
 
 
 

O Petón da Vella 
 
 
Praia de Niñóns, fermoso cornecho do noso concello de Ponteceso. Alí naceu e alí 
segue estando a protagonista desta fermosa lenda: “O Petón da Vella”. 
 
Si meus amigos, dende o lugar de Niñóns e dende a súa igrexa de San Xoán, val abaixo, 
chegamos á máis fermosa praia que ten o noso concello. Alí, ollando para ela, para esa 
ledicia á vista de calquera de nós, para ese paraiso de praia, está a nosa “Velliña”. Ollar 
amable, cun doce sorriso, semellando unha avoa que contempla o seu neto cun 
“estudío” a remexer na area. 
 
Así, ano tras ano ollando e, ó mesmo tempo quizais, gardando as nosas xentes doutros 
perigos, que sen a súa presenza, sería doado que ata nos asoballaran de cando en cando. 
Pero aí está ela no sitio máis velo do noso concello.¡Cantas fermosas “istorias”sería 
capaz de contarnos a nosa vella muller! ¡Cantas vivencias dos lugareños e xantares a 
sombra desa mulleriña! ¡A cantos namoramentos e adeuses de parellas asistiu dende a 
súa privilexiada atalaia! ¡Persoa seria con cara de bondade! 
 
Intentaron abrir camiño furando no seu refaixo. Pero ela, tan recatada, resistiuse a ser 
violada. ¡Canto máis vou máis te quero miña velliña! Intentaron poñerlle unha caseta (a 
modo de pano) na súa cabeza.¡Ata aquí chegarían as confianzas. 
 
Xuntáronse os deuses en defensa da súa dama e supoño que, avaliando a ultraxante 
situación, deixaron todo nas mans de Eolo. Este, facendo unha demostración do seu 
poder, puxo a cada quen no seu sitio, agas a caseta que non apareceu. Con isto, queda 
demostrada a importancia e respecto que ten esta Vella entre os seus. Debe tratarse 
dunha deusa encantada pois ata ela chega Neptuno cando se pon de mala xera, pero 
faino con mimo, agarimoso, mesmo bicándoa con mágoa de mollala. 
 
De neno, cando sentía falar do “Petón da Vella”, sempre penséi que era a dona da galiña 
xigante de cor dourada que saía cos seus pitiños a pasear pola praia no albar da miñá de 
San Xoán. Ainda que non se pode descartar que sexa a dona da furna encantada onde se 
gorece a galiña. Eu coido máis ben que se fundio e modelou na forxa de Vulcano, 
encargandose Eolo de pulila ó longo dos tempos. 
 
Isto nos dá para unha reflexión moi grande. ¡Que pequeniños somos en todos os sensos 
da palabra! ¡Aí, con ela diante, sen darlle maior importancia e canta lle dan os deuses! 
Nin tan sequera a bautizamos como se merece. Ben lle podiamos chamar “O Petón da 
Vella Carmela”. Os deuses seguro o agradecerían. ¡Canto temos que aprender da 
natureza! 
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