


“Xaviervilàmar, Xaviervilàmar, 
  moro de la morería, 
  el dia que tu naciste, 
  ¡grandes señales había!” 
                       
 
                            Romancero español s.XV 



Nascut el dia: 28 d’Agost 
 dia de l’any: 240 

            valor: 2+4+0=6 



Nascut el dia: 28 d’Agost 
 dia de l’any: 240 

            valor: 2+4+0=6 Any de naixement: 1950 
           valor: 1+9+5+0=15 

   1+5=6 



Nascut el dia: 28 d’Agost 
 dia de l’any: 240 

            valor: 2+4+0=6 Any de naixement: 1950 
           valor: 1+9+5+0=15 

   1+5=6 

Nom: Xavier Vilà 
 inicials: XV 
 en llatí: 15 
 valor: 1+5=6 



Nascut el dia: 28 d’Agost 
 dia de l’any: 240 

            valor: 2+4+0=6 Any de naixement: 1950 
           valor: 1+9+5+0=15 

   1+5=6 

Nom: Xavier Vilà 
 inicials: XV 
 en llatí: 15 
 valor: 1+5=6 

6 

6 

6 



Nascut el dia: 28 d’Agost 
 dia de l’any: 240 

            valor: 2+4+0=6 Any de naixement: 1950 
           valor: 1+9+5+0=15 

   1+5=6 

Nom: Xavier Vilà 
 inicials: XV 
 en llatí: 15 
 valor: 1+5=6 

666 



666 

Nascut el dia: 28 d’Agost 
 dia de l’any: 240 

            valor: 2+4+0=6 

Nom: Xavier Vilà 
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           valor: 1+9+5+0=15 

   1+5=6 

La xifra de la bèstia 
666 
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Realment ets un autèntic dimoni 



Moltes felicitats 
 

 i que cumpleixis altres 50 
 ….....o més, redimonis!!! 
  

Per cert, saps quin significat tenen els 50? 
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• Pels musicòlegs: L’època del Rock and Roll 

• Pels mitòlegs: El número de noms de Dèu 

• Per a tu: 50 tacos “como la copa de un pino” 



50 


