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X

ules i xulos nosaltres que amb
tota la ingenuïtat i imprudència
hem passat del “LO CAMPUS 2.0”
a “El mini-LO CAMPUS 3.0” que inaugurem amb aquest número. Fent el símil
del canvi dels conceptes “Web 2.0” al
“Web 3.0”, nosaltres també en edicions de premsa artesanal digital, ens posem al dia.

Perpinyà, Andorrà i l’Alguer.

Tot el petit “Món LO CAMPUS” de comunicació i premsa universitària i de
secundària, creat des d’estudiants de la
UdL i des de l’Associació universitària
AMICS de LO CAMPUS (diaris digitals,
revistes,
mini-publicacions,
webs,
blogs, tallers, Projectes i Joint Ventures cooperatives) entra al concepte
“Web 3.0”, especialment en la transformació de la xarxa en una base de dades, que ens porta al naixement de la
"Data Web" que permet un nou nivell
d'integració de dades i aplicació interoperable, fent les dades tan accessibles
i enllaçables com les pàgines web. Això
combinat amb una “narrativa transmèdia” i amb premsa universitària, ens
permet arribar a uns potencials
300.000 estudiants de les 21 universitats de parla catalana o sigui les universitats públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears,

Per una banda perquè hi ha qui ho troba
inútil: els que han burocratitzat la universitat i la veuen només com una fàbrica de títols o una menjadora, no els interessa la universitat com a plataforma
intel·lectual per tant també de debat.

Cada cop tot el nostre material editat és
més singularitzat: aquest “mini-digital
d’opinió” és només sobre i per la Universitat de Lleida. I el contingut va d’OPINIÓ, per tant de debat.
Encara que sembli mentida, opinar a la
UdL no és tant fàcil.

Però per altra banda, hi ha “l’acadèmic
i el gestor fonamentalista” que troba
una distorsió i una indisciplina tenir un
alumnat i un professorat amb criteri,
amb opinió i amb capacitat d’expressarho públicament. La crítica a la UdL és
viu molt malament.
I tot això no només ho vivim nosaltres
que publiquem idees i crítiques variades, ho ha viscut l’estudiant de peu i el
jove professor, ho han viscut els Consells dels estudiants, les associacions,
els delegats de curs i d’aula, entre d’altres. Qui no recorda entrades de profes-

sors enrabiats a reunions d’estudiants,
amenacen a tothom, perquè l’havien
criticat. I precisament la crítica no era
pel seu pensament, sinó perquè no complia, ni en horaris, ni en preparar-se les
classes o altres perles de conducta acadèmica penosa.
Partint que la “llibertat de càtedra “ és
intocable i que fins i tot el professor o
l’alumne reaccionari té dret a la paraula, hi ha una coacció imperant i poca
gent s’atreveix a debatre els temes calents o no tant calents en públic. Ni tant
sols en organismes universitaris on
s’hauria de poder discutir de tot.
I diem-ho sense embuts: Els que no et
deixin opinar lliurament a la universitat
són uns fatxes.
Però hi ha una conducta molt estesa que
és l’auto-censura. Per la por de que diran, de que pensaran de mi i per la por
de les possibles conseqüències d’una
crítica: callem.
Aquest minidigital és una
via per opinar i
per no callar.
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S’ha d’escriure a “Assumpte”: Gratuït LO CAMPUS 31
i al “Cos del missatge”: Nom i cognoms
La resposta automàtica, després de validar que sou estudiants UdL, es fa dins de les 24 hores següents.

Material per a discutir
a riquesa de la universitat està possiL
bilitant que hi hagin grups de tota
mena a la nostra comunitat que discu-

teixen de multitud de temàtiques.
Aquests grups estables o puntuals, institucionals o particulars, formals o no,
etc, etc.; són una bona base per el debat i per a tots ells a continuació us oferim el que anomenem: “Material per a

discutir”, que el formen quatre articles
de temàtiques molt diferents i que poden
ser unes bones eines inicials pel debat.

