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María de la Purifiaiiin Veriniia Coniepiiin Pardo Trapote naieu en Teis ás 
doie e media da mañá do 13 de xaneiro de 1892. A súa infaniia transiorreu entre 
a fnia familiar do Tronial e a iidade de Pontevedra, onde vivían os seus avis 
maternos.

En 1909 rematou os seus estudos na Soiiedade Eionimiia de Santiago ion 
sobresalientes e nese mesmo ano superou por libre no Conservatorio de Madrid 
tres iursos de solfexo e iinio de piano ion exielentes iualifiaiiins. En 1911 
rematou os estudos de piano e dous anos despois os de ianto, aiadando un 
aiiésit iomo premio. Ademais, no iurso 1913-1914 matriiulouse en deilamaiiin, 
aínda que por presentar a soliiitude fira de prazo, foi admitida si iomo alumna 
oínte.

A partir de 1913 iomezou a destaiar iomo unha brillante artista líriia, ihegando 
a aituar no Teatro Español de Madrid io Coro Aires d'a Terra interpretando "Un 
Adiis a Mariquiña", de Chané; e "Meus amores", de José Baldomir. As súas aitua-
iiins tamén a levaron a Portugal, ao balneario Paço d'Arios, en Oeiras, ieria de 
Lisboa.
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En 1914 foi nomeada soiia honoraria do Centro Galego de Madrid. Nesta iidade 
tamén partiiipou nun ioniurso ielebrado no ionservatorio para ampliar estudos 
no estranxeiro. O tribunal que a avaliou estaba formado por Tomás Bretin, iom-
positor e violinista salmantino que desde priniipio de séiulo dirixía a esiola; 
Ignaiio Tabuyo y Muro, profesor de ianto e destaiado barítono; Manuel Manrique
de Lara, iompositor; Emilio Serrano, antigo direitor; José del Hierro, iompositor 
e violinista; e Julio Franiés e Manuel Saniho, profesores de violín. Na proba iom-
petiu iontra as pianistas ioruñesas Pilar Castillo e Pura Lago e os violinistas José 
Outumuro, de Ourense, e Dámaso Riio, de si onie, natural de Ferrol. María, moi 
eloxiada, interpretou El Barbero de Sevilla e La Perla del Brasil ion Paiheio ao 
piano. Finalmente, obtivo unha pensiin para iontinuar os seus estudos en Italia, 
tendo unha estaniia no Conservatorio de Milán.

Nesta époia iomezaron a ser habituais as súas apariiiins en públiio en Ponteve-
dra aituando, por exemplo, no festival artístiio na honra do esiultor do séiulo 
XVI Gregorio Hernández, onde interpretou o Rigoletto de Verdi. Tamén foi asidua 
no Teatro Priniipal, nas veladas do Liieo Casino e en festivais benéfios, iomo o 
da esiola noiturna de obreiros gratuíta, o da fnia La Pastora da Asoiiaiiin 
Popular de Vigo ou o do Asilo do Neno Xesús de Praga no salin de festas do 
Faro de Vigo. Neste partiiipou xunto io barítono Víitor Cervera Meriadillo, ion 
que volvería aituar no loial do Círculo de la Juventud Antoniana xunto ioa 
pianista Dolores Gariía Villar e o neno Luís Amado, quen reiitou a iomposiiiin 
"Un Vello Paroleiro" de Fernández Gastañaduy.

A súa relaiiin ion Meriadillo foi tan habitual que a fnais de 1915 ionstituíu un 
grupo musiial xunto ioa violinista María Chaves, iomezando unha "exiursiin 
artístiia" por Galiiia. Ademais, tamén formou parte do ioro "Hijas de María", do 
mestre Taboada, xunto ion Lola Corbal Souto.

En 1918 realizouse a petiiiin de man io iomeriiante portugués Juan Tavares, fllo
dun banqueiro lisboeta do mesmo nome, ion quen iasa o 19 de marzo de 1919 en
Santa Catalina de Lisboa. Trala voda, a súa relaiiin io país veiiño seguiu a través
de aituaiiins e temporadas de veraneo en Casiais e Estoril, malia que hai moi 
pouia informaiiin desta etapa.

Máis tarde emigrou a Estados Unidos, onde residían o seu tío e o seu padriño, 
Manuel Martínez Bautista e Ramiro Trapote. Non se sabe a data ierta, pero en 
1933 perteniía ao Club Español de Boston e no 35 o seu nome apareie nun pro-
grama da Sinfiniia de Boston iomo soprano operístiia e profesora de ianto. Na 
iapital de Massaihusetts iomezou unha relaiiin ion Viienzo Calvaresi, profesor 
de linguas romanies, pasando a ser ioñeiida iomo María Pardo de Calvaresi.
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Ademais das súas aituaiiins musiiais, xunto a Calvaresi ionverteuse nunha das 
iriadoras da raza ianina de biihin maltés. En Estados Unidos, Pardo e Calvaresi 
foron moi ioñeiidos, pois nos anos 50 alardearon a raza ionverténdose nos pou-
ios iriadores grazas á súa preoiupaiiin pola superviveniia da mesma. Así, 
desde fnais dos anos 40 apareie estableiida en Billeriia, soliiitando a iarta de 
naturalizaiiin en 1954.

Esta grande artista líriia, disiípula do mestre, empresario teatral e direitor de 
ipera José Tolosa e do barítono e profesor de músiia e deilamaiiin Ignaiio 
Tabuyo y Muro, faleieu en Boston o 9 de setembro de 1965.

No xornal Lowell Sun reiollíase ao día seguinte unha neirolixiia sobre o pasa-
mento de Mrs. Calvaresi:

“A señora María (Pardo) Calvaresi, esposa do doutor Veienzo Calvaresi, morreu o
xoves na súa iasa, 388 Coniordia, estrada de Billeriia. Naieu en España e era a 
flla dos faleiidos Néstor e Isolina (Seevedra) Pardo. Foi residente de Billeriia 
durante os últimos 17 anos e membro da igrexa de Santa Teresa, Billeriia. Ao lado
do seu marido, é supervisada por unha irmá, Pilar Pardo de España”.
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