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Aquestes concordances contenen, dins el seu context, tots els mots del text bíblic ordenats alfabètica-
ment i amb la referència del llibre bíblic, el capítol i el verset. En el cas dels textos no bíblics que
acompanyen el text bíblic, es fan servir les abreviacions Inc i Expl per a l’incipit i explicit de cada
llibre, Tit per al títol de cada capítol i Prol i el número de línia en el cas dels pròlegs.

S’hi inclouen fins i tot els mots més repetits, com la conjunció e o bé i, però no els inclosos en el text
entre claudàtors (text afegit conjecturalment pels editors). Les elisions vocàliques s’indiquen
conservant l’apòstrof o el punt volat en l’índex de mots; així, la forma d’Israell s’indexa amb els mots
d’ i Israell, la forma no·ls, amb els mots no i ·ls. Cal tenir en compte que les formes dequell, dello, etc.,
dels manuscrits medievals, se separen en la transcripció d’acord amb l’ús del català modern (d’equell,
d’ellò, etc.; i no pas de·quell, de·llò, etc.), malgrat que en els manuscrits editats no apareixen mai les
formes equell, ello, etc., amb e inicial, si no és quan van aglutinades amb la preposició de (o la
conjunció e). Els nombres romans s’inclouen en majúscules i sense separacions entre els elements que
els componen. Tots els mots s’escriuen amb minúscula o majúscula inicial segons com apareixen en
el text editat.

Les xifres aràbigues inserides en el text indiquen el lloc on comença el corresponent verset.
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1Par 1,10  engenrà Nemroth, e aquest començà  a ésser poderós en la terra. 11 E Masraym  
1Par 1,51  51 E com fo mort Adad, comensàran  a ésser duchs en Edom e despuys no hy hach 
1Par 4,10  e no volràs que nangun mal vengua  a mi. E nostre Senyor oÿ-lo de la oració 
1Par 4,39  per so que anàsan en Gidor dentrò  a l’orient de la val, per so que  
1Par 4,39 la val, per so que sercàsan pastura  a les lurs ovelles, 40 e atrobàran fort  
1Par 5,1 Israell; e axí no’l tenían axí com  a major. 2 Enperò Judes era molt pus fort  
1Par 5,18  M ª DCC LX hòmens, qui tots axían  a batalla, 19 e guaregàvan contra los  
1Par 5,23 e staguéran aquí [*]. 23 [*] dantrò  a Sanir e dentrò al munt de Hechmon, car  
1Par 6,39  E era Asaph, son frare, qui stava  a la sua part dreta. Asaph fo fill de  
1Par 6,44 fills de Mararí e sos frares stàvan  a part sinestra. Etan, fill de Cusí, qui  
1Par 6,67  del trip de Afraÿm. 67 E donàran  a ells ciutats a fúger en Siquén ab los  
1Par 6,67 Afraÿm. 67 E donàran a ells ciutats  a fúger en Siquén ab los lurs lochs, en lo 
1Par 6,69  Getrem ab los lurs lochs, so és,  a saber, 70 [*] aquells que éran romasos  
1Par 7,4  pobles molt forts hòmens, sants  a batalla, e fóran XXXVI M ª; e aquests  
1Par 7,11  per nombra XVII M ª CC, e axíran  a batalla. 12 Saphan e Hapham éran fills  
1Par 7,40  d’aquells qui éran covinents  a batalla era XXVI míllia. 8,Tit Capítol  
1Par 8,40 e havían molts fills e nabots entrò  a CL M ª. E tots aquests fóran fills de  
1Par 9,24 alguna part dels IIII vents, ço és,  a lavant e a ponent e a tramuntana e a  
1Par 9,24  dels IIII vents, ço és, a lavant e  a ponent e a tramuntana e a migjorn. 25 E  
1Par 9,24 vents, ço és, a lavant e a ponent e  a tramuntana e a migjorn. 25 E lurs frares 
1Par 9,24  lavant e a ponent e a tramuntana e  a migjorn. 25 E lurs frares stàvan en les  
1Par 9,25  e vanían als disaptes d’un temps  a altra. 26 E a’quests IIII fills de Leví 
1Par 9,26  disaptes d’un temps a altra. 26 E  a’quests IIII fills de Leví fo comanat  
1Par 9,28  per nombra e hom los prania d’éls  a comta. 29 Aquells que tanían en lur  
1Par 9,33  da dia e de nit contínuament  a lur ministeri. 34 Los caps dells fills  
1Par 10,4  e segetàran-lo. 4 E Saül dix  a son scuder: –Trau ta spasa e auciu-ma, 
1Par 10,11  -Galach haguéran oÿt açò, ço és,  a saber, que los falisteus havían fet  
1Par 10,13  tot açò, él havían damanat consell  a una davinadora, 14 e no haguéran  
1Par 10,14  ell l’aucís e mudà lo seu regna  a David, fill de Isayi. 11,Tit Capítol XI  
1Par 11,1  sa ajustà en Habron, e diguéran  a David: –Nós som ton os e ta carn. 2 E  
1Par 11,2  de Israell. E nostre Senyor dix  a tu: “Tu pexeràs lo meu poble d’Israell  
1Par 11,5  aquells qui [*] habitàvan diguéran  a David: –Tu no entraràs sa. E David pres  
1Par 11,10  hòmens [*], los qualls li ajudàran  a éser rey sobra tot Israell sagons la  
1Par 11,15 E III dells XXX prínceps davallàran  a lla pedra en què era David, de prop la  
1Par 11,17  aygua e dix: –Si algun donava  a mi aygua de la sisterna de Berem [*]. 18 
1Par 11,18 era prop la porta, e aportàran-na  a David que en bagués, lo quall no’n  
1Par 11,18  beura, anans sacraficà aquella  a nostra Senyor 19 e dix: –Ja Déu no hu  
