
SEX REDEFINED                                
 

A l’article. “Sex redefined” escrit per Claire Answorth i publicat a la revista Nature l’any 

2015 ens parla sobre els dubtes que han sorgit actualment a la comunitat científica 

sobre la concepció binaria que tenim del sexe.  

L’autora dona veu a diversos investigadors (entre ells el genetista Paul James), que ens 

expliquen com el seu treball invalida aquest concepte binari i les dificultats afegides  

amb les que es troben en el dia a dia causa d’aquesta concepció social del sexe.  

A mesura que avança la investigació sobre la base biològica del sexe, cada cop més 

experts es veuen obligats a qüestionar la definició del sexe que fins ara es 

contemplava. 

Sorgeixen desordres del desenvolupament sexual (DSD), on una persona amb 

cromosomes sexuals masculins pot tenir òrgans sexuals femenins i a l’inrevés, es dona 

una dissociació entre la identitat genètica d’un individu i la seva identitat anatòmica.  

Altres persones poden presentar mosaicisme, o quimerisme on cèl·lules XY conviuen 

amb cèl·lules XX en el mateix individu. Estaríem parlant d’individus intersexe. 

D’altra banda, sabem que el sexe esta en bona part influenciat per les gònades i les  

hormones que en el fetus activen una via o una altre de desenvolupament dels òrgans 

sexuals, però hi han casos on mutacions genètiques varien el funcionament d’aquestes 

hormones, desactivant unes o potenciant d’altres, podem en aquest cas dir que hi ha 

un sexe hormonal o molecular?   

Aquests nous fets ens fan qüestionar-nos la necessitat de crear una definició de sexe 

més amplia que englobi totes aquestes condicions que la definició binaria actual per 

desconeixement abans no contemplava. 

 

OPINIÓ PERSONAL 

Crec que la definició binaria del sexe respon a una necessitat psicològica del esser 

humà, que necessita endreçar i classificar tot el que coneix. 

Fets científics ara avalen que no tot es blanc o negre, que existeixen dualitats, 

ambigüitats i no passa res. La societat actual es tindrà que habituar als nous temps que 

vivim i al coneixement del que ara disposem.  

Crec que tampoc ajuda a la normalització de la condició d’aquestes persones el terme 

DSD, penso que seria mes adient parlar de condicions que no de trastorns o síndromes.  



En quant les intervencions de nadons per a assignar-los a un sexe concret per que els 

seus familiars no saben com criar aquests nens, em sembla una bogeria que respon 

més a criteris socials que a mèdics.  

Penso que no s’hauria d’operar a cap nen fins que ell fos capaç de decidir si ho vol, (la 

edat de 3 anys no em sembla suficient) i si abandonéssim aquesta mentalitat binaria 

potser aquests nens no tindrien que passar mai per una operació, en resum penso que 

som tots nosaltres com a societat els que hem de canviar i no pas ells. 
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