
 

28 de Febrer de 2019 
a les 19.30h  

Col·laboren: 

Organitzen: 

FATIMA  LLAMBRICH I NUÑEZ  
Fatima Llambrich (L’Ametlla de 
Mar, 1980). 

Llicenciada en Periodisme i en 
Criminologia, Màster en 
Seguretat i Prevenció  per la 
UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona). Postgraduada en 
Tècniques Avançades en 

Perfilació Criminal i Psicologia Investigativa per la 
UAB. 

Des de fa 10 anys treballa en els informatius de 
Televisió de Catalunya com especialista en 
informació judicial, policial i de seguretat. 

L’any 2016 va publicar el seu primer llibre, una 
investigació periodística de primer ordre convertit en 
un adicte relat policial: Sense cadàver (Ara Llibres en 
català i Now Books en castellà). 

És també coautora del reportatge del programa de 
TV3, 30 Minuts, «El Cos del Delicte» (2015). 

Fa pocs dies ha rebut la menció honorífica del Premi 
Justícia 2018, un guardó que reconeix la seva 
trajectòria professional, distingint el rigor informatiu 
en explicar temes judicials.  

 
  
 

 

PROPERES LECTURES: 
 
 Març: Que ningú no et salvi la    

vida, de Flavia Company. 
 

 26 d’abril: Convivencia d’aigües: 
obra poètica, Zoraida Burgos. Amb la 
presència de l’autora. 



Sense Cadàver.  

Sense confessió, sense testimonis, sense cadàvers, 
sense restes biològiques.  Amb condemna. 

El llibre és un treball d’investigació de la periodista 
Fàtila Llambrich i se centra en el cas d’un home 
que ha sigut condemnat a presó per doble 
homicidi malgrat que els cossos mai no van 
aparèixer. La periodista va entrevistar unes 50 
vegades l’home, Ramon Laso, qui finalment fou 
condemnat, tot i l’absència dels cadàvers… 

Val a dir que el mencionat i recentment condemnat 
ja havia sigut també sentenciat per un doble 
homicidi l’any 1988: el del seu fill de sis anys i la 
seua primera dona.  

Un cas real, una investigació criminal per doble 
homicidi en la qual els cadàvers no s’han trobat. 
Reuneix tots els ingredients dels millors thrillers: 
investigadors incisius, un testimoni que contradiu 
la pròpia testificació, un puzle d’indicis 
circumstancials i un sospitós, Ramón Laso, els 
antecedents del qual no passaran desapercebuts 
als investigadors de la Unitat Central de  Persones 
Desaparegudes.  

Després de les entrevistes amb Ramón  Laso al 
centre penitenciari on està  empresonat, Fàtima 
Llambrich ha  aconseguit traçar el viu retrat d’un 
home inquietantment seductor, condemnat a 30 
anys de presó, per matar l’any 2009 la seva parella  

Si t'agrada llegir i compartir de forma 
distesa les emocions que et desperta la 
lectura amb altres lectors i lectores i sovint 
amb els autors,vine al Club de Lectura de 
la biblioteca Marcel·lí Domingo de 
Tortosa. 

i el seu cunyat a Tarragona, que insisteix en la 
seva innocència i defuig parlar d’un passat que l’ha 
sentenciat de per vida. 

Sense cadàver s’endinsa amb destresa en la           
metodologia que ha servit als investigadors per       
fonamentar la primera condemna a Espanya per 
doble homicidi sense que s’hagin trobat els cossos 
de les víctimes, ni es tinguin restes biològiques 
incriminatòries, ni testimonis concloents, ni tan sols 
una arma del crim i amb un acusat que defensa la 
seva  innocència.  

Tomben, així, el fals mite del sense cos no hi ha 
delicte.  

El llibre combina els secrets de la investigació amb 
les impressions personals de l’autora, a més de les 
entrevistes als principals protagonistes. També, 
aporta al lector les reflexions personals que Laso 
ha estat anotant en diverses llibretes.  

«Yo soy de una forma que a veces no sé si soy 
demasiado bueno.» 

Fàtima Llambrich defineix la novel·la com un 
“treball periodístic, sense ficció”, que li ha permès 
aprofundir en el tema, lluny dels accelerats tempos 
dels informatius. Busca “aportar els màxims punts 
de vista perquè no sigui l’autor del llibre qui explica 
la història, sinó que cada lector es pugui fer el seu 
propi dibuix, que tingui prou elements per jutjar”. 

 


