
CONNECTORS

Funció: estructurar el discurs i relacionar sintagmes i oracions.

1. Per estructurar el text.

1. Per introduir: l'objectiu principal, ens proposem d'exposar...

2. Per ordenar: d'entrada, en primer lloc, en segon lloc...

3. Per continuar: a més a més, tot seguit, després, a continuació...

4. Per jerarquitzar: sobretot, principalment...

5. Per establir paral·lelisme: així com, així mateix, igualment...

6. Per distingir: d'una banda...de l'altra, altrament...

7. Per exemplificar: com ara, una bona mostra, per exemple...

8. Per resumir: en resum, en poques paraules, globalment...

9. Per concloure: en definitiva, per acabar, finalment...

2. Per relacionar les idees

1. Temps: ara, abans, després, al mateix temps, més tard...

2. Espai: a dalt, a baix, aquí, allà, a prop, lluny...

3. Causa: perquè (+ verb en mode indicatiu), ja que, atès que, per tal com...

4. Conseqüència: per tant, així és que, de manera que, doncs...

5. Condició: si, només de / que, posat que, en cas de / que...

6. Finalitat: perquè (+ verb en mode subjuntiu), a fi de / que, per tal de / que...

7. Oposició (adversatives): en canvi, ara bé, això no obstant...

8. Objecció (concessives): encara que, malgrat que, tot i que, si bé...

9. Èmfasi: és a dir, en efecte, o sigui, àdhuc...
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ELS NEXES O CONNECTORS TEXTUALS 
 
Els nexes o connectors són paraules que connecten idees dins un text i 
ajuden a estructurar, a ordenar i a fer de manera més clara la funció del 
missatge. També s’ha dit que els connectors textuals estableixen relacions 
de significat entre dos sintagmes, oracions o paràgrafs. Per exemple: 
 
Ens agradem molt, però no podem treballar junts perquè sempre ens 
barallem. 
 
Ara llegeix les frases prescindint dels connectors. La relació de significat 
no és tan clara: Ens agradem molt; no podem treballar junts; sempre ens 
barallem. 
 
Tradicionalment, les preposicions s’encarreguen de relacionar sintagmes i 
les conjuncions, oracions. Però també poden fer de connectors els 
adverbis i les locucions adverbials (col·locats al principi de la frase): 
contràriament, tanmateix, finalment, mentrestant... Fins i tot podem fer 
servir sintagmes preposicionals: d’aquesta manera, al mateix temps, en primer 
lloc, en segon lloc... 
 
Segons el tipus de text, els connectors poden ser: 
 
a) Els connectors d’espai i de temps. Els trobarem en els textos descriptius 
i narratius. Per exemple: 
on, a l’esquerra, davant, quan, tot seguit, abans, finalment, al mateix 
temps... 
 
b) Els connectors de relació lògica o dialèctics. Els trobarem en els textos 
argumentatius i explicatius. Per exemple: malgrat que, de manera que, doncs, 
si, sinó, encara que... 
 
ELS CONNECTORS D’ESPAI I DE TEMPS. 
 
Espai 

! a dins/fora, a l’interior/a l’exterior... 
! darrere/davant, dreta/esquerra, al mig, enmig, als costats/al 

centre... 
! a baix/a dalt, sobre/sota, amunt/avall, enlaire, damunt, al fons... 
! on, a on, d’on, per on, allà on, per tot arreu on... 
! a prop/lluny, a la vora de, al costat de, allunyat de, proper a, 

pròxim a, oposat a... 
 
Temps 

! Relació d’anterioritat: d’antuvi, abans (de/que), poc abans, molt 
abans, anteriorment, fins que, prèviament... 

! Relació de posterioritat: tot seguit, més tard, després, més 
endavant, a continuació, tan aviat com, des que, d’ençà que, així que, 
tan bon punt... 

