
Cullera - Simat de la Valldigna.



20-01 -201 9. Cullera - Simat de Vallgigna.
1 0:28 vertrekken we onder een vri jwel geheel bewolkte
luicht. Na wat zoeken in de éénrichtingsverkeerswegen-
stelsel van Cullera kunnen we de veldweg naar Tavernes de
la Valldigna op.

LB: Carrer Ríu.
MB: Calle Cervantes.
RB: La Sangre de Cristo.
RO: De CV5030-brug over de Río Xúquer.
LO: Kijk op Cullera vanafde CV605.



We zien diverse groepjes wielrenners, het is immers
zondag. Tavernes bereiken we om 1 0:56. Rechts zien we
een schitterend uitgel ichte bergtop van 625 m.

RB: CV50.
MM, RM: Veel fietsers onderweg.
RO: Tavernes de la Valldigna.



Het gaat verder naar Simat de la Valldigna (11 :00), waar we
eerst de wc lozen. Dan zetten we de camper daar op het
mooie plekje aan de rand van het dorp tussen berg,
sinaasappelgaarde en kippenren. (1 1 :40 na 2420 km)

LB, RB: Tavernes de la Valldigna.
RM, LO, RO: Simat de la Valldigna.



3,3 km lopen we door Simat de la Valldigna. Daarbij is het bezoek aan het klooster veruit het meest interessante gegeven. Dat maakt de moeite van een

bezoek aan Simat dubbel en dwars waard.



Het wordt een beetje regenachtig, zodat we pas laat op de
middag een wandeling door het dorp gaan maken. Daarbij
kom je hier ongherroepeli jk bi j het klooster Monastir Santa
María uit. Het klooster is echter nog tot 1 6:00 dicht.

LB: Carrer dels Brolls en de Rambla.
MB: Calle del Sol.
RB: Carrer Convent.
LM, MO, RO: Real Monasterio de Santa María.



We lopen eerst naar de Ermita de Santa
Ana, dat oorspronkeli jk een moskee
Mespquita de la Xara is geweest. Door de
getral iede deuren voor en aan de linker
zi jkant zien we Sta. Ana en de mishrab.

LB: Carrer de Xara.
LO: Kloostertuin.
RM: Ermita de Santa Ana.
RO: Santa Ana met de jonge Maria.



De ermita l igt midden tussen de citrusplantages een eindje
buiten het dorp.

LB: Mishrab.
RB, MO, RO: Citrusplantages.



Terug in het dorp kunnen we dan het imponerend klooster bekijken.Via het poortgebouw komen we in een strak
aangelegde tuin, die naar de kerk leidt.
Imponerend is met name de heel hoge kerk, die binnen ri jk is versierd met fresco's.

RB, LM: Kloostertuin tussen poort en kerk in.
RO: Kloosterkerk.

Volgende pagina: Interieur van de kerk.





The most important monument of the village is the Monastery ofSanta María de la Valldigna.
It was founded in 1297 by James II ofAragon. Since the beginning, it was one of the most
important monasteries of the Cistercian order. It was founded by the monks ofSantes Creus
in the Tarragona province. The whole Valldigna valley belonged to the monks, according to a
royal order. The monastery was inhabited by monks until 1835, when a revolt in the Valldigna
valley took place after the Ecclesiastical Confiscations ofMendizábal. After that, the monks
were forced to abandon the monastery. Most of its goods and works ofart were sold,
plundered or destroyed. After decades ofabandonment, many restorations projects are

envisaged, and nowadays the monastery ofSanta Maria de Valldigna is, according to the
57th article of the Statute ofAutonomy of the Valencian Community, "the spiritual, historical
and cultural temple of the ancient Kingdom ofValencia. It is as well a symbol of the grandeur
of the Valencian people". The same article states that "the Generalitat Valenciana will
recover, restore and preserve the monastery (. . . ) a law from the Valencian Parliament will
determine the destiny and usage of the monastery as a meeting point of all Valencians, and
as a research center for the recovery of the Valencian Community history".

Wikipedia.



De rest van de gebouwen op het grote terrein l igt
grotendeels in puin, maar is gedeeltel i jk weer overeind
gezet. Zo heb je toch een idee hoe het er vroeger uitgezien
heeft. Dit complex is geweldig groot geweest.

We klimmen en klauteren
over muren en trappen. Zien
een zeer grote waterput, de
fundamenten van vele
gebouwen.



Zo komen we ook bij een kruisgang waarvan niet veel meer
dan de bogen overeind staan.
We zien er wel nog heel aardige detai ls op die bogen en de
zuilen.

Deze pagina: De kruisgang.



We vinden nog wat zalen, die wel intact zi jn. Al lerlei
doorkijkjes, die een net even ander bl ik laten werpen.

Deze pagina: Zalen buiten de centrale as.



We lopen terug naar het poortgebouw. Rechts van het
klooster is nog een kapel: Capil la de Nuestra Señora de
Gracia. Via kleine gaatjes in een soort metalen rooster kan
men nog een beetje naar binnen kijken.

LB, RB: De kloosterkerk.
MM: Tuin naast de buitenmuur.
RM, O: Capilla de Nuestra Señora de Gracia.



Na het bezoek aan het klooster wandelen we nog een
rondje door het dorp zelf, dat echter niet zo veel te bieden
heeft. We drinken tenslotte een glaasje bij de pizzeria op het
plein voor het klooster. Eten kunnen we daar pas na 8 uur
vanavond. Dat doen we dan ook na de rust in de camper.
De pizzeria is zeer sober ingericht, maar heeft wel een
echte oven. En dus kri jgen we 's avonds na een heerl i jk
portie calamar ook pico bello pizza's voorgezet.
De tv vertelt intussen over het zeer moeizame reddingswerk
van een kleuter in Malaga die in een diepe smalle punt is
gevallen.

Deze pagina: Simat de la Valldigna.

Volgende pagina: Bar-pizzeria Santi.






