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llans, cirurgians i militars de tropa, a l’expedició 
viatjava també un grup de naturalistes dirigits per 
Löfling, a qui acompanyaven dos metges, Benet 
Paltor i Antoni Condal, i dos dibuixants, Bruno 
Salvador Carmona i Juan de Dios Castel.8 Pal-
tor i Condal foren recomanats per J. Ortega per 
a formar part d’aquesta expedició, tot i que no 
tenien encara grans coneixements de botànica; 
en principi, els que havien de formar-ne part eren 
J. Santos Cabrera i F. Lagarza.3 Aquest equip de 
naturalistes fou el primer que un govern espa-
nyol finançava i enviava als seus dominis sud-
americans;11 aquesta iniciativa, promoguda per 
Carvajal i recolzada pel Marquès de la Ensenada, 
es plasmà el 1753 quan Ferran VI disposà que 
es dugués a terme una expedició de naturalistes 
amb la finalitat que exploressin l’Orinoco.

L’expedició va sortir del port de Cadis el 15 
de febrer de 1754 i després de 55 dies de na-
vegació van arribar a Cumanà; des d’allà, els 
naturalistes van començar els treballs de camp. 
Durant els primers mesos van herboritzar a les 
proximitats de Cumanà on estudiaren també la 
fauna. El mes de juny prosseguiren aquesta fei-
na a Ipure, Macarapan i Cumanacoitia i a finals 
d’aquell mes P. Löfling, acompanyat de B. Pal-
tor i J. Castel, s’embarcà cap a Barcelona (Ve-
neçuela). Les dures condicions ambientals van 
afectar notablement la salut dels naturalistes i 
el ritme dels seus treballs en aquella zona es va 
alentir considerablement; tot i això no defalliren i 
prosseguiren descrivint i dibuixant tot el que de 
nou trobaven. Van recórrer part de les missions 
de Píritu, les ribes del riu Unare, Tocuyo, Puruey 

Benet Paltor i Fiter, l’home

Benet Paltor i Fiter va néixer el 1730 en algun 
poble del Pirineu català.1 Els seus primers estudis 
els feu als jesuïtes i després estudià medicina, 
essent deixeble del metge A. Piquer a la Univer-
sitat de València, on practicà especialment dis-
seccions anatòmiques i arribà a impartir classes 
d’aquesta disciplina.3 Es graduà a la Universitat 
de Gandia,4 on presentà una tesi el 2 de gener de 
1751.5 Publicà una obra titulada Compendium 
Anathomicum 6 i fou revalidat pel Real Tribunal del 
Protomedicato de la Cort de Madrid.4,7

Paltor fou un dels dos metges, ambdós cata-
lans, que acompanyaren Pehr Löfling, el deixe-
ble de Linné, en la seva expedició a la Guaiana 
(1754-56).2,8,9 L’altre metge fou Antoni Condal, a 
qui Ruiz i Pavón i Cavanilles dedicaren també uns 
gèneres de plantes (vegeu el capítol dedicat a 
Antoni Condal en aquest mateix quadern, p. 31).

Uns anys abans, el 13 de gener de 1750, els 
plenipotenciaris d’Espanya i Portugal havien sig-
nat el Tractat de Madrid. Amb aquest tractat es 
posava fi –si més no sobre el paper– a les contí-
nues disputes plantejades pels dos governs so-
bre els dominis de les seves respectives corones 
en els territoris d’Amèrica del Sud; la separació 
marcada anteriorment en el Tractat de Tordesillas 
es convertia en una frontera que marcava la na-
turalesa: els territoris que aboquen aigües a l’Ori-
noco pertanyien a Espanya i els de l’Amazones 
eren de Portugal. Per tal de delimitar bé aquests 
límits pel costat nord, la Corona espanyola va 
enviar una comissió comandada per José de 
Iturria ga. A més de cartògrafs, astrònoms, cape-

Benet Paltor i Fiter. El gènere Paltoria

L’epònim

Gènere Paltoria. Gènere botànic que pertany a la família de les Aquifoliaceae Bercht. & J. Presl., descrit 
pels botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón, qui batejaren aquestes plantes amb aquest nom en 
honor del metge i botànic català Benet Paltor i Fiter.1



