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Aquest treball s’insereix en la línia d’estudis sobre les elits
polítiques, enteses com “aquells grups que, en relació amb la
seua posició política, econòmica, social o cultural, tenen
capacitat d’intervenir a les diferents instàncies de poder”, i que a
més tenen capacitat de mobilització. Dins d’aquesta
caracterització, l’objecte d’estudi serà el maurisme en relació amb la dreta política a les
comarques de la Plana. L’autor considera el maurisme com l’origen de la dreta moderna
al nostre país, en el sentit que va més enllà de l’ús de les xarxes clientelars i pretén
també la mobilització política. Una opció política que abraça les tendències autoritàries
pròpies de les dretes europees del primer terç del segle XX, amb una clara inclinació
cap a una defensa més estricta dels seus interessos de classe, amenaçats pels canvis
modernitzadors de la segona revolució industrial i el protagonisme creixent de la
qüestió social.
Per entendre millor aquest fenomen, els estudis locals ens permeten clarificar les
diferències internes del maurisme, entès no tan sols com a corrent polític sinó també
com a moviment social plural, amb diferents declinacions territorials. Per concretar el
fenomen del maurisme a les comarques de la Plana, després d’un estat de la qüestió on
es repassarà el paper del caciquisme i el clientelisme en la crisi política del sistema de la
Restauració i es caracteritzarà l’aparició del maurisme en aquest context polític, el llibre
adopta un format d’història política i social a partir de l’arribada a l’alcaldia de Castelló
de Carlos González Espresati el 1907, dins de l’ofensiva conservadora per fer-se amb el
control institucional de la província. A partir d’aquí, s’analitza el mandat d’Espresati, la
crisi de la dreta tradicional, l’aparició del moviment maurista, les seves xarxes
caciquistes i la seva expressió electoral, així com el seu paper dins de la Unión
Patriòtica i el Sometent durant la Dictadura de Primo de Rivera. El llibre es tanca amb
una capítol dedicat a analitzar la ideologia (amb els components agraristes i
corporativistes inclosos) del maurisme, a més de les seves xarxes de sociabilitat, i com
feien negocis les elits econòmiques en aquest context.
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Traducción de la reseña anterior:
Este trabajo se inserta en la línea de estudios sobre las élites políticas, entendidas como
“aquells grups que, en relació amb la seua posició política, econòmica, social o
cultural, tenen capacitat d’intervenir a les diferents instàncies de poder”, y que además
tienen capacidad de movilización. Dentro de esta caracterización, el objeto de estudio
será el maurismo en relación con la derecha política en las comarcas de la Plana. El
autor considera el maurismo como el origen de la derecha moderna en nuestro país, en
el sentido de qué va más allá del uso de las redes clientelares y pretende también la
movilización política. Una opción política que abraza las tendencias autoritarias propias
de las derechas europeas del primer tercio del siglo XX, con una clara inclinación hacia
una defensa más estricta de sus intereses de clase, amenazados por los cambios
modernizadores de la segunda revolución industrial y el protagonismo creciente de la
cuestión social.
Para entender mejor este fenómeno, los estudios locales nos permiten clarificar
las diferencias internas del maurismo, entendido no tan solo como corriente política sino
también como movimiento social plural, con diferentes declinaciones territoriales. Para
concretar el fenómeno del maurismo en las comarcas de la Plana, después de un estado
de la cuestión donde se repasará el papel del caciquismo y el clientelismo en la crisis
política del sistema de la Restauración y se caracterizará la aparición del maurismo en
este contexto político, el libro adopta un formato de historia política y social a partir de
la llegada a la alcaldía de Castelló de Carlos González Espresati en 1907, dentro de la
ofensiva conservadora para hacerse con el control institucional de la provincia. A partir
de aquí, se analiza el mandato de Espresati, la crisis de la derecha tradicional, la
aparición del movimiento maurista, sus redes caciquiles y su expresión electoral, así
como su papel dentro de la Unión Patriótica y el Somaten durante la Dictadura de
Primero de Rivera. El libro se cierra con una capítulo dedicado a analizar la ideología
(con los componentes agraristas y corporativistas incluidos) del maurismo, además de
sus redes de sociabilidad, y como hacían negocios las élites económicas en este
contexto.
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