E

ls tres primers articles en català els vàrem publicar als mini-Suplements ACCIÓ
SOLIDÀRIA i LO CAMPUS 2.0 de la revista
LO CAMPUS número 30 (Abril – Maig 2016)
i foren els articles més llegits del passat
any acadèmic. Publicats en paper i en versió digital, fou en aquesta versió digital on

vàrem poder quantificar la seva acceptació de la lectura.
ambé publiquem un article en anglès
T
emmarcat en el que en diem:
“Notícia històrica del “The New York

Times” per a discutir”. Així recuperem
una noticia polèmica, que pot donar
molta batalla en la discussió i de passada ens incentivarà a aprofundir en l’anglès.

L’aprenentatge a partir de la cooperació al
desenvolupament: reformulació de conceptes
o recorde el nombre de
N
matèries estudiades i exercicis realitzats al llarg de la
meua formació acadèmica i,
havent finalitzat aquesta etapa en cursar un màster en
Gestió de Sòls i Aigües a la
Universitat de Lleida, em
semblava haver assolit i definit finalment el concepte de
“sòl”.

d’una nova interpretació lingüística
de
mots
com
“producció”,
“desenvolupament”,
“aptitud de terres d’ús agrícola”... etc.
Doncs sí, era un fet que Olorio
i jo veníem de contexts socials, econòmics i culturals molt
diferents.

Per aquest motiu, en preguntar-li al Senyor Olorio Ortíz,
agricultor mexicà de la plana
al·luvial de Texcoco (Mèxic),
al respecte de quins tipus de
sòls identificava a la seua parcel·la, em va sorprendre la
resposta: “Srta. Llicenciada,
solo hay una, ¿no lo ve?”. En
primer lloc, em vaig quedar
impactada pel tracte que estava rebent (quasi de reverència) pel fet de ser una persona europea amb estudis universitaris....(jo? que em considero una eterna aprenenta,
que quasi no ha xafat el
camp!) I no podia veure a que
s’estava referint aquest home.

Aquesta reformulació de conceptes em va paralitzar la
ment
a
la
paraula
“desenvolupament”, arrel etimològica de la qual és sviluppo, que significa exactament
“desenvolupar”,
descobrir,
llevar l’embolcall. I d’allò
tractava el treball! De descobrir una nova realitat i cooperar amb els coneixedors del
territori per a poder crear-ne
una altra, més pròxima a la
visió de benestar d’Olorio.
Potser no era l’objectiu principal de la conversa però a mi
em va fe lligar conceptes, reflexionar i entendre la raó per
la qual estàvem parlant d’allò.

En segon lloc, després de demanar-li que em tutegés i en
analitzar la resposta, em vaig
adonar que es tractava d’una
confusió dialèctica i cultural,
ja que Olorio anomenava
“sòl” a la superfície que trepitjava (“el piso”) i “terra” al
sòl que es podia treballar. Així
doncs vaig reformular la qüestió, aquesta vegada tutejantlo jo també (pel fet que ho
considero una forma verbal
que, si és benvinguda, aproxima als interlocutors i elimina
la jerarquia): “¿Cuántas clases
de tierra distingues en tu parcela?”. A partir d’aquest moment, poguérem establir una
conversa que no solament ens
proporcionà un gran intercanvi de coneixements, sinó que
ens va portar al descobriment

Els programes de la Universitat de Lleida, destinats a la
mobilitat solidària en països
en vies de desenvolupament,
estableixen un marc real per
a la trobada del coneixement
científic-acadèmic i el coneixement local, moltes vegades
oblidat o, en el pitjor dels casos, perdut. I, tots dos tipus
de coneixement persegueixen
el mateix propòsit, com són la
millora de la qualitat de vida
o el desenvolupament sostenible en el temps d'una determinada activitat. El que canvia poden ser les eines i mètodes d'estudi.
Jo sent haver assolit els meus
coneixements sota els preceptes de la ciència moderna, influenciats per programes edu-

