Anecdotari guixolenc

Recull d’anècdotes sobre fets i gent de Sant Feliu
SINOPSI
Anecdotari guixolenc és un recull d’anècdotes sobre fets i gent de Sant Feliu que l’autor
va recopilar a partir d’una sèrie d’entrevistes
realitzades entre el 1991 i el 2004. D’aquesta
manera, tots els guixolencs i guixolenques que
va entrevistar li van relatar diversos successos
i antigues peripècies que havien sentit explicar als seus avantpassats. Finalment, després
de més de trenta anys de tenir-lo en un calaix
mig oblidat, ha volgut donar-hi forma com a
homenatge a aquestes persones que han contribuït al fet que el llibre vegi la llum. Aquí hi
trobareu xamosos conciutadans que amb els
seus actes i ocurrències van fer les delícies de
la gent, com els Novi, Moltó, Tafarra, Gamot o
Pepito Noia, entre d’altres.
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GERARD BUSSOT. Nascut a Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà). D‘ençà de l’any 1989 i fins a l’actualitat, ha publicat
diversos llibres i articles d’història centrats en Sant Feliu i la Vall
d’Aro: treballs biogràfics, estudis sobre músics, cobles i orquestres (segles xix-xx); urbanisme i arquitectura (del segle i dC al
primer terç del segle xx); fotografia antiga; catàleg de masies;
indústries, comerços i serveis (segles xix-xx); teatres i sales de
cinemes, i la construcció del port de Sant Feliu (1904).
També és autor de dues novel·les de narrativa històrica publicades per l’editorial Efadós: Temps d’herois (El setge de Girona de
1809), editada l’any 2016, i Rocaguinarda, el bandoler, del 2019.
Al llarg dels anys també ha conreat la faceta d’il·lustrador
publicitari (1981-1995) realitzant diversos cartells d’edicions tant
de la Festa Major i del Carnaval com d’altres esdeveniments
culturals d’aquella comarca.
Amb Anecdotari guixolenc (2022), Bussot s’endinsa en la
transcripció d’una sèrie d’antigues entrevistes fetes a diverses
persones de la ciutat entre els anys 1991 i 2004, i que, al seu dia,
li van relatar una sèrie de successos i peripècies força divertits
que ha transformat en un llibre que recull tots aquests fets.
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