
Celebrem el dia de l’estima, el de l’amor, 
el del reconeixement mutu de les parelles, 
o no, que es lliuren un a altre sense re-
cança ni mancança. Sí, sabem que tot açò 
pot quedar una mica pastelós, però tant 
es fa! Vivim en uns moments tan amargs 

que una mica de dolçor pensem que no va 
gens malament. Així, de passada ja, esbri-
nem què és allò que commemorem en una 
data tan singular com la del 14 de febrer. 
Una data que cada anys ens recorda el fet 
d’estimar noblement, apassionadament. 
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El Dia de Sant Valentí és una celebració 
tradicional en alguns països anglosaxons, 
exportada a altres cultures, en la qual els 
nuvis, enamorats o esposos s’expressen el 
seu amor o afecte mútuament que se cele-
bra el 14 de febrer. En molts països és con-
siderat el Dia dels Enamorats, celebrat en 
aquesta data perquè es creia que era el dia 

L'origen d'una tradició 
esdevinguda
en què les aus triaven parella. A Colòmbia, 
per posar un exemple, per motius comer-
cials, aquesta festa se celebra el tercer cap 
de setmana de setembre i es coneix com a 
Dia de l’Amor i l’Amistat. En l’actualitat, 
se celebra mitjançant l’intercanvi de no-
tes d’amor conegudes com a “valentines”, 
amb símbols com la forma simbòlica del 
cor i Cupido.
Des del segle XIX es va introduir l’inter-
canvi de postals produïdes massivament. 
A aquesta pràctica s’hi va afegir la de 
donar altres tipus de regals com ara ro-
ses i xocolates, normalment regalats pels 

homes a les dones. Als Estats 
Units, aquesta celebració també 
es va començar a associar amb 
una salutació d’amor platònic 
de “Happy Valentine’s”, enviat 
pels homes a les seves amigues 
-rarament als seus amics-. Tí-
picament el Dia de Sant Valen-
tí ha estat una festa occidental 
però últimament s’ha estès a al-
tres països, com el Japó, la Xina 
i Taiwan. 
Per posar altres exemples, 
aquesta tradició ha anat impo-
sant-se, per voluntat capitalista 
a les altres celebracions més au-
tòctones. Al País Valencià, el dia 
de l’estima es celebra el 9 d’octu-
bre amb Sant donís, i a Catalun-
ya es commemora el 23 d’abril, 
Sant Jordi.

Qui va ser Sant Valentí?
La diada fa referència a Sant 

Valentí, nom de diversos sants, dos dels 
quals fan la seva festivitat litúrgica el 14 de 
febrer: el bisbe sant Valentí de Terni i el 
màrtir Valentí de Roma. De fet, se’n sap 
ben poc d’aquests sants i s’ha dubtat que 
siguin més d’un, que la tradició ha dupli-
cat, o que, fins i tot, tinguin caràcter lle-
gendari. El 1969, per no haver-hi proves 
fefaents de l’existència del bisbe de Terni, 
va ésser suprimit del calendari catòlic dels 
sants, mentre que s’hi mantenia el màrtir 
romà,però continua essent al Martirologi 
romà com a objecte de veneració.
La festa litúrgica de Sant Valentí fou de-
clarada per primer cop vora l’any 498 
pel papa Gelasi I. Afirmar que la creació 
d’aquesta festivitat pot haver estat un in-
tent d’eliminar la celebració de les luper-
càlies, festivitats paganes celebrades el 15 
de febrer, com diuen alguns, no té gaire 
sentit, ja que en tenir cada dia de l’any ca-
tòlic un o més sants, és evident que sempre 
correspondrà a alguna de les innumera-
bles festes del calendari romà antic. No hi 
ha, per tant, vinculació entre el patronatge 
dels enamorats i les festes romanes.
De fet, aquesta vinculació és tardana i no 
comença a esmentar-se fins al final de 
l’edat mitjana a França i Anglaterra quan 
apareix la llegenda que Sant Valentí ha-
via casat parelles en secret després que el 
matrimoni fos prohibit per l’emperador 
Claudi II. En tot cas, el patronatge sobre 
els enamorats no s’estableix fins al segle 
XVIII a Anglaterra. Una altra llegenda diu 
que és patró dels enamorats perquè la seva 
festa coincideix amb el moment de l’any 
en què els ocells comencen a aparellar-se.
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El 14 de febrer se celebra una data molt 
especial, almenys per als que estan ena-
morats. Sant Valentí és una ocasió mag-
nífica per recordar-li a aquesta persona 
especial quant ens importa. Qualsevol 
detall és vàlid, des d'aquesta flor que li 
encanta, fins el regal més senzill o un so-
par especial.
Com ja sabeu, a Cullera comptem amb 
innombrables comerços que destaquen 
per la seva matèria primera. Parlem del 
comerç local, el que porta tota la vida 
amb nosaltres i el que innova basant-se 
en productes de quilòmetre zero. Aquest 
Sant Valentí no ho dubtes, consumeix en 
el comerç local.
Des de l’Expressió vos encoratgem a que 
visiteu els negocis locals. Tindreu milers 
d’idees per a oferir a aquella persona es-
timada (estimu sexualment, sensualment 
o platònicament, com vulgueu).
El comerç local ens necessita. Comptem 
amb nosaltres. Centres d’estètica, llibreri-
es, botigues de roba, fisioteràpia, boti-
gues de teles, i tot tipus de petits negocis 
del poble. Ens conviden a que comprem 
en els petits comerços, ja que en ells tro-
ben bons productes, un tracte personalit-
zat i més familiar, a més amb això ajudem 
a l’economia del poble i a que els carrers 
tinguen més vida. 
Són moltes més les qüestions que ens 
porten a consumir en clau local. Si férem 
un anàlisi aquest destacaria que, mal-
grat que les excuses ja la coneixem (“tot 
és més car a les botigues petites”, “és que 
en els centres comercials ho tenim tot”), 
aquestes afirmacions no apunten a la cer-
tesa. Paga la pena estalviar-se uns pocs 
euros sacrificant un producte millor i 
una atenció personalitzada? Per si encara 
no t’has adonat de tots els avantatges que 
pots obtenir, te’ls expliquem a continua-
ció, després tu decideixes.
1. Es genera ocupació. Atenent a les da-
des, les empreses que més treballadors 
contracten són els petits negocis de barri.

