
Llet d'ametlla 
Santa María del Camí

Des del segle XVII, a la comarca del Raiguer de Mallorca
s'elabora la llet d'ametlla, una proteïnica i tonificant beguda 
instaurada a la contrada pels frares Mínims, que aleshores 
s'havien instalat a Santa Maria del Camí; com qui  eren 
totalment vegetarians, aquells sants homes d'orde 
mendicant la consumien per evitar les llets animals i quan 
sortien a demanar almoina per contrades veïnes, com Pòrtol,
Sa Cabaneta o Santa Eugènia, l'obsequiaven per agrair les 
dàdives rebudes. D'aquesta manera la seva elaboració i 
consum s'instaurà en aquesta part de l'illa.



D'on ens arriba la llet d'ametlla

Si recercam notícies sobre l'existència de la llet d'ametlla en
temps antics -estam parlant dels segles que envolten el naixement
de Jesucrist- ens haurem de situar en els territoris del Líban, Síria,
Turquia, Israel, Egipte, indrets on era extremadament apreciada per
les seves qualitats nutritives i també perquè proporcionava -degut a
les  proteïnes  i  greixos  vegetals  que conté-  un efecte  estimulant
immediat sense contenir alcohol, com és el cas del vi i la cervessa
que des de sempre ha “tonificat” les societats més occidentals. Els
antics romans, que tenien un important domini sobre tota la conca
de la Mediterrània i xuclaven tradicions de pertot arreu, com a bons
colonitzadors-,  acceptaren  immediatament  la  llet  d'ametlla  -a  la
qual deien  amigdalate, que en llatí vol dir “ametlla i llet”-, com a
part de la seva dieta, no solament per una qüestió de l' efectivitat
de  la  preparació  com  a  nutrient  -ja  que  estava  especialment
indicada per als infants, persones majors i malalts que havien de
menester una sobrealimentació- sinó també perquè la consideraven
una beguda subtil i sensual, que tenia un agradable sabor i prou
qualitats per potenciar una vida sexual exhuberant. La llet d'ametlla
va tenir un altre moment àlgid durant l'Edat Mitja, en què era molt
apreciada no només com a aliment i  pel  seu sabor, sinó per les
qualitats curatives de les ametlles. 



Antics costums

S'ha de tenir en compte que la ingesta d'aquest fruit sec, ric
en  vitamina  E,  ajuda  a  prevenir  les  malalties  de  cor,  millora  la
circulació de la sang, afavoreix un creixement sa dels infants i és un
poderós  antioxidant;  però,  a  partir  d'aquesta  època  la  seva
presència a les taules va anar minvant fins els nostres dies, en què
quedà  circunscrita  als  dies  de  festa  nadalenca  i,  sobretot,  a  la
sortida  de  la  nit  de  matines,  quan  els  feligressos,  segons  els
preceptes  catòlics-  havien  fet  tres  hores  de  dijuni  per  poder
combregar, de manera que en acabar l'ofici tenien un desenament
que aconsellava  una  bona ració  de  llet  d'ametlla  amb una coca
bamba o de patata, menjúies que aconhortaven el cos dels creients
a altes hores de la matinada. L'escriptor i  professor Rafel Crespí
especifica que avui dia el consum de la llet d'ametlla no es dóna a
tota Mallorca sinó a “un redolet que abraça, més o menys, Santa
Maria  del  Camí,  Santa  Eugènia,  Pòrtol,  Sa  Cabaneta,  Pla  de  na
Tesa(aquests tres darrers nuclis del municipi de Marratxí) i també a
la part agrícola d'aquest terme municipal, és a dir, a sa Indioteria i
a  algunes  algunes  clapes  aïllades  espargides  per  aquestes
contrades”. 

