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CINE XIC - CINEMA

Gordon y Paddy
pàg. 6
Dissabte 21 de gener
a les 18.00 h

Al sostre del món
pàg. 6
Dissabte 25 de febrer
a les 18.00 h

El cargol i la balena
pàg. 6
Diumenge 19 de març
a 2/4 de 5 h

La mama
és pura pluja
pàg. 6
Dissabte 29 d’abril
a les 18.00 h

Jacob Mimi i els 
gossos del barri
pàg. 6
Diumenge 21 de maig
a 2/4 de 12 h

42 segundos
pàg. 6
Dissabte 21 de gener
a 2/4 de 9 h

Un año, una noche
pàg. 6
Dissabte 25 de febrer
a 2/4 de 9 h

Suro
pàg. 6
Dissabte 25 de març
a 2/4 de 9 h

CICLE GAUDÍ
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CICLE GAUDÍ EXPOSICIÓ DEL 3 AL 10 DE MARÇ AL HALL

MARIA MATILDE ALMENDROS:
Una veu i dues passions
pàg. 10
Inauguració de l’exposició 
divendres 3 de març a les 20 h
Visites obertes al públic 
dissabte 4 de 17.00 a 20.00 h
de dimarts a divendres de 17.00 a 19.00 h

ALÇA’T
pàg. 10
Visites obertes al públic 
dijous 23, divendres 24, dissabte 25 
de 17.30 h a 20.00 h

EXPOSICIÓ DEL 20 AL 26 DE MARÇ AL HALL
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GENER
L’auca dels tres Reis  
pàg. 12
Dimecres 4 
a 2/4 de 5 h 
Familiar

Tocar Mare
pàg. 13
Dissabte 14 
a 2/4 de 9 h 
Teatre

El nostre conte 
de Nadal I pàg. 14
Diiumenge 15 
a les 18.00
Dansa

La meteorologia
del cos i el paisatge
pàg. 15
Dissabte 21 
a les 11.00 h
Dansa

Maquinaigües
pàg. 16
Diumenge 22 
a les 18.00 h
Familiar

FEBRER
Els colors de 
Duke Ellington
pàg. 17
Diumenge 5 
a les 18.00 h
Teatre i Música

Iaia
pàg. 18
Dissabte 11 
a les 19.00 i a 
2/4 de 9 h
Teatre

MARÇ
Show de la gent gran  
pàg. 19
Dissabte 4 
a les 18.00 h 
Música

Kalumba
pàg. 20
Diumenge 12 
a les 18.00 h 
Teatre

Cançons menudes
pàg. 21
Diumenge 19 
a les 11.00 h
Nadons

Orgasmes, la comèdia
pàg. 22
Diumenge 19 
a les 18.00 h
Teatre



ABRIL
Bona gent, de Quim Masferrer
pàg. 23
Divendres 14 
a 2/4 de 9 h 
Teatre

Mare meva, el musical
pàg. 24 I Dissabte 6 
a 2/4 de 8 h 
Diumenge 7 - 18.00 h 
Musical

MAIG

La veu de la terra
pàg. 25
Dissabte 13 
a les 12.00 i 18.00 h
Música i cantata

Toc Toc
pàg. 26
Diumenge 4  
a les 18.00 h 
Teatre

JUNY

La saviesa perduda
pàg. 27
Dijous 15 
a 2/4 de 12 h
Música

JULIOL
Mis viejos rockeros
pàg. 28
Diumenge 2 
a les 18.00 h 
Música

AGOST
Aims a la llera del riu
pàg. 29
Dimarts 8 
a les 20.00 h
Casa Torres Amat 
Música

5
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GENER
Gordon y Paddy 

ABRIL
La mama és pura pluja

- ENTRADA GRATUÏTA -

FEBRER
Al sostre del món

MARÇ
El cargol i la balena

MAIG
Jacob Mimi i els gossos 
del barri

GENER
Dissabte 21 - 18.00 h

FEBRER
Dissabte 25 - 18.00 h 

MARÇ
Diumenge 19 - 2/4 de 5 h

ABRIL
Dissabte 29 - 18.00 h

MAIG
Diumenge 21 - 2/4 de 12 h
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CINEMA

