
Trio Alquimia 
 
Guanyador del XVII Concurs Paper de Música de Capellades (2006), aquest 
trio femení va iniciar les seves activitats musicals l’any 2005 arrel de l’amistat i 
afinitat musical mantingudes entre les seves components. La seva trajectòria 
musical va néixer dins la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i, 
posteriorment, a la Joven Orquesta Nacional de España. Després de les seves 
formacions respectives, el trio ha decidit solidificar aquest projecte musical.  
 
 
Ariadna Padró, violí 
 
Finalitzà el superior de violí al Conservatori Superior de Música de Barcelona 
amb Eva Grauin. Posteriorment realitzà un postgrau a la Universität für Musik 
un Darstellende Kunst Graz (Àustria) amb Maighréad Mc Crann. 
 
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya,  la Joven 
Orquesta Nacional de España i col·labora amb l’Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i la Filarmonía de 
Galícia entre d'altres.  
 
Actualment fa concerts arreu de Catalunya i l’Estat espanyol amb el Trio 
Alquímia i rep classes de cambra dels membres del Quartet Casals. 
 
Laia Besalduch, viola 
 
Finalitzà el superior de violí al Conservatori Superior de Música  
del Liceu de Barcelona amb Corrado Bolsi. Posteriorment realitzà un 
postgrau al Conservatori Superior de Música d'Utrecht (Holanda) amb  
la professora Eva Koskinen. 
 
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la Joven 
Orquesta Nacional de España i col·labora amb l’Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, entre d'altres. 
 
Actualment, fa concerts arreu de Catalunya i l’Estat espanyol amb el Trio 
Alquímia i rep classes de cambra dels membres del Quartet Casals 
i de viola de Jonathan Brown. 
 
Anna Costa, violoncel 
 
Títol superior de violoncel i música de cambra al Conservatori  
Superior de Música del Liceu de Barcelona i Títol BMUS Honours  
Course a la Guildhall School of Music and Drama (Londres) amb  
el professor Stefan Popov. 
 
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya,  
la Joven Orquesta Nacional de España i l’Orquestra de l'Acadèmia  
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Col·labora habitualment amb  
l'Orquestra de Granollers i la JONC Filharmonia. 
  
Actualment, fa concerts arreu de Catalunya i l’Estat espanyol amb el Trio 
Alquímia, rep classes de cambra dels membres del Quartet Casals  
i és professora de violoncel al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 


