
SOFÍA CASANOVA



A SÚA HISTORIA

●Sofía Guadalupe Pérez Casanova naceu o 30 de 

setembro de 1862 na vila coruñesa de Almeiras.

● A súa infancia non foi fácil. O seu pai abandonou

o núcleo familiar cando só tiña cinco anos, polo

que tiveron que vivir da axuda dos seus

familiares. Aos doce anos mudouse a Madrid

onde estableceu a súa residencia e comezou a

estudar e escribir poesía.



●Debido ao seu talento precoz, entrou nos 

círculos literarios máis exclusivos, con 

xenios da talla de José Zorrilla, Ramón 

de Campoamor ou Emilia Pardo Bazán, 

chegando incluso a ser asiduo na Corte 

de Alfonso XII, que financia a edición. do 

seu primeiro libro titulado "Poesía"

●Durante as súas estancias na Corte 

Real, coñece ao seu futuro marido, o 

filósofo, diplomático e príncipe polaco, 

Wincenty Lutoslawski, que cambiaría o 

curso da súa vida para sempre.

● Sofía deixa todo por amor, cásase en 

1887 e instálase en Drozdowo, Polonia, 

cidade natal do seu marido.



●En 1905 o seu matrimonio arrefríase e decide 

establecer a súa residencia en Madrid, onde 

comeza a escribir para varios xornais, incluído 

ABC.

●En xullo de 1914, a Primeira Guerra Mundial 

sorpréndea na visita ás súas fillas. Despois dun 

mes, deixou o lugar rumbo cara Varsovia e alí 

converteuse en enfermeira da Cruz Vermella



●Desde a capital polaca comeza a 

narrar a crónica da guerra ao xornal

ABC, que nomea o seu correspondente

de guerra en Europa do Leste.

●Cando Varsovia é evacuada debido ao

avance alemán, Sofía e as súas fillas

foxen no exilio a San Petersburgo, onde 

presencia o debacle da Rusia dos 

Tsars, a caída da Corte Imperial dos 

Romanov e a Revolución de outubro, 

que relaciona nas súas crónicas con 

ABC.



●En 1919 regresou á Coruña onde foi aclamada e recibida con

honores por paisanos e compatriotas.

●É nomeada académica honoraria da Real Academia Galega,

recibe a Gran Cruz da Orde de Caridade Civil de Alfonso XII e

solicítase o premio Nobel de literatura.

●Despois da inundación de homenaxes na Coruña e Madrid,

regresou a Varsovia desde onde foi testemuña da II República e da

Guerra Civil española

●Durante a ocupación nazi do territorio polaco, relata a

monstruosidade da guerra desde o posto de observación máis

perigoso pero privilexiado da mesma, vivindo de cerca a barbarie

do gueto de Varsovia.



●Finalmente, morreu o 16 de xaneiro de 1958 en 

Poznan, Polonia, aos 96 anos de idade, 

practicamente cega pero sen abandonar a súa 

gran paixón, escribir.

●Sofía Casanova, unha heroína esquecida e a 

primeira muller española en converterse en 

correspondente de guerra permanente.
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