
III MARCHA CÍVICA POLA DEVOLUCIÓN DA CASA CORNIDE 

5 DE NOVEMBRO DE 2022 

MANIFESTO 

Amigas e amigos: 

Moitas grazas pola vosa participación nesta III Marcha Cívica pola devolución da Casa Cornide ao 

patrimonio da Coruña. Estamos dispostos a facer a IV, a V Marcha e as que sexan necesarias para 

que a familia do ditador Franco devolva ao pobo da Coruña o edificio histórico da Casa Cornide. 

Moitas grazas ás 122 entidades que apoian esta convocatoria, que foi decidida nunha asemblea aberta 

que celebramos o pasado 26 de setembro, a iniciativa de Defensa do Común. O último apoio chegou 

onte do Colectivo Republicano Antonio Machado de Segovia, pero recibimos tamén apoios de toda 

Galiza, de Albacete, de Madrid e da Agrupación Federico García Lorca de Arxentina. Para todos eles 

o noso agradecemento pola súa actitude solidaria. 

Moitas grazas a todas os grupos e persoas que participaron nesta Marcha Cívica: actores e actrices, 

escritoras e escritores, pintoras e pintores, debuxantes, grupo de gaitas , fotógrafas e fotógrafos. 

Moitas grazas ás compañeiras e compañeiros dos medios de comunicación que difundiron durante 

moitos días esta convocatoria e as actividades que realizamos. 

Estes son algúns dos datos históricos: 

A adquisición da Casa Cornide foi unha auténtica operación de Estado que se organizou durante 

varios anos. No podía aparecer como a transmisión dunha propiedade pública a unha persoa privada 

como Carmen Polo, esposa de Franco, e por iso a solución para superar ese problema foi convocar 

unha poxa, previamente amañada. 

A Casa Cornide foi mercada en 1948 pola Dirección Xeral de Belas Artes (Ministerio de Educación). 

Con Alfonso Molina como alcalde pasa a propiedade municipal, mediante un expediente incoado en 

1958 e formalizado en xuño de 1962 a través dunha permuta co Ministerio de Educación Nacional, 

que recibe a cambio unha parcela municipal en San Roque/zona escolar. 

Poucos días despois de dita permuta, Sergio Peñamaría (sucede a Alfonso Molina como alcalde o 19 

de maio de 1959), tramita a venda cunha sorprendente rapidez e o Pleno de 3 de  xullo de 1962 

acordaba a venda do palacio e tamén as bases para unha poxa que se celebra un mes despois. Pedro 

Barrié de la Maza gaña a poxa-farsa celebrada o 2 de agosto de 1962 e adquire a Casa Cornide por 

305.000 pesetas. Esa mesma tarde o pleno dá conta que Barrié solicita transmitir a propiedade a 

Carmen Polo. Tres días despois Barrié culmina esta farsa e vende a casa a Carmen Polo por 25.000 

pesetas, como figura na escritura. 

Estes son algúns dos acordos das distintas institucións: 

- O Pleno da Corporación Municipal da Coruña de 11 de setembro de 2017 acordaba declarar 

“persoas non gratas” á familia Franco e que a Casa Cornide sexa devolta á cidade. 



- O Pleno de 12 de setembro de 2019 aprobaba unha moción por unanimidade para a devolución da 

Casa Cornide ao patrimonio da Coruña e que o concello presente unha denuncia no Xulgado para 

recuperar a propiedade. Despois deste acordo unánime, por que o Partido Socialista Obreiro Español 

e o Partido Popular non aprobaron o apoio a este Marcha no Pleno do pasado 13 de outubro? 

- A Xunta de Galicia iniciaba o 14 de maio de 2021 o expediente para declarar BIC a Casa Cornide. 

Despois de 18 meses, a Xunta aínda non culminou este expediente. 

O pazo de Meirás e a Casa Cornide son dúas caras dun mesmo espolio. Como dicía a moción aprobada 

o 1 de outubro de 2020: “Significados franquistas que promoveron e participaron activamente nestes 

dous espolios -Alfonso Molina Brandao, Pedro Barrié de la Maza e Sergio Peñamaría de Llano- 

aínda conservan na Coruña rúas, retratos en edificios públicos, placas e todo tipo de distincións, que 

non pode admitir unha sociedade democrática”. 

Non queremos a Pedro Barrié, nin a Alfonso Molina como fillos predilectos porque foron persoas ao 

servizo da ditadura, que participaron na represión, como recolle o informe elaborado polo Instituto 

José Cornide de Estudos Coruñeses por encargo do propio concello da Coruña, e que está secuestrado 

polo Goberno municipal. Se a nova Lei de Memoria Democrática retira a Pedro Barrié o título de 

Conde de Fenosa, concedido por Franco polos seus servizos á ditadura, como é posíbel que unha das 

principais avenidas da Coruña e o dique de abrigo leve o seu nome, e conserve todo tipo de 

distincións? 

O Pleno da corporación municipal de O Barco de Valdeorras, alcaldía socialista, acordaba por 

unanimidade solicitar ao concello da Coruña que retire a Sergio Peñamaría as distincións que ten na 

nosa cidade. Sendo coñecedores dos crimes cometidos en Valdeorras por Peñamaría ao fronte dunha 

Bandeira da Lexión, o Pleno dese concello aprobaba, tamén por unanimidade e a iniciativa da 

Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, pedir ao concello da Coruña que a 

actual rúa Alcalde Peñamaría leve o nome de Mártires de Valdeorras. Pero o goberno municipal aínda 

non cambiou o nome desa rúa.  

ESIXIMOS: 

- Que o concello da Coruña presente denuncia no xulgado para recuperar a propiedade da Casa 

Cornide. 

- Que a Xunta aprobe a declaración da Casa Cornide como Ben de Interese Cultural (BIC). 

- Que o concello da Coruña, en cumprimento da Lei de Memoria Democrática, e como principais 

responsábeis do espolio da Casa Cornice,  retire a Pedro Barrié, Alfonso Molina e Sergio Peñamaría 

as rúas e distincións que aínda conserva na Coruña. 

 

QUE OS FRANCO DEVOLVAN TODO O ROUBADO. 

DESPOIS DO PAZO DE MEIRÁS, QUEREMOS A 

RECUPERACIÓN PARA O POBO DA CASA CORNIDE 

 