CICLE GAUDÍ

GENER: Dissabte 21 a 2/4 de 9 h
FEBRER: Dissabte 25 a 2/4 de 9 h
MARÇ: Dissabte 25 a 2/4 de 9 h
ABRIL: Dissabte 29 a 2/4 de 9 h
MAIG: Diumenge 21 a les 18.00 h
JUNY: Divendres 30 a 2/4 de 9 h

Entrada general: 4.50€ 
+65 anys / Carnet Jove: 3.00€

GENER FEBRER MARÇ



EXPOSICIÓ DEL 3 AL 10 DE MARÇ AL HALL 

MARIA MATILDE ALMENDROS:
Una veu i dues passions

8

Exposició itinerant amb la finalitat de posar en valor la figura de 
Maria Matilde Almendros Carcassona (Manresa 1922 - Barcelona 
1995) en el centenari del seu naixement, elaborada per: Elvira Altés, 
comissària de l’exposició, Emma Termes, disseny gràfic. Conxita 
Parcerisas, documentació.

Al llarg de la seva vida professional, Maria Matilde Almendros 
Carcasona va saber sempre compaginar les seves dues grans 
passions: el teatre i la ràdio. Va ser una de les locutores més populars 
i estimades de Catalunya i una de les actrius més reconegudes de la 
seva època. Fou pionera en l’ús del català durant el franquisme i els 
primers anys de la democràcia, emprenedora com a dona de ràdio 
que va tenir un programa propi i també com a directora i promotora 
teatral. Va contribuir a la popularització del teatre català, sobretot de 
Guimerà, Pitarra i Sagarra, entre d’altres. Va ser una comunicadora 
excel·lent que va transmetre la cultura i la tradició catalana a 
través de Ràdio Manresa, de Radio Nacional de España i de Ràdio 
4, així com amb les obres que interpretava als escenaris d’arreu de 
Catalunya. El programa de ràdio “De España para los españoles” la 
va fer popular internacionalment, sobretot en els països d’Europa on 
vivien emigrants catalans i espanyols.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 
Divendres 3 de març a les 20 h, presentació de l’exposició a càrrec 
de la Sra. Pilar Goñi, comissària de l’Any Maria Matilde Almendros 
Carcasona, amb la lectura teatralitzada d’un dels guions radiofonats 
interpretats per la Maria Matilde Almendros a càrrec dels participants 
del curs de teatre que es fa cada setmana a Fàbrica Vella amb la 
Tàtels Pérez.

VISITES OBERTES AL PÚBLIC: 

Dissabte 4 de 17.00 a 20.00 h, 
de dimarts 7 a divendres 10 de 17.00 a 19.00 h
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EXPOSICIÓ DEL 20 AL 26 DE MARÇ AL HALL 

ALÇA’T
Amb la idea de tornar a projectar els Gegants a nivell local i de 
potenciar la tradició gegantera al municipi, neix l’Alça’t, un projecte 
ideat per la Colla de Gegants i Nans de Sallent que dedica a conèixer, 
descobrir i aproximar tot aquest seguit d’improperis i les seves 
músiques que ens acompanyen any rere any a les nostres festes, 
dotant-los d’una celebració pròpia i un espai ritual festiu a través 
de la cultura, la festa i la pedagogia. Amb 5 anys, la festa gegantera 
de Sallent ja s’ha convertit en una de les cites geganteres més 
importants del nostre país.

Durant la setmana d’Alça’t, la Fàbrica Vella acollirà una exposició 
de gegants i nans d’algunes de les parelles participants de l’edició 



11

d’enguany. Un espai tranquil per contemplar tots els detalls de 
les figures, amb calma. Un espai museïtzat d’aquestes escultures 
populars, en les quals la gent hi balla al seu voltant i se senti 
identificada com a tret identitari.

El cap de setmana podreu gaudir de diferents activitats al voltant 
de l’Espai Cultural com el Deskalça’t, una trobada de gegantons i 
elements infantils, concerts i la 31a Trobada de Gegants amb una 
quinzena de colles participants vingudes d’arreu de Catalunya.