1Par 11,23  de texidor. Donchs ell avallà  a ell ab una vergua e arapà a ell la sua,  
1Par 11,23  avallà a ell ab una vergua e arapà  a ell la sua, la qual tanía en sa mà, e  
1Par 11,25  entre III, e David posà aquell  a lla sua orella. 26 Los forts hòmens  
1Par 12,1  Capítol XII 1 Aquests venguéran  a David en Sichalech, dementra qu’ell  
1Par 12,1  dementra qu’ell fugia encara  a Saül, fill de Chis, cor ells éran molt  
1Par 12,8  e lança, e lur cara era axí com  a cara de lahon e éran pus corents que  
1Par 12,17  David stava. 17 E David axí-los  a carrera e dix-los: –Si vós sots  
1Par 12,17  e dix-los: –Si vós sots vanguts  a mi per ajudar, lo meu cor sia ajustat ab 
1Par 12,18  qui era entre XXX prínceps, e dix  a David: –Nós som teus e yo, fill de  
1Par 12,18  cor lo Senyor ton Déu ajuda  a tu. Donchs David rebé en aquells e féu- 
1Par 12,19 trip de Manasès fugíran e vanguéran  a David com ell vania [*]. [*] 20-22 [*]  
1Par 12,23  prínceps de lla host qui vanguéran  a David com ell era en Hebron, per so qu’ 
1Par 12,24  fóran VI míllia DCCC espergats  a combatra. 25 Dels fills de Simeon, VII  
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1Par 12,29  gran partida d’ells saguia encara  a la casa Saül. 30 E dells fills de Afraÿm 
1Par 12,35 35 E los de Dan qui éran aparallats  a lla batalla fóran XXVIII M ª DCC. 36 E  
1Par 12,36  36 E dels fills d’Ezer qui axían  a batalla, qui’s combatían en la host,  
1Par 12,37  qui éran detràs flum Jordà, ço és,  a saber, dells fills de Rubèn e de Gaad e  
1Par 12,40 40 E aquests qui éran de prop entrò  a Ysachar e Zabulon e Naptalim aportàvan  
1Par 12,40 panses e vin e oli e bous e moltons  a tot abastament, car gran goig era a tot  
1Par 12,40 a tot abastament, car gran goig era  a tot lo poble d’Israell. 13,Tit Capítol  
1Par 13,2  e ab tots sos prínceps, 2 e dix  a tota la companya dells fills d’Israell: 
1Par 13,2  dells fills d’Israell: –Si plau  a vós e si la paraula que yo dich ben bé  
1Par 13,2  de nostre Senyor Déu, nós trametam  a tots nostres frares que són romasos en  
1Par 13,2  per so que ells sían ajustats  a nós, 3 e que tornam a nós la archa de  
1Par 13,3 sían ajustats a nós, 3 e que tornam  a nós la archa de nostre Senyor Déu, car  
1Par 13,4 axí fos fet; aquella paraulla plach  a tot lo poble d’Israell. 5 Donchs David  
1Par 13,9  [*]. 9 E com ells fóran vanguts  a lla casa de Aquidon, Ozà stès la sua mà  
1Par 13,13  aquesta rahó ell no la féu portar  a la ciutat de David, anans la mès en la  
1Par 14,1  [*] de Thir tramès sos misatgers  a David e tramès a ell fusts de cedres e  
1Par 14,1  sos misatgers a David e tramès  a ell fusts de cedres e maestres de fer  
1Par 14,1 fusters, per ço que ells adificàsan  a ell una casa. 2 E David conech que  
1Par 14,4  los noms dells fills que nasquéran  a ell en Jerusalem: Samnà e Joab e Nathan  
1Par 14,8  ell e, com ell oyí açò, ell axí  a ells a carerra. 9 E com los falisteus  
1Par 14,8  e, com ell oyí açò, ell axí a ells  a carerra. 9 E com los falisteus  
1Par 14,10  10 E David demenà de consell  a nostre Senyor e dix: –Iré yo contre los  
1Par 14,14  val. 14 E David damanà de consell  a nostre Senyor altra vaguada, e nostre  
1Par 14,14  altra vaguada, e nostre Senyor dix  a David: –Tu no iràs pas, pertex-ta d’  
1Par 14,15 de los parers, e ladonchs tu axiràs  a lla batalla, car Déus és axit per ço qu· 
1Par 14,16  dels falisteus de Gabeon entrò  a Gàtzara. 17 E lo nom de David fo spandit 
1Par 15,1 15,Tit Capítol XV 1 David féu casas  a son obs en la ciutat de David e adifichà 
1Par 15,1  la ciutat de David e adifichà loch  a lla archa de Déu, e stès lo tabernacle.  
1Par 15,2  portada [*] aquella e aministrar  a ell perdurablament. 3 E ell ajustà  
1Par 15,6  príncep Asaà, e sos frares, ço és,  a saber, de CC XX. 7 E dells fills de  
1Par 15,8  Semeÿas, e sos frares, ço és,  a saber, de CC. 9 Dells fills de Hebron fo 
1Par 15,9 príncep Eliel, e sos frares, ço és,  a saber, de LXXX. 10 Dels fills de Azaell  
1Par 15,10  Aminadap ,e sos frares, ço és,  a saber, de C XII. 11 E David apallà  
1Par 15,12 Soanian, Eliel e Aminadap. 12 E dix  a ells: –Vós, qui sóts prínceps de lles  
1Par 15,12 Senyor Déu de Israel al loch qui és  a ella aparallat, 13 per ço que no’ns  
1Par 16,3  nom de nostre Senyor, 3 e dapartí  a tots, axí hòmens com fembres, un tortell 
1Par 16,5  Azacharies, qui era lo sagon  a ell. E stablí Aliel e Samamoch e Jahiell 
1Par 16,7  Asaph e sos frares per confasar  a nostre Senyor: 8 «Confaçats-vos a  
1Par 16,8 a nostre Senyor: 8 «Confaçats-vos  a nostre Senyor, apellats lo seu nom e  
1Par 16,9  les sues atrobadures. 9 Cantats  a ell e recomtats las suas meravelles. 10  
1Par 16,16  16 la qual covinensa ell féu  a Abram, e lo seu sagrament fou ab Ysach.  
