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Sex redefined  
The idea of two sexes is simplistic. Biologists now think there is a 
wider spectrum than that. 

Resum 
	 Una dona embarassada de quaranta-sis 
anys va anar a una clínica per rebre els resultats 
d'una prova feta per veure si el seu fetus 
presentava alguna anormalitat i els metges es 
varen adonar que la mare tenia cèl·lules de dos 
individus diferents. Algunes de les cèl·lules 
corresponien a un individu XX (femella) i les altres 
corresponien a un individu XY (mascle). 


	 Des de fa prou temps es coneixen casos 
de persones intersexe (no és 100% mascle ni 
100% femella) i moltes vegades, en l'àmbit social, 
això porta problemes perquè el sistema no està 
dissenyat per a persones intersexe. De fet, hi ha 
molt pocs sistemes legals que permeten 
ambigüitat en el sexe biològic, i els drets legals i 
l'estatus social d'una persona es poden veure influenciats depenent de si és home o dona.


	 Durant molts anys, els científics pensaven que la via femenina era la via per defecte i el fet 
de ser mascle era opcional. Però, a la dècada dels noranta es va descobrir el gen SRY pot 
canviar el desenvolupament d'ovaris al desenvolupament de testicles. A través d'experiments en 
ratolins, es va descobrir que el sexe es podia canviar en adults a través de la inactivació de 
determinats gens. Les diverses mutacions (com el mal funcionament de receptors d'hormones 
determinades) pot afectar el sexe que un individu presenta anatòmicament i crear una diferència 
amb el seu sexe cromosomal.


Opinió personal 
	 El fet que el sexe biològic d'una persona sigui més aviat un espectre abans que ser "A" o 
"B" no em sorprèn massa més que res perquè hi poques coses (per no dir cap) que són 
perfectes. El que sí em sorprèn és el fet que la societat no estigui capacitada d'adaptar-se als 
coneixements a mesura que van sortint.


	 L'article diu que es coneixen les DSDs des de fa més de 30 anys. Així i tot, gran part de la 
població no té ni idea sobre que són i menys encara el sistema judicial/administratiu. Què ens 
indica això? Primer de tot, l'educació primària hauria d'abraçar molt més aquests temes (parlant a 
més de sexe biològic, de gèneres [dues coses força diferents]) perquè el que passa a les escoles 
amb nins petits es transmet directament als pares. Si un nin petit escolta una xerrada sobre 
l'espectre dels sexes al llarg de la seva educació elemental, aquesta informació queda transmesa 
als seus pares, educant a tota la família.


	 Sobre aquests temes sempre sorgeix el debat si és o no és "apropiat" per a nins petits. 
Mai ho he entès realment perquè no és alguna cosa explícita o de mal gust, és la realitat. Un 1% 
de la població sofreix DSDs aproximadament i si no tenen el suport/coneixement suficient sobre 
el tema, poden viure la seva vida sentint-se com una persona desplaçada socialment i sentir-se 
diferent quan en realitat no ho són. En lloc de menysprear les diferències que hi ha entre els 
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humans (com per exemple les persones intersexe), s'haurien d'apreciar i considerar com normals, 
perquè és el que són.


	 M'ha impactat molt la darrera cita de l'article que diu: "My feeling is that since there is not 
one biological parameter that takes over every other parameter, at the end of the day, gender 
identity seems to be the most reasonable parameter". Bàsicament el que diu és, com hi ha tanta 
diversitat a l'hora d'assignar un sexe biològic, seria molt més fàcil regir els sexes per identitat de 
gènere.


	 Vulguem o no, el gènere és molt important a l'hora de determinar el sexe. Això sembla 
comportar molts problemes, generalment per qüestions de tradició. Sentim moltes vegades 
paraules com "no és normal" o "no és natural". Primer de tot, hem de poder rompre aquesta 
mentalitat perquè està més que antiquada. Hem d'acceptar que els sexes no són només "mascle 
i femella" o "XX i XY" sinó que hem de veure que hi ha molta variabilitat entre aquests dos 
extrems i hem d'aprendre a adaptar la societat a aquesta mentalitat.


	 En relació amb les dues xerrades de TED, m'ha agradat sobretot la segona donada per 
Emily Quinn. Les dues parlen molt sobre l'aspecte social de l'espectre del sexe i com no tenim 
una societat adaptada a entendre aquest espectre. És preocupant l'actitud que prenen els 
metges que diagnostiquen a pacients intersexe amb càncer pel simple fet de ser "diferent del que 
és normal". Crec que s'hauria de procurar ampliar la divulgació sobre aquests temes tant a 
l'àmbit educacional (com he parlat abans) i als mitjans de comunicació. Dir "divulgar pels mitjans 
de comunicació" és la típica que mai funciona però quan ho dic, em referesc a ficar per exemple 
a un personatge intersexe a una pel·lícula de Hollywood d'alt pressupost. Coses que de veritat 
tinguin un impacte i que puguin educar a més d'entretenir.
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