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SEX REDEFINED 
Abans de tot, esmentaré els punts principals de l’article « Sex redefined » 

publicat a la revista Nature el 2015. En aquest article, Claire Answorth ens parla de 

com genetistes i altres investigadors del camp de la biologia s’han qüestionat la 

concepció binària que tenim del sexe després d’adonar-se de certes anomalies en 

persones, que, per exemple, tenen cromosomes XX però a nivell cel·lular presenten 

mosaicisme, és a dir, algunes de les cèl·lules tenen cromosomes XY. A més a més, es 

coneixen trastorns, coneguts com a DSD (disorders of sex development), en què es 

donen condicions intersexuals: els cromosomes sexuals donen una informació que no 

és corresposta per l’anatomia sexual (les gònades i, com a conseqüència, la regulació 

hormonal). 

 

Aquests fets ens porten a la pregunta: és necessària una nova definició de 

sexe biològic en humans i mamífers, o es pot sostenir una definició binària del sexe? 

En la meva opinió, considero que l’ésser humà, des de sempre, s’ha entestat en 

classificar-ho tot. I no ho culpo, al contrari, és una cosa que ens ve de naturalesa 

perquè ens és necessari tenir els conceptes ordenats en la nostra ment per a poder 

denominar les coses; però això ens pot jugar una mala passada i, a vegades, ens pot 

semblar complicat enquadrar nous conceptes en les nostres classificacions. El sexe 

n’és un cas. Crec que, veient els coneixements que tenim ara, el sexe va més allà de 

“mascle” i “femella”. Les característiques que ens porten a classificar un individu en un 

grup o en un altre poden veure’s modificades i barrejades, originant nous grups que no 

encaixen en la dualitat del sexe que coneixem. Per tant, penso que hauríem de 

replantejar aquesta desfasada concepció del sexe i, si de veritat és tan necessari 

(entenc que científicament pugui convenir), establir una nova classificació. 

 

L’article també menciona el fet que, extraordinàriament (en casos de DSD), es 

duguin a terme cirurgies dels genitals en nens/es petits/es per tal de definir un dels dos 

sexes i poder criar al nadó segons una de les dues vies. Això pot portar a problemes 

un cop el fill/a ha crescut, ja que pot ser que s’acabi identificant en el gènere contrari al 

sexe biològic que se li ha determinat. Per una banda, penso que no cal assignar un 

sexe concret per mitjà dels genitals només amb el fi de saber com criar aquell nadó; 

però, al mateix temps, crec que és difícil, per culpa de la societat en què vivim, intentar 

criar a algú sense determinar el gènere al qual pertany, ja que l’ambigüitat provoca 

confusió a la gent, cosa que no els agrada. 
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En conclusió, com diu molt bé l’últim paràgraf de l’article, la millor manera és 

definir la identitat d’una persona és a partir del gènere, ja que el sexe inclou molts 

paràmetres i combinacions (hormones, anatomia, cèl·lules i cromosomes); així que, 

per què no despreocupar-nos de totes aquestes característiques i intentar no adjudicar 

a les persones una etiqueta? 

 

 