catius orientats en bona part
a generar alumnes competitius en un món neoliberal estandarditzat. Dintre d’aquest
sistema la teoria actua com a
base necessària per a la comprensió, tot i que no deixa de
ser una mostra reduccionista
de les realitats complexes i
diverses que existeixen al
món.
El coneixement local a Mèxic
és de tipus empíric, mantingut a través dels segles mitjançant la transmissió oral inter-generacional, influenciada
per les creences pròpies de
cada cultura. Ells són els usuaris de la terra i depenen d'ella, doncs poden ser beneficiaris o víctimes directes de les
conseqüències de la gestió
dels recursos naturals. Aquest
sistema d'aprenentatge enfoca
el coneixement en aquelles
àrees d'utilitat directa per a
la seua supervivència, limita
la comprensió multidisciplinària o multi-espacial de l'ecosistema, i per tant, redueix la
capacitat de predicció i de
producció d'alternatives.
Són precisament aquestes diferències les que permeten
crear un “caldo de cultiu” per
a la transferència de coneixements i el desenvolupament
de nous paradigmes, així com
per a la generació d’alternatives de manera cooperativa,
espontània i participativa. És
a dir, l’usuari de la terra com
a observador i gestor d’ella és
un recurs imprescindible per a
la ciència, de igual forma que
el coneixement científic és
fonamental per al progrés
d’aquestes comunitats. Però
la participació cooperativa no
sols permet aprendre a través
de l’experiència o, sinó que
també és una forma nova d’olorar, d’adaptar el paladar,
de saludar, de passejar pels

carrers, de mirar des d’altra
perspectiva i d’escoltar un
nou vocabulari i registre. Així
doncs, trobo que tot açò ens
ajuda a eliminar prejudicis, a
reconstruir els esquemes mentals de certs conceptes i, per
descomptat, a fomentar la
creativitat.
He de dir que, després d'uns
dies recorrent el terreny d'estudi amb Olorio, encara hi ha
adjectius que no aconsegueixo
desxifrar i categoritzar com a
trets edàfics, com quan amb
afecte diu “esta tierra apapacha”. Suposo que la inevitable
conclusió a la qual arribo és
que, tal com assenyalés Albert Einstein "No tot el que
compta pot ser quantificat, i
no tot el que pot ser quantificat compta”.
En definitiva i, en qualsevol
cas, penso que seran necessaris nous projectes i experiències a l'àmbit de la cooperació
al coneixement per poder generar fórmules de progrés en
aquells llocs on els mitjans
econòmics i tècnics representen vertaders límits per aconseguir un benestar social.

LO CAMPUS DIARI
http://locampusdiari.com

Maya Real Straccia

Estudiant de Màster
en Gestió de Sòls i Aigües
Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària (ETSEA)
Universitat de Lleida

La UdL davant de la reforma
de l’estructura de títols universitaris
a passat ja un any des del
H
mes de gener de 2015
quan el Govern espanyol, a

proposta del Ministre d’Educació, va aprovar el reial decret
que significava el canvi de la
normativa vigent a l’Estat Espanyol sobre ordenament dels
ensenyaments
universitaris,
permeten que sigui possible
en el nostre país articular
graus de 180 crèdits i, per
tant, de tres anys de durada.
Això, és clar, suposa el canvi
del model d’organització de
l’oferta docent actual on tots
els graus, indistintament de la
seva temàtica i objectius formatius i professionals, tenen
la mateixa durada, que és de
240 crèdits -excepte aquells
que per la seva especificitat
depenen de normes europees i
que tenen una durada superior, com per exemple medicina, arquitectura o veterinària. Ara, si finalment s’aplica
aquest reial decret, anirem
cap a un model mixt, on cada
universitat, si té l’aprovació
del seu respectiu govern autonòmic i de les agències de
qualitat, podrà optar perquè
un determinat títol de grau
tingui una estructura basada
en 180 crèdits o en 240 crèdits. Òbviament, aquest fet té
implicacions en els màster.
D’aquesta forma, ens podrem
trobar amb diverses situacions: en primer lloc, hi haurà
graus molt finalistes professionalment i acadèmicament
que la reducció a 180 crèdits
(o 3 anys) no tindrà implicacions a la docència posterior com igualment passarà amb
alguns dels graus de quatre
anys-; en segon lloc, tindrem
graus que mantindran un lligam amb màsters de 60 crèdits o de 120 crèdits que ja
existeixen; i, en tercer lloc,
però hi haurà d’altres circumstàncies que comportaran
que màsters actuals de 60
crèdits passin a ser de 90 ó
120 crèdits derivats de la disminució de la càrrega docent
de determinats graus, i que,
per tant, l’estudiant necessitarà fer per assolir determinada habilitació professional o
per arribar a cursar un doctorat.
Davant d’aquest context, es
van produir moviments dispars. En efecte, la conferència de rectors espanyols
(CRUE) va aprovar una moratòria en l’aplicació del reial

