
Un monestir del passat amb un present i un futur vius
SANTA MARIA DE GUALTER



Si vas riu Segre amunt arribaràs a la Baronia de Rialb, un 
municipi amb un dolmen, una zona de banys naturals al riu 
Rialb, i amb tot de masies i esglésies medievals enmig del 
bosc. Entre els edificis més antics destaca el Monestir de 
Gualter: té més de 800 anys, i és un monestir únic, i molt 
curiós.

Al monestir hi vivia una comunitat de monjos que duien una 
vida dedicada a l’oració, al treball de la terra i a la còpia de 
llibres manuscrits. Però també a oferir hostatgeria als 
pelegrins que resseguien el Camí del Segre per anar cap a 
Sant Jaume de Galícia.

Amb el temps els monjos se’n van anar, i el monestir va patir 
diversos saquejos. I fa vuitanta anys una explosió va deixar 

l’església sense sostre. Però després d’anys d'abandó s’ha 
pogut restaurar. I avui l’antic monestir s’ha transformat en 
ajuntament, en oficina de turisme i en cases on viuen els veïns.

Si visites el monestir et podràs passejar a cel obert pel damunt 
de l’església,  i descobrir un claustre que només conserva 
porxos a un dels quatre costats. També hi trobaràs un litòfon, 
un piano fet amb pedres! A més a més, s’ha creat el Patronat 
d’Amics i Protectors, que és com un club de fans del monestir: 
s’encarreguen d’organitzar-hi tota mena d’activitats culturals, 
i fins i tot, concerts al claustre i a l’església!

Santa Maria de Gualter segurament és el monestir més 
diferent que visitaràs mai!
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