
Andrea Soler i Núñez 
genètica, març del 2019 
 
 
    comentaris a SEX REDEFINED (article a Nature) 

LA BIOLOGIA DEL GÈNERE (TED Talk) 
 
 
M'agradaria pensar que primera vegada que es van fer servir els termes "home" i "dona" (en                
algun moment fa milers d'anys) es va seguir una distinció física, és a dir, un tret observable                 
que distingia dos grups entre els individus de la població. Seguint aquest criteri, en les               
ciutats es podrien haver distingit la gent d'ulls clars i la d'ulls foscos, però és evident que la                  
dicotomia sexual era més interessant: tenia a veure amb la reproducció i, en última              
instància, la perpetuació de l'espècie. Com passa en la resta d'animals, la unió del gàmeta               
masculí i femení permeten la creació d'un nou individu, per això m'imagino que la distinció               
mascle/femella va meravellar-nos i cobrar tanta importància. 
 
En aquells temps no es coneixien els cromosomes (ni sexuals ni de cap mena), de fet, no es                  
coneixien ni les cèl·lules, i tampoc se'n sabia res del sistema nerviós o cap altre element                
relacionat amb la individualitat de cada persona - si és que els coneixem ara. És per aquest                 
motiu que els termes "home" i "dona" haurien estat en l'espècie humana equivalents a              
"mascle" i "femella" en la resta d'animals.  
 
Malauradament, i per motius que desconec, mica en mica es van començar a atribuir trets               
psicològics a cadascuna de les paraules, fet evident en constatar que avui en dia "dona" no                
fa referència solament a una "femella de l'espècie humana", i el mateix passa amb "home".               
Els dos mots han esdevingut etiquetes que engloben moltes altres coses completament            
desvinculades de la reproducció, com són el comportament social, les capacitats mentals o             
els gustos musicals - per enunciar només algunes de les estupideses que s'escolten. Així              
doncs, es va abandonar el criteri utilitzat anteriorment, mesclant qualitats físiques (evidents            
diferències entre dues parts de la població) amb qualitats psicològiques, morals. No cal dir              
que, a mida que l'espècie s'assentava en ciutats - a mida que "s'avançava" en la civilització -                 
la que llavors havia estat considerada "dona" en va sortir totalment malparada. 
 
Fins aquest punt en la història, abans que la distinció prengués connotacions morals, em              
sembla que l'ús d'aquesta dicotomia era correcte. De fet, encara ho és si "home" i "dona"                
mantenen el significat que els he donat en primer lloc, per tant - essent els equivalents a                 
"mascle" i "femella" en humans -, em sembla correcte mantenir una definició binària del              
sexe. És obvi que amb aquest sistema sorgeix un problema a l'hora d'encasellar individus              
que no poden tenir descendència (per problemes de fertilitat, malformació dels genitals, etc),             
ja que no encaixen ni en "mascle" ni "femella", però, de fet, és la mateixa situació que ens                  
trobem quan parlem d'altres animals (de plantes, fins i tot), i no resulta en absolut un                
problema: simplement queden fora d'aquesta dicotomia, però no representen (o no haurien            
de representar) un estadi inferior a la resta. 
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Les paraules que s'usin - home, dona, mascle, femella - són el menys important; el               
llenguatge és un invent totalment arbitrari que l'únic que fa és facilitar, en aquest cas, parlar                
de "femella" en comptes de "individu que posseeix un gàmeta de major mida propens a la                
gestació del zigot", o el significat que tingui. El que és realment urgent, trobo jo, és deslliurar                 
de contingut moral el cos de l'home i de la dona, que no són més que accessoris al servei                   
de la reproducció, essent aquesta totalment voluntària (en cap cas necessària) en l'espècie             
humana. D'aquesta manera podrem ajuntar-nos amb qui ens plagui, dedicar-nos al que més             
ens apassioni, i portar el cabell curt o la màniga llarga: fer el que ens roti amb                 
independència dels genitals, les ungles o les orelles que tinguem. 
 
En aquesta línea, no m'agraden gens algunes de les coses que he llegit a l'article de Sex                 
Redefined; com quan s'el·ludeix a la "preocupació" dels pares d'algú amb DSD a l'hora de               
criar-lo, o dels drets legals i socials que varien en funció del sexe finalment escollit. ¿És que                 
criaran diferentment el seu fill o filla en funció de si té penis o vulva?, i ¿l'Estat ha de repartir                    
drets en base a el sexe de cadascú? Aquí el problema no són els afectats amb DSD, sinó el                   
sistema.  
 
Pel que fa a la normalització dels genitals de les persones amb DSD més greus, és a dir,                  
quan els genitals que s'expressen no són clars, sinó malformacions i/o mescles, em sembla              
del més lògic que puguin fer-ho si així ho volen. Més que res, per garantir que podran tenir                  
relacions sexuals amb normalitat; si de passada es solucionen els possibles problemes de             
fertilitat (i així ho volen ells), millor encara. Si que em sorgeix algun dubte en relació a l'edat                  
en la qual s'haurien de fer aquestes operacions; si bé és evident que un bebè no és capaç                  
de raonar, tampoc em sembla que ho sigui una criatura de 3, 4 o 5 anys. D'altra banda,                  
potser el personal mèdic hauria de tenir-hi opinió: ¿si és més fàcil reconvertir els genitals en                
un penis però els pares volen que sigui una "nena", a qui s'ha de fer cas? i, ¿si és                   
recomanable operar la criatura poc després de néixer pel bon desenvolupament dels            
genitals, què s'ha de fer? És una situació molt complexa i qualsevol pas ha d'estar mesurat                
al mil·límetre. 
 
Una cosa que no entenc, ara fent referència al TED Talk, és la naturalesa de ser "dona", o                  
com bé deia Sanbonmatsu, "what does it mean to be a woman?". Sembla que defensava               
diferències entre els dos cervells, el d'"home" i "dona". Més enllà de si són diferències               
significatives que es tradueixin a actituds concretes - fet que em temo que no és               
demostrable a hores d'ara - cal valorar si el cervell de "dona" necessita trobar-se en un cos                 
de "dona", com em sembla que apuntava ella en l'exposició, o si el cos es tracta, com porto                  
defensant tota l'estona, d'una mera anècdota. 


