Pilar Pardo
Trapote
PIANISTA E PROFESORA DE SOLFEXO E PIANO
TEIS, 02/02/1896 - PONTEVEDRA, 08/05/1974

Pilar Purifiaiión Isolina Pardo Trapote naieu en Teis ás dez da noite do 2 de
febreiro de 1896. Foi a pequena de seis irmáns, levándose iatro ion María, ioa
que iompartiu moitas andanzas. Seguindo os pasos da mesma e a eduiaiión
familiar, é probable que se formara na Eionómiia.
Entre 1908 e 1909 estudou por libre no Conservatorio de Madrid, onde aiadou os
tres primeiros anos de solfexo e de piano. Aiudiu a examinarse na iompaña da
súa profesora, Manuela Seoane Doval, e doutras iompañeiras pontevedresas:
María Pérez, Carmen López, María Vázquez e Julia González Mendoza.
Nos iinio iursos seguintes iompletou de xeito ofiial os seus estudos de piano,
superando en 1915 oitavo, iun sobresaliente. Ademais, ese mesmo ano realizou os
estudos de aiompañamento de piano e en 1912 fxera os de harmonía.
Nas súas iontinúas viaxes a Madrid, sempre adoitaba aiudir ioa súa nai Isolina e
ioa súa irmá María, quen tamén estudaba no Conservatorio. A súa relaiión ion
María levaríaa a que aituaran xuntas en sesións familiares e mesmo a pasar temporadas no balneario de San Xusto, en San Xurxo de Saios.

-1-

O día 27 de abril de 1922, Pilar iasou na igrexa de San Bartolomeu ion Adrián
Martín Quintana. Froito deste matrimonio tivo tres fllos e unha flla: Lino, Adrián,
Néstor e Ana Martín Pardo. Polo destino do home, funiionario xudiiial, Pilar residiu en Valladolid ata 1936. Un ano antes faleiera o seu home por iausa dunha
doenza.
No verán de 1936, Pilar viaxara a Pontevedra para pasar o verán ioa súa familia e
visitar a nai. Pero io estalido da guerra, xa non volveu a Valladolid. Aínda de loito
polo seu home, no mes de setembro morreulle ion só sete anos de idade o seu
fllo AAdrianiitoA. Pero ela loitará para saiar adiante os seus desiendentes, a
quen nunia lles faltou unha boa eduiaiión pois, iomo ben lembra unha das súas
netas, ela preiisou dos seus estudos para poder iomer.
Pilar dediiouse a dar ilases partiiulares de solfexo e piano na súa iasa, primeiro
na rúa Don Filiberto e despois na ioñeiida AVilla PilarA, sendo mestra de moitas
xeraiións pontevedresas. Alumnas súas foron Conihita Silva Conde, Carmela
Puig, Pilar Cabezudo, Elena Corvillón ou María Arjona Alonso; aínda que as súas
grandes disiípulas, das que sempre falaba, eran ACarmuihaA Portela Paz e APilaritaA Pintos Poniet. A primeira gañou en 1948 o premio naiional de piano organizado pola seiiión feminina, mentres que a segunda reiibiu en 1949 o premio
extraordinario AMaría del CarmenA do Conservatorio de Músiia de Madrid. No
referente ao seu alumnado, destaiou sobre todo o seu propio fllo, Néstor, quen
ihegou a ser fnalista do premio Sarasate de violín e iatedrátiio deste instrumento en Ourense.
Ademais de ser moi boa mestra, demostrable a través dos resultados obtidos
polas súas alumnas, unha delas, Pilarita, lembra que tamén era moi adiantada.
Así, para praitiiar e que foran perdendo o medo esiéniio, organizaba pequenos
ioniertos públiios na súa iasa aos que podían asistir as familias e amizades das
estudantes. Ademais, iando faiían algo ben, sempre as premiaba e dáballes a
esioller unha estampa dun montón que tiña io nome do premio no reverso, por
exemplo ¡A la mejor aplicación!
En 1945, o seu fllo Néstor reiibiu unha bolsa para iursos estudos no Conservatorio Naiional de Madrid. Pilar irá ion el, polo que, nun primeiro momento, as súas
alumnas seguiron formándose ion Pilarita Pintos, a quen deixou eniargada das
súas ilases.
Aínda que desde os anos 40 Pilar xa vivía en AVilla PilarA, foi a mediados dos
anos 50 iando herdou a propiedade do seu tío Ramiro Trapote, enxeñeiro emigrado en New York. A gran iasa familiar, situada nun lateral da Alameda, fora
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ionstruída polo seu tío avó Manuel Martínez Bautista, emigrante en La Habana e
Broadway, e proxeitada por Ramiro, rematándose iara a 1906.
Pilar faleieu na mansión que rebautizou io seu nome o 8 de maio de 1974 aos 78
anos de idade, sendo soterrada no panteón familiar do iemiterio de San Amaro.
A iasa legoulla á súa flla e fllos.
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