2. Atenció personalitzada. La gran forta-
lesa del petit comerç és la seva calidesa i 
proximitat en el tracte amb el client.
3. La proximitat física. Segur que el teu 
barri compta amb comerços de tot tipus 
als quals pots acudir a peu, en molt poc 
temps.
4. El comerç local crea comunitat. Un altre 
factor molt agradable és la vida de carrer, 
i a ella col·labora el fet que els comerços 
locals estiguin vius.
5. Repercuteix directament sobre tu. Con-
sumir en els comerços de barri és una bona 
fórmula per contribuir a la recuperació local. 
6. Articles exclusius. Els petits comerços 
solen comptar amb determinats productes 
més especialitzats que les grans superfícies. 
7. Racionalització de les compres. No t’ha 

passat el acudir a una gran superfície i tor-
nar a casa amb productes que no necessi-
taves? 
8. Premia al petit empresari. Darrere 
d’aquests comerços de proximitat sol haver 
molt d’esforç amagat. 
9. Estalvia diners. Potser els negocis lo-
cals no tinguin els preus més baixos, però 
aquest preu està justificat per la qualitat del 
producte. 
10. Consumeix producte local. En moltes 
ocasions els comerciants locals nodreixen 
les seves assortits de producte de la zona.
Com a consumidors som responsables del 
que comprem i on anem.
Emprem el comerç local.
En clau veïnal.
De prop.
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una tradició molt 
dolca: unir estima amb 
xocolate

,

Des de fa temps, més del que recordem 
que s’ha unit la festa de Sant Valentí amb 
el fet de regalar pastissos i altres productes 
dolços. Els forners en aquestes dates tenen 
feines extres. Pastissos i altres productes 
amb formes de cor, d’àngel... es donen cita 
en els aparadors dels forns de la nostra ciu-
tat. Una tradició molt dolça que té l’arrel 
en la producció i comerç de xocolate.

Què passava amb el xocolate?
Ja sabem que el cacau només va arribar a 
nosaltres a partir de la descoberta d'Amè-
rica, i que en un principi només es consu-
mia com a beguda. Per això és lògic pensar 
que la idea d'unir Sant Valentí amb el xo-
colate hauria d'esperar uns quants segles.
Va ser ja al segle XIX quan es va popula-
ritzar entre la població general el costum 
d'intercanviar i enviar missives amoroses 
el 14 de febrer. El mateix context histò-
ric va contribuir a això amb factors com 
la Revolució Industrial, els avenços en la 
impremta i el sistema de correus, el tímid 

sorgir de la cultura de 
l'oci, el naixement de 
la publicitat, etc.
Es va convertir en una 
tradició fonamental-
ment anglosaxona, 
amb fort arrelament 
a Gran Bretanya i 
també, per extensió, 
als Estats Units. Eren 
molt populars les tar-
getes decorades amb 
imatges romàntiques i 
una bona abundància de llaços, flors, cors 
i fletxes. I també podien acompanyar-se 
d'altres regals.
Per llavors el xocolate ja s'havia guanyat 
una bona reputació com a producte de 
dolç desig, i la seva producció com avui el 
coneixem estava en ple desenvolupament. 
A les primitives tauletes solidificades li van 
succeir diferents fites que, a poc a poc, van 
anar donant forma a la temptadora i lucra-
tiva indústria de el xocolate elaborat.

