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Mentre, mentrestant, mentre que 
 
Mentre 
Conjunció temporal que significa “durant el temps en què” i introdueix una frase simultània a 
l’acció del verb principal. No funciona mai tota sola. 
 
√ Mentre endreço l’arxiu, tu fes les factures. 
* Tu fes les factures. Mentre, jo endreço l’arxiu. (Exemple incorrecte) 
 
Mentre que 
Conjunció que indica contraposició. Tampoc no s’usa mai tota sola. 
√ L’equip de Govern es congratula, mentre que l’oposició no hi està d’acord. 
 
Per unir frases que no tenen cap relació de simultaneïtat o contraposició, no s’ha de fer servir 
mentre ni mentre que. 
 
*Avui hi ha un taller per a infants mentre demà es farà una sessió de cinema. (Exemple 
incorrecte) 
√ Avui hi ha un taller per a infants i demà es farà una sessió de cinema. 
 
*Aquest servei ha contribuït a la creació de 187 empreses, mentre que ha assessorat 570 
persones. 
√ Aquest servei ha contribuït a la creació de 187 empreses i ha assessorat 570 persones. 
 

 
Mentrestant 
Adverbi que apareix aïlladament, separat amb una coma de la resta de la frase. No es pot fer 
servir mentre amb el valor de mentrestant. 
√ Jo aniré al Museu; mentrestant, tu busca-ho a l’Arxiu. 
* Jo aniré al Museu; mentre, tu busca-ho a l’Arxiu. (Exemple incorrecte) 
 
*Mentres, *mentres que, *de mentres 
Són formes incorrectes. 
 
 
 

 
La pregunta del mes 
 

Alhora o a l’hora? Què us sembla que hi va en aquestes frases? 
 
Marxarem a l’hora/alhora de sopar. 
Hi vam arribar tots dos a l’hora/alhora. 
A l’hora/alhora en punt va començar l’espectacle. 
A l’hora/Alhora que parlava per telèfon, anava teclejant noms. 
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Resposta  
 

Marxarem a l’hora de sopar. 
Hi vam arribar tots dos alhora. 
A l’hora en punt va començar l’espectacle. 
Alhora que parlava per telèfon, anava teclejant noms. 
 
 
 

 

La dosi extra 
 
Alhora significa “conjuntament, al mateix temps”. A l’hora vol dir “en el moment assenyalat”. 
 


