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ANATOMIA D’UN POBLE 
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En aquest llibre Rafael Piñero mostra com es vivia a Cabra 
del Camp fins fa cent anys. Hi trobarem dades, històries, 
anècdotes, i també amors, intrigues, violència i tots els 
ingredients que constitueixen la vida d’un poble. 
Naixements, matrimonis, defuncions, noms, renoms, oficis, 
carrers, rectors i moltes coses més retraten cinc-cents anys 
de la història viscuda del poble, que sovint sorprendran els 
mateixos vilatans. 

L’autor ha analitzat i ordenat la informació recopilada, hi 
ha posat també el seu toc d’humor per fer més amena la lec-
tura, i el resultat és un estudi de gran interès que posa en 
relleu la importància que té per a qualsevol poble conèixer 
la seva història i les seves arrels. Completen el llibre nom-
broses taules, gràfics i fotografies, històriques i actuals, de 
diversos indrets del poble. 
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Va néixer a Barcelona l’any 1948. Va estudiar al col·legi de les 
Escolàpies del carrer Joan de Peguera i al dels Maristes del 
Passeig de Sant Joan. Es va llicenciar en Economia per la 
Universitat de Barcelona el 1970 amb premi extraordinari. 
Està casat i té tres fills i quatre nets. Va treballar durant qua-
ranta anys en el sector de l’automòbil a Espanya, el Brasil, 
Mèxic i Alemanya, successivament. Després de la jubilació, 
s’ha dedicat a la investigació històrica. El 2013 va publicar El 
jardín del cielo. Historias extraordinarias de santidad y marti-
rio i, des de mitjan 2017, ha dut a terme el present treball 
d’investigació sobre Cabra del Camp. D’aquest poble prové 
una branca dels seus avantpassats materns –el primer va arri-
bar-hi, des de Flandes, al segle XVII–, i ell hi va estiuejar cinc 
anys de la seva infantesa.
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Una obra de referència  
sobre Cabra del Camp i la comarca.  

Cinc segles d’història.


