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Jeans, o
ouro azul
do alemão

moedinhas e isqueiro, fazendo o maior sucesso e
até hoje sendo copiado por todas as outras marcas
de jeans. O pigmento índigo (azulão) que tinge
superficialmente os fios longitudinais do jeans sai
quando o tecido vai ficando velho. Mas isso só
deixa a peça ainda mais legal. Era calça de macho, de aventureiro, de trabalhador, de bandido,
de cowboy. Era “roots”!
Nos anos 40, a geração beat (primeiro movimento de contracultura) começou a popularizar o
jeans no dia-a-dia. Depois vieram James Dean e
Elvis Presley. Depois veio a emancipação feminina
e elas aderiram ao jeans, antes exclusivamente
masculino, tanto quanto vestuário quanto como
símbolo. Os ripongas dos anos 60, os rockers dos
anos 70 e os punks dos anos 80 (todos desbotados
e meio rasgados) também aderiram ao jeans.
Virou um símbolo da juventude de todas as
épocas.

Q

uando milhares de aventureiros migravam para o oeste americano em busca
de ouro, o imigrante alemão Löb
Strauss teve uma ideia: o ouro são os
mineradores. Para enriquecer, achou
melhor em vez de cavoucar o chão,
vender coisas para os forasteiros que se instalavam em vilas próximas às jazidas. Comida, artigos
domésticos, bebida, tabaco... Os mineradores
tinham muitas necessidades e Löb, que achou
melhor mudar de nome para Levi depois de se
naturalizar estadunidense, tinha a solução.
Em meados da década de 1850, os aventureiros precisavam de calças resistentes e baratas. Um
dia, Levi olhou para um monte de lona que servia
para cobrir a carga e pensou: “Por que não?”. Fez
umas três calças com aquele denim rústico e deu
para uns caçadores de ouro amigos dele. As calças
“do Levi” (Levi’s) fizeram muito sucesso e ele
começou a fabricar em série para ganhar dinheiro.
O sócio Jacob David foi quem resolveu acrescentar os rebites metálicos nos bolsos para
reforçá-los, já que eles não aguentavam coisas
muito pesadas e se rompiam facilmente. Resolve-

Nos anos 90, a marca Levi’s já não tinha nada
a ver com sua proposta original. Hoje só produz
calças caras para a "playboyzada". Mas fazer o
quê? O que importa para essas corporações é o
lucro e não valores históricos.

O ator James Dean, aqui no cartaz do filme "Juventude transviada", ajudou a popularizar o jeans
como símbolo da rebeldia
ram fazer a calça com cinco bolsos e o tal bolsinho
pequenininho dentro do outro bolso para guardar

Hoje o jeans ganhou o mundo. São produzidos
3 bilhões de metros lineares de denim (a fibra de
algodão com que se faz o jeans) no mundo todo, o
suficiente para dar 236 voltas na terra passando
pelo equador (a maior distancia possível do rolê),
sendo Brasil e EUA dois dos principais produtores.
Sem dúvida, Levi e David foram os que mais
lucraram com a corrida do ouro, sem terem
jamais encontrado um grama sequer do metal.
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Conversando com o povo de Deus (465)

É Natal mais uma vez
Natal é o aniversário do nascimento de Jesus, Filho de Deus que
se encarnou. Fez-se um de nós para
nos salvar. O sentimento da necessidade de salvação é universal. O
homem se sente incapaz de se
libertar a si mesmo, de suas alienações, de suas fraquezas, de seus
vícios e pecados. Este sentimento
era muito difuso em Israel, assim os
profetas mantiveram este desejo
com as suas profecias. “Ele virá”.
“Eis que uma virgem conceberá",
profetizara Isaías, "e dará à luz um
filho que será chamado Deus
conosco”. E o anjo na noite santa de
Natal anuncia aos pastores: “Vos
anuncio uma grande alegria, eis que
vos nasceu o Salvador”. E o coro dos
anjos prorrompe cantando: “Glória a
Deus nas alturas e paz na terra aos
homens que Deus quer bem”. A
humanidade se preparou para a

vinda do Messias Salvador durante
milênios. Nós nos preparamos com a
celebração dos quatro domingos do
advento. Coroa do advento com quatro
velas, cada domingo se acende mais
uma. Tempo do advento, tempo de
alegria e de oração vigilante na
expectativa da vinda. Tempo em que
no Brasil se realiza a Campanha da
Evangelização, cuja coleta no domingo de Ramos teve o objetivo de
recolher fundos necessários para a
evangelização. Você já deu a sua
colaboração? Nunca é tarde. O mundo
dos negócios se prepara com a oferta
de presentes do Papai Noel.
Papai Noel, alegria das crianças e
adultos, teve a sua origem em São
Nicolau, que no Natal, vestido de bispo
com mitra, distribuía presentes para as
crianças. O menino Jesus, através de
São Nicolau, distribuiu os presentes.

Para os que crêem, Jesus continua hoje
distribuindo presentes através do Papai
Noel. Você pensa em Jesus, que o ama,
vendo o Papai Noel?
Jesus nasceu em Belém, mas não
sabemos exatamente o dia, pois a
Bíblia não no-lo diz. A data foi colocada pelos cristãos no dia 25 de dezembro, dia do deus Sol adorado pelos
romanos, querendo dizer que o
verdadeiro sol é Jesus Cristo. Ele é a
luz do mundo. Quem o segue não
anda nas trevas. Ele é a sua luz? O
Natal hoje não é mais só dia 25; já
está sendo celebrado muito antes nas
escolas, nas empresas, nos grupos
religiosos ou não. Acontece o churrasco da confraternização, da revelação
do amigo secreto com os presentes,
com os votos de um Feliz Natal. Que
bonito. Feliz Natal, o que de fato as
pessoas pensam desejar? Feliz jantar

com peru? Boa sorte? Bons negócios? Gozo de prazeres materiais?
Bom feriadão?
Para São Francisco de Assis, o
Natal era a festa das festas, porque
Deus Pai nos amou tanto que mandounos o seu próprio Filho, que assumiu
a nossa natureza humana com o
cosmos (ecologia). Que humilhação da
parte de Deus, que só o amor explica.
Cristo, com a sua encarnação, mostrou-nos o valor da pessoa humana e
da natureza. Ele nos divinizou. Por
isso, Francisco queria não só a fraternidade entre nós, mas de maneira
especial neste dia com os pobres,
porque Jesus se fez pobre. Eles
deveriam receber nesse dia de Natal
uma refeição melhor. Mas não só, mas
também os animais deviam receber
uma porção maior de comida no
Natal, e de maneira especial, o boi e o
burro.

