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BENVINGUTS A UN ESPAI PER SOMIAR. 

BENVINGUTS A BARTS. 

 

1. Presentació 

La sala BARTS, Barcelona Arts on Stage, ubicada en l’edifici on es situava l’Artèria 

Paral·lel, a la mateixa Avinguda Paral·lel de Barcelona és més que un local. Podem dir 

que és un nou multi espai atractiu, capdavanter i pioner, que vol esdevenir el centre de 

referència quan a cultura i arts escèniques de la ciutat, oferint una programació 

caracteritzada per la seva flexibilitat, transversalitat i dinamisme.  

Es tracta d’un espai amb una llarga i rellevant trajectòria. BARTS va obrir les seves 

portes com a tal el passat any 2013, després de dos anys funcionant com l’Artèria 

Paral·lel. The Project és la promotora que a hores d’ara gestiona dit espai propietat de 

l’Ajuntament de Barcelona, reemplaçant així a la Societat General d'Autors i Editors 

(SGAE). Ara bé, els orígens d’aquesta sala es remunten a molts anys enrere. El 1892 

s’inaugurà el Circo Español Modelo, que anys més tard es va passar a anomenar 

Teatro Circo Español. Després d’anys de funcionament, un incendi va destruir la seva 

infraestructura, cosa que no va comportar la desaparició de l’espai per sempre, degut 

a que es va construir en el mateix lloc el  Gran Teatre Espanyol. Abans de la posada 

en marxa del que ha estat fins ara l’Artèria Paral·lel, el local va acollir una discoteca 

(Studio 54) durant gairebé una dècada.  

L’espai compta amb un excel·lent equipament tècnic, la qual cosa permet que BARTS 

sigui un espai convertible i molt versàtil, on es puguin desenvolupar tot tipus de 

formats. Disposa de dues sales, dues explotacions que presenten uns objectius i 

aforaments heterogenis i que a més es gestionen de forma separada. La principal 

compta amb 900 localitats amb seient, o 1.500 si es combinen les localitats de peu i 

seient. També existeix una segona sala més petita, amb una capacitat de 150 

persones que rep el nom de La Club. Aquesta funciona a banda, tot disposant d’un 

programador distint i un programa estable i diferent al de la sala principal.  

2. Programació 

La sala BARTS es caracteritza per no tenir una programació estable o model de 

programació de temporada  com tenen la major part d’equipaments teatrals de la ciutat 

de Barcelona. Per contra, la seva programació és totalment dinàmica. A aquesta 

afirmació s’hi poden trobar algunes excepcions com ha estat el musical Boig per Tu 

que s’ha representat durant uns mesos a l’espai.  

La multidisciplinarietat és l’altra gran característica de la programació de l’espai. De fet, 

BARTS no es configura com un teatre sinó com un espai, com una sala. La concepció 

de sala i les seves característiques tècniques ( és un espai convertible i versàtil) 

permeten que la programació sigui molt variada. De fet, a la seva pàgina web, s’afirma:  

“A BARTS, un espai dinàmic i obert a múltiples disciplines, hi pot passar de tot: 

música, teatre, conferències, humor, circ, musicals, gastronomia, màgia, ...”  



Prospectiva i anàlisis de projectes culturals                                                                        Marina Galbe 
                                                                                                                                Mireia Gisbert 

 

2 
 

Resulta especialment destacable que s’hi pugui programar cinema, gràcies a 

l’existència d’una pantalla, i circ1. Considerem la versatilitat i les característiques 

tècniques la principal fortalesa de l’espai.  

La programació del BARTS es configura a partir de: 

- Programació pròpia.  

- Lloguer de la sala a tercers.   

La seva línia de programació es basa en una premisa molt simple: programació de 

qualitat i artísticament bona. La poca concreció de la línia de programació per part dels 

responsables i la importància que tenen els actes programats per tercers ( a partir del 

lloguer de la sala),  provoquen que l’espai no tingui una línia de programació definida i 

que en conseqüència hi tinguin cabuda diversitat d’actes i espectacles dispars entre 

ells. Aquesta diversitat condueix a una manca de personalitat de l’espai.  

Tot i això, els dos gèneres que tenen més cabuda a BARTS són l’humor i la música en 

directe. En aquest sentit cal destacar l’aliança que The Project ha realitzat amb El 

Terrat, convertint l’espai en la seu d’exhibició de la productora.  

Podem afirmar, doncs, que la programació de l’espai BARTS és de centralitat ja que 

està en concurrència competitiva però a la vegada diversificada ja que no està 

especialitzat com la majoria d’espais teatrals de la ciutat de Barcelona.  

La multidisciplinarietat de la programació provoca que no existeixi una competència 

fixa sinó que aquesta variï segons l’espectacle programat. La competència fixa la 

configuren aquells espai de la ciutat versàtils que permeten el seu lloguer a tercers.  

En aquesta línia cal destacar el Teatre Principal, reinaugurat recentment. Donada la 

importància de la programació musical, espais com el Palau de la Música o l’Auditori 

també es configuren en competència.  

3. Finançament 

El pressupost anual de BARTS es situa al voltant dels 900.000€. Cal destacar que el 

finançament de l’espai prové tant de recursos propis com aliens. Així és que existeix la 

font d’ingressos procedent de la pròpia activitat amb la realització de concerts, obres 

teatrals, cinema, dansa, entre d’altres i el lloguer dels espais ja sigui per desenvolupar 

reunions, presentacions, cursos o activitats de diferents tipus, sempre i quan s’adeqüin 

als valors i el prestigi de BARTS. Respecte al preu de l’entrada s’ha d’anotar que varia 

considerablement en funció de l’espectacle representat.  