1Par 16,17  fou ab Ysach. 17 E stablí aquell  a Jacob en manament, e a Israell en  
1Par 16,17  aquell a Jacob en manament, e  a Israell en perdurabla covinensa. 18 Dix: 
1Par 16,18  covinensa. 18 Dix: “Jo daré  a tu la terra de Cananan, car de la terra  
1Par 16,23  23 Cantats, terra, cantats  a nostre Senyor, e anuntiats de dia lo seu 
1Par 16,24  dia lo seu salvament. 24 Racomtats  a les gents la sua glòria, a tots los  
1Par 16,24  a les gents la sua glòria,  a tots los pobles les sues meravelles, 25  
1Par 16,28  28 O, companyes de pobla, donats  a nostre Senyor glòria e manament! 29 E  
1Par 16,29  glòria e manament! 29 E donats  a nostre Senyor glòria al seu nom, [*]  
1Par 16,36  lo poble digua: «Amén», e cantan  a Déu lahor. 37 Donchs ell lexà aquí  
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1Par 16,40 en Gabaon, 40 per ofarir sacrificis  a nostre Senyor sobra l’altar de l’  
1Par 16,40 altar de l’holocaust contínuament,  a matí e a vespra, sagons totes les coses  
1Par 16,40 l’holocaust contínuament, a matí e  a vespra, sagons totes les coses qui són  
1Par 16,41  altres alets, cascú per son nom,  a confasar nostre Senyor, car la  
1Par 16,42  e tots languatges d’esturments  a cantar a Déu. E féu los fills de Iditun  
1Par 16,42  languatges d’esturments a cantar  a Déu. E féu los fills de Iditun éser  
1Par 16,43  43 E tot lo poble se’n tornà  a lla sua casa, e David per banayr la sua  
1Par 17,1  habitava en la sua casa, ell dix  a Natan lo profeta: –Veus que jo habit en  
1Par 17,2 és dasots les pells. 2 E Nathan dix  a David: –Tu fé totes les coses que són en 
1Par 17,3  nostre Senyor parlà aquella nit  a Natan e dix a ell: 4 –Vé e digues a  
1Par 17,3  parlà aquella nit a Natan e dix  a ell: 4 –Vé e digues a David, mon serf:  
1Par 17,4 a Natan e dix a ell: 4 –Vé e digues  a David, mon serf: “[*] Tu no adificaràs a 
1Par 17,4  mon serf: “[*] Tu no adificaràs  a mi casa a habitar, 5 car jo no he stat  
1Par 17,4  “[*] Tu no adificaràs a mi casa  a habitar, 5 car jo no he stat en casa d’ 
1Par 17,5  no he stat en casa d’aquell temps  a ençà que yo amené lo poble entrò en  
1Par 17,6  d’Israell. Donchs no parlé yo  a un dels jutges d’Israell, als qualls  
1Par 17,6  paschésan lo meu poble, e yo digué  a ell: “Per què tu no has adificada a mi  
1Par 17,6 a ell: “Per què tu no has adificada  a mi casa de cedra?” 7 Donchs tu parlaràs  
1Par 17,7  7 Donchs tu parlaràs axí ara  a David, mon serf: “Lo Senyor de lles  
1Par 17,8  teus anamichs davant tu, e he fet  a tu gran nom, axí com un dels pus grans  
1Par 17,10 los teus anemichs, d’on yo anuncie  a tu que adificarà a tu una casa nostre  
1Par 17,10 d’on yo anuncie a tu que adificarà  a tu una casa nostre Senyor. 11 E com tu  
1Par 17,11 complits tots los dies que tu vajes  a tos pares, jo sositaré la tua sament  
1Par 17,12  d’aquells. 12 E ell adificarà  a mi casa, e yo farmaré la sua cadira  
1Par 17,13 cadira perdurablament. 13 E yo saré  a ell en para e ell sarà a mi en fill, e  
1Par 17,13  E yo saré a ell en para e ell sarà  a mi en fill, e yo no tolré a ell la mia  
1Par 17,13  sarà a mi en fill, e yo no tolré  a ell la mia misericòrdia, axí com la  
1Par 17,13 mia misericòrdia, axí com la tolguí  a aquell qui fo anans [*]. 14 E yo  
1Par 17,20  O, Senyor, no és null hom semblant  a tu, e no és altra Déu sinó tu, de tots  
1Par 17,21 d’Israell? Una sola gent en terra,  a la qual Déu anà per deliurar aquella,  
1Par 17,21  aquella, per so que’ns faés  a sos obs poble, e gità per la sua granesa 
1Par 17,23  aquella paraula que tu has dita  a ton serv e sobra la sua casa sia  
1Par 17,25  tu, Senyor mon Déu, has ravallat  a lla orella de ton serf que tu  
1Par 17,25  de ton serf que tu adificaries  a ell casa, e per asò lo teu serf ha  
1Par 17,26  Senyor, tu ést Déu e has parlat  a ton serf aquests tan grans banifets, 27  
1Par 17,27  grans banifets, 27 e has comansat  a banayr la casa de ton serf, qu’ell sia  
1Par 18,1 Asdavench-sa aprés aquestes coses  a David que farí los falisteus e humillià  
1Par 18,2 fóran fets serfs de David e donàran  a ell dons. 3 En aquell matex temps, vencé 
1Par 18,4  les caretas, dels quals ell servà  a sos obs C càreus. 5 E los sirienchs de  
