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Agraïment: a Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Ramon Molina Ferrero, Ismael Ortiz Company, Josep Lluís Santonja Cardona, 
Rafael Sebastià Alcaraz., 

 
Topònim: St. Bonaventura, racó de.  
Categoria 1: element antròpic, edificació i indret.  
Categoria 2: hierònim, hagiònim.  
Partida:  el Salt. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

X:715696.88698, Y:4284075.45751 
  
Descripció:  

Amb aquest topònim s’al· ludix tant la masia com el paratge que l’envolta. En la finca, a més de la masia 
pròpiament dita, hi ha dos edificacions més que són molins fariners: 1r molí en aigua o de dalt i 2n molí en 
aigua o de baix, actualment en desús quan no en ruïnes, que aprofitaven l’aigua del riu Polop com a font 
d’energia.  
 
Situació: 

Situat a l’oest de la ciutat, a la vora del riu Polop, tot just a l’eixida de l’estret dels Canalons. 
 
Etimologia:  

Etimològicament, Bonaventura és un nom medieval que connota bon auguri, compost de Ventura, nom 
d’origen llatí, plural de Venturum ‘allò que ha de venir’ (DNP: 1997, p. 87, 325).  

Quant a l’etimologia de l’orònim racó, prové de l’àrab vulgar rukún ‘racó’, és un mot exclusivament hispànic, 
l’àrea del qual, segons Joan Coromines, acaba bruscament en el límit nord del català i de l’aragonés. A la part 
meridional ha rebut aplicació topogràfica (OC VI, p.321, b21), i amb el sentit de ‘barranquet fondo i recòndit’ 
es troba pertot (DECat VII, p.27, b53), com és el cas del nostre topònim. Amb tot, dins del nostre terme també 
evoca dimensions i forma dels camps, així el trobem per designar indrets apartats, arrecerats, retirats, com ara: 
Racó del Salt, Racó dels Ratots i Racó Vell; i també (com ens ha fet saber l’historiador Ricard Bañó) es va fer 
servir per denominar els meandres encaixats del riu Molinar, [...] en la partida nombrada del Raco del Rio 
Molinar [...] (AMA PN: 1772, f.57v). Finalment, però ja en altres termes, l’orònim “racó” també s’usa per 
denominar part del relleu marítim, com ara petites badies, caletes... així tenim: el racó de l’Oix a Benidorm 
(Almiñana: 2001, p.290); sa Raconada, es racó de s’Arena, es racó des cap Roig, es racó de cap Negret, etc. a 
Llucmajor (Aguiló: 1996). 

 
Origen de la denominació:  

Com s’observa en la documentació del segle XVIII , l’origen de la denominació prové del nom del propietari de 
la finca, Buenaventura Gisbert. Quant a la seua denominació actual, amb el nom “santificat”, és producte de la 
transformació en hagiònim del nom del propietari per influència de l’administrador eclesiàstic.  
 
Documentació:  
Segle XVIII : 

[...] a Bautista Aznar hornero para cortar 16 pinos de la heredad del Racó de Buenaventura Gisbert [...] 
(AMA, LTA (I): 1751, p.15, núm.190). 

[...] Ana Maria Descals viuda de Buenaventura Gisbert para cortar quarenta pinos de su heredad del Racó 
[...] (AMA, LTA (I): 1752, p.17, núm.221). 
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[...] para el corte de 30 pinos para obras existentes en el pinar de Josef Sempere al Rincon de Buenaventura 
[...] (AMA, LTA (II): 1793, sf. núm. 2780). 

 
Segle XIX : 

[...] Racó de Bonaventura [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 377). 
[...] Heredad Rincón de Buenaventura [...] (RPA: 1871). [Informador: MOLINA FERRERO, Ramón] 
[...] la heredad denominada Rincón de Buenaventura y los dos molinos de harina existentes junto á la misma 

[...] (AMA, LLCB: 1887, p.11). 
[...] la Heredad Rincon de S. Buenaventura [...] (AMA, LACDB: 1889, p.275). 

 
Segle XX: 

[...] Mas y molino del Racó de Sn. Buena Ventura [...] (PTAM: 1913). [Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] Racó San Bonaventura [...] Molí San Bonaventura [...] (PTMA: 1986).  
[...] Mas del Racó de Sant Bonaventura [...] (PCVPTMA: 1991).  

