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A nova 
decoración 
de Muro foi 
deseño da firma 
Arnela pero 
no resultado 
final tamén 
participou 
activamente 
Valenzuela. 
Igualmente, 
renovaron 
roupa e carta, 

entre outros.
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Orgullo mariñao

A conversa con Víctor Valenzue-
la (Xove, 1980), dono e cociñeiro 
do restaurante Muro en Viveiro, 
comeza así a primeira mañá trala 
reapertura do establecemento, a 
raíz de estrear nova imaxe: «Creo 
que a  hostalería é un mundo que 
se está renovando continuamen-
te. Toca actualizarse, a nivel físi-
co do local e a nivel carta e ten-
dencias. É importante. Iso fíxe-
no sempre pero ata poder plas-
malo nun local novo... todo leva 
o seu tempo. Estou aquí dende 
hai 12 anos e bueno... tampou-
co é fácil».
—Como foi a primeira década de 
intenso traballo en hostaleira? 
Puido parar e pensar que quería? 
—Doce anos dan para moito ne-
se sentido. Tiven anos de pouca 
motivación, que foron difíciles. 
E cando falta a motivación, fálta-
che todo. A crise marcou moito 
os anos anteriores. Tamén en Vi-
veiro, un pobo cun turismo moi 
estacional polo que hai épocas 
complicadas. Intento diferenciar-
me, que é o que fago agora, máis a 
nivel físico do local. O resto é se-
guir coa miña base, que é o prin-
cipal. A base de traballo e esfor-
zo, as cousas van saíndo. Nese 
sentido, tamén me sinto orgu-
lloso de ir superando as dificul-
tades, grazas á confianza co per-
soal e traballando codo con codo.
—Sabe que crise en xaponés 
significa «oportunidade». Cal 
é a que busca neste sector?
—A palabra crise significa que 
espabiles senón vas a pique. A 
crise tamén fai unha criba en xe-
neral, a todos os niveis. Pasou 
con hostalería, axencias de via-
xes, bancos... Fai poñerte as pilas.
—Como é o novo Muro?
—En Viveiro houbo unha ten-

«Podo cambiar a nivel físico o local 
pero quero manter a miña esencia»
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Víctor Valenzuela celebrou a reapertura de Muro na noite do pasado xoves. XAIME F. RAMALLAL

dencia de mesón de madeira es-
cura, pedra e forxa. Posiblemen-
te naquela época se pensaba que 
non ía pasar de moda e quizás se-
xa certo. Pero cando chegas a lo-
cais novos e actuais con decora-
ción distinta, dis ‘quero isto pa-
ra min, quero isto para Viveiro’. 
Se se mantén o temón e cunha 
perspectiva firme, acabas con-
seguido as cousas. Muro é agora 
máis diáfano en xeneral; cambia-
mos a cor, a luz que é máis bran-
ca, hai máis claridade e ata pare-
ce máis grande. Aí se ve a profe-

sionalidade do que deseña. Eu ta-
mén tiña tan claro o que quería. 
Foi deseño de Arnela pero bai-
xo un que eu xa tiña na cabeza. 
Atopamos un estilo. Había con-
ceptos que quería como a barra 
de mármore branca e o logo de 
Muro en neón. 
—Como reaccionará a clientela?
—Sobre todo intento motivar á 
xente porque a todos nos gusta 
a novidade. Atraela é do que se 
trata, porque este é un negocio.
—Xa estamos en tempo de Nadal.
—Teño unha lista bastante am-

pla de menús para ceas de em-
presa que están xa por redes so-
cais e adaptados ao que a xente 
me pide e quere. Hai unhas pro-
postas xeneral, que adaptamos. 
Nun que nos funcionou moi ben 
o ano pasado, este ano mellora-
mos os viños e a combinación 
dos entrantes. Podo cambiar a 
nivel físico o local pero eu que-
ro manter a miña esencia orixi-
nal. Quero que o cliente que to-
maba un xoven a 1,10 euros o si-
ga tomando a ese prezo.
—Próximas xornadas e incor-
poracións na carta a salientar?
—As do cocido serán despois do 
Nadal. Hai pratos novos na carta 
como carpaccio de polbo, carri-
lleiras de tenreira, ensalada ca-
presse ou pizza con bonito de Bu-
rela (vai o logo do O Almacén do 
Peixe). O bonito de Burela é un 
peixe que destaca como xa fixen 
dende o principio coa pescada do 
pincho de Celeiro. Agora chamá-
moslle km 0, pero é moi impor-
tante que o produto sexa do en-
torno. Tamén imos facer postres 
adaptados ás merendas: cupca-
kes, tarta de chocolate...

O restaurante viveirense reabre tras un cambio de imaxe acorde coas tendencias
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Nadal

bonito momen-
to do ano no nos 
volvemos soli-
darios, empáti-
cos e respectuo-
sos. Ha!. En fin. 
A quincena na 
que a “ familia» 

se xunta para comer e brin-
dar xuntiños. Estou desexan-
do reunirme coa miña que me 
dá tanto. Desafortunadamente, 
hai que poñer en tea de xuízo a 
moitas que «se dan de unidas» 
e o seu é «postureo» e palabri-
ña barata. Oxalá o Nadal mu-
de esas almas. Son afortunada 
porque dende o ceo os que me 
criaron, me coidaron e me de-
ron a posibilidade de sobrevi-
vir ós problemas, brillan. Non 
só no Nadal , o fan todo o ano 
para iluminar o meu camiño. 
Foron os que cando era nena 
me deron cariño e amor real. 
De adulta, medrou considera-
blemente. Agora son os que me 
axudan, comprenden e me pro-
texen dos “malos”, dende que 
os de sangue marcharon alén 
do Universo. Os que todas as 
Noiteboas arman comigo a Ma-
rimorena.
 Nestas datas as ausencias doen 
especialmente. Moitos psicólo-
gos especialistas en “duelos” 
aseguran que no proceso dun 
por falecemento e logo dun ca-
miño estritamente individual, 
(no que cada un establece os 
seus propios ritmos), é sanea-
dor desfacerse de todo aquilo 
que supoña unha carga ou res-
ponsabilidade non elixida. No 
caso de estar preparado emo-
cionalmente, non importa se 
a decisión final é vender, tirar 
ou gardar no caixón. O funda-
mental é que @ afectad@ pola 
perda sexa don@ das súas de-
cisións e poida obrar sen nin-
gunha presión, sexa cal sexa. 
Inevitablemente traerá dor, pe-
ro levado a cabo cando a per-
soa estea realmente preparada 
e saiba que é o momento, é o 
que debe facer. Pese a quen pe-
se, cada quen é «dono do seu” 
.Dono dos seus recordos, da pe-
na, e do resto, tamén. Un dese-
xo: que o Nadal, de verdade, nos 
dea paz e amor real.
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