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BilingÃ¼isme i disglÃ²ssia
El bilingÃ¼isme Ã©s un terme de la sociolingÃ¼Ã-stica que es refereix a un individu que coneix i pot usar dues llengÃ¼es, o
bÃ© a un grup social (comunitat de persones) on s'utilitzen dues llengÃ¼es.
Cal distingir entre el bilingÃ¼isme social i l'individual, que sÃ³n fenÃ²mens diferents, encara que sovint relacionats.
El bilingÃ¼isme individual es pot donar a causa de viure en un territori amb llengÃ¼es en contacte o bÃ© pel coneixement i Ãºs
de dues llengÃ¼es a travÃ©s del seu estudi.
El bilingÃ¼isme social, en canvi, Ã©s degut a la localitzaciÃ³ (per motius que poden ser diversos) de dues comunitats
lingÃ¼Ã-stiques en una mateixa Ã rea geogrÃ fica, situaciÃ³ que sovint comporta l'existÃ¨ncia d'una llengua dominant (amb un
Ãºs que es fa imprescindible per poder viure amb normalitat en aquell territori) i una llengua minoritzada.
Quan una llengua minoritzada es van fent cada cop menys necessÃ ria, els seus parlants entren en un estadi de bilingÃ¼isme
diglÃ²ssic, i comenÃ§a aixÃ- el procÃ©s d'abandonament i de desapariciÃ³ d'aquella llengua. La diglÃ²ssia es dÃ³na
essencialment quan la llengua minoritzada ja nomÃ©s es parla en els estrats amb menys poder i prestigi de la societat, mentre que
l'altra Ã©s prÃ²pia de la classe o grup dominant, de l'administraciÃ³, l'educaciÃ³, els mitjans de comunicaciÃ³, etc. Per tant, la
diglÃ²ssia Ã©s una situaciÃ³ de desequilibri.
Cal no confondre, en tot cas, el concepte de llengua minoritzada que s'ha explicat amb el de llengua minoritÃ ria, que s'utilitza
simplement quan els parlants d'una llengua sÃ³n minoria numÃ¨rica dins d'un territori determinat.
D'altra banda, una mateixa llengua pot tenir diferent estatus: el danÃ¨s, per exemple, Ã©s una llengua minoritzada al nord
d'Alemanya o al sud de SuÃ¨cia, perÃ² no a Dinamarca.
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