Samaín (Samhain en gaélico)
é unha festividade de orixe celta que
se foi popularizando tamén en
América Latina e que ten orixes moi antigas. Fai 3000 anos
nos pobos celtas de Europa, entre eles en Galicia , Irlanda e
en distintas zonas de Gran Bretaña os habitantes deses
lugares esperaban o Novo Ano que para eles se iniciaba co
tempo do cambio de estación, da colleita e os misterios
entre a vida e a morte.
Os celtas crían que nesa noite a fiestra que separaba
o mundo dos vivos e o dos mortos desaparecía e que a
véspera de Samain as almas dos mortos regresaban a visitar
fogares terreais. Para manter a estes espíritos contentos e
afastar os malos dos seus fogares os celtas deixaban comida
ou doces fóra dos seus fogares, unha tradición que se
converteu no que hoxe fan os nenos indo de casa en casa
pedindo doces.
Despois de que os romanos conquistasen aos celtas,
estes influenciaron o mundo céltico cos seus festivais á
deusa romana da colleita, Pamona; e máis adiante coa
chegada do cristianismo. Os cristiáns consideraban que os
celtas adoraban ao diaño, aínda que o diaño nunca existiu
na relixión céltica. Naquela época determinouse que o
xeito de converter aos celtas ao cristianismo era adoptando
o festival dos celtas e convertelo nun cristián. Así o
primeiro de Samain converteuse no día de Todos os
Santos de onde deriva o nome de Halloween en inglés.
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