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MIDDLESEX
Jeffrey Eugenides
Middlesex és una novel∙la guanyadora del premi Pulitzer de
Jeffrey Eugenides publicada el 2002. El llibre és un best‐seller,
amb més de quatre milions d’exemplars venuts des de la seva
publicació. Els seus personatges i esdeveniments es basen en
aspectes de la vida d’Eugenides i en observacions del seu
patrimoni grec.

EL CHICO DE ORO
Abigail Tarttelin
Max Walker té una vida perfecta ... Max Walker té un
secret ... i algú s'ha assabentat.
Max Walker és un noi d'or. Bronzejat, ros, atractiu i
atlètic, és el fill perfecte, l'esportista perfecte i un
partit perfecte per a les noies de la seva escola.
També és el model a seguir per al seu germà petit. La
seva aparentment modèlica família ocupa una posició
més que envejable: el seu pare és candidat a les
eleccions al Parlament i, mentrestant, Max s'enamora
per primera vegada.
No obstant això, tots ells estan a punt de convertir‐se
en el punt de mira dels mitjans de comunicació, que
aviat els envoltaran en un intent d'esbrinar allò que
sempre han ocultat.

TRANSEXUALIDAD, INTERSEXUALIDAD Y DUALIDAD
DE GÉNERO
José Antonio Nieto Piñeroba
Un itinerari interpretatiu social de la intersexualitat
permet que la realitat intersexual no quedi
encotillada en les estretes parets que vénen de /
limitades per la clínica. En aquest sentit, l'autor es
decanta per una moratòria de la intervenció
quirúrgica fins que la persona intersexual pugui
decidir per si mateixa. Al final, es recull una aspiració
utòpica ‘i com a tal controvertible’ que qüestiona
l'estàtic sistema binari de gènere i que, al seu torn,
permet el debat de el sentit de la seva perpetuïtat.
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La forma en que pensem el sexe biològic està malament. Emily Quinn. TEDWomen 2018