El poder seductor de el xocolate
La planta de l'cacau tenia una gran im-
portància en la vida dels asteques. Usaven 
les llavors com a moneda i consumien la 
beguda -res dolç- com a aliment nutritiu i 
estimulant, a més de lligar-ho a rituals re-
ligiosos. Es considerava un regal de Quet-
zalcóatl, aliment dels déus i associat a les 
classes més altes; a més es diu que Monc-
tezuma el prenia per estimular la seva viri-
litat i tenir èxit amb el sexe femení.
Colom no va arribar a provar el cacau però 
sí que ho faria Hernán Cortés en 1519, que 
va comptar en les seves cartes a el monarca 
Carles I com els asteques els havien ofert 
cacahuatl, una beguda de cacau que do-
nava vigor i força. Més tard, José d'Acosta 
comptava a 'Història natural i moral de la 
Índies' (1590) com el xocolatl s'havia con-
vertit en un dels productes favorits dels es-
panyols en les Índies. A l’afegir-sucre i es-

pècies, el xocolate desfeta 
trigaria poc a conquerir 
Europa.
Era una beguda que en-
ganxava, tant que fins i 
tot va arribar a preocu-
par l’Església si abusar 
d’ella seria pecat o sense 
prendre xocolata tren-
cava el dejuni d’absti-
nència. En qualsevol cas, 
es va estendre per tot el 
continent europeu ar-
rossegant amb si la fama 
dels seus poders vigorit-
zants i afrodisíacs, fins i 
tot es feia servir el cacau 
com a tractament contra 
la impotència i la inferti-
litat.
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Al segle XIX la producció de el xocolate 
s’havia abaratit notablement. Ja era acces-
sible a les classes mitjanes i de la incipient 
població obrera, igual que les targetes de 
Sant Valentí que estaven vivint el seu mo-
ment cim. La industrialització va donar 
peu a que tots dos productes es produïssin 
en massa i així el destí els uniria per sem-
pre; amb una petita ajuda.

La companyia que va aprofitar el gust 
victorià per el xocolate
Giacomo Casanova i el Marquès de Sade 
ja havien celebrat el poder de el xocolate 
en matèria amorosa, però seria la societat 
victoriana la qual el va convertir en arma 
de seducció. Publicacions de l’època que 
il·lustraven sobre normes d’etiqueta avisa-
ven que regalar xocolates a una dona equi-
valia a tota una declaració d’amor. I per 
descomptat, d’això s’aprofitaria la nova 
indústria xocolatera.
Richard Carbury, un dels hereus de l’avui 
multinacional Cadbury, va llançar en 1861 
les seves primeres Fancy Boxes, caixes de 
bombons i xocolates farcits de massapà 
i cremes amb una cridanera decoració 
una mica sobrecarregada, molt de gust de 
l’època. I vist l’èxit, en 1868 va crear una 
caixa especial per Sant Valentí amb forma 
de cor. Tenia a més doble utilitat, ja que 
el bonic embalatge serviria perquè els ena-
morats guardessin dins les cartes i targetes 
dels seus pretendents.

Els rivals directes de Cardbury no triga-
rien a copiar la idea i l’estratègia de màr-
queting es va estendre ràpidament per tot 
el país, triomfant aviat als Estats Units i, a 
poc a poc, a tot Europa. Les campanyes de 
publicitat, la cultura popular i, més tard, el 
cinema i la televisió, van ajudar a consoli-
dar el xocolate com el regal més tradicio-
nal de Sant Valentí.
El suposat poder afrodisíac de el 
xocolate no està demostrat, però 
sí que és cert que conté substànci-
es que estimulen sensacions pla-
ents i el bon humor. El que no es 
pot negar és que és tota una temp-
tació a la qual és difícil resistir-se 
i té un gran poder psicològic per 
seduir i modificar el nostre estat 
d’ànim.
Un bon xocolata o uns bombons 
em semblen un regal fantàstic 
per a qualsevol ocasió, però no 
cal que vingui vestit de cor o dins 
d’una caixa amb llaços vermells. 
Si voleu tenir un detall amb un 
veritable amant de el xocolate, 
aposteu per alguna varietat real-

ment especial i de qualitat. El toc romàntic 
ja pot posar-lo cadascú a la seva manera.
I quina millor manera per posar el toc 
personalitzat que amb la complicitat 
dels dorners del nostre poble, que ens 
aportaran eixe punt d’il·lusió per una 
celebració completa i dolça. 
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per què es tradició 
regalar roses roges 
per sant valentí?

