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Assaig sobre el sexe biològic
Opinions i preguntes sobre l’article Sex redefined i altres fonts relacionades

El sexe i el gènere, a la nostre cultura, sempre
han  tendit  a  tractar-se  com  sinònims.  Amb
algunes poques excepcions, històricament s’ha
cregut  que  hi  ha  dos  sexes  ben  definits  que
corresponen  als  dos  “gèneres  possibles”.
Qualsevol  variació  d’aquests  característiques
biològiques  relacionades  amb  els  nostres
cromosomes X i  Y es veuen com ”anormals”  i
moltes vegades es tracten de ”normalitzar” amb
operacions i tractaments. 

No encaixar biològicament amb que es esperat 
de cap dels dos sexes clàssics te un nom: la 
intersexualitat. Pot donar--se de moltes 
maneres, des de passar totalment desapercebut
i simplement aparentar físicament tenir un parell 
de cromosomes diferents als que tens fins 
presentar característiques que pertanyen a 
ambdós “sexes biològics”.

L’existència  d’aquestes  persones  que  “no
encaixen”, el relativament gran percentatge de la
població que presenten (~2%) i la recerca feta
en aquest tema ens diu una cosa:  El sexe tal
com el coneixem no és binari. Això, que avui
en dia està està clar i  ha sigut documentat en
molts  casos  diferents,  ha  donat  veu  a  tota  la
comunitat  de persones que pateixen l’opressió
d’aquest sistema binari.

Poc a poc, sembla que la societat on vivim va
entenent que sexe i gènere son molt diferents:
El  sexe com  a  espectre  de  característiques
biològiques que venen donades per els nostres
cromosomes  sexuals  (i  afectades  per  altres
factors biològics) i el  gènere com a  constructe
social basat en com ens sentim dins del marc de
la societat i de com ens volem expressar de cara
als altres.

És  necessària  una  nova  definició  del  sexe
biològic en humans i mamífers?

El fet de que ens fem aquesta pregunta ja vol dir
que efectivament si. Sabem que el sexe és un
espectre, sabem que hi ha moltes excepcions i
sabem  que  canviar  la  definició  ajudaria  a
moltíssimes persones. S’hauria de començar a
tractar  el  sexe  biològic  en  mamífers  com una
tendència  general  de  certes  característiques
donada pels cromosomes sexuals (que en tots
els casos es flexible)

Podem  mantenir  una  definició  binària  del
sexe?

No, perquè com ja hem establert abans el sexe
no  es  binari.  No  vull  dir  que  cal  eliminar  tot
pensament  de diferències entre XX i  XY,  però
cal  flexibilitzar  i  retocar  aquest  concepte  per
incloure tots els individus que ara mateix no hi
tenen lloc de manera natural.

Trobo  útil  i  correcte  que  seguim  utilitzant  els
nostres coneixements generals sobre els “sexes
biològics” en la ciència i medicina, però  mai de
manera  que  pugui  obviar  casos  que  no
segueixin  aquest  binarisme. Una  cosa  és  que
facis un diagnòstic a una persona tenint en ment
els  seus  cromosomes  sexuals  i  una  altre  és
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exercir  medicina  ignorant  l'existència  de  les
diferències  i  necessitats  que  presenta  la
població intersexual.

Que opines de la pràctica de ¨normalitzar¨ els
genitals mitjançant cirurgia en nens nascuts
amb trastorns  del  desenvolupament  sexual
(DSD)?

Primer  de  tot,  estem  parlant  d’operar  menors
d’edat  contra  la  seva voluntat  per  una raó de
creencia personal.  Ja només per això s’hauria
de prohibir  i  portar  a judici  a  qualsevol  metge
que  dugui  a  terme  aquestes  operacions.
Clarament, en cas de que hi hagi un perill real
per l’infant degut a un desenvolupament perillós,
s’ha  de  tractar  com  qualsevol  malaltia  i
solucionar  el  problema.  Però  si  la  raó  és
exclusivament  que  el  personal  mèdic  (o  la
família) volen fer encaixar a la força a un infant
en  la  societat  mitjançant  operacions  (o  altres
vies),  el  cas  hauria  de  ser  tractat  directament
com un cas d’abús a menors.

Per  acabar,  crec  que  anomenar  aquesta  no
binarietat  com  a  “trastorn”  contribueix  a
patologitzar el col·lectiu intersexual. No cabre-hi
a  la  definició  clàssica  del  sexe  no  és  una
malaltia i res negatiu.


