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«Màgia de veritat són
les connexions humanes»

Hi havia una vegada un mag que ballava, un 
ballarí que feia jocs de màgia al ritme de la 
música, en un espectacle carregat d’il·lusió, 
la mateixa que, amb només 8 anys, el feia 
sortir de la seva habitació i, a la sala d’espe-
ra dels pacients del seu pare, que era pedia-
tre, entretenir nens i nenes amb trucs i ma-
labars. Així va ser com Ignasi Steegmann 
(Barcelona, 1984) va començar a tenir ganes 
que la màgia, l’espectacle, la sorpresa entre 
les seves mans i les escenografies que dibui-
xa el seu cos li obrissin el camí professional. 
El cap de setmana vinent tanca el seu agost 
màgic a El Rei de la Màgia (Jonqueres, 15).

–¿Recorda el seu primer truc de màgia?
–Va ser un amic del meu pare qui  em va ense-
nyar un truc amb una moneda. Va ser el pri-

–A part de la que practica vostè, ¿creu en 
un altre tipus de màgies a la vida?
–Crec molt en la màgia de les persones. Jo 
sóc molt extravertit, i al final del dia veig la 
força que té, en tot el que m’ha passat, la ca-
dena de connexions humanes que vas fent. 
Això és màgia, màgia de veritat són les con-
nexions humanes, que et passin coses in-
creïbles gràcies a estar obert i creure en ai-
xò. Si creus en la màgia de la vida, passa el 
que és increïble.

–Veig en la seva biografia que es va gradu-
ar en Psicologia a la Universitat Abat Oliba i 
es va especialitzar en psicologia educativa. 
¿Utilitza la màgia com a art terapèutic?
–Sí, ho he fet. Vaig treballar en una esco-
la com a psicòleg educatiu, fent reforç de 
matèries i passant tests, com a connexió 
entre el psicòleg clínic, el col·legi i l’escola. 
I hi havia un xaval d’11 anys amb síndro-
me d’Asperger, un tipus d’autisme en què 
es té, sobretot, una gran dificultat en la in-
teracció social. Li vaig ensenyar a fer trucs 
de màgia, i per Nadal va fer un espectacle 
a la seva família. Vaig entendre que la mà-
gia, com el teatre, té un gran component 
terapèutic, i amb TDAH també s’està tre-
ballant.

–¿En quins llocs ha fet màgia?
–Ui... des d’una xarcuteria que celebrava 
els 25 anys de la seva obertura, i em vaig 
passar la tarda darrere del taulell fent trucs 
a la clientela, fins a cases particulars i d’al-
tíssim nivell, com la del president del Ka-
zakhstan. Em van contractar per fer trucs 
al seu nét en una mansió de la Costa Brava 
on estiuejaven. No havia vist mai tants se-
gurates junts i tan a prop. M’ho van revisar 
tot. Però la setmana següent van tornar a 
demanar que hi anés una altra vegada.

–Va saber deixar el nét ben content...
–Sí. Recordo que un dels trucs va ser con-
vertir un bitllet de cinc euros en un de 100 
euros, i a l’acabar el nen es va treure tres 
bitllets de 500 euros de la butxaca i em va 
dir: «¿I aquests els saps convertir?».

–¿I un dia normal a la seva vida com és?
–Em llevo a les 8, vaig al gimnàs a fer clas-
ses de dansa, una barreja de funk, hip hop 
i jazz. Tinc alumnes de totes les edats, i 
m’agrada moltíssim; després dedico una 
hora a practicar manipulacions de trucs, i 
m’entreno al gimnàs. Per al meu número 
d’escapisme he d’estar en forma.

–¿On sol actuar?
–Ara, en festes majors. Faig moltes festes 
privades, i una vegada al mes la Party Fa-
mily, a Luz de Gas, amb Lucrecia. Dissabte 
i diumenge que ve, 20 i 21, amb una balla-
rina professional estarem a El Rei de la Mà-
gia, i tenim 40 bolos a partir de setembre 
(www.magstigman.com). Tot el que m’ha 
passat és molt màgic. H

mer. El vaig aprendre i vaig anar practicant. 
I, quan tenia 14 o 15 anys, a l’escola Memory, 
on aprenia dansa i teatre musical, va venir 
un mag i em va deixar al·lucinat. Aquell dia 
vaig dir: vull ser mag i fer bolos. Vaig comen-
çar a llegir llibres de cartomàgia, numismà-
gia (amb monedes), de totes les arts de la mà-
gia. I en la comunió d’una veïna vaig actuar 
per primera vegada. Tenia 16 anys.

–S’ha especialitzat en públic infantil.
–És que la màgia viscuda per un nen és la mà-
gia real. Ells no estan pendents de com ho 
has fet, viatgen en la sorpresa on els portis. 
És el públic més agraït. I, al final, et vénen a 
dir les coses bones i les dolentes, són els més 
transparents. Sobretot el foc i les desaparici-
ons els intriguen molt.

PER
Carme 
Escales

És el mag ballarí, o el 
ballarí mag, com es 
vulgui. Mag Stigman, per 
fer-ho fàcil, com fàcil és 
la vida amb màgia.

Ignasi
Steegmann

MÒNICA TUDELA
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