-72-

Benet Paltor i Fiter. El gènere Paltoria

i Clarines. A mitjan agost van tornar a Barcelo-
na i es van desplaçar, aquest cop amb barca, 
fins a Cumanà, on van arribar a finals d’agost. P. 
Löfling, ja amb la salut molt feble, va quedar-se 
a Cumanà.12 En aquest lloc, el 20 d’octubre de 
1754, escriu (traducció publicada el 180212): «Mi 
colección de yerbas asciende ya á quinientas y 
cincuenta ó seiscientas distintas especies; las 
quales, a excepción de unas cinquenta, he redu-
cido á sus géneros y especies. El mes de Agosto 
hice un viage con D. Benito Paltor, treinta leguas 
de aquí, á las misiones de Piritu, donde hallé muy 
buenas cosas; pero no pude disfrutarlas á causa 
de una fiebre cotidiana que no me dexó en todo 
el viage. Para ir á Guayana nos dividiremos de 
modo que yo tomaré el camino de Barcelona, y 
visitaré segunda vez las misiones, si Dios me da 
salud desde aquí por la llanura seguiré hasta el 
Orinoco y Guayana: D. Benito tomarà el camino 
de Paria hasta la isla de Trinidad, y de allí al Ori-
noco, hasta que nos encontremos en Guayana».

Mentrestant, J. de Iturriaga prosseguia el seu 
camí, que estava previst que l’havia de portar a 
trobar-se amb la comissió portuguesa a les fonts 
de l’Orinoco. La comissió es va dividir en dos 
grups. J. Solano encapçalava el que es va dirigir 
a l’illa Trinitat i, des d’allà, cap a les fonts de l’Ori-
noco; viatjaven amb ell B. Paltor (que herboritzà 
en aquella zona 3) i J. Castel. L’altre grup el dirigia 
E. Alvarado; viatjaven per terra i anaven amb ell 
P. Löfling, A. Condal i B. Carmona. Els dos grups 
es retrobarien més tard a la Guaiana.8

P. Löfling seguia malalt, sense acabar de re-
fer-se; tot i això, treballà a la zona de San Ber-
nardino durant un parell de mesos. El 5 d’abril, 
seguint les ordres de J. de Iturriaga, l’expedició 
s’encaminà cap a la Guaiana: un llarg camí a tra-
vés de les missions de Píritu, ascendint pel riu 
Güere fins a arribar a San Pablo, passant per San 
Lorenzo i Margarita, Aragua i Nuevo Hato. El 29 
d’abril de 1755 finalment arribaren a Santo Tomé 
de Guaiana.8

Paltor, juntament amb Carmona, acompanya-
ren P. Löfling al començament de maig de 1755, 
per estudiar la zona de les missions de la Gua-
iana; les condicions climatològiques eren extre-
madament adverses però, tot i això, van recórrer 
Suay, Caroní, Murucuri, Aguacagua, Altagracia, 

El Hato i Copanuy. Al començament de setem-
bre, mentre es trobava a la Guaiana, P. Löfling, 
malalt i amb febre, es traslladà a San Antonio de 
Caroní. En aquesta localitat va patir diverses re-
caigudes i, finalment, va morir el 22 de febrer de 
1756.3 Paltor es va fer càrrec dels seus llibres, 
manuscrits i dibuixos i de les plantes aplegades 
per tots dos; 2 el seu interès se centrà especial-
ment en l’estudi de la quina de la Guaiana, sobre 
la que anys més tard, ja a Catalunya, presentaria 
una memòria.

Amb la seva mort es va desfer progressiva-
ment l’equip de naturalistes: mentre alguns van 
desertar, altres van ser incorporats a diferents 
tasques dins de l’expedició.8 Antoni Condal va 
desertar l’1 d’agost següent; Paltor va prosse-
guir amb els treballs de botànica de Löfling i, per 
encàrrec d’Iturriaga, assumí la formació dels di-
buixants i la direcció del treball botànic.3

Paltor va demanar una llicència per abandonar 
l’expedició el mes de maig de 1757; de Itu rriaga, 
que a més no el valorava professionalment, li va 
denegar. Paltor n’informà els seus valedors a Es-
panya (J. Suñol, J. Ortega i A. Piquer), fent-los 
saber que, a més de la manca de consideració 
envers els seus estudis, el tractaven malament, 
fent-li fer feines de criat i «treballs vergonyosos». 3 
L’agost de 1757 Paltor desertà.

P. Löfling havia deixat manuscrites les troba-
lles de l’expedició per terres americanes a Flo-
ra Cumanensis; a partir d’aquests manuscrits 
sembla que el seu mestre, Carl Linné, juntament 
amb els de les investigacions fetes per Löfling a 
Espanya, va escriure Iter Hispanicum, publica-
da el 1758 a Estocolm com a obra pòstuma de 
P. Löfling. 

