
¿Es necesaria una nueva definición de sexo biológico en humanos y 

mamíferos? ¿Podemos sostener una definición binaria del sexo?  

És difícil opinar sobre temes que tracten la sensibilitat de tantes persones, així 

que en parlaré amb cura. Si és certa la dada de que aproximadament 150 

milions de persones al nostre planeta són intersexuals, és a dir, que la seva 

sexualitat no s’ajusta a la definició històrica binaria de sexe, és un nombre prou 

gran de persones com per considerar una redefinició del sexe biològic. Sobretot 

per un aspecte molt important com és la depressió, un problema que s’ha anat 

agreujant durant les últimes dècades i que afecta, en un percentatge molt 

elevat, a les persones intersexuals i transsexuals. L’esser humà és un animal 

altament social, i en molts casos i sobretot en edats no molt avançades de la 

vida, necessitem sentir-nos part d’un col·lectiu (un equip de futbol, país, 

aficions, o inclús el propi sexe) i sentir que no formes part d’una “cosa més 

gran” pot desembocar en una sensació de solitud que pot anar acompanyada 

de depressió. Pot ser aquesta falta d’identitat sexual, sentir que no pertanys a 

un “lloc” concret el que pugui desenvolupar aquests trastorns depressius. Així si 

modifiquem la definició binaria de sexe que existeix podríem fer que tota 

aquesta gent es sentís més acollida i a gust amb el seu propi cos i la seva 

sexualitat.   

¿Qué opinas de la práctica de "normalizar" los genitales mediante cirugía 

en niños nacidos con desórdenes del desarrollo sexual (DSD)?  

Pel que explica l’Emily al seu TED anar de metge en metge dient-li que li han 

d’extirpar els seus genitals masculins no sembla que hagi estat una experiència 

gaire agradable, fins i tot parla de que li ha quedat trauma a l’hora de practicar 

relacions sexuals amb la seva parella. També comenta que la majoria de 

persones intersexuals que coneix han estat operades i que tampoc en guarden 

una experiència agradable. En definitiva, no és una pràctica gaire adient, 

almenys des del punt de vista d’aquestes persones. M’explico, pot ser que a 

altres persones intersexuals no els agradi tenir, com en el cas de l’Emily, dos 

tipus de genitals i preferiria que li extirpessin els masculins per conservar 

només els d’un sexe. Per això crec que aquest hauria de ser un tema d’elecció 

individual i personal de cadascuna de les persones que pateixin aquesta 

situació, però els nens tenen una visió del món i de les coses molt diferent a la 

dels adults, com ja es comenta a la xerrada, per això aquesta decisió s’hauria 

de prorrogar fins arribar a l’edat adulta. Segons la meva opinió, aquesta 

pràctica no s’hauria de portar a terme en nens amb aquests desordres, sinó 

esperar-se a arribar a l’edat adulta. Potser que tractar la seva situació 

excepcional de “problema que s’ha d’extirpar”, tampoc els ajudi a veure’s com a 

persones “normals”, segurament el millor que podem fer és normalitzar la seva 

situació i veure-la de la mateixa manera que veiem a una persona que és una 

dona o un home (entesos amb la definició binaria de sexe).  