 
Segle XXI : 

[...] Racó de Sant Bonaventura [...] Mas del Racó de Sant Bonaventura [...] (MTTMA: 2002)  
    
Genèrics derivats:  

Quant a genèrics derivats tenim: la font del Racó de St. Bonaventura, també coneguda com font del bassonet 
o del llavador; i el paratge recreatiu Racó de St. Bonaventura, que forma part del Paratge Natural Municipal 
Racó de St. Bonaventura-Canalons per Acord de 8 de febrer de 2002, del Govern Valencià (DOGV: 2002).  
 
Extensió geogràfica:  

Es tracta d’un topònim estrictament alcoià. 
 
Observacions:  
• Orogràfiques i geològiques 

En aquest paratge hi ha 5 petites cascades i 3 tolls. A més, segons ens ha fet saber Rafael Sebastià, de la 
Universitat d’Alacant, s’hi troben dipòsits sedimentaris (estrats) de final del Secundari (Senonià) i 
començament del Terciari (Paleogen) que presenten una posició pràcticament vertical i estan formats per 
materials de naturalesa variada: margues, biomicrites i calcarenites. Per l’erosió diferencial, ço és, la que 
actua sobre els materials de manera diferent, els més durs (biomicrites, calcarenites..) ofereixen més 
resistència a l’erosió, i les margues i altres materials semblants (més tous) que alternen en la mateixa 
posició, n’ofereixen una de menor. El resultat és que els primers queden al descobert formant un paisatge de 
crestes en paral·lel, tot i presentant una major resistència als processos de l’erosió remuntant. Per això, junt 
a altres raons, el riu ha de superar un fort desnivell en aquest punt, i s’encaixa entre els vessants calcaris. 
L’estret resultant separa clarament la vall de Polop, part alta de la conca, de la resta de la conca del riu 
d’Alcoi o Serpis (MGE: 1995, fulls 820 i 821). 
 

• Històriques  
El 1887, per una deixa de Rosario Jordà Jordà, esta heretat i els seus guanys van ser tramesos en règim 

d’administració, per 99 anys, a les parròquies de St. Maure i St. Francesc i de Sta. Maria d’Alcoi, en 
benefici de la Casa de Desemparats o de la Beneficència i de l’Hospital Civil d’Alcoi (AMA, LACDB, 
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1889, p.275) (AMA, LLCB, 1887, p.10-12). D’aleshores ençà, la parròquia de Sta. Maria ha esdevingut 
l’administradora i en té els beneficis dels guanys, segons que ens assabentà el seu rector, Ismael Ortiz 
Company. El 1996 es va firmar un conveni entre esta parròquia i l’Ajuntament d’Alcoi, pel qual l’Església 
cedia el paratge per a ús públic durant un període de dotze anys, que acabà el 4 de febrer de 2007, com 
publicava el periòdic Ciudad de Alcoy. Actualment, l’Ajuntament d’Alcoi té previst un projecte de 
conservació i divulgació del paratge (Ciudad de Alcoy, 09-03-2013). Cal esmentar que no és la primera 
volta que se li dóna a este paratge un ús recreatiu, també durant la dècada de 1940, segons diversos 
testimonis orals, hi tingueren lloc unes colònies infantils dels alumnes de l’escola de l’Ave Maria de la 
nostra ciutat. Fins i tot un poc abans, durant el primer terç del s.XX, va ser freqüentat pels membres de la 
Societat Naturista Cultural d’Alcoi (Roselló: 2013, p.31).  

Finalment, cal indicar que a hores d’ara la titularitat del paratge resta incerta. 
 
 
 
 
- - - - 
 
 
Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, LACDB: 1854-1990. ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libros de Actas de la Casa de Desamparados o Beneficiencia, (1854-1863, 1864-1875, 

1904-1914) Signatura 11499. (1876-1903, 1915-1929) Signatura 11500. (1929-1978, 1978-1990) Signatura 11501. 
AMA, LAM: 1850 . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378. 
AMA, LLCB . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libros de Legados de la Casa Beneficiencia, (1857-1989). Signatura 11502. 
AMA, LTA (I) . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que 

se imponen empezando en el año 1748-1793. Signatura 1679. 
AMA, LTA (II) . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones 

que se imponen empezando en el año 1793-1811. Signatura 9646. 
AMA, PN: 1772. ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Protocol Notarial de Christobal Mataix (1772–1773). Signatura 1053. 
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DOGV: 2002. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA. (15-02-2002), núm. 4191. 
RPA: 1871. REGISTRE DE LA PROPIETAT D’ALCOI (14-12-1871). Llibre 34, foli 83, núm. finca 2136. 
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