
El diari personal 

 

Característiques 
  
El diari personal és un relat que recull notes diàries sobre esdeveniments quotidians, que prenen un caire 
intimista si són el reflex de les emocions, els sentiments o els pensaments de qui escriu. A més, és un 
génere narratiu que té un ús doble. Així, pot ser:  
 
• Privat, quan l’autor escriu el diari (quadern, agenda...) per llegir-lo en la intimitat. Hi sol fer balanç del que 
passa cada dia i anota reflexions, opinions, sentiments, projectes, etc. Tracta temes amb tota llibertat. Es 
redacta en un nivell de llengua col·loquial o informal, ja que no s’escriu pensant que puga ser publicat.  
 
• Literari o públic, quan l’escriu un autor sobre si mateix o s’identifica amb un personatge. En el segon 
cas, sota la personalitat d’aquest, pot inventar un diari personal, un llibre de memòries o un dietari per a 
ser publicat. Segons el tipus de personatge narrador (edat, nivell social, ocupació...), s’hi utilitzará un nivell 
de llengua més o menys culte o literari. 
 

Estructura 
 
El diari personal s’organitza en textos o págines d’extensió i temàtica variable.  
 
Cadascun d’aquests té dues parts clarament diferenciades:  
 
• La data en què s’escriu: generalment s’expressa només amb el dia i el mes; l’any se sobreentén.  
 
• El cos de la narració: el protagonista conta els fets que Ii han ocorregut en un dia, però també hi pot 
descriure sentiments, exposar conflictes, argumentar opinions, transcriure diàlegs (en estil directe o 
indirecte), incloure anècdotes, etc. Per acabar, pot oferir el desenllaç d’un conflicte o, simplement, tancar la 
jornada. Cal tenir en compte que allò que dóna qualitat literària a un relat no és la quantitat de realitat, 
ficció o autobiografia que conté, sinó l’habilitat de l’autor per a crear mons amb paraules, amb una lògica 
interna, perquè el lector se’ls crega. 
 

Recursos  
a) Recursos narratius  
 
En el diari personal predomina la narració dels fets, seguint un ordre cronològic o amb alteracions 
(anticipació, retrocessió, simultaneïtat), però sovint sol incloure descripcions (d’objectes, persones, 
ambients, sensacions...) i diàlegs, que es poden expressar de manera directa (quan els personatges 
parlen) o indirecta (quan el narrador conta el que diuen). 
  
Des del punt de vista lingüístic, s’utilitzen els recursos següents:  
 
• La primera persona del singular per a narrar i descriure. Aquest recurs permet que el lector s’identifique 
amb el personatge narrador o s’hi acoste.  
 
• El present d’indicatiu per a descriure fets immediats (odie, estime, preferisc...), i el passat imperfet i el 
passat perfet per a contar fets passats (estudiava, he vist...).  
 
• Connectors temporals, que fan explícita la cronologia dels fets (aleshores, més tard, al mateix temps, 
l’endemà, ahir...). 
  
• Connectors consecutius, que expliquen els resultats dels fets (doncs, de manera que, per tant...).  
 
• Locucions i frases fetes, que mostren la personalitat del narrador i aporten versemblança als fets 
(n’estic fins al capdamunt, una passada!, quina llanda!...). 
 

 


