
SALVADOR DEBÓN CORTINA 
 
Salvador Debón Cortina (València, 06-08-1923/08-04-2008) membre de la Generació d'Or junt amb 
Vicent Luna, Julián Puche i Juan Huerta, les falles de Debón, en concret, es mantenen entre les millors 
i més recordades i referenciades: La fam... a i La primavera, a Plaça del Dr. Collado el 1960 i 1969; La 
nit i La caça, a Plaça del Pilar, el 1967 i 1968; o Contaminació, a Plaça de la Mercé, el 1972. 

Format en l’Escola de Belles Arts de San Carles amb l’especialitat de Pintura, Dibuix i Escultura, va 
debutar en falles el 1947 amb L'ocàs, a la demarcació d’Àngel Guimerà-Ferran el Catòlic. Si bé, realment 
va trencar mà en l’art-falla a Gandia, a la comissió Sant Josep, aval suficient per tornar a València i donar 
un salt qualitatiu que desembocaria el 1959 en La lluita per la vida, a Visitació-Oriola, Primer Premi de 
Secció Especial. 

Absolut dominador del cartó pedra, el seu tracament del modelatge, de la composició i perspectiva són 
quasi únics, amb una plàstica que va des de la referència a l'escola greco-romana fins a l'academicisme 
i la visió onírica, amb la reconeixible “doble imatge” (Philippe Halsman-Salvador Dalí) de la qual sense 
dubte Si, si... però vaca, a Plaça del Dr. Collado, el 1961, és el paradigma. En esta falla, un maquiavèlic 
Lucifer juga a la guerra de sexes enfrontant un hercúlic gladiador amb una esbelta amazona dels quals 
tira com si foren titelles. 

A partir de 1973, deixà tota activitat fallera per formar part de l'empresa de ceràmica i porcellana 
decorativa Lladró, sent autor de preciades i molt buscades pels col·leccionistes figures com El monjo, 
Nues, La japonesa del paraïgues i Agrons. 

Va realitzar treballs d’escenografia per a les grans superproduccions de Hollywood, com La caída del 
Imperio Romano (Anthony Mann, 1964) i disseny de maquetes per a promocions urbanístiques; del seu 
taller, van eixir altres grans noms com Miguel Santaeulalia; en dues ocasions va ser jurat de Falles de 
Secció Especial, quan aquest el formaven exclussivament els artistes fallers (anys 80); va rebre no pocs 
reconeixements; i fins quasi el darrer moment, va participar a tertúlies de falles. Des de 2009, la 
comissió de la Plaça del Dr. Collado, el seu encreument més volgut, otorga un premi amb el seu nom a 
l'Artista Revelació. 
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