
CUT, na defensa das persoas traballadoras 

                                    

                                                                                                    

Orixe de ‘‘facer o primo’’                     

Agora que se presume da prima de beneficios imos ver e analizar: 
‘‘a prima’’ ou ‘‘o primo’’? 

       En Vigo, a 29 de Abril do 2022 

Era un costume formal da Casa Real que os Grandes de España e 
outros membros da nobreza fosen tratados como "primos do Rei". 

En base a este feito, atopamos a orixe da expresión 'facer o primo', 
coa connotación pexorativa do incauto que foi enganado ou burlado, 
despois dos feitos do 2 de maio de 1808 nos que escribiu o xeneral 
francés Joaquín Murat, ao infante don Antonio Pascual de Borbón:   
Na devandita carta, o xeneral Murat dirixíase ao Infante co 
correspondente "Señor Primo" e presionoulle despois para que tome 
unha serie de medidas impopulares, cedendo a elas e provocando 
un gran descontento na poboación. 

Esta forma de ceder aos desexos do francés fixo que o infante don Antonio semellase un enganado, 
popularizando a expresión 'facer o primo' para referirse a quen foi enganado e manipulado a vontade.  

Quen negociou a paga en USA? 

Quen en francia? 

Quen para Vigo? 

Para a CUT esta moi claro, hai que mandar a outros a negociar ao Comité Europeo! 

Pola “prima” non pode ir “un primo” (ou varios), teñen que ir a negociar os que se preocupan 
polas necesidades das persoas, das necesidades da empresa xa se encargan eles:   

 

...beneficio neto de 13.354 millóns de euros, un 179% máis que o exercicio 
anterior. Non dician que a nosa paga ia ser +X3? 
 

Nun recoñecemento implicito da empresa de que a paga non ia contentar á plantilla e de que certos 
sindicatos non eran quen de vender “a mellor paga da historia” tivo que sacar do banquillo aos RPH e a 
os RU. Estes cumprindo as ordes recibidas , vulnerando a lei de protección de datos accederon a 
cantidade a percibir por cada empregado/a ao seu cargo, co fin de vender que o seu esforzo durante 
o ano 21 era recompensado, o que non foron contando e que de media deixamos de ingresar 1.300€ 
polo incremento do IPC durante ese ano. Fagamos as contas. 

Hoxe ao abrir o sobre da nomina temos que facer tres reflexións: A) Somos máis ricos ou máis pobres?. 
B) Pode unha paga variable “non consolidable” (que maña pode desaparecer) facernos recuperar poder 
adquisitivo?. C) Non merecemos máis?. 

Levamos meses sen saber porque paramos cando as outras fábricas traballan. Os RU teñen ordes de 
so informar dun día para outro. Os eventuais na casa sen cobrar. Os fixos tendo que darlle as grazas ao 
seu amigo RU por darlle traballo. Cara onde imos?. 


