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El  jove Font  i Sagué aviat va destacar per  l’en-
tusiasme que posava  en  tots  els  seus projec-
tes.  Durant  la  seva  estada  en  el  seminari  de 
Barcelona, ja era ben conegut en ambients li-

teraris i científics. Com molts joves de l’època, a imatge 
de l’ideari romàntic, combinà poesia, ciència i natura 
amb la reivindicació nacional. Va obtenir premis als 
Jocs Florals de Barcelona, el 1894 amb Les creus de pedra 
a Catalunya i el 1897 amb Determinació de les comarques 
naturals i històriques de Catalunya. També va publicar el 
1900 un Breu compendi de la història de la literatura cata-
lana.

No podem dir que Font i Sagué fos el precursor de 
l’espeleologia a Catalunya, ja que els primers descen-
sos en avencs catalans, amb finalitats científiques, 
estan datats el 1824 amb les experiències de Gerard 
Joana, doctor en farmàcia i monjo de Montserrat, que 
va explorar, entre d’altres, l’avenc dels Poetons a la 
regió d’Agulles i les coves de Collbató. Tanmateix, 
Font i Sagué formà part del nucli de l’activitat més 
primigènia de l’espeleologia científica i esportiva, des 
que el 1894 va associar-se al Centre Excursionista de 
Catalunya (CEC). Hi va poder conèixer l’obra del fran-
cès Eduard A. Martel, considerat el pare de l’espeleolo-
gia moderna, a través de les traduccions que el butlletí 
del centre va fer dels seus escrits sobre les expedicions 
realitzades a França i a Islàndia. Els biògrafs de Font 
i Sagué fan notar l’impacte que va causar-li la lectura 
de les expedicions de Martel, a qui va arribar a conèi-
xer personalment. L’any 1898, el Centre Excursionis-
ta de Catalunya va convidar Martel a visitar diversos 
indrets d’interès espeleològic de Catalunya i de l’illa 
de Mallorca, i el jove seminarista Font i Sagué va guiar-
lo cap als voltants de Bellver de Cerdanya per explorar 
la Fou de Bor. En aquells anys de seminari, l’activitat 
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Exploració de l’avenc d’en Roca (1908) 
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espeleològica de Font i Sagué és intensa: avencs i coves 
del Garraf, cingles de Bertí, Vallirana, Begues, el Prio-
rat, el Ripollès o la Cerdanya.

L’any 1897 va presentar el projecte de Catàleg espele-
ològic de Catalunya, basat en una enquesta exhaustiva, 
sota el patrocini del Centre Excursionista de Catalunya, 

projecte que va culminar quan ja ocupava la càtedra de 
Geologia dels Estudis Universitaris, el 1904.

En memòria seva, la Federació Catalana d’Espeleo-
logia atorga cada any el Premi Norbert Font i Sagué als 
millors treballs espeleològics realitzats a Catalunya i 
a Espanya. 
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