! Relació de simultaneïtat: simultàniament, actualment, ara, quan, 
mentre, mentre que, al mateix temps/moment, mentrestant, alhora que... 
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! De reiteració: sempre que, cada vegada que, cada cop que... 
! De periodicitat i parts del dia/mes/any...: sovint, a/de vegades, 

normalment, sempre, rarament, mai, al tard, al cap vespre, de nit, de 
matinada, l’endemà... 
 
ELS CONNECTORS QUE EXPRESSEN RELACIONS LÒGIQUES O 
DIALÈCTIQUES 
 
Propis de textos explicatius i argumentatius. Aquests tipus de connectors ens 
ajuden a organitzar de forma lògica els continguts del text. Realitzen dues 
funcions: 
 
1. Estructuren o organitzen idees del text, establint connexions entre 
frases. 
2. Estructuren les parts del text ( paràgrafs, seccions, capítols, 
apartats...) i les relacionen. 
 
1.- Són nexes que connecten les idees entre frases/clàusules o a l’interior de 
l’oració composta. Aquests connectors serveixen: 
 
a) Per a afegir o per indicar continuïtat: i, també, ni (en frases 
negatives), no solament/no sols això.. ...sinó, a més a més, hom pot 
sumar, tan com.., addicionalment, però també, com a 
extra/suplement, endemés, ni tan sols, fins i tot, nogensmenys,... 
 
b) Per a expressar alternativa o absència alternativa o 
contraposició: o, tant això ...com, per altre costat, si fas això... jo 
faig l’altre, no això/una cosa... ni l’altre... tant se val que..., jo far, o 
bé, o si no.... 
 
c) Per a expressar oposició, contrast (o. adversatives): però, sinó 
(que), ans, en canvi, al contrari, per contra, més aviat, tanmateix, 
amb tot, ara bé, no obstant (això), això no obstant, per comptes de, 
en lloc de, contràriament, en cap cas... 
 
d) Per a expressar companyia, o d’instrument: amb qui, amb el qual, 
amb què... 
 
e) Per a expressar condició: si, posat que, mentre (que), comptant 
que, llevat que, només que, sols que, a menys que, en cas que, 
sempre que, a condició que, suposant que... 
 
f) Per a expressar comparació: com, similarment, paral·lelament, 
comparat amb, ambdós, de la mateixa manera que, justament com, 
però també, més/menys... que, menys... del que,... tant.. menys, 
quant/a... 
 
g) Per a expressar causa/ raó: gràcies a, ja que, vist que, atès que, per 
culpa de , a força, perquè (+indicatiu),.per tal com, a causa de, com 
sigui que, com que, puix que, considerant que... 
 
h) Per a expressar finalitat o propòsit: a fi que/ de, per tal que/de, amb 
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l’objectiu que /de, perquè (+subjuntiu),que, de por que... 
 
i) Per a expressar conseqüència o resultat: per consegüent, en 
conseqüència, així, així és que, doncs, per tant, de forma que, de 
manera que, per això, per tant, fins al punt que, talment...que..., 
llavors, aleshores... 
 
j) Per a expressar concessió o objecció: encara que, a pesar de, 
malgrat que, tot i que, amb tot i que, si (és cert que), per bé que, si bé... 
 
k) Per a expressar mode o manera: com si, sense que, igual 
que/com, exacte com/que, a mesura que, en tant que, segons (que/com), així 
com, desafortunadament, malauradament, sortosament, de sobte... 
 
2.- Són nexes que afecten un fragment relativament extens de text (un 
paràgraf, grup d’oracions, una secció, un capítol, un apartat, etc....) 
 

! Introduir el tema del text / presentació:. 
L’objectiu principal de; ens proposem d’exposar; el propòsit d’aquest 
(text/escrit/carta) aquest escrit tracta de; ens adrecem a vostè per, 
primerament, per començar, abans de res... 
 

! Encetar un tema nou: 
Respecte a...; pel que fa a; un altre punt és; quant a; sobre; el punt següent 
tracta de; en relació amb, amb relació a, el punt següent tracta de, una altra 
qüestió important és... 
 