VISITES OBERTES AL PÚBLIC: 

Dijous 23, divendres 24, dissabte 25 
de 2/4 de 8 h i a les 20.00 h



FAMILIAR

L’AUCA DELS 
TRES REIS

GENER
Dimecres 4

HORA
2/4 de 5 h

ENTRADA
5€

Gratuït menors de 4 anys 
12

Espectacle que consisteix en un diàleg entre un narrador cantant i 
dos titelles que són: el patge xiu-xiu, ambaixador dels 3 Reis d’Orient, 
i en Pep Fumera, un escura-xemeneies que fa d’espieta dels reis per 
informar-los dels nens i nenes que es porten malament.

Grup Grana Teatre 

Gratuït pels menors de 4 anys



TOCAR MARE

GENER
Dissabte 14

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
12€

13

Esperança, una dona prejubilada, i Empar, la jove directora d’una 
productora audiovisual, conformen una atípica família que es veu 
trastocada per un fet inesperat. Les dues dones hauran de fer un 
viatge, pels records i les vivències personals més dures, per descobrir 
allò que pot posar en perill el seu vincle i allò que el pot fer enfortir.

Una comèdia tan dolça com emocionant que ens farà preguntar 
quina és la naturalesa de l’amor incondicional

Text: Marta Barceló / Direcció: Jordi Casanovas 
Intèrprets: Lluïsa Castell i Georgina Latre

€

PREU
+65 PREU

-25

TEATRE

810



DANSA I TEATRE

EL NOSTRE CONTE
DE NADAL

GENER
Diumenge 15

HORA
18.00 h

ENTRADA
Gratuït

14

Ja sabeu que a l’Esbart Vila de Sallent no només fem dansa tradicional, 
un any més, us presenta el seu “el nostre conte de Nadal”, però no serà el 
típic conte, ja que és una història ideada per les dansaires de l’escola de 
l’Esbart que  no us la podreu perdre!
Aquest any, tornaran a fer de les seves a sobre de l’escenari representant 
tot allò que hem de fer durant tot l’any, no només per Nadal.
L’actuació de teatre i dansa està protagonitzada, ideada i creada entre 
totes les dansaires de l’Esbart Vila de Sallent, no us deixarà indiferents, 
segur que us sorprendrem.

Guió ideat per les dansaires de l’Escola de Dansa / Creació del guió  Núria 
Hontecillas / Direcció Anna Riera i Sònia Pascuet /  Intèrprets: Lia Portabella, 
Júlia Subirana, Berta Andorrà, Maria Forns, Marta Forns, Evelyn Briones, Xènia 
Marqueta, Sònia Pascuet, Anna Riera, Judith Peiron, Jordina Moltó i Núria 
Hontecillas



EL NOSTRE CONTE
DE NADAL

DANSA

LA METEOROLOGIA 
DEL COS I EL PAISATGE

GENER
Dissabte 21

HORA
11.00 h

ENTRADA
Gratuït

15

Taller de dansa a càrrec de Jordi Mas obert a tothom i en el qual no 
és necessari haver fet dansa prèviament. Prendrem els cossos com 
a entitats que canvien constantment, també ens fixarem com els 
cossos responen a l’entorn a través dels sentits, entrant en contacte 
amb les condicions meteorològiques, que com els cossos, també es 
formulen sense interrupcions, modificant-se entre elles, i creant els 
climes que hi ha al món. Al final tot és moviment, des de les coses 
insignificants, fins a fenòmens grans com les muntanyes. Des de les 
molècules que formen part de nosaltres, fins a les partícules que ens 
envolten en el nostre quotidià.



FAMILIAR

MAQUINAIGÜES ELS COLORS 
DE DUKE ELLINGTON 

GENER
Diumenge 22

HORA
18.00 h

ENTRADA
6€

16

Tres personatges a aixopluc d’un paraigua comencen un viatge 
a la recerca de l’aigua, una aventura musical que els portarà sota 
terra, els farà experimentar les dures condicions de treball en una 
central de bombeig i finalment els durà a casa amb les comoditats 
de tenir l’aigua domesticada. La màquina i l’ésser humà, la natura i 
la tecnologia són els pilars d’aquest concert teatralitzat dirigit per 
Guillem Albà. 