A més, convé destacar en els ingressos generats a partir de les activitats 

complementàries que desenvolupa com són la realització de tallers o la gravació 

d’espots. D’altra banda, existeix un finançament provinent de tercers via patrocini i 

esponsorització. Estrella Damm, TimeOut, El Periòdico i 20 minutos són quatre 

patrocinadors en les quals treballa de forma ben diferent. Amb les publicacions 

                                                           
1
 El circ és una art escènica molt difícil de programar en sales i teatres convencionals degut a la manca de  

preparació tècnica d’aquestes.  
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periòdiques es consenteix la publicitat a canvi d’invitacions, en canvi en el cas de la 

Damm el que es fa és que tant sols es consumeix aquesta marca en la sala. Respecte 

les aportacions governamentals, convé fer referència a que BARTS no disposa de cap 

tipus de subvenció actualment.  

 

4. Recursos Humans 

L’Ajuntament de Barcelona, propietari de la sala, convocà aquest any passat un 

concurs per a la cessió de la seva explotació. La promotora The project és la que 

finalment va aconseguir la concessió de 8  anys i és per tant, la que gestiona a hores 

d’ara l’equipament, tot substituïnt les SGAE.   

BARTS compta amb un equip humà format per un número reduït de persones, en 

concret són 10 sense tenir en compte el suport que reven de The Project ( com per 

exemple en comunicació). S’ha de dir però, que segons les necessitats i els 

requeriments del programa es realitzen contractacions de personal extern, amb 

l’objectiu de recolzar o cobrir aspectes que amb el personal fix no serien possibles. És 

doncs la gran varietat que presenta la programació de Barts, juntament amb la poca 

abundància de personal el que provoca que es realitzin externalitzacions.  

5. Comunicació, màrqueting i públics 

L’equip humà de BARTS no s’encarrega  directament del màrqueting i la comunicació 

dels espectacles i actes programats, sinó que és l’àrea de comunicació de The Project 

qui assumeix aquesta tasca.  

Podem destacar quatre formes de comunicació bàsiques utilitzades per BARTS:  

- Pàgina web 

- Vies de comunicació interactives i participatives 

- Amics del BARTS 

- Mitjans de comunicació de masses  

La pàgina web és molt visual i amb informació clara de tots els espectacles 

programats. Inclús s’inclouen  fragments de vídeo de les obres programades, cosa que 

permet a l’usuari fer-se una idea més clara de l’espectacle. Per altra banda, resulta 

rellevant el pes que dintre la pàgina se li dóna a la informació referida al lloguer de 

l’espai, cosa que permet captar més fàcilment possibles interessats.  

Les vies de comunicació interactives i participatives estan configurades per  Facebook 

i Twitter. BARTS és força actiu en quant a publicacions ( 1.762 twits) i  gaudeix d’un 

èxit relatiu en aquestes dues xarxes socials:   

- 4.605 seguidors a Facebook. És un nombre relativament alt si ho comparem 

amb altres teatres de l’Avinguda Paral·lel; Apolo ( 1.733 seguidors) i Condal,  

(2.923 seguidors ) 

- 1.762 seguidors a Twitter. També és un nombre relativament alt comparant-ho 

amb altres teatres de l’Avinguda Paral·lel;  Apolo ( 208 seguidors) i Condal 

(1.185 seguidors).  
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L’espai ofereix  la possibilitat de fer-se d’Amics del BARTS a través de la seva pàgina 

web. La inscripció a través d’un formulari et permet rebre newsletters, ofertes, 

promocions, entrar en sortejos... S’ha de destacar que el formulari fa indicar a l’usuari 

la tipologia d’espectacles que li interessen: circ, concerts, gastronomia... Aquesta 

informació permet als responsables enviar informació personalitzada a cadascun dels 

espectadors, característica del màrqueting relacional.  

En aquest sentit cal destacar que BARTS posseeix un sistema de ticketing propi, 

Onebox. Aquest sistema permet oferir l’aforament disponible d’un espectacle de 

manera centralitzada. A la vegada, permet als responsables posseïr informació 

detallada dels compradors, una informació que podria ser utilitzada  per realitzar 

màrqueting relacional i fidelitzar els espectadors. Ara bé, per qüestions ètiques, els 

responsables de l’espai no utilitzen aquesta informació, cosa que redueix les 

operacions de màrqueting relacional a aquelles persones que s’han inscrit a través de 

la pàgina web.    

Finalment cal destacar que el patrocini de diaris i revistes com El Periódico, Time Out i 

20 minutos facilita la comunicació massiva amb els públics. Uns públics que degut a la 

diversificació de la seva programació són multisegment.  

 

6. Conclusions  

L’espai BARTS no disposa d’un projecte i/o programa concret sinó que la seva activitat 

es basa en l’existència d’una sala que s’explota segons les necessitats i oportunitats 

que es presenten. L’actual direcció de l’espai no presenta una missió ni una línia de 

programació específiques. Si bé es privilegien els espectacles musicals i d’humor, 

alhora de la veritat es realitzen tot tipus de representacions sempre i quan es 

consideren de qualitat.  

Un altre aspecte a destacar fa referència a l’equip humà que disposa BARTS. El fet 

que s’hagin d’externalitzar certes tasques depenent del programa a professionals 

especialitzats, li aporta de ben segur beneficis quan a la millora de la qualitat dels 

serveis oferts.  

La principal fortalesa de l’espai  són les característiques tècniques i l’equipament que 

permet la versalitat i el dinamisme en què es desenvolupa.   D’altra banda, el fet que a 

la ciutat de Barcelona existeixen pocs espais escènics  sense una programació de 

temporada sinó amb una programació heterogènia i dinàmica, es constitueix com un 

oportunitat per a BARTS.  Una oportunitat que ben gestionada pot permetre l’èxit de la 

sala.  

 

 

 


