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Alba és un artista versàtil i polivalent. Entre 1997 i 2002 s'especializa en cant, 
teatro i circ (báscula, trampolín, acrobacia de terra i verticals) a l'escola de l'Aula de 
Teatre de Mataró, l'Escuela de Circ Rogelio Rivel de Barcelona i finalment es 
gradúa a l'Academie de Cirque Contemporeine Fratellini.  

Traballa a Roma amb la companyía Fattore K, dirigida per Giorgio Barberio Corsetti  
partisiant a la creación de "Paradiso" (2003) y "Argonauti" (2004). 
Molt jove (1997) crea la seva pròpia companya de teatre de carrer "Terraq'ua" 
conjuntament  amb atres companys.  

Més tart crea (1999) el  seu solo "Seriosamente Tragicomedia", que després li 
dirà "Mirando a Yukali", amb 5 años de gira y premiat al Festival de Pallasses de 
Andorra i a la Fira de Teatre de Carrer de Tàrrega (2009), i una gira internacional: 
Bolivia, Equador, França, Brazil... 
Amb la Cia. Alba Sarraute crea "Soy la otra (LA DIVA)" , (2010), co-produïd per el 
Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, viajant per Oporto (Fetei), 
Luxemburg i França. Paralelamente también participa con Payasos Sin Fronteras, 
Haíti, Líban  

Del 2007 al 2012 treballa amb Cirkus Klezmer. 

En 2009 participa en la creación de "Llits", circo y creación musical, co-producït 
per el Teatre Nacional de Cataluña, el CAER de Reus, Auditorio de Sant Cugat, 
junt con Albert Pla i Lidia Pujol. 

2010 traballa en la produccó Badomies (5 contes musicats) amb el districte 
d'Andorra la Vella, CAER de Reus i Vilanova i la Geltrú. 

2011 Amb la Compañia Circol Maldà, participa en l'espectàcle de Pep Tosar; 
Mestre i Margarita estrenat a Temporada Alta de Girona. 
2012 Presenta “las Navidades en el Teatro Circo Price”. 
2013  participa amb la Compañia Animalario dirigida per Andres Lima; 
Capitalismo hazles reír, conjuntamente amb Aitana Sanchez Gijón, Silvia Marsó, 
Edu Soto, Luis Bermejo ... entre atres... 
També forma part de la nova formació de Hopla Circus, una compañia de Circo, 
Cach y Clown i Trio TeQuiero, totes dues establertes  Belgica,i que treballen en el 
nord d'Europa,  mentres combina amb direcció d'espectácles de circ, com Pscirc, 
Capgirades, Animal Religion, Arnau Andreu Freixes, Marcel et ses droles de 
femmes, les Passe-pieds... 

Com a dossent a treballat a l'Aula de teatre de Mataró, a l'escola de circ Rogelio 
Rivel, i a Codarts, escola superior de circ de Rooterda