La comissió dirigida per J. de Iturriaga es va 
donar per finalitzada el juny de 1760, sense que 
amb prou feines es produís contacte amb la co-
missió portuguesa encarregada de les mateixes 
missions. El febrer de 1761, el Tractat del Pardo, 
anul·là les decisions signades al Tractat de Ma-
drid. La divisió territorial es va ajornar. Tot i això la 
presència espanyola en aquells territoris s’havia 
consolidat després de la signatura d’acords amb 
els nadius de l’Alt Orinoco.8

Paltor tornà a Espanya el 1761 i passà uns 
quants anys a Madrid, on intentà, infructuosa-
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ment, la publicació dels materials científics acu-
mulats en les expedicions.2 Consta que Paltor va 
ser opositor aprovat de la càtedra de Botànica de 
Madrid i que havia exercit com a tinent del Proto-
medicat a Veracruz durant alguns anys.13

El 1772 reaparegué a Barcelona 3 (va viure a la 
Riera de Pi d’aquesta ciutat 14), on seguí interes-
sat per la botànica i exercí com a metge.2 

Paltor fou membre numerari de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya, on llegí el dis-
curs d’ingrés el 16 de novembre de 1771.4,15,16 
Fou també membre numerari de la Reial Acadè-
mia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB); en 
fou elegit el 23 de març de 1772 i hi ingressà 
l’1 d’abril de 1772. A la RACAB fou revisor de la 

Figura 1. Pàgina 13 de l’obra d’H. Ruiz i J. A. Pavón Florae pe-
ruvianae, et chilensis prodromus (1794) on es descriu per primera 
vegada el gènere Paltoria, dedicat a Benet Paltor i Fiter.1

Figura 2. Il·lustracions del gènere Paltoria incloses a Florae peruvianae, et chilensis prodromus (1794).1

Direcció de Botànica (1773, 1777-1782) i direc-
tor de la Direcció de Botànica (1774-1776). En 
aquesta acadèmia presentà l’1 d’abril de 1772 
una oració gratulatòria amb un discurs sobre bo-
tànica (Discurso sobre Botànica, oración gratu-
latoria por el Dr. Don Benito Paltor); uns mesos 
més tard presentà una memòria sobre la quina 
de  Guaiana: 4 Memoria sobre una nueva espe-
cie de quina conocida con el nombre de cunau-
rima de Guayana (16 de desembre de 1772)17 
i el 14 de maig de 1777 llegí una memòria so-
bre el bàlsam de Copaiba.7 Paltor destacà, junt 
amb A. Palau, amb qui coincidí, en la defensa del 
mètode de Linné a casa nostra.18 Va ser també 
membre de la Academia Médica Matritense.13,16 

En diverses ocasions, Paltor va formar part 
del Tribunal del Protomedicat de Catalunya.14,19 
Va morir a Barcelona el 1782.

El gènere Paltoria

Com es comenta també en altres capítols, els 
botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón van 
descriure per primera vegada un gran nombre de 
plantes i de gèneres nous, que batejaren, en mol-
tes ocasions, amb noms que honoraven distin-
gits científics, metges, botànics o personalitats; 
era aquesta una pràctica freqüent entre els botà-
nics de l’època.10 És així que batejaren en honor 
de Benet Paltor i Fiter el gènere Paltoria (Paltoria 
Ruiz & Pav), un gènere de plantes que pertany a 
la família de les Aquifoliaceae Bercht. & J. Presl.1

H. Ruiz i J. A. Pavón descrigueren aquest 
gènere el 1794 en la seva obra Florae peruvia-
nae, et chilensis prodromus1 i feren constar que 
el dedicaven a Benet Paltor: «Género dedicado á 
D. Benito Paltor, Médico Barcelones, que con D. 
Antonio Condal acompañó á su maestro Pedro 
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Loefling en la expedicion Botánica del Orinoco» 
(Figura 1). A la mateixa obra inclogueren unes il-
lustracions en les que es podia observar el detall 
de les característiques d’aquest gènere (Figura 2).

Es pot consultar una àmplia informació sobre 
el gènere Paltoria a The International Plant Na-
mes Index.20 Entre les diferents denominacions i 
sinònims trobem: Paltoria ovalis Ruiz & Pav, Ilex 

paltoria Pers., Ilex ovalis (Ruiz & Pav.) Les., etc. 
(Figures 3 i 4). 
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