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LEONIE MIRAPEIX I MIRAPEIX ( 1919-1997)  

Nascuda a Santander ( Cantàbria) el 30 de novembre de 1919, Leonie Mirapeix i 
Mirapeix va ser nomenada filla adoptiva de Masquefa el dia 1 de maig de 1995 per la 
seva trajectòria i dedicació al nostre poble.  
 
La senyora Leonie era neta d'un bon farmacèutic de Ripoll i d'una rica pubilla 
francesa anomenada Leonie Herand propietària d'una de les fàbriques de dinamita 
més antigues d'Espanya instal·lada a Ripoll, per això ella també es deia així, Leonie, 
de família acomodada, va tenir una bona educació de petita, la música era la seva 
gran passió i va pogué estudiar cant i piano, durant la república va estudiar català 
aconseguint una titulació homologada per poder donar classes, el retall d'un diari on 
apareixia el nom de tota la seva promoció, li va servir anys mes tard per convertir-se 
en la primera professora de català de la democràcia a l'escola de Masquefa.  
 
Recuperades bona part de les llibertats democràtiques, a finals dels anys 70, 
reapareix en les escoles públiques una antiga figura: el professor i la professora de 
català.  
 
Desprès de 40 anys de repressió franquista, el català havia estat reclòs al mes 
estricte àmbit domèstic, la tasca d'iniciar el procés de recuperació lingüística no va 
ser gens fàcil ni ràpid com s'hauria desitjat, cal recordar que fins l'abril de1983, no 
s'aprovarà al Parlament de Catalunya la llei de Normalització Lingüística.  
 
En aquest context de dificultat però amb molta il·lusió va començar a donar classes 
de català la senyoreta Leonie, així la coneixíem els que vàrem tenir la ocasió de ser 
alumnes seus, amb la perspectiva dels anys es pot dir que va fer una bona feina i els 
masquefins i masquefines d'aquells anys van aprendre a escriure, llegir i alguns a 
parlar el català gràcies a ella.  
 
Amb l'estreta i bona relació que tenia amb els seus alumnes va estimular la creació 
d'una coral infantil, els Petits Cantaires de Masquefa, l'últim trimestre de l'any 1978 
es van posar en marxa i per Nadal ja feien el seu primer concert a l'Església de 
Masquefa acompanyant la Coral de l'Alzinar. L'any 1985 va ser el moment culminant 
dels petits cantaires, amb un total de 41 veus varen organitzar a Masquefa la XV 
trobada de petits caramellaires. Els nens i les nenes, aprenien solfeig, flauta i 
nocions de piano, no escatimava mai esforços per treure recursos per finançar les 
activitats de la petita coral.  
 
La senyora Leonie va morir el 20 de juny de l'any 1997 i va dirigir els Petits Cantaires 
de Masquefa gairebé fins al final dels seus dies, un bon record a tots els que la van 
conèixer i van compartir llargues converses amb ella es el que va deixar.  
 
Per això ben aviat es farà realitat una vella reivindicació dels seus amics i alumnes 
per fer justícia a la seva tasca educativa i pedagògica , un nou carrer de Masquefa 
portarà el seu nom, i passarà a la història com una bona mestre i amant de la cultura 
del nostre poble.  
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