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Aínda que nado en México, era fillo de galegos e viviu desde a infancia na Coruña. Modelo das primeiras
fornadas de científicos españois da preguerra , a súa traxectoria investigadora e vital constitúe, en si
mesma, o paradigma de toda unha época da Historia de Galicia e da Historia da Ciencia española do
século XX. A súa formación no estranxeiro e a súa desbordante actividade profesional no primeiro terzo de
século viuse freada e mutilada pola ruptura inherente á guerra civil e, sobre todo, polo illamento e as
dificultades da longa posguerra.
Período de formación
Recoñecido por méritos propios como un dos mellores especialistas españois en bacterioloxía agrícola, a

súa completa formación seguiu os patróns centroeuropeos da época e incluíu o traballo cos mellores
especialistas. Foi alumno colaborador da Junata para Ampliación de Estudios na sección de Botánica
mentras estudaba, impartindo cursos na rede primaria xunto a persoeiros como Crespí, Humasqué,
Caballero y Bellido, Martínez Risco ou Alvarado grazas ao asaber facer de Antonio García Varela. En 1924
rematou os seus estudios de enxeñería na E.T.S. de Enxeñeiros Agrónomos de Madrid, orientándose de
inmediato cara á patoloxía vexetal (nematoloxía, bacterioloxía e micoloxía). En 1925 e 1926 tivo unha
pensión da International Education Board da Fundación Rockefeller e con axudas da JAE no Laboratorio
de Bacterioloxía do Biologische Reichsanstalt que dirixía en Berlín o Dr. D. C. Stapp. Con este bacteriólogo
e mais co fitopatólogo O. Appel realizou a súa tese de doutoramento sobre a formación de anticorpos nas
plantas, Beitrag zum studium der inmunität bei den höheren pflanzen, defendida na Escola Superior de
Agricultura berlinesa. Con eles e cos doutores K. Snell e O. Schlumberger, especializados no cultivo e nas
enfermidades da pataca, mantivo relacións científicas e de amizade ao longo da súa vida. En 1929
concedéuselle unha bolsa da Fundación del Amo, xestionada pola JAE par ir a USA, da que non fixo uso
xa que estaba traballando no Jardín Botánico xunto ao tamén galego Luís Crespí Jaume.
Volta e experiencia en España
A volta de Alemaña, traballou no Laboratorio de Criptogamia do Museo Nacional de Ciencias de Madrid
con R. González Fragoso e no de Fisioloxía Vexetal do Jardín Botánico de Madrid, cos profesores García
Varela e Luís Crespí. En 1927 tivo o seu primeiro destino en Galicia, na recen fundada Estación de
Fitopatoloxía Agrícola da Coruña, dirixida daquela por C. González de Andrés; pero a súa calidade foi
considerada excesiva para un centro de provincias de futuro aínda incerto, razón pola que foi reclamado a
fins dese mesmo ano para incorporarse á Estación Central de Fitopatoloxía de Madrid e logo na de
Burjasot. Desde entón traballou sempre nos organismos estatais de investigación agrícola —denominado I.
I. A. primeiro e I.N.I.A. despois—, en Madrid, Valencia, Vitoria e preferentemente na Coruña. Entre 1927 e
1934 publicou máis dunha ducia de traballos nos que recolleu os resultados das súas diversas
investigacións, que abrangueron diferentes campos da Patoloxía Vexetal: a enfermidade dos plataneiros
no Val da Orotava —illa de Tenerife—, a podremia da viña en Galicia, a blanqueta do pemento levantino, a
podremia verde das mazás ou o estudo da etioloxía, por primeira vez no mundo, da enfermidade das
fabas, causada por un fungo, “especie que, después de consultar la bibliografía que se indica, creemos
nueva” e que el denominou Botritys Fabae.
Guerra civil e volta a Galicia
A guerra civil colleuno en Madrid, na Estación Central de Fitopatología, de onde pasou a Valencia e, a
pesares de limitarse a proseguir co que era a súa labor estritamente científica, abríuselle expediente e a
sanción consistiu nun "desterro intelectual", asignándoselle a un centro de inferior categoría como era a
EFA da Coruña, onde foi acollido con agarimo por Pedro Urquijo —director da Estación de Fitopatoloxía
Agrícola— e os demais investigadores do centro, que contribuíron a converter o seu longo exilio interior
nunha fraternal e frutífera actividade investigadora. Actuaría ademais como subalterno del sendo máis
vello, unha situación non habitual naquel momento.
Desde os anos corenta especializouse definitivamente en viroloxía vexetal, cuestión sobre a que publicou
dezasete traballos entre 1941 e 1959, de carácter teórico uns, e outros expondo as aplicacións concretas

das súas investigacións. Mais non descoidou outros campos da fitopatoloxía nin da agronomía, como
asesor da Sociedad Española de Fomento del Lúpulo. Así, introduciu en España o secadoiro vertical e
deseñou técnicas para o mellor e máis produtivo cultivo do lúpulo. A mediados dos anos corenta creou na
Coruña o primeiro Centro de Estudio dos Virus Vexetais do Estado e, posteriormente, dirixiu a Sección de
Viroloxía na Estación de Mejora de la Patata de Vitoria. Foi precisamente no campo da virose da pataca,
sobre o que publicou arredor dunha ducia de artigos e libros, no que alcanzou maior renome internacional,
participando, por exemplo, na Third Conference on Potato Virus Diseases celebrada en Wageningen
—Países Baixos— no 1957, na que presentou unha técnica por el deseñada para diagnosticar a formación
do virus nesta planta. Para comprender a importancia da súa contribución baste dicir que toda a produción
española actual de pataca da semente, no que se refire á detección de certos virus transmisibles, segue a
estar baseada nas técnicas que el deseñou e é desenvolvida polos equipos técnicos que el preparou.
Nos anos cincuenta, a súa propia calidade investigadora e o seu predicamento entre os fitopatólogos
españois impuxo de feito a súa rehabilitación profesional, sendo nomeado membro do C.S.I.C. e
converténdose no primeiro Decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia. Tamén foi
membro da Sociedad Española de Microbiología, na que contribuíu a formar os grupos de viroloxía e
fitopatoloxía microbiana. A principios dos cincuenta viaxou novamente a Alemaña e máis a Holanda para
pórse ao día nos avances sobre viroloxía vexetal. O 18 de xullo de 1969 concedéuselle a “Gran Cruz de la
Orden Civil del Mérito Agrícola”
Rodríguez Sardiña e a influencia na investigación
Xa salientamos ata que punto o traballo deste investigador non ficou illado, contribuíndo a crear grupos de
investigación e a formar investigadores nas liñas por el emprendidas. Cómpre subliñar neste sentido que a
súa sólida formación e os contactos internacionais por el establecidos na preguerra —e a duras penas
mantidos despois—, convertérono nunha illa no marco do desolador panorama científico da longa e
autárquica, tamén neste terreo, posguerra española. O desenvolvemento da fitopatoloxía en Galicia, nos
seus aspectos máis sólidos e teóricos débelle en orixe case todo a Rodríguez Sardiña, pero a viroloxía
española, por ter sido mestre de varias xeracións de investigadores e investigador pioneiro nos campos
mencionados, tampouco pode explicarse sen as súas contribucións, que en ocasións alcanzaron mesmo
dimensión internacional.
A calidade e a cantidade das súas contribucións á viroloxía fano merecedor dunha alta consideración no
panorama da ciencia española contemporánea. Aínda máis se temos en conta as adversas condicións
persoais que debeu de afrontar e o difíci1 marco político e organizativo no que tivo que desenvolver o seu
traballo científico desde 1939.
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