
Estat del benestar

Teoria social i estat del benestar 
Social theory and welfare state 
SARASA I URDIOLA, SEBASTIÀ I MONTAGUT, MAITE (RCS, núm. 1, p. 47-76)

Resum: Els autors fan una revisió del tractament que la teoria social ha fet de l’estat
del benestar. En primer lloc, es destaquen els intents de formular un fonament normatiu
de l’intervencionisme públic per continuar fent un balanç de les hipòtesis que tracten
d’explicar les dimensions i la naturalesa de l’Estat benefactor. Conclouen que hi ha ha-
gut un enorme progrés en la recerca comparada, però que els resultats no permeten con-
cloure la preeminència d’una teoria sobre les altres, raó per la qual recomanen una acti-
tud més procliu a comprendre com es relacionen entre si els diversos factors explicatius,
que a tractar de demostrar la superioritat explicativa d’un de sol.
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Resumen: Los autores llevan a cabo una revisión del tratamiento que la teoría social ha
hecho del estado del bienestar. En primer lugar se destacan los intentos de formular un
fundamento normativo del intervencionismo público para continuar haciendo un ba-
lance de las hipótesis que tratan de explicar las dimensiones y la naturaleza del estado
benefactor. Concluyen que ha habido un enorme progreso en la investigación compa-
rada, pero que sus resultados no permiten concluir la preeminencia de una teoría sobre
las otras, razón por la cual recomiendan una actitud más proclive a comprender cómo se
relacionan entre sí los diversos factores explicativos, que a tratar de demostrar la supe-
rioridad explicativa de uno solo de ellos.
Palabras clave: estado del bienestar, teoría social

Abstract: the authors review how social theory focus on the welfare state. First, the
attempts to formulate a normative basis for the welfare state are emphasized. Then,
they take an inventory of the most re p resentative hypothesis that try to explain the di-
mensions and nature of the welfare state. The conclusion is that, in spite of the enor-
mous pro g ress in comparative re s e a rch, no results allow to secure the superiority of
one theory over the others. The authors recommend re s e a rchers to focus more in the re-
lations between diff e rent factors rather than to demonstrate the superiority of one of
t h e m .
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Avatars de la protecció social 
Avatars of social protection
NOGUERA, JOSÉ ANTONIO I ADELANTADO GIMENO, JOSEP (RCS, núm. 4, p. 21-56)

Resum: Al llarg d’un segle, des de les dues últimes dècades del segle XIX fins al final
dels anys setanta del segle XX, la protecció social ha desenvolupat un cicle complet d’es-
tatalització-desestatalització. Ha passat de ser voluntària i plural, a obligatòria i nacio-
nal després de la Segona Guerra Mundial i, d’aquí, novament a ser cada vegada més
privada i desmonopolitzada. Aquesta evolució té un referent central en la mercantilitza-
ció de la força de treball, però també varia a redós dels canvis en l’estructura social i la
seva traducció en la distribució del poder polític. La protecció social, més enllà de com-
pensar les desigualtats socials, les constitueix (les naturalitza) i les modula; i això ja si-
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