1Par 18,5  de Damasch vanguéran per fer ajuda  a Adadèser, rey de Sobà, mas David vancé  
1Par 18,6 en Damasch, per so que Síria servís  a ell e que li donàs dons. E nostre Senyor 
1Par 18,10 fill, al rey David, qu’ell damanàs  a ell pau, e per fer a ell goig, per so  
1Par 18,10  ell damanàs a ell pau, e per fer  a ell goig, per so com ell havia  
1Par 18,11  Adàser. 11 E lo rey David consagrà  a nostre Senyor tots los vaxells de l’aur 
1Par 18,14 Israell, e féu jutgament e justícia  a tot lo pobble d’Israell. 15 E Joab,  
1Par 18,17 E los fills de David stàvan primers  a la mà del rey. 19,Tit 1-19 [*]  
1Par 26,10  10 E los fills de Hozà, ço és,  a saber, fills de Mararí, fo príncep  
1Par 26,29  de fora per los fills d’Israell  a ensenyar e a jutgar ells. 30 Dells fills 
1Par 26,29  los fills d’Israell a ensenyar e  a jutgar ells. 30 Dells fills de Hebron  
1Par 27,16  Sobra los trips de Israel, so és,  a saber, sobra los fills de Rubèn [*].  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

6 
 

1Par 28,2  Jo’m perpansé que adificàs casa  a nostre Senyor, en la qual stagués la  
1Par 28,3  adificar la casa, 3 mas Déu ha dit  a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu  
1Par 28,4  4 »Mas lo senyor Déu d’Israell  a mi ha alet de la casa de mon para, per  
1Par 28,5  5 E nostre Senyor ha donats  a mi molts fills; dells meus fills ha alet 
1Par 28,6  sobra Israell. 6 E ell ha dit  a mi: “Salamó, ton fill, adificarà la mia  
1Par 28,6  meus atris, car yo he alet aquell  a mi en fill e yo seré a ell en para. 7 E  
1Par 28,6  alet aquell a mi en fill e yo seré  a ell en para. 7 E fermaré lo seu regna  
1Par 28,11 ’t e acaba aquella. 11 E David donà  a Salamó, son fill, discrepcion del porxo  
1Par 28,13  los trasaurs dels sants. 13 E donà  a él la discrepcion dels depertiments dels 
1Par 28,14  cascun vaxell del servei. E donà  a ell argent a pes per la diversitat dels  
1Par 28,14  del servei. E donà a ell argent  a pes per la diversitat dels vaxells e de  
1Par 28,16  lanternes, atrasí [*]. 16 E donà  a masura aur a obs de lla taulla de  
1Par 28,16  atrasí [*]. 16 E donà a masura aur  a obs de lla taulla de proposicion, e  
1Par 28,16  e atrasí li donà argent  a les altras taulles [*]; 17 e donà a lles 
1Par 28,17 a les altras taulles [*]; 17 e donà  a lles culleres e a lles anpolles e als  
1Par 28,17  [*]; 17 e donà a lles culleres e  a lles anpolles e als ansencers qui éran  
1Par 28,17  un lahó e l’altra. E atrasí donà  a ell diverses pes d’argent en los lehons 
1Par 28,18  lehons [*]. 18 E donà aur molt pur  a l’altar en què hom cramava l’ancens,  
1Par 28,19  coses desús dites, eles venguéran  a mi de la mà de nostre Senyor escrites,  
1Par 28,20  de ll’axemplar.» 20 E David dix  a Salamó, son fill: –Fé beronívolment e  
1Par 28,21  aytambé los prínceps com lo poble  a fer tots los meus manaments. 29,Tit  
1Par 29,1  XXVIIII º 1 Lo rey David parlà  a tota la multitut e dix:  Nostre Senyor  
1Par 29,1 e la habitació no és pas aparallada  a homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes mes  
1Par 29,1  no és pas aparallada a homa, mas  a Déu. 2 E yo ab totes mes forces he  
1Par 29,3 aquelles coses que yo he aparalades  a lla santa casa, 4 ço és, III M ª talens  
1Par 29,5  vuy sa man e ofira so que volrà  a nostre Senyor. 6 Los prínceps de les  
1Par 29,9  bon grat, car ells ofarían aquells  a nostre Senyor ab lur cor; e lo rey David 
1Par 29,17  he ofertes totes aquestes coses  a tu, e he vist lo teu poble qui és así  
1Par 29,17 teu poble qui és así atrobat ofarir  a tu dons ab molt gran goig. 18 Senyor,  
1Par 29,18  que aquesta pensa stigua tostemps  a lla tua honor. 19 E dóna acabat cor a  
1Par 29,19 lla tua honor. 19 E dóna acabat cor  a Salamó, mon fill, enaxí que’ll guart  
1Par 29,20  les despesas. 20 Donchs David manà  a tota la multitut, dix: –Banaÿts lo  
1Par 29,21  rey. 21 E sacreficàran sacrificis  a nostre Senyor e l’andamà ells ofaríran  
1Par 29,21  ofaríran lurs holocausts, ço és,  a saber, M ª vadels e M ª moltons e M ª  
1Par 29,22  de David; [*] ells untàran príncep  a nostre Senyor e untàran Sadoch en bisba. 