A Santa Maria del Camí els monjos Mínims elaboraven llet
d'ametlla durant el segle XVII



Uns frares especials

En  el  segle  XVII  els  frares  Mínims  desembarcaren  a  Santa
Maria del Camí després d'haver estat un temps a Ciutat. Es tractava
d'una orde fundada a Itàlia per Sant Francesc de Paula al voltant de
1435,  després  que  el  sant  s'hagués  retirat  a  fer  meditació  a
Calàbria i tenia la particularitat que era una formació “mendicant”,
la  qual  cosa  vol  dir  que,  a  més  dels  vots  habituals,  els  seus
integrants es comprometien a viure d'allò que els donava la gent,
és a dir, de la mendicància. La formació es va escampar aviat, amb
gran èxit, per Itàlia i més endavant, el 1483, arribà a França, on als
frares  els  anomenaven  familiarment  “bons  hommes”,  perquè
realment corresponien a les almoines de la població amb serveis de
tota casta, així que mantenien un contacte estret amb la gent i per
això eren molt apreciats. Els Mínims arribaren a la zona castellana
de la península Ibèrica el mateix any del descobriment d'Amèrica, el
1492 i a continuació, gràcies a les gestions del religiós i diplomàtic
Bernat Boïl,  el  qual  entre les seves nombroses ocupacions havia
tengut el càrrec de superior dels ermitans de Montserrat, aquells
frares Mínims s'introduïren a la Corona d'Aragó, on hi fundaren 27
convents, entre València, Barcelona i Mallorca. 



Quan els frares Mínims vengueren a l'illa varen romandre al
convent de la Soledat de la Porta de Sant Antoni de Palma però, al
cap  d'un  temps,  l'any  1682,  els  sants  homes  es  posaren  en
contacte amb les  autoritats  de Santa Maria  del  Camí  per  tal  de
traslladar el convent des de Ciutat a aquesta vila. Així que el 7 de
maig d'aquell any es reuniren els jurats i honors de la capital del
raiguer,  estudiaren  a  fons  el  cas  i  hi  varen  estar  d'acord,  però
acceptaren la presència dels Mínims a condició que els frares es
comprometessin  a  educar  els  nins  i  a  ajudar  a  ben  morir  als
santamariers. A més d'aportar aquests serveis socials, els Mínims,
que  elaboraven  i  consumien  llet  d'ametlla  com a  substitutiu  del
serigot animal degut al seu estricte vegetarianisme, la implantaren
entre la gent del poble, tot acotant l'elaboració i consum als dies de
Nadal,  perquè  «és  al  voltant  d'aquestes  festes  que  els  frares
deixaven  el  seu  molí  perquè  el  poble  hi  dugués  a  moldre  les
ametles i fer-ne el suculent postre”, diu l'escriptor Rafel Crespí. I
quant a les propietats medicinals del producte, precisa que “en els
inventaris de les apotecaries medievals es pot veure que aquests
establiments guardaven elevades quantitats d’ametlles i de midó,
que  havien  de  servir  per  elaborar  la  dieta  dels  pacients,  com
confirmen els receptaris de l’època. La llet d’ametlla, les farines i el
brou  de  gallina  constituïen  els  ingredients  més  freqüents  dels
règims per a malalts”.



La recepta
Per a fer la llet d'ametlla artesanal s'escalden els bessons i es

passen per les moles -que antany eren de tracció animal-, mentre
s'hi va afegint aigua fins obtenir un brou en cru. A continuació es
posa  a  bullir  aquesta  preparació  el  màxim  de  temps  possible,
perquè quan més cou, més gustosa surt la llet, procurant que no
s'aferri i que no vessi de l'olla. Rafel Crespí puntualitza que “abans
de fer les darreres bullides, convé condimentar-la amb sucre, un
canonet de canyella i una pell de llimona”. I a l'hora de delimitar el
radi de producció actual de la llet d'ametlla dins de la comarca del
Raiguer, diu que “actualment, a Santa Maria hi ha cinc o sis llocs
que en fan, mentre que a Pòrtol, Sa Cabaneta i al Pla de na Tesa
n'hi  ha  un.  I  a  sa  Indioteria,  mestre  Miquel  Pascual,  fuster,  va
construir una enginy i en feia per tota la gent del redol i la gent del
Pla de son Nebot i altres possessions del terme de Marratxí. Ara
aquesta màquina la fa funcionar la seva filla, na Catalina”.
La  llet  d'ametlla  no  és  plat  de  totes  les  taules  nadalenques
mallorquines.  En  certa  manera  és  una  de  les  grans  menges
desconegudes  entre  el  gruix  de  la  població;  només  uns  quants
pobles -els qui reberen la visita dels frares Mínims- la valoren les
nits de Nadal i de Cap D'Any.
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