un
llum d’escriptori, imagina
que la bombeta és el Sol i que
el teu llibre és la superfície de
la Terra: l’ombra projectada
per la punta indica una hora,
i aquesta hora canvia si mous
el llum.

HORES DESIGUALS
En els rellotges de sol,
el temps entre l’alba i el
capvespre es divideix en
12 parts, les hores. Atès que
el Sol es pon abans a l’hivern
que a l’estiu, la durada
d’aquestes hores no és igual
al llarg de l’any. Les hores
d’un rellotge de sol són, així
doncs, més curtes a l’hivern
que a l’estiu.
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EL RELLOTGE DE QUARS

Gràcies a un mineral, el
quars, el mesurament del
temps guanya en precisió. Els
rellotges de quars només es
desfasen uns segons cada any.
A finals del segle xx, aquests
rellotges van envair
el món!
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LA CLEPSIDRA

Una clepsidra no marca les
hores, però permet mesurar
el temps en un període curt
de durada. El principi és
simple: una galleda, plena
d’aigua, es buida en una altra
galleda. Com que la primera
triga sempre el mateix temps
a buidar-se, això dóna una
unitat de temps.
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EL RELLOTGE DE SORRA

El rellotge de sorra funciona
com el rellotge d’aigua, però
amb sorra: la sorra sempre
triga el mateix temps a passar
d’un recipient a l’altre.
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EL RELLOTGE MECÀNIC

EL TEMPS DE
LES EMOCIONS
Quan estàs avorrit, el temps sembla que
duri una eternitat... I quan et diverteixes,
sembla que voli! I si les emocions
influeixen en la nostra percepció
del temps?
LES EMOCIONS
«DEFORMEN» EL TEMPS

A CADASCÚ, EL SEU TEMPS
El temps sentit és diferent del
temps comú (el que veiem als
rellotges i als telèfons). Cada
individu viu en el seu propi
«temps», un rellotge intern que
deforma el temps.
Si vols que el temps
passi ràpidament,
no pensis en això!

La felicitat, l’amor, la sorpresa,
el joc, però també la por o
l’estrès fan que el temps sembli
que s’accelera. Per contra, amb
l’avorriment, el penediment,
la tristesa o el sofriment,
el temps s’alenteix.

LA DURADA DE
LES EMOCIONS
Quant de temps sentim una emoció?
Els científics van fer aquesta pregunta
a un grup de persones i aquest
va ser el resultat:
- vergonya: 30 minuts;
- sorpresa, por: 1 hora;
- gelosia: 2 hores;
- estrès: 2 hores i mitja;
- alegria: 6 hores;
- còlera: 24 hores;
- tristesa: 48 hores...
Comparada amb la vergonya
o la sorpresa, la tristesa sembla
terriblement llarga!

Quan estàs trist,
el temps pot fer-se
molt llarg.

LES EMOCIONS I EL CERVELL
Les emocions actuen sobre el teu cos:
el cor et batega més o menys de pressa,
comences a suar, a respirar més fort, el teu
rostre expressa el que sents... I, sobretot,
les emocions actuen sobre diferents parts
del cervell, i és aquí on alteren el teu
rellotge intern i et proporcionen la il·lusió
que el temps passa més de pressa
o més lent.

EL TEMPS DELS SOMNIS
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Mentre dorms, el teu cos descansa. Però el teu cervell pot
continuar molt actiu, i la màquina dels somnis es posa en
marxa. Siguin meravellosos siguin aterridors, els somnis
distorsionen la realitat i deformen el temps.Alguns somnis
són breus i sembla que no tinguin fi; altres poden durar
més de 20 minuts i, així i tot, semblen curts.
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QUAN SOMIES?
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Quan dormim, els somnis sorgeixen en diverses
fases: durant el «somni lent» i, especialment,
durant el «somni paradoxal» o fase REM
(de moviments oculars ràpids). Al principi
de la nit, els somnis són curts, però després
es fan més i més llargs, de manera que el teu
cervell crea més imatges mentals.

SOMIANT EL PASSAT I EL FUTUR
La majoria dels somnis s’inspiren en la realitat
del passat recent, d’un moment o d’unes hores
abans de quedar-se adormit. Sovint, els somnis
barregen records i sensacions. Algunes persones
tenen somnis que semblen anunciar el que
succeirà: són somnis premonitoris.
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QUANT TEMPS SOMIARÀS
A LA TEVA VIDA?
Si una vida sencera dura, per
exemple, 82 anys, dormirem
aproximadament 28 anys i
somiarem durant 7 anys!
Els nens somien més que
els adults perquè dormen més
i el seu cervell funciona millor.

