
MASFERRER i ARQUIMBAU, Ramon

Botànic i metge. Va néixer a Vic el 15 de maig de 1850. Va ser 
el tercer de quatre germans, tots amb dedicació intel·lectual. 
Josep va ser doctor en teologia i professor del Seminari de 
Vic; Francesc d’Assís va treballar en el camp de la filosofia, 
i Francesc de Paula va destacar en el dret i en la política). Va 
fer els estudis de primer i segon ensenyament al Seminari de 
Vic, i a la Universitat de Barcelona va cursar les carreres de 
medicina i ciències naturals. Acabats aquests estudis va deci-
dir emprendre la carrera militar, en la qual va ingressar com 
a metge del Cos Sanitari, i arribà al grau de metge primer. El 
primer destí que va tenir va ser Vic, però de seguida va haver 
de marxar a les illes Canàries on residí durant dos anys. Des-
prés de tornar a Vic, el 1883 va marxar a petició pròpia a les 
Filipines, atret per la possibilitat d’explorar l’aleshores enca-
ra desconeguda vegetació de l’arxipèlag i alhora per millorar 
la seva situació en l’escalafó militar. Va ser precisament en 
aquesta darrera destinació on, víctima del còlera, el va sor-
prendre la mort el 1884, quan només tenia 34 anys. Deixeble 
d’Antoni Cebrià Costa, catedràtic de botànica de la Universi-
tat de Barcelona, va formar part de la generació de botànics 
que va renovar la botànica catalana del segle xix. Botànic 
vocacional, com ell mateix confessava, es va caracteritzar 
per una gran capacitat de treball que el va portar a desen-
volupar una intensa activitat científica. El 1877 va publicar 
als Anales de la Sociedad Española de Historia Natural els 
«Recuer dos botánicos de Vich, o sea Apuntes para el estudio 
de la comarca de Cataluña, llamada Plana de Vich». En el 
pròleg d’aquest treball Masferrer indicava que els materials 



que conformaven el treball eren insuficients, ja que a causa 
de la seva professió i als canvis de destinació que comportava 
havia hagut de recopilar les dades en diferents períodes i no 
sempre en les condicions que ell hauria desitjat. Malgrat tot, 
creia que pagava la pena de donar a conèixer la feina feta 
fins aleshores, esperant que el que ell publicava fos el nucli 
de futurs treballs més desenvolupats. El treball s’inicia amb 
un bloc introductori amb interessants observacions geogràfi-
ques, geològiques i climàtiques. També s’hi fa una descripció 
general de la flora de la Plana, comparant-la amb la d’altres 
comarques veïnes. El catàleg contenia 620 espècies, 180 de 
les quals corresponien a plantes cultivades. L’autor assenyala-
va cada espècie com a rara o comuna, però oblidava esmentar 
la localitat, cosa que desllueix el treball ja que en redueix la 
seva utilitat. Amb tot, aquest treball va representar un impor-
tant avenç en el coneixement florístic del nostre país. La flora 
de la plana de Vic esdevenia la primera monografia florística 
amb rigor de la comarca d’Osona. L’estada de Masferrer a les 
illes Canàries va representar la seva entrada en contacte amb 
una realitat botànica desconeguda. De seguida es va abocar al 
seu estudi col·laborant estretament amb el personal del Jardí 
d’Aclimatació de l’Orotava (Tenerife). Fruit d’aquest interès 
va ser la publicació de diversos treballs, tots els quals res-
salten la singularitats florístiques de l’arxipèlag. En aquest 
sentit, el treball més ambiciós de Masferrer va ser els «Recu-
erdos botánicos de Tenerife o sea Datos para el estudio de la 
Flora Canaria» (1880). En aquest treball, a diferència del que 
havia fet amb la flora de la plana de Vic, a més d’incloure-hi 
les plantes que ell mateix havia recollit, hi va reunir també 
les dades publicades per altres autors, i l’obra esdevingué així 
un veritable compendi de la flora de les Canàries. Hi afegia 
també referències de les plantes de les illes Madeira, Açores 
i del Cap Verd, cosa que convertia l’obra en un referent per 
a l’estudi dels arxipèlags atlàntics. L’obra, però, va quedar 
incompleta. Se’n van arribar a publicar tres fascicles amb un 

total de 246 pàgines. El destí a les Filipines i la seva mort 
sobtada van impedir que el quart i últim volum veiés la llum. 
A banda d’aquesta important flora de Canàries, Masferrer va 
escriure moltes monografies sobre la vegetació d’aquestes 
illes. En destaquem una descripció molt detallada de la flora 
del Teide i un treball molt documentat i de gran erudicció 
científica sobre els llorers de les Canàries. Masferrer va estar 
molt vinculat amb els botànics que aleshores treballaven en 
aquelles illes. Com ja hem dit anteriorment, va establir una 
estreta relació amb el Jardí d’Aclimatació de l’Orotava, del 
qual fins i tot va escriure’n la història. En aquesta institució 
va conèixer el botànic alemany Hillebrand, que en descobrir 
una nova espècie vegetal pròpia de les illes li donà el nom de 
Sempervivum Masferreri, com a reconeixement a l’amistat 
que havia establert amb el nostre home. 
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MASFERRER i RIEROLA, Marià

Naturalista. Nascut al Mas Barnils de Sant Quirze de Safaja 
el 10 d’abril de 1856, era cosí segon del botànic Ramon Mas-
ferrer i Arquimbau.* Inicià estudis de medicina a la Universi-
tat de Barcelona, encara que els abandonà aviat. Va ser un na-
turalista apassionat, interessat en especial per les plantes, els 
ocells i els crustacis, però també pels mol·luscs, els himenòp-
ters, els rèptils i gairebé per qualsevol element de la natura. 
Destacà com a expert recol·lector professional d’objectes 
naturals, Dotat d’una especial habilitat manual, excel·lí en 
l’art de la taxidèrmia, cosa que el dugué a col·laborar amb el 
Museu de Ciències Naturals Martorell de Barcelona. Malgrat 
que no va deixar cap obra escrita, esdevingué un naturalista 
de camp remarcable, relacionat amb altres naturalistes del 
món universitari i acadèmic. Una gran amistat l’uní a Ramon 
Vilarrúbia, propietari del Mas Torrellebreta de Malla i pare 
dels naturalistes Joaquim i Lluís Vilarrúbia i Garet,* amb qui 
compartí coneixements i intercanvià exemplars faunístics i 
florístics. Bastí un interessant jardí a la casa pairal Masjoan 
d’Espinelves, on aconseguí aclimatar espècies com el pi de 
l’Himàlaia o avets procedents de Suïssa i els Pirineus. Morí a 
Espinelves el 13 de desembre de 1923. 
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