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A l'antiga  Grècia, una  hecatombe  (del grec antic eκατόμβη) era un sacri�ci de cent caps de bestiar 
(hecaton=cent). Les hecatombes s'oferien als déus grecs  Apol·lo,  Atenea  i  Hera, especialment, durant les 
cerimònies religioses. Ben aviat, però, el nom es va estendre a altres grans sacri�cis religiosos. No sempre es 
feien amb bous ni tampoc eren cent caps de bestiar. Podia ser, també, el sacri�ci d'un sol bou i de noranta-nou 
caps de bestiar menors. A la Ilíada hi ha descrita una hecatombe de dotze bous i una altra de cinquanta moltons, 
i a l'Odissea una de vuitanta-un bous. S’obria el cos del bou, s'esbudellava i es treien els menuts, tot això fent 
uns talls i seguint un ordre precís. Després, s'esquarterava l'animal, donant una importància especial a les cuixes 
i els fèmurs. Aquests, embolicats amb el greix de l'animal, es cremaven en ofrena a Déu. La resta de carn i la 
freixura eren per al consum humà. De fet, la cerimònia es convertia en un gran banquet. Així, a la primera rapsòdia 
de la Ilíada llegim:

“I quan hagueren les cuixes cremat i tastat les entranyes,
feien tota bocins l’altra carn i l’en�laven als astos,
la rostien amb compte i, un cop rostida, la treien.
Quan tingueren ja llesta la feina i les parts preparades,
van fer l’àpat, i al desig de cada un no va mancar la part justa”.

Després dels divuit xais de l’any passat i el creixement imparable de 
l’assistència a la barbacoa de CataloniaBio & HealthTech, hem optat per reduir 
a quatre xais i complementar amb el típic “xoripan” argentí per mantenir viu el 
concepte BBQ. 

De fet, el que estem fent no és més que la versió local d’una hecatombe grega, 
una mena de sacri�ci ritual. Tal com va parafrasejar Napoleó als seus soldats, 
respecte de les piràmides a la campanya d’Egipte: “Col·legues de 
CataloniaBio & HealthTech: des d’aquests quatre xais, trenta-cinc segles ens 
contemplen”. 

NO SOM GRECS ANTICS, PERÒ DES DE QUE CELEBREM LA BBQ EL 
2014, EL NOSTRE SECTOR NO HA PARAT DE CRÉIXER…
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