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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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