1Par 29,23  la cadira de nostre Senyor axí com  a rey per David, son para, e a tots  
1Par 29,23  com a rey per David, son para, e  a tots plasch, e tot lo poble de Israell  
1Par 29,23  e tot lo poble de Israell obaý  a ell. 24 E tots los prínceps e tots los  
1Par 29,25  tot lo poble d’Israell e donà  a aquell sa glòria de son regna, tal que  
1Par 29,11 lo poder e la glòria e la victòria.  A tu sia laor. Totes les coses qui són en  
1Par 8,1  engenrat, e Esbala fo lo sagon, e  Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà  
1Par 4,10 axempleràs los meus térmens e seràs  ab mi e no volràs que nangun mal vengua a  
1Par 5,15  fill de Oremí, príncep de lla casa  ab les companyes, 16 e habitàran en Galaad 
1Par 5,20  los agarenchs e aquells qui éran  ab éls, com ells apallàran Déus com  
1Par 6,33 33 E aquests són aquells qui stàvan  ab sos fills. Dells fills de Cahat: Heman, 
1Par 6,64  donàran als levítichs ciutats  ab lurs lochs, 65 e donàran per sort del  
1Par 6,67  a ells ciutats a fúger en Siquén  ab los lurs lochs, en lo munt de Afraÿm, e 
1Par 6,67  en lo munt de Afraÿm, e Guàzer  ab los lurs lochs, 68 [*] Abeteron ab los  
1Par 6,68  ab los lurs lochs, 68 [*] Abeteron  ab los lurs lochs; 69 e del trip de Dan,  
1Par 6,69  Betor, Helan, Helon, Getrem  ab los lurs lochs, so és, a saber, 70 [*]  
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1Par 6,71 Gaulon, qui és en Bassan, e Staroch  ab los lurs lochs. 72 E del trip de  
1Par 6,73 e de Daberich, [*] 73 Armoch e Anem  ab tots los lochs de aquests. 74 E del  
1Par 6,75  Masal, Abdon [*], 75 Harad, Rodop  ab tots los lurs lochs. 76 E del trip de  
1Par 6,76  qui és en Galilea, Hamon, Cariatim  ab tots lurs lochs. 77 E als fills de  
1Par 6,77  del trip de Zabulon, Ramonó, Tabor  ab tots los lurs lochs. 78 E dayà detràs  
1Par 6,79  Jassa [*] 79 e Cadamoch e Mifalach  ab tots lurs lochs. 80 E del trip de Gaad, 
1Par 6,81  e Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser  ab tots los lurs lochs. 7,Tit Capítol VII  
1Par 7,23 so que’ll consolàsan. 23 E ell jac  ab sa muller, la quall consabé e enfantà  
1Par 7,28  e la lur habitació fo en Bathel  ab lurs fills, e Noran estech envers la  
1Par 11,3  al rey en Hebron. E David féu  ab ells amistança davant nostre Senyor e  
1Par 11,13  poderosos. 13 E aquest fo en Afès  ab David, com los falisteus se ajustàran  
1Par 11,23 de texidor. Donchs ell avallà a ell  ab una vergua e arapà a ell la sua, la  
1Par 11,23 qual tanía en sa mà, e aucís aquell  ab la sua lança matexa. 24 E açò féu  
1Par 11,42  príncep dels fills de Rubèn, e XXX  ab ell; 43 Henaan, fill de Maachà, e  
1Par 12,2  e nobles conbatadors, 2 e traýan  ab archs e gitàvan pedres ab fones ab  
1Par 12,2  e traýan ab archs e gitàvan pedres  ab fones ab cascuna mà e traýan sagetes.  
1Par 12,2  ab archs e gitàvan pedres ab fones  ab cascuna mà e traýan sagetes. Dells  
1Par 12,8  de Jedore. 8 E fugíran de Gaddi  ab ell, com ell s’amaguava en lo dasert,  
1Par 12,17  per ajudar, lo meu cor sia ajustat  ab vosaltres, mes si vós aguaytats mi per  
1Par 12,18  e yo, fill de Ysayi, [*] pau sia  ab tu, pau sia ab los teus valladors, cor  
1Par 12,18  Ysayi, [*] pau sia ab tu, pau sia  ab los teus valladors, cor lo Senyor ton  
1Par 12,27  fo príncep del linatge de Aron e  ab ell III M ª DCC. 28 E Sadoch, qui era  
1Par 12,32  daguésan fer, fóran CC prínceps  ab lurs hòmens. Tots los altres prínceps  
1Par 12,33  L M ª, e vanguéran en ajuda no  ab dobla cor. 34 E los prínceps de lla  
1Par 12,34  de Naptalim fóran [*] XXVIII M ª  ab aquells que sabían portar scut e lansa. 
1Par 12,38  éran conbatadors e spergats [*]  ab acabat cor, e venguéran en Hebron per  
1Par 12,39  d’Israell. 39 E staguéran aquí  ab David per III dies, e menjàran e  
1Par 13,1  Capítol XIII 1 David féu consell  ab tots los janerals e ab los conestables  
1Par 13,1  féu consell ab tots los janerals e  ab los conestables e ab tots sos prínceps, 
1Par 13,1 los janerals e ab los conestables e  ab tots sos prínceps, 2 e dix a tota la  
1Par 15,12  fills de Leví, santificats-vos  ab vostres frares e aportats la archa de  
1Par 15,15  de nostre Senyor, en los muscles  ab perxes. 16 David dix als [*] fils de  
1Par 15,25  Senyor de la casa de Abededom  ab gran alagria. 26 E com oÿsan los  
1Par 15,28 aportàvan l’archa de nostre Senyor  ab gran alegria, e ab so de botsines e de  
1Par 15,28 de nostre Senyor ab gran alegria, e  ab so de botsines e de trompes e ab son  
1Par 15,28  e ab so de botsines e de trompes e  ab son [*] d’arpes e de rautes. 29 E com  
1Par 16,6  praveras, al cantar contínuament  ab trompa davant l’archa de la amistança  
