
A NOITE DE SAMAÍN, 

Os antigos pobos celtas, chegado o final de 

outubro, adoitaban celebrar unha gran 

festa para conmemorar “o final da colleita”, 

bautizada coa palabra gaélica de Samaín 

que significa etimoloxicamente “o final do 

verán”. Esta festa representaba o momento 

do ano no que os antigos celtas 

almacenaban provisións para o invernos e 

sacrificaban animais. Rematábase o tempo 

das colleitas e a partir de entón os días ían 

ser máis curtos e as noites máis longas. 

 

Os celtas crían que nesta noite de Samaín 

(hoxe noite de Hallowen), os espíritos dos 

mortos volvían visitar o mundo dos 

mortais, así que acendían grandes 

cacharelas para escorrentar aos malos 

espíritos; era a festa nocturna de benvida 

ao Ano Novo. O costume era deixar comida 

e doces fóra das súas casas e acender velas 

para axudar ás almas dos mortos a 

encontrar o camino cara á luz e o descanso 

xunto ao deus Sol, nas Terras do Verán. 

 

A noite do Samaín na actualidade 

converteuse na noite de Hallowen. Exemplo 

diso é a vella tradición de deixar comida 

para os mortos, hoxe representada nos 

nenos que, disfrazados, van de casa en casa, 

pedindo doces, coa frase “trick or treat” 

(trato ou truco). Ao parecer, os celtas ían 

recollendo alimentos polas casas para as 

ofrendas aos seus deuses. Rituais que 

supostamente incluían algún que outro 

sacrificio humano e para os que 

preparaban un gran nabo oco con carbóns 

dentro, representando ao espírito que crían 

que lles outorgaba o poder. Nesa máxica 

noite de rituais abríase a porta ao alén e os 

vivos e os mortos tiñan a oportunidade de 

poder comunicarse. 

 

 

Con posterioridade, tras a romanización 

dos pobos celtas, con alguna excepción 

como é o caso de Irlanda, e, a pesares de 

que a relixión dos druidas chegou a 

desaparecer, o primitivo Samaín logrou 

sobrevivir conservando gran parte do seu 

espírito e algúns dos seus ritos. Así pois, a 

tradición será recollida e estenderase polos 

pobos da Europa medieval, en especial os 

de orixe céltico, os que tradicionalmente 

ahuecaban nabos e no seu interior poñían 

carbón ardente para iluminar o camino de 

regreso ao mundo dos vivos aos seus 

familiares defuntos máis queridos dándolles 

así a benvida, á vez que se protexían dos 

malos espíritos. 

 

Co auxe da nova relixión, o cristianismo, a 

festa paga cristianizouse despois como O 

día de Todos os Santos (a tradución en 

inglés é, “All Hallow´s Eve”, de aí a 

expresión actual de Hallowe´en). Os 

irlandeses seguiron celebrando a tradición 

festiva da noite de Samaín, o 31 de outubro 

dende o ano 100 d.C. 

 

A mediados do século XVIII, os emigrantes 

irlandeses empezan a chegar a América e 

con eles chega a súa cultura, o seu folclore, 

as súas tradicións, a súa noite de Samaín 

.Comezarán a utilizar cabazas, moito máis 

grandes e doadas de ahuecar. A festa 

irlandesa mestúrase con outras crenzas 

indias .O Hallowen inclúe entre as súas 

tradicións a coñecida lenda de “Jack O 

Lantern”, e bautizaron á cabaza como “Jack 

o que vive na lámpada”.Esta lenda ten a 

súa orixe nun irlandés taciturno e 

enredante chamado Jack, quen unha noite, 

a do 31 de outubro, conta a tradición que 

se tropezou co mismísimo demo; dende 

entón comezou a estenderse a lenda negra 

de Jack O´Lantern; o tenebroso candil de 

Jack. 


