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Opinió

Per què celebrem Sant 
Valentí?

Des fa molts anys, els enamorats es fan regals, el 
dia de Sant Valentí.

Però,   per  què  el  14  de  febrer  és  tan 
important?

Per  què  la  gent   va  començar  a  celebrar 
aquest dia?

Doncs... 

La veu popular ha fet d'aquest sant, el patró dels 
enamorats,  possiblement  perquè  durant  aquestes 
dates en els països nòrdics els ocells s'aparellen o 
perquè, segons una tradició, en el temps en què va 
viure  Sant  Valentí,  tempsen  el  qual  la  religió 
cristiana era perseguida, ell, d'amagat, casava a les 
parelles sota el ritual de l'església.

Però... qui va ser Sant Valentí?  

La veritat és que no se'n sap massa cosa d'aquest 
sant. Sabem que era un sacerdot que va néixer a 
Roma a mitjans del segle III  i  que va gaudir d'un 
gran  prestigi  en  aquella  ciutat  fins  al  punt  que 
l'emperador Claudi II el va convidar al seu palau per 
mantenir una conversa i conèixer d'aquesta manera 
el perquè de la seva fama. 

Segons  la  tradició,  Valentí  va  aprofitar  aquella 
ocasió per fer "propaganda" de la religió cristiana i 
convèncer l'emperador perquè seguís els passos de 
Jesús. Encara que al principi Claudi II es va sentir 
atret per aquella religió que els mateixos romans 
perseguien,  els  soldats  i  el  propi  Governador  de 
Roma,  Calpurni,  el  van  obligar  a  desistir  i  van 
organitzar una campanya en contra d'aquest sant. 
Quan va ser portat davant seu, aquest es va mofar 
de la religió cristiana i va posar a prova a Valentí.  

Sota un to de burla, li va preguntar si seria capaç 
de tornar la vista a una filla seva que era cega de 
naixement.   Valentí  va  acceptar  i  en  nom  del 
Senyor va obrar el prodigi. Asterius i tota la seva 
família  es  van  convertir  al  cristianisme,  però 
Valentí no es va salvar del martiri, ja que tement 
una  revolta  de  l'exèrcit  romà  i  dels  pagans, 
l'emperador ho va manar executar. Era l'any 270. 
Les  restes  mortals  de  Sant  Valentí  es  conserven 
actualment a la Basílica del seu mateix nom que 
està situada a la ciutat italiana de Terni.  

Cada 14 de febrer se celebra en aquest temple, un 
acte de compromís per part de diferents parelles 
que volen unir-se en matrimoni l'any següent. 

Però de debò es celebra per això? 

Hi ha diferents opinions, hi ha gent, que opina que 
es fa per tradició, però hi ha d'altres que opinen 
que es fa per una simple estratègia comercial, ja 
que el comerç treu un gran benefici el dia de sant 
Valentí. Molts comerços s'aprofiten d'aquests dies, 
posant  coses  normals,  però  a  preus  d'escàndol, 
només perquè tenen forma de cor, o alguna cosa 
similar.

Regal típic d'aquest dia

Nosaltres  creiem  que  encara  que  el  comerç  se 
n'aprofita, és una tradició molt maca, i  crec que 
s'hauria  de  seguir  fent,  però que en comptes  de 
comprar  les  coses  que  omplen  els  aparadors 
hauríem de fer regals de tot cor, potser, fins i tot, 
coses  fetes  manualment  pensant  en  la  persona 
estimada.

Què hi haurà dintre?