1Par 16,16 féu a Abram, e lo seu sagrament fou  ab Ysach. 17 E stablí aquell a Jacob en  
1Par 16,42  Hellman e Ydithun que cantàsan  ab trompa e que tochàsan sembels e tots  
1Par 17,2  en ton cor, car nostre Senyor és  ab tu. 3 Donchs nostre Senyor parlà  
1Par 17,6  trabernacla, he estat en tendes 6  ab tot lo poble d’Israell. Donchs no  
1Par 17,8  meu poble d’Israell, 8 e yo fuy  ab tu en qualqua loch tu anest, e yo he  
1Par 27,32  él e Yaell, fill de Hachamon, éran  ab los fills del rey. 33 Athitòfell era  
1Par 28,1  dell rey, e apallà lurs fills  ab lurs misatgers e tots los poderrosos e  
1Par 28,20  pahor, cor lo Senyor mon Déu serà  ab tu e no lexarà tu ne no desemparà tu  
1Par 28,21  de la casa de nostre Senyor seran  ab tu e són aparallats. E sàban aytambé  
1Par 29,2  a homa, mas a Déu. 2 E yo  ab totes mes forces he aparalades les  
1Par 29,9  ofarían aquells a nostre Senyor  ab lur cor; e lo rey David se n’alegrà de 
1Par 29,17 qui és así atrobat ofarir a tu dons  ab molt gran goig. 18 Senyor, Déu de  
1Par 29,21  e M ª anyells e sacrificaments  ab tota la costuma que hom sol fer en tot  
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1Par 29,22  e baguéran davant nostra Senyor  ab gran alegria, e untàran la sagona  
1Par 11,32  Los hòmens de torent de Gaas fóran  Ab, Arabach e Asimoch e Ben de Benamich, e 
1Par 12,13  lo VIIII è, 13 Geremies lo X,  Abachamà lo XI. 14 Aquests fóran dells  
1Par 6,39 la sua part dreta. Asaph fo fill de  Abarachí, Barachí fo fill de Samà; 40  
1Par 12,40  e vin e oli e bous e moltons a tot  abastament, car gran goig era a tot lo  
1Par 1,29  primerament Nabayot, e puys Cedar,  Abdael, Basan, 30 Masmà, Dumà, Nassà,  
1Par 9,7  Asà, lo fill de Mosolan, fill de  Abdeyà, fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill  
1Par 6,44  Etan, fill de Cusí, qui fo fill de  Abdià, e Abdià fo fill de Moloch. 45 E  
1Par 6,44  de Cusí, qui fo fill de Abdià, e  Abdià fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de  
1Par 9,44  Essricam, Brocú, Ymael, Sarahià,  Abdià e Henan. Aquests foren fills de  
1Par 3,21  anjenrà Esnan, Eznan engenrà  Abdias, Sesamès. 22 [*] Semeïas engenrà  
1Par 5,15  Bus. 15 E sos frares, los fills de  Abdiell, qui fo fill de Oremí, príncep de  
1Par 8,23  Sameý. 22 Jasan e Hèsber e El 23 e  Abdom e Jequit e Hamaon 24 e Hanan e  
1Par 6,74  74 E del trip d’Asser, Masal,  Abdon [*], 75 Harad, Rodop ab tots los  
1Par 9,36  [*] 36 lo seu primer fill engenrat  Abdon, e Sus e Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 
1Par 15,25  de nostre Senyor de la casa de  Abededom ab gran alagria. 26 E com oÿsan  
1Par 6,68  e Guàzer ab los lurs lochs, 68 [*]  Abeteron ab los lurs lochs; 69 e del trip  
1Par 3,10  engendrà Raboam, Raboam engendrà  Abià, Abià angendrà Asà, Asà anjanrà  
1Par 3,10  Raboam, Raboam engendrà Abià,  Abià angendrà Asà, Asà anjanrà Josafat, 11 
1Par 6,28  lo primer angenrat fo Vazezí,  Abià. 29 Aquests fóran fills de Mararí:  
1Par 27,34  fo Joradà, fill de Banaÿas, e  Abiatar. E Joab era príncep de tota la  
1Par 12,3  fills de Benjamín, 3 era príncep  Abiàzer e Jaber, fills de Maàs de Gabach,  
1Par 27,12  hòmens. 12 E [*] en lo VIIII è mes  Abiàzer de Anacoch, del linatge de  
1Par 1,32  Sue. E Getzan engenrà Saba,  Abidà, Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephà,  
1Par 5,14  14 Aquests foren fills de  Abidell, qui fou fill de Hurí, Hurí fo  
1Par 2,17 Servià, Abigayl. Servià [*] III. 17  Abigail infantà Amasià, e fo para d’  
1Par 3,3  3 lo quint Safaon, de la filla de  Abigal, lo VI Jetron, qui nasch de Elguà,  
1Par 2,16  germanes d’aquests fóran Servià,  Abigayl. Servià [*] III. 17 Abigail  
1Par 3,1  lo sagon Daniel, qui nasch de  Abigayl carmeladita, 2 lo terç Absalon,  
1Par 1,22  Huzal, Declà, 22 Hebal, Jam,  Abimael, Sabba 23 e Osir, Hevilà, Jobam  
1Par 6,37 de Càhar; [*] de Assir; e Assir, de  Abisab; e Abisab, de Corrè; 38 e Corrè, de 
1Par 6,37 [*] de Assir; e Assir, de Abisab; e  Abisab, de Corrè; 38 e Corrè, de Isachar;  
1Par 6,23  para d’Alcanà, Alchanà fo para de  Abisach, Abisach fo para de Asir, 24 Asir, 
1Par 6,23 Alcanà, Alchanà fo para de Abisach,  Abisach fo para de Asir, 24 Asir, de  
1Par 11,28  e Aroch, [*] 28 [*] d’Echchià e  Abísar d’Enarchot, 29 [*] e Aloy de  
1Par 12,18 vege e ho jutge. 18 E sparit complí  Abisay, qui era entre XXX prínceps, e dix  
1Par 18,12  dells falisteus e de Amalech. 12  Abisay, fill de Servià, ferí Edom en la  
1Par 6,4  engenrà Fineàs. Fineàs anjenrà  Abisue. 5 Abisue angenrà Brocrí, Bocrí  
1Par 6,5  Fineàs. Fineàs anjenrà Abisue. 5  Abisue angenrà Brocrí, Bocrí engenrà Ozí.  
