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Seminari 6: Comentari article “Sex redefined” 
¿Es necesaria una nueva definición de sexo biológico en humanos y mamíferos?            
¿podemos sostener una definición binaria del sexo? ¿qué opinas de la práctica de             
"normalizar" los genitales mediante cirugía en niños nacidos con desórdenes del           
desarrollo sexual (DSD)?  
 

El dualisme societat-ciència sovint es concep com a dos mons molt llunyans,            

realitats paral·leles sense connexions. Aquesta percepció és completament errònia, ja que           

son numerosos els casos on la ciència fa avançar la societat, i viceversa, la societat obre                

nous horitzons per la ciència. Aquesta estreta relació dona lloc a escenaris en els quals               

societat i ciència van de la mà: la societat manifesta un fet i la ciència intenta explicar-ho. En                  

els darrers anys s’ha obert el debat sobre si és necessària una nova definició de sexe                

biològic deixant enrere la binaria. I, des d’un punt de vista científic es pretén aclarir les                

bases de com es desenvolupa el sexe.  

A les sis setmanes, les gònades de l’embrió es continuen formant diferenciadament            

depenent de si acabaran sent ovaris o testicles. El gen SRY i molts altres determinaran               

aquest desenvolupament. Això dona lloc a un procés complexe de determinació del sexe, el              

qual és comparat amb un equilibri entre dues xarxes d’activitat genètica que decanten el              

creixement cap als dos pols oposats. A més a més, altres variables contribueixen a la               

determinació del sexe com mutacions genètiques que afecten el desenvolupament de les            

gònades o alteracions en el senyalament hormonal. 

Múltiples DSD (desordres del desenvolupament sexual) es produeixen degut a          

canvis en la maquinària que respon a senyals hormonals de les gònades i altres glàndules.               

És a dir, existeix un ampli ventall de possibilitats, paràmetres i condicionants a l’hora de               

determinar el sexe. Una cosa està clara, una definició binària del sexe està allunyat de la                

realitat. 

La definició de sexe biològic hauria d’emparar tot aquest ventall. Seria una            

imprudència social enorme no tenir en compte una gran part de la població, ja que alguns                

investigadors apunten que un 1% de la societat presenta alguna forma de DSD. És a dir,                

aproximadament 70 milions de persones, actualment, no estan incloses en la definició de             

sexe biològic binari. La majoria d’aquests 70 milions de persones tindran dificultats amb el              

sistema legal per definir el seu sexe biològic. I, probablement, molts d’aquests 70 milions de               

persones hauran estat operats recent nascuts per a “binaritzar” els genitals. 



 

Una cirugia no arregla el problema. Més ben dit, posa una màscara allà on no hi ha                 

cap defecte per encobrir el veritable problema: una societat obsessionada amb les            

classificacions binàries. Tot és o blanc o negre, o bé o malament, o amic o enemic, o home                  

o dona. Unes classificacions que deixen de banda la gran diversitat que posseeix l’espècie              

humana i probablement els mamífers en general. 

L’activisme LGTBI+ del darrer mig segle ha començat a visibilitzar la gran diversitat             

sexual que existeix a tota societat: ja sigui d’orientació, de gènere, d’expressió o de sexe               

biològic. Permetent que les classificacions binaries es vegin com obsoletes i cada cop més              

s’opti per espectres continus, sense línies divisòries entre dos pols oposats. La ciència ja              

recolza aquest punt de vista. Tot i això, queda molt camí per recórrer i normalitzar la gran                 

diversitat, normalitzar no estar a la norma. 

 

 