Interpretació: La Tresca i la Verdesca (Jordi López, Toni López, 
Claudi Llobet) / Direcció: Guillem Albà 

Gratuït pels menors de 4 anys



MAQUINAIGÜES
TEATRE i MÚSICA

ELS COLORS 
DE DUKE ELLINGTON 

FEBRER
Diumenge 5

HORA
18.00 h

ENTRADA
12€

17

Teatre i música s’uneixen per apropar el món del jazz a tots els públics. 
De la mà de Duke Ellington, presentem un concert teatralitzat, on una 
banda de nou músics i dos actors ens proposen un viatge musical 
a través de la història del jazz, tot passant per l’univers humorístic 
de Marcel Tomàs, qui farà de mestre de cerimònies i interpretarà 
esquetxos còmics juntament amb la resta de músics.

Creació i director artístic: Marcel Tomàs / Producció: Susanna 
Lloret / Direcció musical i arranjaments: Xavi Molina i Adrià Bauzó 
Coreografia i ajudant direcció: Marta Ribera / Intèrprets: Marcel 
Tomàs i Toni Escribano

10

PREU
+65

8

PREU
-25
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TEATRE

IAIA

FEBRER
Dissabte 11

HORA
19.00 h i a 2/4 de 9

ENTRADA
10

Iaia és un espectacle multidisciplinar on el públic entrarà al menjador 
de casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records.

Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat 
en vídeo trucada. Un espectacle on conviuen passat i present per 
conèixer i entendre la història de les nostres iaies.

ATENCIÓ: Dos passis amb aforament limitat de 60 persones per a 
cadascun 

Creació: Mambo Project / Direcció Nina Solà Carbonell i Jordi 
Font Alonso / Dramatúrgia: Ferran Echegaray Verónica Navas / 
Intèrprets: Jordi Font, Mireia Illamola

PREU
-25

8



SHOW DE 
LA GENT GRAN 

MARÇ
Dissabte 4

HORA
18.00 h

ENTRADA
Gratuït

19

“Veus solidàries”, en la seva 3a edició a Fàbrica Vella compta amb la 
col·laboració altruista de diferents artistes que amb les seves veus 
pretenen despertar la nostra solidaritat ja que aquest projecte va 
néixer gràcies a l’Associació cultural Qüestió de 4 l’any 2016 per 
col·laborar amb la Marató de TV3 i destinar els beneficis a la causa.

Ens fa especial il·lusió que en formeu part, que vingueu a viure la 
màgia i pugueu aportar el vostre granet de sorra.

MÚSICA



TEATRE

KALUMBA

MARÇ
Diumenge 12

HORA
18.00 h

ENTRADA
12€

20

L’Esteve, l’Arlet, la Naia, i en Carles tenen una amistat de quan eren 
dues parelles que van compartir un any d’Erasmus idíl·lic. Anys 
més tard, les relacions sentimentals entre ells es trenquen però es 
segueixen trobant un cop l’any per sopar. Quan l’Esteve els truca per 
veure’s, tots hi van amb ganes de saber què amaga tanta pressa: una 
decisió que canviarà la vida dels quatre: s’arriscaran per començar 
de nou o seguiran amb la rutina que no els omple? Kalumba és una 
comèdia per acostar-se als drames de maduresa de la generació 
més ben preparada de la història.

Dramatúrgia: Frank Bayer / Direcció: Yago Alonso 
Intèrprets: Núria Florensa, Núria Deulofeu, Xavi Mercadé, 
Raül Tortosa

10

PREU
+65

8

PREU
-25



10€

PREU
+65

8€

PREU
-25

NADONS

CANÇONS MENUDES

MARÇ
Diumenge 19

HORA
11.00 h

ENTRADA
5€

21

Concert familiar per als més petits amb veu, moviment, acordió i 
mil sorpreses que es convertiran en cançons, danses i jocs de falda! 
Per gaudir plegats d’uns moments de connexió, alegria i imaginació, 
on no calen massa paraules perquè la música ja ens ho diu tot. Un 
espectacle amb un repertori de cançons per acompanyar les rutines 
del dia en els primers anys de vida que han estat treballant a les 
escoles bressol de Sallent. 