1Par 2,28  Samey, Jadà; Samey engendrà Nadab,  Abisur. 29 Abisur hach per muller Adigal,  
1Par 2,29  Samey engendrà Nadab, Abisur. 29  Abisur hach per muller Adigal, de lla qual 
1Par 15,11  C XII. 11 E David apallà Sadoch e  Abitar, preveres, e los fills de Leví, ço  
1Par 18,16  de Achitop, e Achimàlech, fill de  Abithacar, eren preveres. E Susan era  
1Par 8,7  trasmudà aquells, e anganrà Ossà e  Abiüd. 8 E Saraym engenrà en la regió de  
1Par 26,28  lo vaent e Saül, fill de Chis, e  Abner, fill de Ner, e Joab, fill de  
1Par 4,40 pastures e bona terra e ampla e [*]  abondosa, en la qual ja havían habitat d’ 
1Par 1,28  Nachor, Tare, 27 Abram [*]. 28 E  Abraam engenrà Isach e Ismael. 29 Aquestes 
1Par 1,27  Reú, 26 Seruch, Nachor, Tare, 27  Abram [*]. 28 E Abraam engenrà Isach e  
1Par 1,32  31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E  Abram engenrà de Securà, qui era concupina 
1Par 1,34  aquests són fills de Securà. 34  Abram angenrà Isach, e Isach engenrà Isaú  
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1Par 16,16  16 la qual covinensa ell féu a  Abram, e lo seu sagrament fou ab Ysach. 17 
1Par 29,18  molt gran goig. 18 Senyor, Déu de  Abran, de Isach, de Jacob, nostres paras,  
1Par 3,2  de Abigayl carmeladita, 2 lo terç  Absalon, qui nasch de Maachà, filla de  
1Par 6,45 E Moloch, de Hasabià; e Hasabià, de  Absí; Absí, de Amasià; Amasià, de Halchià; 
1Par 6,45  de Hasabià; e Hasabià, de Absí;  Absí, de Amasià; Amasià, de Halchià; 46  
1Par 6,3 fills de Aron foren aquests: Nadab,  Abuid, Eleazar, Ychamar. 4 Eleatzar  
1Par 29,2  moltes pedres de marbra [*] e molt  abundament. 3 E part asò yo do argent e  
1Par 29,16  nostre Déu, tota aquesta cosa és  abundància que nós havem aperallada que  
1Par 28,10 la casa del santuari, conforte’t e  acaba aquella. 11 E David donà a Salamó,  
1Par Expl  regnes de lles terras. Expl Ací se  acaba lo Primer libre de Paralipàmenon.  
1Par 28,20 no desemparà tu dentrò que tu hages  acabada tota la obra del servici de la  
1Par 12,38  éran conbatadors e spergats [*] ab  acabat cor, e venguéran en Hebron per so  
1Par 29,19 tostemps a lla tua honor. 19 E dóna  acabat cor a Salamó, mon fill, enaxí que  
1Par 11,26  orella. 26 Los forts hòmens fóran:  Açaell, frare de Joab, e Alanan, frare de  
1Par 3,13  Joatan, 13 Joathan angenrà Achàs,  Acàs anganrà Azaquias, Ezaquias angenrà  
1Par 8,35  fóran Phiton, Amàlech e Tharà e  Acàs. 36 E Acàs anjanrà Jonadà, e Jonadà  
1Par 8,36  Amàlech e Tharà e Acàs. 36 E  Acàs anjanrà Jonadà, e Jonadà engendrà  
1Par 4,3  [*]. 3 E aquest és lo linatge de  Acham e de Izrael e de Jezemà e de  
1Par 6,38  38 e Corrè, de Isachar; [*] e  Achar, que era fill de Leví, qui era fill  
1Par 2,27  primerament [*] Mahon, Yamim,  Àchar. 28 [*] angenrà Samey, Jadà; Samey  
1Par 3,13  anjanrà Joatan, 13 Joathan angenrà  Achàs, Acàs anganrà Azaquias, Ezaquias  
1Par 5,8 e Sabacarias. 8 E Baala fon fill de  Achàs [*]. 9-10 [*] 11-13 [*] 14  
1Par 11,34  de Arach 34 e Achiam, fill de  Achàs, de Arach 35 e Alifàs, fill de Aüra; 
1Par 11,31  fill de Baanà de Nethofat; 31  Achayi, fill de Gabayi [*], de fills de  
1Par 7,34  Elfas. 34 Los fills de Sòmer foren  Achè e Noarà e Sabà e Aram. 35 Los fills  
1Par 11,34  fill de Sachnà, de Arach 34 e  Achiam, fill de Achàs, de Arach 35 e  
1Par 26,20  fills de Corè e de Merarí. 20 E  Achias era sobra los trasaurs de la casa  
1Par 27,4  de la host en lo primer mes. 4  Achies Duch havia la sagona companya del  
1Par 18,16  16 E Sadoch, fill de Achitop, e  Achimàlech, fill de Abithacar, eren  
1Par 6,8  angenrà Sadoch, Sadoch anjanrà  Achimàs. 9 Achimàs anjanrà Asarias,  
1Par 6,9  Sadoch, Sadoch anjanrà Achimàs. 9  Achimàs anjanrà Asarias, Asarias anjenrà  
1Par 3,1  lo primer fo Amon, qui nach de  Achinor gechrelite, lo sagon Daniel, qui  
1Par 8,11 en les companyes. 11 Mensim engenrà  Achioch, Caphàal. 12 E los fills de  
1Par 6,11  angenrà Mazias, Amazias anjanrà  Achitob, 12 Achitop enjenrà Sadoch, Sadoch 
1Par 27,34 Arach era amich del rey. 34 E aprés  Achitòfel fo Joradà, fill de Banaÿas, e  
1Par 6,12 Mazias, Amazias anjanrà Achitob, 12  Achitop enjenrà Sadoch, Sadoch angendrà  
1Par 18,16  los notaris. 16 E Sadoch, fill de  Achitop, e Achimàlech, fill de Abithacar,  
1Par 4,2  2 [*] engendrà Gech, Gech angenrà  Achom e Lech [*]. 3 E aquest és lo linatge 
1Par 2,7  e axí fóran V. 7 E Zamrí anjenrà  Achor, qui torbà Israell e peccà en  
1Par Expl  los regnes de lles terras. Expl  Ací se acaba lo Primer libre de  
1Par 10,4  Mas son scuder no volch fer  açò, car ell era molt spaventat per pahor. 
