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This piece was found in the limits of Castelltercol, a village at about thirty miles from Barcelo-
na, at eight hundred meters on the level sea, and formed by eocenic limestone.

This specimen has great rarity, because the growth of the marginal ossicles is not done, as
common, by a continued sistem, but at intervals or sequences, forming a suite o'l growing parallel
prisms.

Of the tow only registered fossils that exist with this so a rare characteristic, the one that fits
with the presented piece is the Theichaster poritoides, an eocenic specimen (beefing the Meto-
paster duvergieri a miocenic one) and also for other characteristics that differentiate both of
them. To be quite sure, we must bring out some ossicles, but it would be really a pity to spoil
so an extraordinary piece. Anyway, it cannot be descarted that we are in face of a new species.
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lntroduccio

Al reves del que passa amb els equinids , que formen una unitat compacta per

contacte i soldadura directa d'unes peces amb unes altres , els ossicles dels estel•larids

estan units per membranes musculars -condicio necessaria als seus amplis movi-

ments- i aquesta connexio organica es destrueix rapidament en morir l'animal.

Aixo explica que les restes fossils d'estel • larids son molt menys frequents que les

dels equinids i que quan se'n troben solen limitar - se a peces o ossicles marginals

aillats i dispersos °. Per aixo es tan rar trobar una part important del cos d'un estel-

larid amb els ossicles marginals i espines centrals in situ ", es a dir , tal com estaven

en morir l ' animal i en nombre suficient per a poder esbrinar com era 1 'esquelet sen-

cer. Aquest es el cas de 1'exemplar trobat a I 'Eoce de Castelltergol per un de nosaltres

(ALMIRALL) i que fem coneixer en aquesta nota.

Material

Es tracta d'una notable porcio de 1'esquelet d'un estel • larid, encastat en una gan-

ga calcaria, gresosa . Correspon a una bona part de la cara aboral d'una area radial,

truncada a I'extremitat , amb les arees i els arcs interradials adjacents gairebe sencers.

Forma part de la col•leccio ALMIRALL, incorporada al Museu geologic del Seminari

de Barcelona, on es enregistrat amb el n .1 24766.

Fou trobat a I'W de Castelltercol, a uns 100 m de la creu del Pla de les Forques,

a uns 800 m d'altitud sobre el mar. El jaciment es datat com Eoce superior (Biarrit-

zia-Bartonia).Z

Exposicio de les dades

Els nombrosos ossicles eocenics , aillats, que hi ha a] Museu del Seminari, estan

classificats com a pertanyents a la familia GONASTERIDAE i al genere Calliderma, i

uns quants foren atribuits a 1'especie Calliderma atagensis VALETTE, pel propi autor,

a qui el Dr. BATALLER els havia enviats. Els ossicles de ('exemplar que presentem son

totalment diferents , com despres expliquem.

El Dr. BATALLER, at treball i<Equinodermos fosiles nuevos o poco conocidos de

Espana"' fa figurar uns quants ossicles marginals de Metopaster trobats en el San-

tonia de Vilanova de Meia, i els refereix a 1'especie M. (Asterias) chilipara (DES

MOULINS). A la pagina 10 tracta dels estel • larids de I'Eoce superior catala i cita Ca-
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Iliderma atagensis VALETTE als jaciments de Gurb, Bellprat, Berga-Figols, Malvals
i Vilanova del Cami, tot dient que els ossicles marginals formen un quadrilater allar-
gat, amb la cara exterior bombada i coberta d'impressions puntiformes, fines i atapei-
des. El creixement d'aquests ossicles es fa d'una manera continua, sense batzegades,
com es general entre els estel•larids.

Al tractat de MOORE es diu que els ossicles marginals, o be son arrodonits i amb
els costats en pendent, o be quadrats i formant una paret vertical lateralment. No s'hi
parla gents de llur sistema de creixement°.

Ara be, al fossil que presentern els ossicles marginals se'ns manifesten crescuts a
batzegades, esglaonadament, formant unes plaques rectangulars paral•leles i de gros-
saria decreixent, encara que les cares de les plaques superiors, mes petites, son un
xic arrodonides o bombejades. Partint del fet indubtable de la pertinenga del nostre
exemplar a la familia GONIASTERIDAE. ens atenem a la delimitacio que en fa el trac-
tat de MOORE: <<Disc central ample, bravos curts, que passen suaument, sense cap
brusquedat, a amples arcs interradials. Els ossicles marginals son curts i amples. Tes-
sel•les molt juntes a ambdos costats, oral i aborab>.' I uns quants details mes. Des-
pres, a la pagina 60 (fig. 55), hi ha dibuixat un Calliderma (C. smithiae FORBES,
del Cenomania d'Anglaterra). No es pot negar la semblanga del fossil de Castell-
tergol amb el d'Anglaterra, i alhora la coincidencia amb els ossicles del Museu del
Seminari que foren atribuits encertadament al genere Calliderma (C. atagensis).

