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Article “Sex redefined” 

S’han fet molts descobriments i investigacions al llarg del temps que han donat peu a 

qüestionar realment el model binari de sexe. 

 

Els doctors han vist que hi ha individus els quals presenten un sexe definit en els cromosomes 

sexuals i en canvi les seves gònades o la seva anatomia sexual en diu una altra. Tot i així, tot 

i veure aquests fets, es segueix mantenir el model binari de dos sexes: home o dona, quan 

realment, el què tenim al davant és una persona que presenta condicions d’intersexe. 

 

Una persona qualsevol, sense tenir noció d’aquests temes, diria que representa un tant per 

cent molt baix de la població i que són persones rares o bé defectuoses. Però la realitat, és 

que estudis de seqüenciació del DNA han mostrat que tothom, en més o menys mesura, té 

unes cèl·lules les quals el seu sexe no coincideix amb el sexe de la persona.  

 

S’han descobert aproximadament uns 25 gens causants de desordres del desenvolupament 

sexual (DSD) entre els quals destaquen els gens WTN4 (promouen desenvolupament ovàric 

i inhibeixen el testicular) i el gen RSPO1 (si no funciona bé causa ovotestis el qual fa que en 

les gònades apareguin àrees de desenvolupament ovàric i desenvolupament testicular).  

 

A part dels gens relacionats amb les gònades, els canvis que es produeixen en la maquinària 

que respon a senyals hormonals també són causants de la diversitat en el sexe.  

 

També m’agradaria destacar perquè ho trobat molt interessant el fet del mosaïcisme i de les 

quimeres. El mosaïcisme és el fet de tenir cèl·lules les quals contenen una composició 

genètica diferent (en termes de la determinació del sexe) i les quimeres són persones que es 

desenvolupen a partir d’una fusió de 2 embrions bessons. 

També m’ha sobtat el terme microquimerisme, ja que no n’havia sentit a parlar mai. En aquest 

procés el que té lloc és que cèl·lules mare poden passar a través de la placenta cap al cos 

de la mare o bé al revés cap al fetus. El fet xocant és que un cop a dins el nou espai, 

pensaríem que són eliminades però realment s’integren i adquireixen funcions 

especialitzades.  

 

Vídeos: “The way we think about biological sex” i “La biologia del gènere, des de l’ADN 

al cervell” 

No sé la sensació que provoca aquest vídeo sobre la gent, però la primera sensació que he 

tingut jo, ha sigut la d’empatització cap a les persones que es troben desubicades dins la 

nostra societat. És molt greu que el 40% dels transgèneres intentin suïcidar-se, i tot per 

persones que són incapaces d’acceptar que una persona pot ser dona però sentir-se home o 

al inrevés, independentment del què digui el seu ADN.  

M’he imaginat les mirades mesquines de la gent, els comentaris desagradables, i la opinió 

que té molta gent sobre els transgèneres o la gent que neix amb SDS, i crec que és molt dur 

no ser acceptat en la societat pel simple fet de no encaixar en el sexe masculí o femení.  

 

És molt trist que a l’Emily Quinn quan tenia 10 anys els metges li diguessin que si no 

s’extirpava els testicles podria desenvolupar càncer. Considero els metges a persones 

exemplars i com a tals, el què haurien de fer és plantejar les diferents possibilitats que tenen 

les persones intersexes, explicar les conseqüències, i deixar prendre la decisió a la persona 

afectada.  
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Opinió 

En termes de sexe, com bé diu l’article, encara hi ha una forta pressió social que s’acomoda 

sobre el model binari. Trobo molt injust que persones que neixen amb intersexe, s’hagin de 

sotmetre a cirurgies sense ni ser conscients d’això (ja que normalment moltes cirurgies es 

duen a terme en bebès) pel simple fet de poder normalitzar els seus genitals.  

 

Determinar un tercer gènere, l’intersexe, serà molt difícil en la societat ja que moltes persones 

mantenen una mentalitat conservadora i no volen veure el què tenen davant dels seus ulls.  

Crec que és necessari que les persones amb intersexe realitzin xerrades i conferències a 

persones tan adultes com joves, per poder conscienciar a la gent i als nens (des que són 

petits) que tenir XX i XY en una mateixa persona no et converteix en una persona rara. 

Simplement són persones que com es diu en el vídeo, no quadren en la societat establerta, 

perquè la pregunta és: Per què s’han d’identificar en un sexe o en un altre? 

És realment tan important posar etiquetes a tothom i al què és? O simplement podem deixar 

que la gent es senti noi/noia sense tenir en compte el què diu el seu material genètic? 

 

M’ha impactat molt el fet que molta gent no descobreixi les seves condicions d’intersexe fins 

que són sotmesos a operacions o bé tenen problemes d’infertilitat. Des del naixement, si una 

persona neix amb un desordre de desenvolupament sexual, se li hauria de comunicar als 

pares. Un cop aquest individu creixi i adquireixi consciència del què això significa, és ell l’únic 

que té dret a decidir si es vol sotmetre a cirurgia o no.  

 

Vivim a un segle d’innovació i descobriments científics i tecnològics, estem descobrint coses 

que antigament es considerarien impossibles, i amb tot el què hem pogut estudiar, seguim 

tenint unes ments tant tancades. És l’hora d’obrir les ments, de considerar que no tot és negre 

o blanc, de posar-se al lloc d’aquelles persones que neixen amb intersexe o que són 

transgènere, i acceptar-les en la nostra societat. De definir un nou gènere per totes aquelles 

persones que no saben quin és el seu lloc en la societat i que amaguen les seves condicions 

sexuals per por als comentaris i a la maldat que té la gent. 

NO són poques les persones que són nascudes amb condicions d’intersexe, són 150 milions 

de persones!!! 

 

És moment de canviar, el segle XXI és un segle de canvis i nous descobriments, i junt amb 

això el què ha de canviar també és la nostra visió del món.  