! Represa: 
com anava dient, tornant al tema, tornant al primer punt, reprenent, tot 
això... 

! Marcar ordre: 
D’entrada, per començar, d’antuvi, llavors, seguidament, més tard, després, 
per damunt de tot; més important... Connectors relacionats: 
1r: en primer lloc, primer, primerament; 2n: en segon lloc, segon,segonament; 
3r: en tercer lloc, tercer, tercerament; 4t: en quart lloc, quart,... 
 

! Distingir 
d’una banda/de l’altra, per una banda; en canvi/per l’altra banda, en canvi/en 
sentit contrari; tanmateix, altrament/al contrari; no obstant això, això no obstant, 
a diferència de; no sols...sinó també, en lloc de; excepte, a part de. 
 

! Continuar sobre el mateix punt, afegir, mostrar una situació 
paral·lela 
Com estava dient, endemés/a més/a més a més, de totes maneres, en tot; 
deixant de banda això, tot seguit, després, en acabat de... 
així que, així doncs, llavors, d’aquesta manera, aquesta .és la raó per la qual, 
després; a continuació; seguidament... 
 

! Posar èmfasi i aclariment 
Tanmateix; la idea central és...; és a dir, o sia/sigui, cal insistir; com a mínim; el 
més important, en efecte, de fet; com a rèplica; per precisar, per ser més 
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precís... convé destacar/ tenir en compte; la idea central, tal com s’ha dit; val la 
pena dir, a propòsit; s’ha de tenir en compte; en aquest moment (puntualitzar) 
vull dir, és a dir, més ben dit, en altres paraules; dit d’una altra manera; 
especialment 
 

! Donar detalls/ exemplificació 
Per exemple, com a mostra; en particular, per citar un exemple/cas, en el cas; 
com és ara... així com/tal com; es calcula que, es creu que, se suposa que..., a 
saber; concretament, especialment... 
 

! Resumir 
En resum; el més important, recapitulant; en poques paraules, en conjunt, en 
general; és clar, globalment, generalment, breument... 
 

! Acabar 
En conclusió; per acabar, per concloure; finalment, al capdavall, en definitiva; 
una vegada per a totes, així doncs, conseqüentment/en conseqüència, per 
acabar, finalment, en darrer lloc, en últim terme, al final, resumint, en 
resum...per a aquest/a propòsit/finalitat… 
 

! Indicar temps 
Abans; al mateix temps; immediatament, en el mateix moment, en actualitat, 
tan bon punt com; dins de poc; acte seguit, després; simultàniament, més 
tard..., mentre; mentrestant, anteriorment; més endavant; a la llarga, a partir 
d’ara; llavors, aleshores, poc abans, suara, fins al moment; la propera vegada; 
en una altra ocasió, abans de; quan, des del moment. 
 

! Indicar espai 
A dalt, sobre i a baix, sota; a la dreta/esquerra..., més amunt i més avall; al 
mig/centre..., davant i darrere; a prop; lluny, a l’interior, dintre i fora, a 
l’exterior..., de cara i d’esquena; als costats. 
 
 
Un consell: 
 
Hem d’anar amb compte i no caure en dos errors força freqüents 
 
1) l’ús incorrecte dels connectors, que distorsiona el sentit de la frase. 
2) L’abús de connectors, que entrebanca la frase i fa feixuc el text. 
 
Si encara no domines prou bé la sintaxi de la frase, fes servir els connectors 
amb moderació (perquè poden enfarfegar la prosa i esdevenir falques). 
Sempre que puguis, substitueix-los pels signes de puntuació. 
Els marcadors/connectors textuals s’han de col·locar (per escriure) o buscar 
(per reconèixer en els texts) en les posicions importants de l’escrit (inici 
del paràgraf o frase), perquè el lector els vegi amb un cop d’ull, fins i tot 
abans de llegir, i pugui fer-se una idea de l’organització del text 


