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Connectors per a la redacció en llengua 
francesa 
 

Els connectors són paraules que serveixen per a cohesionar, estructurar, 

organitzar i relacionar oracions i/o paràgrafs dintre d’un text. A 

continuació detallem alguns dels més comuns en llengua francesa:  

 

ARGUMENTACIÓ 
Aquests connectors s'usen per a 
organitzar l'argumentació d'idees 
del nostre discurs, fent que la 
redacció sigui fluida i coherent 
 

 
De plus, Quant à, Ensuite, D’une part, D'autre 
part, Enfin, Finalement 
 

CAUSA 
Aquests connectors s'usen per a 
expressar la causa o l'origen d'allò 
que volem narrar 

 
Surtout, À cause de, Grâce à, Parce que, Car,  
Puisque 
 
 

CONCESSIÓ 
Per a mostrar acord amb idees 
alienes, podem emprar aquests 
connectors 

 

 
Évidemment, Certes, Bien sûr 
 
 

CONSEQÜÈNCIA 
Per a expressar conseqüència, és a 
dir, mostrar els efectes o 
desenvolupaments posteriors que 
parteixen d'una causa, podem 
emprar aquests connectors 
 

 
Donc, Alors, Par conséquent, Ainsi, C'est 
pourquoi 
 
 

CRONOLOGIA 
Aquests connectors ens serveixen 
per a assenyalar les diferents parts 
del text i mostrar l'ordre de 
desenvolupament correcte de les 
idees, temes o assumptes dins de 
la narració. Ens permeten 
“ordenar” el nostre relat 

 
Tout d'abord, Après. En premier lieu, En 
deuxième lieu. En troisième lieu, En dernier 
lieu, Enfin, Ensuite, Puis, Pour conclure, 
D'abord, Premièrement, Deuxièmement 
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IL·LUSTRACIÓ 
Si el que volem és il·lustrar un text 
amb exemples, o explicar d'una 
altra manera les coses per a fer-les 
més comprensibles, aquests 
connectors són molt pràctics 

 
Ainsi, En effet, En d'autres termes, Par 
exemple 
 

OPOSICIÓ 
S'usen per a oposar o enfrontar 
unes idees o fets a uns altres 
 

 
Malgré, Au contraire, Bien que, Même si, Par 
contre, Tandis que, Toutefois, Mais, 
Cependant, Pourtant 

REFERÈNCIA 
S'usen per a referir-se al tema en 
qüestió, i a altres temes o 
assumptes 

 
À ce sujet, À ce propos, De cette manière, 
Quant à, Sur ce problème, Dans ce cas, En ce 
qui concerne, D'après, Selon 
 

RESUM 
S'empren per a indicar que el que 
ve a continuació resumeix o 
condensa idees o fets ja expressats 
 

 
En résumé, En un mot, Bref 
 
 

TEMPORALITAT 
El desenvolupament temporal dels 
fets o accions que volem narrar la 
podem expressar amb aquests 
connectors 

 
À l'heure actuelle, Actuellement, Maintenant, 
À la fin, Au début, Avant, Quand, Lorsque, À 
l'heure actuelle, Autrefois, De nos jours, 
Aujourd'hui, Pendant ce temps, Plus tard 
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