
 
 

 

:    “Juntos, nada más” de Anna Gavalda  

 

 

 

 

 :  Unha novela emotiva, intimista e conmovedora. Conta a historia 

de catro personaxes, que aínda que teñen moi pouco en común 

entre eles, acaban complementándose. 

 

   :   Aínda que algún dos participantes comentou que" a priori", o título 

non lle invitaba a ler o libro, todos estivemos de acordo con que, unha vez 

lido, é un título redondo para o contido co que nos encontramos.  

 

 : É unha historia lineal que abrangue só uns meses da vida dos 

catro personaxes. A través de diálogos e silencios, imos coñecendo 

sucesos importantes dos seus pasados que nos axudan a 

comprendelos, entendelos e a empatizar con eles. 



 
Está organizada en capítulos curtos, de leguaje sinxelo e de lectura amena. A autora reflicte 

moi ben as distintas linguaxes de cada un dos personaxes. 

 

:  Camile: Ten un gran talento para o debuxo pero prefire traballar 

polas noites como señora da limpeza. Extremadamente delgada. 

Orfa de pai e cunha nai que se alimenta a base de pastillas e coa 

que non ten unha boa relación. 

Philibert: É un novo aristócrata, tremendamente tímido e ancorado no pasado. Traballa nun 

museo e vive nunha enorme casa da familia que pode ter que abandonar en calquera 

momento. 

Frank: Cociñeiro dun gran restaurante. Mullereiro, malfalado, con pouca cultura. É 

compañeiro de piso de Philibert. 

Paulette: Avoa de Frank. Aos seus 83 anos languidece nunha residencia. A súa única ilusión 

son as visitas do seu neto. 

Catro personaxes coas súas feridas ás costas, que se encontran por azar. Pouco a pouco van 

aprendendo, non sen dificultades, a establecer unha relación que lles axudará a todos a 

superar gran parte dos seus lastres. 

 

: É unha novela que pode parecer extensa antes de empezala 

pero pouco a pouco vai enganchando, especialmente pola forza 

dos personaxes. Con capítulos curtos que invitan a seguir lendo. 

Diálogos moi ben construídos onde se plasman os silencios. En definitiva, moi recomendable.. 

 

 