Anem un pas més enllà per entendre per 
què el 14 de febrer és una data que porta 
molt temps al nostre calendari i que sem-
pre s'ha identificat amb un dia d'emocions 
acompanyades d'una flor.

Les flors, un símbol de l'amor i l'amistat
Per entendre el dia de Sant Valentí, cal re-
muntar-se a uns orígens que daten ni més 
ni menys que de l'Imperi Romà. D'aque-
lla, segons explica la llegenda, un sacerdot 
(després anomenat Sant Valentí) va deci-
dir desatendre la normativa de l'Empera-
dor i oficiar, a l'ombra, matrimonis.
Van ser els petits ramells de les núvies que 
van alertar les autoritats que estava contra-
venint la llei i va ser capturat. Durant els 
seus dies de presidi, un dels guàrdies va 
reptar a guarir la ceguesa de la seva filla. 
Cosa que, segons explica la llegenda, va 
succeir i no va frenar el desig de l'Empera-
dor de ajusticiar.
La filla del guàrdia, agraïda pel miracle de 
l’sacerdot, va plantar un ametller al costat 
de la seva tomba que cada any donava flors 
de color rosa, simbolitzant l’amor i l’amis-
tat. A més, es diu que el sacerdot s’havia 
enamorat d’ella i que abans de ser execu-
tat havia deixat una carta d’amor escrita, 
la primera carta de Sant Valentí de tota 
la història. Per això, també és costum en 
l’actualitat enviar cartes entre els enamo-
rats expressant el que se sent, ara ja més be, 
correus electrònics.

Roses roges, les protagonistes
I bé: si l'origen de la data és aquest ¿per 
què es regalen, sobretot, roses verme-
lles? La raó es deu, fonamentalment, 
al significat implícit de la flor en si. I 
és que, a l'igual que la flor de l'Amet-
ller, la rosa implica amor i amistat. Dos 
significats que varien substancialment 
segons el color que triem de la flor (tal 
com vam veure en aquest altre post) 
segons el llenguatge de les flors. Un 
idioma que en l'actualitat ha caigut en 
desús però que, fa no tants anys, era un au-
tèntic codi de comunicació.
Fidels a aquest idioma oblidat, la Rosa ver-
mella implica a més passió. Un bon motiu 
perquè sigui la flor per excel·lència de cada 
14 de febrer. Un costum que, curiosament 
i de manera independent a totes les altres 
maneres de celebrar Sant Valentí que hi ha 
al món, és màxima comuna per a tots ells.

Com triar les roses per Sant Valentí?
Tot i que la tradició és la de regalar roses 
vermelles i semblés que resulta molt difícil 
no encertar amb això, la veritat és que en 
regalar roses vermelles és fàcil cometre er-
rors i que la reacció no sigui l’esperada. Has 
de tenir en compte que les roses vermelles 
simbolitzen un gran amor i si la relació 
està donant els seus primers passos, pot 
ser que no siguin ben rebudes. Ella podria 
espantar i pensar que estàs anant massa rà-
pid. Amb la qual cosa, no solament acon-
seguiràs que aquest moment sigui un fra-
càs, sinó que a més, pot ser que aquest gest 
sigui suficient perquè ella acabi deixant la 

relació. Encara que no ho creguis, es tracta 
d’una ficada de pota bastant freqüent.
Les roses vermelles són les flors que mi-
llor representen l’amor des de l’antiguitat, 
però si estàs iniciant una relació, és millor 
apostar per altres flors menys intenses que 
també representin aquests sentiments però 
d’una manera més informal, com els cave-
les o el liliums.
D’altra banda, cal recordar que, encara 
que els crisantems i les assutzenes han es-
tat associades durant molts anys amb els 
cementerior, això ja està passat de moda i 
cada vegada són més els que els trien per 
enviar a domicili en ocasions especials. És 
cert que durant centenars d’anys cada flor 
ha tingut un significat molt marcat, però 
avui en dia ja no és tan habitual pensar en 
el significat a l’regalar flors.
El més important és pensar en els gustos 
de la persona que les rebrà i en la seva ma-
nera de ser, intentant triar un ram que in-
clogui les seves flors i colors preferits. Això 
farà que el regal tinga a més una càrrega 
més sentimental doncs es notarà que has 
tingut en compte cada detall.
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