
Elena Asensi Martínez 

SEX REDEFINED 
 
És necessària una nova definició de sexe biològic en humans i mamífers? 
Haig d’admetre que després de mirar-me les Ted-talks i llegir-me els articles la meva opinió envers                
aquesta pregunta ha canviat. No perquè abans no sapigués de l’existència del sexe intermig, sinó               
perquè mai havia llegit tanta informació sobre ell i totes les alteracions cromosòmiques i/o hormonals               
que pot tenir una persona a l’hora de determinar el seu sexe. 
 
La definició actual de sexe biològic és “conjunt de modalitats bioquímiques, fisiològiques i             
orgàniques que polaritzen els individus d’una mateixa espècie en mascles i femelles”. Clar, molts              
dubtes em sorgeixen després de la informació que he rebut avui. Des de la meva ignorància, no sabia                  
que tantes variants podrien existir i que l’espectre sexual era tan ampli. És per això que també                 
m’agradaria esmentar la definició de gènere que és “la construcció social d’allò que es considera               
masculinitat o feminitat”.  
 
Jo opino que el problema general escau en les lleis predeterminades que imposa la societat envers el                 
que és ser dona o ser home, lleis que s’aferren normalment a caràcters masclistes on la dona ha de ser                    
fràgil i l’home fort, per exemple. 
 
Ras i curt, tenint en consideració ambdós caràcters (sexe i gènere), considero que una nova definició                
de sexe biològic estaria bé, per donar visibilitat a totes les persones amb diferents anomalies               
cromosòmiques o hormonals que fan que no es sentin identificades en cap grup i també per trencar                 
amb tots els estereotips que porten a una definició de sexe biològic molt lligada a una definició de                  
gènere. Ens hauríem de preguntar d’on va sortir aquesta definició de sexe biològic i quines influències                
va tenir. Qui va decidir que només existien homes i dones? 
 
Podem sostenir una definició binària del sexe? 
Sí que és veritat que indefinidament en el temps s’ha sostingut una definició binària de sexe on                 
existeixen mascles i femelles per tal que l’espècie perduri. Sempre ens aferrem a tot allò que ha existit                  
i costa molt fer canvis i redirigir lleis, però per què no fer-ho ara? Em considero una persona bastant                   
afortunada (dins del que cap) d’haver nascut al segle XXI on, per sort, en el país on visc estan bastant                    
acceptades moltes coses inimaginables d’acceptar fa anys. Ara bé, en aquest tema de la binarietat del                
sexe, considero que ha d’haver molta evolució encara. Sí que és veritat que la biologia en sí no recull                   
els sentiments, ara bé, tampoc ens podem pensar que ho sabem tot ja que més ben dit, no sabem res.                    
Per això m’agradaria que la societat es replantegés quants sexes existeixen i el per què d’un sistema                 
binari. Jo estic d’acord en que hi hagi mascles i femelles (biològicament parlant), però l’existència de                
més per què ha sigut tan prematurament descartada? 
 
Què opino sobre “normalitzar” els genitals mitjançant cirurgia en nens nascuts amb desordres             
del desenvolupament sexual (DSD)? 
Això ho trobo exagerat. Néixer amb DSD i que algú extern a tu decideixi el teu futur no ho trobo                    
normal. Una cosa és que perilli la teva vida i s’hagi de fer certa operació, però operacions pel simple                   
gust de tenir un fill/filla que compleixi els requisits de ser home o dona… És per això que dic que la                     
societat ha d’evolucionar i que tant de bó, algun dia tothom pugui ser qui vulgui ser sense cap mena                   
de por. 
 


