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Festa Major de Sant Joan Samora

La festa de la Mare de Déu del Roser es celebra el segon diumenge de maig al poble de
Sant Joan Samora i es considera la festa major petita. Consisteix en la benedicció de les
garlandes, tortell ensucrat fet d'ous i farina, a l'interior de l'església, una processó al voltant
de l'església amb la imatge de la Marededéu, cantant els Goigs del Roser i l'entrada a
l'església per oir la missa. A l'hora de dinar tothom té la família o amics convidats a casa
amb àpat de Festa Major per continuar la celebració en família.

Història
Hi ha constància documental que aquesta festa es porta celebrant des de 1864 com a mínim.
Originàriament la celebració es feia el 7 d'octubre, però les feines del camp d'aquella època van
determinar el canvi de data.
La garlanda abans les feien les noies del poble amb ous i farina que anaven recollint per les
cases. Més endavant es van encarregar a un forn de Santa Fe de La Granada. El senyor Pere
Carafí de Cal Quico, ens explica que el seu avi anava a peu fins a Santa fe per portar les
garlandes. Prèviament la gent que en volia les encarregava i quan l'home arribava, la gent les
anava a buscar a Cal Quico. Després el transport es va fer per tren via Gelida.
Les sis grans propietats del poble són: Ca l'Almirall, Can Bosc, Can Carafí, Can Raimundet, Can
Casanovas i Casa Gran. Cada any un d'aquests propietaris pagava les despeses de la festa. Es
feia una garlanda pel capellà, una pels escolans i una pel Cor. També se'n feien dues en forma
de coca, una pel propietari que l'any següent li tocava pagar la festa i l'altra es tallava a bocins i
es repartia entre la concurrència. A la sortida de la missa es subhastaven les altres garlandes
que eren tantes com imatges de sants que hi havia a l'església. La que corresponia a la imatge
de la Marededéu del Roser era més gran.
A la tarda,es tornaven a concentrar a l'església per resar el rosari i fer una ballada a l'era de la
Casa Gran.
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