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Assaig sobre l’article “Sex redefined” de la revista Nature 
 
L’article “sex redefined” de la revista Nature parla de com el sexe no és només com el                 
coneixem, existint d’aquesta manera els sexes home i dona, sinó que hi ha una diversitat               
excepcional. Quan parlem de sexe biològic moltes vegades tendim a confondre aquest            
concepte amb el de identitat de gènere. Aquest últim no té res a veure amb la biologia sinó                  
amb la identitat d’una persona.  
 
En aquest article he descobert tot l’espectre des de la possibilitat de ser home amb               
cromosomes XY, gònades i genitals masculins fins la de ser dona amb cromosomes XX,              
gònades i genitals femenins passant per una gran varietat de possibilitats de DSDs             
(trastorns del desenvolupament del sexe). Veiem que no només són els cromosomes els             
que determinen el sexe d’un individu, tant l’anatomia com les cèl·lules o les hormones              
poden mostrar un sexe contrari al que s’aparenta. Trobem casos on dones que han estat               
embarassades tres vegades tenen cèl·lules amb dotació cromosòmica femenina i          
masculina, obtenida del embarassos passats, on ha hagut un intercanvi de cèl·lules entre             
fetus i mare. També s’han vist casos d’homes que tenen úter i han pogut tenir 3 fills sense                  
assabentar-se d'aquest fet.  
 
Això demostra que la ciència va molt més avançada que la societat quant al sexe. Potser sí                 
és necessària una nova definició de sexe biològic on s'inclouen tots els casos possibles              
trobats o per trobar (si és que encara hi ha i no ho sabem). Potser el sexe no determina de                    
la manera que pensem als individus i no hem de classificar les persones en homes i dones.                 
Si hi ha tanta diversitat biològica totes les possibilitats s’han de tenir en compte. És veritat                
que redefinir tots aquests conceptes i llençar-los a la societat no és tan fàcil com pot                
semblar i necessitem un període d’informació i integració d’aquesta.  
 
Per tant, una definició binària del sexe no crec que sigui del tot adequada. El concepte                
d’”espectre del sexe” crec que resol tots els dubtes. Mostra que no ens trobem amb una                
situació on hi hagi només dues possibilitats, sent aquestes home i dona, hi ha tot un rang de                  
possibilitats que inclouen, per exemple, persones que presenten quimerisme, mosaicisme,          
homes i dones amb modificacions subtils, modificacions moderades o fins i tot, casos que              
reben el seu propi nom com la DSD ovotesticular, la DSD 46,XY o la DSD 46,XX testicular.  
 
En la meva opinió, la modificació dels genitals dels recent nascuts que presenten DSD és               
ètica per una part i no ètica per una altra. Pel que fa a la part ètica, una persona al                    
desenvolupar-se i arribar a una edat on creix rodejada de nens i nenes, al veure que no és                  
ni una cosa ni l’altra (com en el cas de la DSD ovotesticular) pot arribar a sentir-se                 
malament amb si mateix/a. Per aquesta raó, una intervenció primerenca podria evitar            
aquesta situació. Pel que fa a la no ètica, en el cas que s’hagués fet aquesta intervenció i                  
s’hagués determinat un o altre sexe i la persona no hi estigués d’acord posteriorment, tal               
com menciona l’article amb el cas d’MC. En el cas d’aquesta persona, va néixer amb una                
DSD ovotesticular, en la qual el pacient presenta cromosomes XX, XY o una combinació              
d’ambdòs, teixit tant ovari com testicular i genitals ambigus. MC als 16 mesos va ser operat                
per tenir característiques femenines. Ara, el nen, amb 8 anys, s’identifica com nen. 
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Per aquesta raó, les intervencions per determinar el sexe d’un nen petit que té una DSD en                 
alguns casos poden ser acertades i en altres no.  
 
Concluint, jo crec que no tothom està informat d’aquests successos, només es coneixen els              
casos més típics, on una persona identificada com a dona presenta característiques            
masculines o viceversa. L’espectre del sexe encara no és molt conegut i crec que si tothom                
sapigués que hi ha persones amb tot tipus de característiques potser es podria arribar a               
acceptar i a normalitzar-ho. Aquesta normalització potser ens portaria a una societat més             
avançada on el sexe no determina una persona. Les intervencions com en el cas d’MC               
mencionat a l’article no farien falta ja que no només es coneixeria la possibilitat de ser nen o                  
nena i es podria tenir una nova perspectiva. Al final, tots els avenços que hi hagut com                 
l’acceptació de tots tipus d’identitats de gènere, ha sigut a base de proporcionar la              
informació i normalitzar-ho.  