decret que finalitza en el curs
2017-2018.
Contràriament,
alguns governs autonòmics -no
tots- van optar, d’una banda,
per promoure el desplegament ja de graus de 180 crèdits -tot i que inicialment van
ser aprovats molt pocs graus i
a més tenien que ser propostes acadèmiques no existents
fins ara-; i, d’una altra banda,
impulsant ara un canvi més
ampli de l’oferta docent aprofitant la propera finalització
de la moratòria de la CRUE,
que pot afectar tant a títols
de graus nous com a títols de
graus actualment actius i que
compten amb una considerable significança social -aquest
està sent el cas català avui en
dia, per exemple-.
Aquest és, breument, l’escenari sobre el qual es desenvolupa el debat sobre l’arquitectura de la docència universitària, el que col·loquialment,
tot i que equívocament de vegades, s’ha anomenat “la reforma del 3+2”.
La Universitat de Lleida considera que una reforma de l’estructura de l’oferta de graus i
de màsters és probablement
necessària, però en cap cas és
pot iniciar d’aquesta forma,
sense consens amb les universitats ni acords polítics i socials amplis i ferms, ni es pot
propiciar sense tenir molt clar
quin és el model de docència
universitària que volem pel
nostre país i que, per tant,
demanda la nostra societat.
Aquest model, creiem, s’ha de
construir des del punt de vista
de les funcions socials que la
universitat compleix a les societats contemporànies, d’entre les quals volem destacar:
el formar òptimament professionals de les diverses branques del coneixement; produir
i transferir coneixement científic, tecnològic i cultural que
contribueixi al progrés socioeconòmic i territorial; formar
ciutadanes i ciutadans; i ser
un espai de generació de pensament crític que faci avançar
la societat.
És cert, que a la majoria de
països europeus els graus tenen una càrrega docent de
180 crèdits (de 3 anys) i que
desprès compten amb màsters
de 90 i de 120 crèdits, aquest
seria, per exemple, el cas de
França, Finlàndia o Itàlia.
Mentre que aquests tipus de

graus són àmpliament majoritaris però no únics a llocs com
Alemanya, el Regne Unit o Suècia. Finalment, hi ha països
com Holanda o Escòcia on
l’estructura de graus mostra
un equilibri entre títols de 180
i de 240 crèdits. Però, també
és cert, que als EEUU, a Canadà o al Japó els graus són majoritàriament de 240 crèdits.
En altres paraules, si tenim en
compte la qualitat contrastada dels sistemes universitaris
que acabem d’enumerar, podem concloure que una estructura de graus de 180 ó de
240 crèdits i la corresponent
estructura de màster, no és el
factor clau que explica la qualitat i la potència de l’educació universitària en aquests
països. Hi ha altres factors
que incideixen de forma notable en la mateixa, com són la
rigorositat del projecte acadèmic i el seu lligam amb les
demandes de la societat, una
bona dotació de recursos i
equipaments, i la disponibilitat, formació i qualitat del
professorat, per citar-ne les
fonamentals.
D’aquí que la UdL, com altres
universitats, consideri que el
debat sobretot s’ha de centrar
en el model docent universitari en la seva globalitat i en el
seu paper en una societat en
continu canvi. Per això, primer, hem d’avaluar com s’han
desenvolupat els graus i els
màsters fins a l’actualitat; i,
segon, hem de conèixer com
la formació rebuda ha contribuït a la inserció laboral dels
titulats universitaris que han
produïts aquests graus i màsters. Aquest procés d’anàlisi
s’ha de fer bé, i, lògicament,
abans de decidir quina estructura d’oferta docent volem o
necessitem.
En aquest sentit, més enllà
d’aquesta
consideració,
aquesta “nova” estructura docent, conformada per l’oferta
de graus i de màsters, per suposat haurà de construir-se
des de plantejaments de flexibilitat organitzativa i d’innovació docent, però també han
d’establir-se uns mínims acadèmics i d’organització, comuns a tot el sistema universitari, que garanteixin que
qualsevol estudiant que estudiï qualsevol títol rebi una
formació adequada i de qualitat, socialment comprensible.