Músics: Marta Canellas, Gemma Baños i Gregori Ferrer

Gratuït pels menors de 4 anys



TEATRE

ORGASMES, 
LA COMÈDIA

MARÇ
Diumenge 19

HORA
18.00 h

ENTRADA
13€

22

Una comèdia que tracta les diferències entre homes i dones i la 
convivència en parella. Es remunta des d’Adam i Eva fins a l’actualitat. 
Una bona manera de veure que encara que hi hagi una guerra de 
sexes, aquests sempre acaben per ser el millor complement l’un per 
l’altre. En resum, un autèntic manual d’autoajuda per enfrontar-se als 
reptes de viure en parella, que no són pocs.

Autor: Dan Israely / Direcció: Oscar Contreras
Intèrprets: Roger Pera i Sam Sánchez



TEATRE

BONA GENT 
DE QUIM MASFERRER

ABRIL
Divendres 14

HORA
a 2/4 de 9 h

ENTRADA
18€

23

Després de 250 representacions i 150.000 espectadors Quim Mas-
ferrer vol continuar homenatjant el públic. Durant anys, dècades, 
segles, hem aplaudit actors, actrius, dramatúrgies, escenografies, 
directors... però ens hem oblidat d’una peça clau del teatre: el públic.

Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un homenatge 
al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè el 
públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit: molts 
protagonistes que escriuran l’argument d’aquesta experiència. Un 
espectacle ple de veritat. Un espectacle honest.

Un espectacle on Quim Masferrer vol ser el teu espectador.



MUSICAL

MARE MEVA! 
EL MUSICAL

MAIG
Dissabte 6

Diumenge 7

HORA
Dissabte a 2/4 de 8 h

Diumenge a les 18.00 h

ENTRADA
8€

24

Donna, mare soltera i independent, és la mestressa d’un petit hotel 
en una idíl·lica illa grega. Allà ha criat sola a la Sophie, la qual està a 
punt de casar-se, i per això, sense dir res a ningú, decideix convidar 
a la boda als tres homes que van passar per la vida de la seva mare, 
amb la fi nalitat que el seu veritable pare l’acompanyi fi ns a l’altar. La 
Donna, per la seva part, convida a dues amigues de la infància. El 
retrobament del grup, fa riure i emocionar a parts iguals. 

El musical basat en els grans èxits d’ABBA que ha escollit l’escola 
municipal de música de Sallent com a repte després de l’èxit d’Anni 
(2018) i l’Ogre Verd (2022).

Intèrprets: Escola municipal de música Cal Moliner de Sallent



MÚSICA I CANTATA

LA VEU DE LA TERRA

MAIG
Dissabte 13

HORA
12.00 h i 18.00 h

ENTRADA
Gratuït

25

La VEU de la TERRA neix de la necessitat de dotar el nostre tan 
maltractat planeta de paraules per tal de poder explicar-nos com 
se sent. L’estructuració en cants i clams és perquè, després de cada 
cançó en què ella expressa diversos sentiments que l’angoixen i allò 
que caldria fer per aturar la seva destrucció de manera més o menys 
poètica. La participació coral, amb més d’un centenar de nens i 
nenes de diferents centres educatius de Catalunya, s’emmarca en un 
disseny escenogràfi c d’una gran plasticitat que potencia l’emoció de 
les cançons en un atractiu espectacle musical.

El Petit Taller de Cançons (David Melgar, Gibert D’Artze,  
Àngels López), i la companyia Fes-t’ho com vulguis



TEATRE

TOC TOC

JUNY
Diumenge 4

HORA
18.00 h

ENTRADA
10€

26

Set personatges amb trastorn obsessiu compulsiu (Toc) coincideixen 
a la consulta d’una eminència en psiquiatria, amb l’objectiu de 
resoldre els seus problemes. Cada un d’ells té un toc particular i 
diferent del dels altres personatges. El psiquiatra no arriba mai a 
la consulta i seran ells mateixos els que hauran d’analitzar els seus 
respectius trastorns i ajudar-se mútuament, cosa que acabarà 
en una teràpia de grup que tindrà unes conseqüències delirants i 
sorprenents…

Guió: Laurent Baffie / Intèrprets: Elenc Teatral de Sallent



MÚSICA

LA SAVIESA PERDUDA

JUNY
Dijous 15

HORA
2/4 de 12 h

ENTRADA
Gratuït

27

Un espectacle que imagina com seria retrobar-se de nou amb la 
NATURA. Confiar en ella per sentir els seus senyals. Connectar amb 
ella per tornar-la a respectar. Les músiques de la pel·lícula AVATAR 
1 són la banda sonora que des de l’escola municipal de música hem 
escollit pels alumnes del Centre Ocupacional d’Ampans de Sallent 
per fer aquest acostament al que vol ser una crida a la protecció del 
nostre entorn. Unes músiques captivadores i inspiradores que ens 
acompanyen tot aquest curs i que corroboren el poder de la música 
per explicar el que les paraules ja no poden.

