
A 
És  Amorós i escriptora com el 
seu pare. Abans i ara, és alegre, 
aventurera,  amor pel jovent, 
amiga de la lectura, amant dels 
viatges. 
Això és el que ens ha fet arribar 
al llarg de molts anys la 
professora Maria Lluïsa. I a més 
podríem afegir com que el seu 
aniversari és a l’agost. 

VICTOR CUADRADO 



U 

Ets única gràcies als teus 
llibres. 

Única perquè no hem tingut 
cap altra professora  que fos 
escriptora. 

Quin luxe!      
      MARIA FERNÁNDEZ 

 



F 
La Cuca és fantàstica perquè té la 
capacitat de fer ficció amb 
personatges fabulosos com fades, 
bruixes i elfs. 

 

 

 

AINA MARTÍNEZ 



P 
Professora genial: Tenies molta 
paciència amb nosaltres. Ets una gran 
escriptora, amb molt de talent. Pots 
dir que ens vas fer venir ganes de 
llegir i d’aprendre.  

 

AINA PÉREZ 



K 
Kornèlia, Konrad, Markus, tots 
aquests noms s’escriuen amb K, 
aquesta lletra tan exòtica per a la 
nostra llengua. De la mà de les 
teves novel·les, aprenem totes 
aquestes curiositats i tantes altres. 
Moltes gràcies! 

ILIÀ TORRES 
  



Z 
Com quan vas al zoològic aprens coses 
noves, llegint els teus llibres també van 
sentir emocions semblants. Des del bo 
de Max, fins a la malvada Zitzània ens 
alegraven cada vegada que llegíem els 
teus llibres i llegíem el nom de 
l’escriptor: M. Lluïsa Amorós. 

 
JARED ANDREU 



G 
Gràcies per tota la teva dedicació 
a l’Institut Gaudí. Fins i tot els que 
no t’hem tingut de professora 
(només et vaig tenir al treball de 
síntesi) tenim molt bon record de 
tu, vas fer que aquells dies fossin 
magnífics . M’hauria agradat 
tenir-te de professora de llengua 
catalana. 

ANDREA MATAMOROS 



 B 

B de bondat, de bellesa, del bé 
que feies les classes. I a partir 
d’ara si no et podem gaudir 
aprenent la llengua i la literatura, 
ho farem des d’una bona butaca 
llegint els teus llibres.  

HUGO ROMAN 



Q 

Qui és la Cuca? Una persona 
amb moltes qualitats: amable, 
bona persona, imaginativa... 
Què més puc dir? 
Que m’encanten totes les teves 
novel·les. 

IMAN AHROUCH 



V 

V de viatges perquè la M. Lluïsa 
ha viatjat molt i li ha servit per 
inspirar-se per les seves 
novel·les. Com és el cas de El 
secret de la capsa magnètica que 
parlava de Suïssa. 

IZAN GARCIA 



L 
Aquella tardor amb Leprechaun és un 
gran llibre de la Maria Lluïsa, una 
escriptora de novel·les i també la nostra 
professora de català de l’any passat. 

ARNAU GRANDE  



C 
Maria Lluïsa Amorós, coneguda 
per Cuca, és una escriptora 
catalana, molt culta i 
catedràtica.  

És afectuosa amb els seus 
alumnes perquè té un gran cor, 
ho demostrava a cada classe. 



M 

M de motivació, la que sent 
la gent quan llegeix els teus 
llibres. M de magnètica, de 
Max de Markus, de M. 
Lluïsa Amorós.  

Moltes gràcies per la teva 
dolcesa i generositat. 

MARC MORENO 

 



  R 
En el llibre de El misteri de la 
capsa magnètica, 
l’escriptora, M. Lluïsa, 
anomenada Cuca per l’alumnat 
de l’institut Gaudí, fa sortir 
molts rosegadors com rates i 
ratolins. 

ALBERT CAPDEVILA 

 

  



 

W 

Les aventures de La capsa 
magnètica que vivien en Markus, 
l’Anita, el Konrad, la Barbara i el 
Max passaven a Eggiwil.  

Gràcies Cuca per transportar-nos 
a aquest poble i per fer llibres tan 
intrigants i divertits. 

ARNAU PENA 



 

H 
Les històries que hem llegit 
de la M. Lluïsa transpiren 
humanitat i alhora 
harmonia. La qual cosa 
honora la seva creadora. 

 Enhorabona, M. Lluísa! 
NORA  MARTIN 



 

X 
Filla de l’escriptor Xavier Amorós i 
envoltada sempre de llibres, ja va 
créixer  predestinada per al món 
literari.  I a més d’escriure llibres 
per infants, joves i adults, ha fet 
conèixer i agradar la llengua i la 
literatura a moltes generacions. 

AITANA GARCIA 



 D 
Maria Lluïsa Amorós és una 
dama molt dolça. En els seus 
llibres destaquen les 
descripcions boniques de 
paisatges, animals… 

IZARBE HOCES 



I 

Maria Lluïsa els teus llibres 
són emocionants i bonics, 
tant si ens parlen de 
Leprechaun, situat a  Irlanda, 
com si ens parlen de les 
aventures dels amics d’un 
poblet de Suïssa. 

                                               ILYASSE SIFIL 

 



S 
Sàvia de saber, la Maria Lluïsa 
sap molt, de fer classes, 
d’escriure novel·les... Els seus 
llibres són singularment 
interessants i les seves històries 
sobresurten per ser tan 
somiadores. 

RAMON PRADES 

 



 N 

Nens i adolescents llegeixen 
els teus llibres. Només la teva 
imaginació ens transportarà 
a llocs genials. Tots nosaltres 
hem llegit llibres teus. 

JUDIT BENAVENT   



  

O 
Cuca, des de les llegendes antigues 
fins als fets verídics, amb totes les 
històries que explicaves, tothom 
quedava bocabadat i sorprès de 
com t’expressaves. 

No  t’oblidis mai de nosaltres; 
t’estimem. 

 ALBA  LÓPEZ 



J 

Jubilada, però amb un cor molt jove, 
perquè sempre ha estat en contacte amb el 
jovent i per això també sempre ha sabut 
plasmar tan bé els joves a les seves 
novel·les juvenils.  

 

 

PAULA RUIZ 

 



E 

La Maria Lluïsa és un 
escriptora excel·lent i elegant 
que ens delecta amb novel·les 
eixerides, enginyoses, 
enigmàtiques i exquisides. 

BERTA LLAURADÓ   

 



 T 
 
 
La Cuca era com una tutora, era 
molt tendra i ens sabia tractar 
amb molta traça. La trobem 
molt a faltar a l’Institut Gaudí 
perquè es va fer estimar 
moltíssim. 

 SARA PLANISOLIS  
  

 



Y 
Enguany és el primer any que 
estem sense tu. 

Però l’enyorament ens el podem 
fer passar llegint els teus  llibres  
que estan elaborats amb tot 
l’enginy, seny i  dosi d’engany 
que té tota bona ficció. 

Per molts anys, M.Lluïsa! 

    
                                                     Jon Manso 