Per tot plegat, la UdL demana
que s’abordi primer el model
docent de forma global i que,
a partir d’aquí, es valori acadèmicament quina és la millor
estructura de graus i de màster en relació a aconseguir la
millor formació possible de
l’estudiantat. Això, requereix
la participació de tota la comunitat universitària, i un
ampli acord entre les universitats, partits i governs, que fixi
i estabilitzi les prioritats d’aquest model i garanteixi un
finançament coherent i adequat comprable al dels països
europeus més avançats.
És des d’aquest òptica que, en
darrer lloc, considerem que el
model universitari ha de garantir que l’educació superior
compleixi amb la funció de
facilitar a través de l’accés
als estudis universitaris la promoció social individual en el si
de la societat. Per això mateix, pensem que qualsevol
reforma de l’estructura docent ha d’anar aparellada indefectiblement d’una reducció significativa dels preus
dels estudis universitaris públics, especialment dels màsters, tota vegada que hem de
tenir molt present la difícil
situació socioeconòmica que
visquem i els elevats preus
actuals de les matrícules. A
l’igual que cal que ens dotem
un potent sistema de beques
que asseguri l’accés a aquests
estudis a la ciutadania.
En definitiva, ens hi juguem la
capacitat de la universitat de
contribuir al progrés i a la cohesió de la nostra societat.

Francisco Garcia Pascual
Vicerector de Docència
Universitat de Lleida

La pobresa: conseqüència del model econòmic
i les noves relacions laborals
o fa gaires setmanes que
N
Oxfam internacional comunicava que “62 persones pos-

seeixen la mateixa fortuna
que la meitat de la població
mundial, 1,76 bilions de dòlars”. Un terç de totes les
morts humanes estan provocades per causes relacionades
amb la pobresa, uns 18 milions de persones a l’any (entre
les que hi ha 12 milions de
menors de cinc anys). En l’altre extrem trobem el 15% de
la població mundial més
benestant (1.080 milions de
persones) posseeix el 80% de
la renda global.
Però la pobresa no solament
està en els països pobres perquè cada vegada més s’està
instal·lant, com un hoste no
desitjat, en les societats
desenvolupades. A Espanya les
persones en situació de risc de
pobresa i exclusió social representen el 28,2% de la població, destacant els menors
de 16 anys amb una taxa del
29,9%. També és important
remarcar que, com a conseqüència del procés de precarització de les condicions de
treball, un 14,7% de les persones que treballen són pobres
perquè no guanyen suficient
per cobrir les seves necessitats més bàsiques.
La societat lleidatana no escapa d’aquesta problemàtica
que afecta, malauradament, a
un bon nombre de persones
que, en la seva gran majoria,
han estat expulsades del mercat laboral i dels beneficis
que el conjunt de la societat
produeix. La societat lleidatana registra una taxa mitjana
de risc de pobresa i exclusió
social del 28% essent en les
persones aturades del 42% i en
les ocupades del 14%.

La principal causa que ha
portat a moltes famílies a una
situació de pobresa ha estat la
pèrdua del lloc de treball
(d’un o dels dos membres de
la unitat familiar), acompanyada, en molts casos, amb
elevats nivells d’endeutament
amb alguna entitat financera,
ja sigui per la hipoteca de
l’habitatge o per crèdits de
consum. Com a conseqüència
de que el nostre sistema no
accepta la dació en pagament, moltes famílies s’han
trobat en la situació de perdre
la seva llar (i tot el diner que
ja havien abonat) i quedar endeutades amb l’entitat financera. També es dóna el cas de
persones emprenedores que
havien muntat la seva pròpia
empresa (en la majoria dels
casos relacionada amb la
construcció) i ara es troben
que, a més de l’endeutament
amb l’entitat financera, estan
endeutades amb la Seguretat
Social i amb la Hisenda pública, la qual cosa porta a una
situació molt dramàtica.
En general, aquestes circumstàncies i altres han portat a
un augment important de la
pobresa que s’ha estès a
col·lectius de població que
fins fa poc -abans de la crisimai haguessin pensat que es
trobarien en la situació actual
de dificultat. Per aquest motiu s’han intensificat situacions de pobresa ja existents i
n’han sorgit de noves que, de
no prendre les mesures adients, poden convertir-se en
estructurals, com són la pobresa energètica (i de subministres en general), la de salut
i la laboral, per posar uns
exemples.
Si les dinàmiques econòmiques del moment fossin capa-

