
Vicent Balaguer i Bixquert naix a Dénia l’1 de desembre de 1929. Creix entre els canvis socials i polítics de la 
II República i de la dura postguerra. Es forma en l’escola pública primària i les classes nocturnes en acadèmies privades en 

Cultura General, Comptabilitat, Dret Mercantil i Banca. Als quinze anys comença a intervenir en la ràdio i el teatre. Pel 1947 

entra com a locutor a l’emissora E.A.J. 45 Ràdio Dénia. A principi dels setanta forma part del Grup de Teatre Llebeig, del qual és 
un dels fundadors, i durant set anys consecutius treballa, de manera vocacional, com a autor, actor i director fins la desaparició 

d’aquest conjunt, el 1977. A principis dels setanta li atorguen la medalla d’or al millor actor de la província d’Alacant de 

l’organització d’Educación y Descanso. Pels anys seixanta forma part de la Penya Cultural i Esportiva Dianense, on s’organitzen 
activitats esportives, els bous a la mar, exposicions diverses, conferències i qualsevol altra activitat cultural. Més tard, ja en la 

Transició política, forma part de l’Ateneu de Dénia. Des de fa molts anys Vicent Balaguer està dedicat plenament, i de manera 

vocacional a la investigació del passat del nostre poble, ha estat un ferm pilar en la construcció de la memòria històrica de Dénia, 
recollint dia a dia el testimoni de la gent que ha aportat alguna mena de valors a la ciutat de Dénia. Prova d’aquesta tasca és el 

gran nombre de publicacions i 

treballs en periòdics i revistes, sobretot des de la seua aparició el 1976 al Canfali Marina Alta, com ara història de les falles, del 
teatre, del cinema, de la ràdio, de les bandes de música, del port, del comerç al barri mariner, d’antigues referències sobre Moros i 

Cristians, de la Dénia del temps del tenor Cortis, sobre el poeta i escriptor Juan Chabàs, de la grip, dels bous a la mar, dels 
orígens del bàsquet a Dénia, de l’aparició de la Comunitat Servita a Dénia. Al marge de totes aquestes coses, també ha publicat 

tres llibres que cal mencionar: Xiquets dels anys difícils. De la República al franquisme, premi Cultura Popular Marina Alta, 1977, 

Dénia a la postguerra. Vivències i documents al 2003 i per últim, Dénia: personatges populars; basat en un a sèrie d’articles que 
ha anat publicant al setmanari Canfali. Marina Alta, llibre on apareixen un munt de biografies que ell titula Personatges populars, 

com una continuació de l’obra anterior, encara que en un sentit més ample i variat per les característiques diverses dels seus 

personatges, inserits en etapes diferents. 
En 2007 fou nomenat fill predilecte de Dénia, títol honorífic atorgat per “la seua actitud de servei cap al seu poble col·laborant de 

manera desinteressada en les diverses activitats i iniciatives cíviques i socials promogudes per les diferents associacions i col·lectius 

de la ciutat, treballant especialment en la vessant cultural, però no solament en aquest camp, sinó també en l’esport, les festes i les 
tradicions, i per l’adopció d’actituds compromeses en defensa de la democràcia lliure de qualsevol dubte” 

 