Discussio i conclusions

No obstant aixo, els ossicles del nostre fossil coincideixen molt mes detallada-
ment amb els de Teichaster poritoides (DES MOULINS), especie eocenica de la conca
de Paris (calcaire grossiere), descrita per VALETTE l'any 1925'. A la pagina 518,
fig. 1, 2b, d'aquest treball, VALETTE representa un ossicle marginal on es veu molt be
l'esglaonat, format durant el creixement, de prismes rectangulars, decreixents, paral-
lels i sobreposats, semblantment al cas dels ossicles del fossil de Castelltergol. Creiem
d'interes de resumir el text de VALETTE relatiu a 1'esglaonat tan peculiar dels ossicles
de l'especie parisina i, des d'ara, tambe catalana. Diu aquest autor que tingue una
gran satisfaccio quan troba ossicles de Teichaster poritoides a Fontenay-sur-Eure, i
comprova que s'hi havia produit el creixement esglaonat que ja havia descobert,
i que, en un altre article publicat aquell mateix any', havia exposat amb extensio.
Trobant que el fenomen era ben sorprenent i que fins aleshores mai no se n'havia fet
esment, despres d'haver-se'n assegurat de la realitat tot publicant-ne les conclusions
personals, va comunicar-ho a ]'eminent especialista BARTHER, de Londres. Aquest
ho desconeixia de cap a cap, i li va venir a dir que no s'ho creia i que podia esser
un accident ocasional, produit durant la creixenga d'algun ossicle. Pero VALETTE
pensa que, havent-ho trobat a tots els ossicles i a qualsevol de les diverses capes, no
serveix 1'explicaci6 d'un accident esporadic.
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Fig. 2 I I I

Fig. 1. Vista de conjunt (Cara aboral) de Teichasterporitoides (DFSMOULINS), estel-larid trobat a

I'Eoce superior de Castelltercol.

General view (aboral face) of Teichaster poritoides (DESMouims) asterid found in the Upper Eocene of

Castelltercol.

Fig. 2. Detail, ampliat, de I'arc interradial, amb els ossicles marginals formats per plaques
netament escalonades.

Enlarged view of interadial arch showing the marginal ossicles, made up of a clearly stepped plates.

(Escales a millimetres)
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La nostra troballa corrobora plenament l'observacio de VALETTE i planteja de

nou el problema del creixement. dels ossicles dels estel•larids. Es veu clar com es de

rarissim aquest fenomen. Tan rar que xoca fortament a l'autor frances i que era del

tot desconegut d'un especialista de fama, com l'angles BARTHER. A mes a mes,

tambe es omes pels autors del volum del equinoderms de MOORE, i per l'autor del

capitol corresponent del «Traite de Paleontologieo, de PIVETAUS.

El silenci d'aquests tractadistes i la naturalesa espatica romboedrica dels ossicles

en giiestio fan pensar que potser la disposicio escalonada, que tant va cridar I'atencio

de VALETTE, podria no correspondre a un ritme de creixenga dels dits ossicles, sing

mes aviat a un fenomen d'erosio o de desgast que tradueix 1'estructura cristal•lina

paral•lepipedica de les peces esqueletiques, que en alguns generes podria ser mes

accentuat que en altres.

Quant a la determinacio sistematica, essent aixi que fins ara nomes aquest feno-

men s'ha observat en dos estel•larids, o sia en el Metopaster duvergieri i en el Tei-

chaster poritoides, es oportu de considerar a quin dels dos es pot atribuir. El Me-

topaster correspon al Mioce (Burdigalia), mentre que el Teichaster poritoides

correspon a l'Eoce, igual com ('exemplar de Castelltercol.

S'hi afegeix que els Metopaster, segon MOORE4 i RASMUSSEN `, tenen els bravos

curtissims -quasi no en tenen-- i els ossicles marginals formen fileres rectilinies, ben

al contrari del que s'esdeve en el nostre exemplar.

No fora molt estrany que es tractes d'una especie nova. Pero ultra la forma esca-

lonada -que es identica-, la total coincidencia del contorn dels ossicles marginals

i de la curvatura interradial fan ben probable que es tracti de la mateixa especie Tei-

chaster poritoides.

Per confirmar del tot aquesta determinacio, hauriem d'observar les capes mes

superiors de cada ossicle que han estat desgastades per 1'erosi6, o be d'intentar l'exa-

men de la cara oral (inferior), si es que esta dins la ganga, i observar-ne la superficie

no desgastada. Pero aixo suposa la destruccio parcial de 1'exemplar, sense garantia

d'exit. El mes prudent es d'esperar la troballa de materials nous que permetin una

comprovacio definitiva.
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