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El temps que ens fa gaudir i ens persegueix torna a canviar de referència aquest cap de setmana. Bé, canvia
l’hora, el temps seguirà sent el mateix, tan relatiu com sempre [2]. Però més enllà de la seva relativitat o no, què és
el temps? [3]
Sigui com sigui la nostra percepció del temps, el cert és que la seva mesura és un dels concensos més presents i
a l’hora ignorats, que molt poques vegades arriba a ser motiu de debat, com ho és ara mateix. Recentment hem
sabut que la Unió Europea ajorna fins el 2021 la fi del canvi d'hora, mentre que l'Estat espanyol aprofita la
decisió europea per deixar el seu estudi en 'stand by' [4]. Així doncs de moment seguirem canviant l’hora, com
si fos a les nostres mans dominar el temps [5], la nit i el dia.

Però el temps, tant fa com el mesurem o com el movem, que no s'atura i 24 hores fan un dia, que es pot viure així:

[ Life in a day és un film participatiu de YouTube que capta com es viu un dia a diversos punts del planeta. ]

Però també així:

[ Un dia en 5 segons per 5 seconds films [6] ]
Que passeu molt bon cap de setmana i sobretot, alerta amb els rellotges!
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