Intèrprets: Alumnes de l’Escola municipal de música Cal Moliner  
del Centre Ocupacional d’Ampans de Sallent.
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MÚSICA

MIS VIEJOS 
ROCKEROS

JULIOL
Diumenge 2

HORA
18.00 h

ENTRADA
Gratuït

28

Un repàs a les cançons dels anys 60-70 a càrrec de L’Associació 
de Gent Gran del Casal de Cardona, A VIURE QUE SÓN DOS DIES, 
creada el 2006.

Dins de l’Associació el 13 de novembre de 2006 es va crear el grup 
teatral LA FARÀNDULA, i si bé s’han fet algunes obres de teatre, 
el que més ha predominat dins els nostres espectacles ha estat el 
playback com l’espectacle que es presenta en aquesta ocasió.



MIS VIEJOS 
ROCKEROS

MÚSICA

AIMS A LA LLERA
DEL RIU

AGOST
Dimarts 8

HORA
20.00 h

Casa Torres Amat

ENTRADA
10€

29

AIMS és l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, de referència 
internacional i que des de fa 20 anys acull a joves talents musicals 
extraordinaris d’arreu. De l’Acadèmia neix el principal i únic Festival 
Pedagògic d’Espanya, un projecte de descentralització cultural en 
un territori mancat d’accés a la música de qualitat. AIMS a més és 
una oferta que promociona el patrimoni musical i arquitectònic 
català reforçant el turisme cultural del territori. Al 2018 l’AIMS va 
parar a Sallent per primera vegada i des de llavors que s’hi aposta  
per impulsar la joventut i la música clàssica. A l’igual que el 2022, 
AIMS projecta un concert molt d’un doble atractiu: una visita guiada 
a la Casa Museu Torres Amat i seguidament els alumnes seleccionats  
“il·luminaran” les parets del museu amb una gran varietat de peces 
musicals.



SERVEI EDUCATIU

FRIKIBINGO ROSIE

30

El servei educatiu que des de Fàbrica Vella s’ofereix als centres de 
secundària és un espectacle inèdit en què a través de la música i 
l’ús de les tecnologies es fomenta la coeducació i l’esperit crític 
sobre el contingut de les lletres d’algunes de les cançons més 
conegudes pel públic juvenil. L’objectiu és proporcionar eines al 
jovent per reflexionar sobre la música des d’una perspectiva de 
gènere i per a ajudar en la prevenció d’actituds i estereotips sexistes 
que puguin derivar en futures violències masclistes. Sense censura 
ni prohibicions, sinó amb pedagogia.

Com qualsevol bingo són essencials els gomets i els cartrons per 
poder completar-lo i esdevenir-ne guanyador si ets el primer a 
mesura que va sonant la música. Per atansar-nos més al públic jove 
s’utilitzen aplicacions per a telèfons mòbils en què els joves han 
de reflexionar. Durant el mes de març diferents centres visitaran 
Fàbrica Vella per gaudir d’aquesta proposta pedagògica.



Desitgem que aquesta programació 
us agradi!

· Estem oberts a qualsevol suggeriment:
sll.fabricavella@sallent.cat

· Seguiu-nos a les xarxes 

·  Venda d’entrades on line: 
a la web (fabricavella.sallent.cat) i a l’app Sallent 

Presencial: a l’Ajuntament de Sallent 
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Carrer Camp de la Bota, núm. 5
Sallent 08650

Ajuntament de Sallent
93 837 02 00

sll.fabricavella@sallent.cat

fabricavella.sallent.cat i
appSallent

Fàbrica Vella Espai Cultural

@fabricavella

Amb el suport del Departament de Cultura

DADES DE CONTACTE

VENDA D’ENTRADES A

SEGUEIX-NOS!