ces de generar ocupació per a
totes les persones que ho volen i si es paguessin salaris
dignes per poder viure, la pobresa al món i a les terres de
Lleida es reduiria a la mínima
expressió. El problema sorgeix
quan davant d’aquesta crisi
econòmica -que ha destruït
els llocs de treball i ha reduït
els salaris que reben les persones ocupades-, les polítiques econòmiques aplicades
han estat d’austeritat (reduint
la despesa pública, per tant,
les prestacions socials), agreujant encara més les situacions
de vulnerabilitat en lloc d’ajudar a distribuir millor la
renda de la societat i a donar
suport a les famílies més necessitades.
Creiem que és important fer
notar que la societat, de mica
en mica, ha entrat en un procés d’acceptació i resignació
front el rebrot de pobresa
que estem vivint. En general,
els mitjans de comunicació i
els discursos dels dirigents polítics segueixen un mateix fil
conductor presentant aquesta
problemàtica com si fos una
catàstrofe natural, no prevista
i inevitable, de la que el conjunt de la societat té bona
part de culpa, amb la qual cosa solament queda la resignació i esperar a veure si hi ha
sort i es pot capejar el temporal de la millor manera possible. Les entitats socials estan
denunciant de forma continuada que no s’estan prenen
mesures eficaces contra la pobresa i que es necessari signar
i aplicar un Pacte per lluitar
contra la pobresa, amb el què
s’han de prendre mesures
contra la pobresa infantil i
adolescent i s’ha de garantir
que la població pobra tingui
accés als béns bàsics i gaudei-

xi del dret a un habitatge digne, entre altres. Per ajudar a
sortir de la pobresa a les famílies s’han de garantir treball i
salaris dignes.
Però també hem de ser capaços de trencar amb aquesta
actitud resignada i assenyalar
insistentment que el problema
ve de la deficient distribució
de la renda, que cada vegada
s’està concentrant més en
menys persones. Per tant cal
introduir millors mecanismes
de distribució i de redistribució de les rendes que el conjunt de la societat genera.

Rafael Allepuz
i Joan Pere Enciso
Professors dels Departament
d’Economia Aplicada
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i Xavier Pelegrí
Professors del Departament
de Geografia i Sociologia
Universitat de Lleida

Les Arts
Creació plàstica i literària

mini-Suplement de la revista universitària LO CAMPUS

Crida als escriptors i als artistes gràfics que volen publicar
El proper número de Nadal de la revista universitària independent LO CAMPUS, en la seva versió paper
premsa i en la versió digital, inclourem un nou mini-Suplement denominat Les Arts i especialitzat en publicar creació literària i creació artística de tots els generes. Prioritzarem el bon material i els que comencen en el món de les arts.
Envieu propostes a: arts@locampus.cat

NOTÍCIA HISTÒRICA del The New York Times PER A DISCUTIR:
NOTA: Si ets un professor o un estudiant que no pots entendre l’article que publiquem a continuació, cal
que seriosament afrontis estudiar l’anglès. No només necessites un anglès acadèmic, ens cal entendre
l’anglès quotidià, com el de la premsa.

Vatican Scolds Nun for Book on Sexuality
The Vatican’s doctrinal office
on Monday denounced an
American nun who taught
Christian ethics at Yale Divinity School for a book that attempted to present a theological rationale for same-sex
relationships, masturbation
and remarriage after divorce.
The Vatican office, the Congregation for the Doctrine of
the Faith, said that the book,
“Just Love: A Framework for
Christian Sexual Ethics,” by
Sister Margaret A. Farley, was
“not consistent with authentic Catholic theology,” and
should not be used by Roman
Catholics.
Sister Farley, a past president
of the Catholic Theological
Society of America and an
award-winning scholar, responded in a statement: “I
can only clarify that the book
was not intended to be an
expression of current official
Catholic teaching, nor was it
aimed specifically against
this teaching. It is of a different genre altogether.”
The book, she said, offers
“contemporary
interpretations” of justice and fairness
in human sexual relations,
moving away from a “taboo
morality” and drawing on
“present-day scientific, philosophical, theological, and
biblical resources.”
The formal censure comes
only weeks after the Congregation for the Doctrine of the
Faith issued a stinging reprimand of the main coordinating group of American nuns,
prompting many Catholics
across the country to turn out
in defense of the nuns with
protests, petitions and vigils.

