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Sex redefined 

Cap a principis de l’any 2010, el genetista clínic Paul James va rebre a la seva consulta un dona de 

46 anys que simplement venia per recollir els resultats de l’amniocentesi del seu tercer fill. En els 

resultats es va observar que el cos de la mare estava format, en gran part, per cèl·lules masculines. 

Això va fer replantejar la definició de sexe convencional, o binària, ser home o dona i prou. En la 

meva opinió, aquesta definició pot no ser suficient per a tothom, doncs s’ha demostrat que gairebé 

tota la població, en diferents graus, te cèl·lules genèticament diferents, amb un sexe que pot ser 

diferent al de la resta del cos. Així doncs arribem a la conclusió de que aquest sistema binari que 

regeix el sexe en el món està antiquat, i més greu encara, la societat en general no pretén canviar-

ho o adaptar-se als nous i constants descobriments.  

El sexe no només està determinat per les gònades de l’individu o pels seus òrgans sexuals, al contrari 

del que molts retrògrades pensen, sinó que està influenciat per infinitat de factors. Sense anar més 

lluny, mutacions genètiques poden resultar en que una persona XX, que en condicions normals seria 

una dona, sigui un home i tingui les característiques pròpies del sexe masculí, com passa en el 

Síndrome de la Chapelle, a causa d’una translocació del gen SRY del cromosoma Y patern al 

cromosoma X patern. 

De fet, a les sis setmanes de gestació, l’embrió encara pot desenvolupar una anatomia tant masculina 

com femenina, i no és fins al moment en que les gònades desenvolupen, o bé ovaris o bé testicles, 

que es produeix la primera diferenciació. Canvis en l’activitat de molècules com la WNT4, que 

afavoreix el desenvolupament ovàric i la supressió dels testicles, sembla que són els que poden 

decantar la balança cap a un o altre sexe, més enllà del que estigui determinat pels cromosomes. 

Tot i així, aquí no acaba tot, doncs aquest balanç pot canviar al llarg de la vida ja que requereix d’un 

manteniment constant i, com ja hem dit, està influenciat per molts altres factors.  

En quant a les xerrades de TED, m’ha cridat l’atenció una expressió utilitzada en repetides vegades 

per Emily Quinn, “posem a les persones en caixes”, és a dir, es classifica constantment la societat. 

En aquest cas, es parla de que per determinar un sexe, la gent es basa en els òrgans sexuals dels 

individus, com si aquests òrgans donessin algun tipus d’informació rellevant sobre la persona, quan, 

de fet, no en diuen res, ni el sexe. També vull destacar una altra cita important: “El sexe no és blanc 

ni negre, és un espectre”, que em sembla extremadament encertada tenint en compte que, per molt 

que hi hagi gent no ho vulgui acceptar, no hi ha només dos sexes absoluts i rotunds, com serien el 

femení i el masculí, sinó que hi ha una gran varietat, i que aquests dos anteriors no són capaços de 

representar a tota la societat.  

Cal remarcar que també hi ha un fort component social que influencia i reforça l’erroni pensament de 

que només hi ha dos sexes i que, qualsevol altre cosa que escapi d’aquestes fronteres, no és correcte 

o s’hauria d’eliminar o reparar (com s’intenta mitjançant cirurgies, de les quals parlaré seguidament).  

Considero que si de veritat volem evolucionar com a societat s’ha de començar a tractar aquests 

temes a les escoles, doncs tot i que multitud de persones el consideren un tema tabú, poc adequat, 

o directament el desconeixen, si no ho comencem a fer les noves generacions creixeran amb la 

mateixa idea errònia de que els únics dos sexes són el masculí i el femení. Per tant, crec que sí que 

és necessària una nova definició de sexe biològic. Per altra banda, considero la pràctica de 

normalitzar els genitals mitjançant cirurgia en nens o nenes nascuts amb desordres del 

desenvolupament sexual (DSD) un procediment cruel i salvatge i penso que és un intent més del 

pensament conservador de no voler acceptar l’espectre que comprèn la sexualitat i la gran varietat 

que existeix.  

 