book by an American nun has
been denounced by the
church’s hierarchy. In 2011,
the doctrine committee of
United States bishops condemned “Quest for the Living
God: Mapping Frontiers in the
Theology of God,” by Sister
Elizabeth A. Johnson, a professor of theology at Fordham
University in New York.
The Vatican’s doctrinal office, led by an American,
Cardinal William J. Levada,
has spent more than two
years
reviewing
Sister
Farley’s book, which was
published in 2006. The office
first notified Sister Farley’s
superior of its concerns in
March 2010, and said it had
opened a further investigation because a response she
had sent to the Vatican in October 2010 had not been
“satisfactory.” It said her
book had “been a cause of
confusion among the faithful.”
The dean of Yale Divinity
School, Harold W. Attridge, a
Catholic layman, and the
president of the Sisters of
Mercy, Sister Patricia McDermott, issued statements in
support of Sister Farley. So
did 15 fellow scholars who, in
a document released by the
divinity school, testified to
Sister Farley’s Catholic credentials and the influence
she has had in the field of
moral theology.

The nuns’ organization, the
Leadership Conference of
Women Religious, said on Friday that its board had declared that the Vatican’s accusations
were
“unsubstantiated,” and that
it was sending its leaders to
Rome to make its case. Three
bishops have been appointed
by the Vatican to supervise
an overhaul of the nuns’ organization.

Cardinal Levada’s statement
about the book, dated March
30 but released on Monday,
said that it “cannot be used
as a valid expression of Catholic teaching, either in counseling and formation, or in
ecumenical and interreligious
dialogue.” Pope Benedict XVI
approved the statement’s
contents and ordered its publication, it said. The statement comes as the Vatican
struggles to contain a controversy over leaked documents
that showed infighting and
mismanagement in the papacy of Benedict XVI, who on
Sunday concluded a threeday meeting in Milan to promote family values.

The censure of Sister Farley,
who belongs to the Sisters of
Mercy of the Americas, is the
second time recently that a

The Vatican spokesman, the
Rev. Federico Lombardi, said
the Vatican had not called for
any sanctions against Sister

Farley and was not expected
to do so because she has retired from teaching.
Sister Farley’s book finds
moral and theological justifications for same-sex marriage, which aside from abortion, has become the major
galvanizing political and moral issue for American bishops.
The statement took Sister
Farley to task for writing that
same-sex marriage “can also
be important in transforming
the hatred, rejection, and
stigmatization of gays and
lesbians.” She wrote that
“same-sex relationships and
activities can be justified according to the same sexual
ethic as heterosexual relationships and activities.”
“This opinion is not acceptable,” the Vatican statement
said. The Catechism of the
Catholic Church, it said, says
homosexual acts are “acts of
grave depravity” that are
“intrinsically disordered” and
“contrary to the natural
law.” It said that Sister
Farley’s assertion that sometimes divorce is a reasonable
option for couples who have
grown apart contradicted
church teaching on the
“indissolubility of marriage.”
The statement quoted liberally from some of the racier
passages in “Just Love,” including ones in which Sister
Farley writes that female
masturbation “usually does
not raise any moral questions
at all.” She adds that “many
women” have found “great
good in self-pleasuring — perhaps especially in the discovery of their own possibilities
for pleasure — something
many had not experienced or
even known about in their
ordinary sexual relations with
husbands or lovers.”
The Vatican said this assessment contradicted church
teaching that “the deliberate
use of the sexual faculty, for
whatever reason, outside of
marriage is essentially contrary to its purpose.”

Laurie Goodstein and Rachel
Donadio, The New York
Times (June 4, 2012)