1Par 10,7  qui habitàvan en los camps vaéran  açò, ells fusquéran [*], e desenparàran  
1Par 10,11  de Jabes-Galach haguéran oÿt  açò, ço és, a saber, que los falisteus  
1Par 10,13 no l’havia pas guardat; e part tot  açò, él havían damanat consell a una  
1Par 11,19  –Ja Déu no hu vulla que jo faça  açò, que yo begua la sanch d’aquests  
1Par 11,24 aquell ab la sua lança matexa. 24 E  açò féu Benamies, fill de Joadà, qui era  
1Par 14,8  per querer ell e, com ell oyí  açò, ell axí a ells a carerra. 9 E com los 
1Par 16,19  de lla vostra haretat.” 19 Jatsia  açò qu’ells sían pochs per nombre e que  
1Par 17,7  “Lo Senyor de lles companyes diu  açò: Yo pres tu com tu guardavas lo  
1Par 27,24  lo poble [*]. 24 [*] e per  açò lo nombra d’aquells qui éran stats  
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1Par 1,49  regnà per ell Balaanan, fill de  Acobor. 50 E com fo mort Baalanan, regnà  
1Par 7,24  la qual adifichà Beterem lo Jusà e  Acoensara lo Sobirà. 25 E los fills d’él  
1Par 3,20  Solomit, lur germana; 20 Habasan,  Acoll, Barachíam, Hasadíam, Josab-Hèsed, 
1Par 10,2  2 E com los falisteus sa fóran  acostats, qui persaguían Saül e sos fills, 
1Par 12,15  Jordà lo primer mes, com ell ha  acostumat de créxer sobra las suas ribes,  
1Par 27,9  e lo VI mes era Hiram, fill de  Acrès de Tachua, e havia en la sua  
1Par 3,24  Elionaý [*] Covià, Eliap, Phelià,  Acub, Joanam, Dalayà, Anam, e són VII.  
1Par 18,10  com ell havia sobramuntat e vençut  Adaàer, car lo rey Tou fon enamich de  
1Par 1,46  46 E murí Husan, e regnà per ell  Adab, fill de Badab, qui destroví Median  
1Par 1,47  hach nom Avich. 47 E com fo mort  Adad, regnà per ell Semlà de Mescachà. 48  
1Par 1,51  filla de Masaab. 51 E com fo mort  Adad, comensàran a ésser duchs en Edom e  
1Par 18,3  En aquell matex temps, vencé David  Adadàser, rey de Sobà, de la region de  
1Par 18,5  Damasch vanguéran per fer ajuda a  Adadèser, rey de Sobà, mas David vancé  
1Par 1,1  1,Tit Capítol primer 1  Adam engenrà Seth, e Seth engenrà Enoc, 2  
1Par 8,21  e Elionay e Zelecay e Beliel 21 e  Adarà e Arasà e Samayrach, fills de Sameý. 
1Par 18,7  los quals havían los servicials de  Adaser e aportà aquells en Jerusalem. 8 E  
1Par 18,8  e de Semín, qui éran ciutats de  Adàser, molt aram, del qual Salamó féu la  
1Par 18,9 David havia vançuda tota la host de  Adàser [*], 10 él tramès Aram, son fill,  
1Par 18,10  car lo rey Tou fon enamich de  Adàser. 11 E lo rey David consagrà a  
1Par 26,32  lurs frares, qui éran de molt fort  adat, e fóran II M ª e DCC prínceps de  
1Par 1,50 com fo mort Baalanan, regnà per ell  Addad, e la sua ciutat havia nom Phorí, e  
1Par 27,29  paxían en Sarona; e Safat, fill de  Addí, era sobra los bous qui éran en les  
1Par 7,12  Hapham éran fills de Baÿm, fill de  Ader. 13 Los fills de Naptalim foren  
1Par 27,25  del rey fou Asmoch, fill d’ Adiell, e Jonathan, fill de Ozias, era  
1Par 17,6  yo digué a ell: “Per què tu no has  adificada a mi casa de cedra?” 7 Donchs tu 
1Par 29,16  havem aperallada que casa ne sia  adificada al teu sant nom, és de lla tua  
1Par 28,2 les coses que hy són nesesàrias per  adificar la casa, 3 mas Déu ha dit a mi:  
1Par 17,10 anemichs, d’on yo anuncie a tu que  adificarà a tu una casa nostre Senyor. 11  
1Par 17,12  lo regne d’aquells. 12 E ell  adificarà a mi casa, e yo farmaré la sua  
1Par 28,6 ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill,  adificarà la mia casa e los meus atris,  
1Par 17,4  a David, mon serf: “[*] Tu no  adificaràs a mi casa a habitar, 5 car jo  
1Par 28,3 casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no  adificaràs la casa al meu nom, per so com  
1Par 17,25  a lla orella de ton serf que tu  adificaries a ell casa, e per asò lo teu  
1Par 28,2  oÿts-mi! Jo’m perpansé que  adificàs casa a nostre Senyor, en la qual  
1Par 14,1  parets e fusters, per ço que ells  adificàsan a ell una casa. 2 E David  
1Par 6,32  testimoni dentrò que Salamó hach  adificat lo temple en Jerusalem, e stava  
1Par 29,19  qu’ell los faça tots e que  adifich la casa de la qual yo he  
1Par 7,24  24 E sa filla fo Sarrà, la qual  adifichà Beterem lo Jusà e Acoensara lo  
1Par 8,12  Hèmber, Misan e Sancach. Aquest  adifichà Enó e Loth e ses filles. 13 E  
1Par 15,1  a son obs en la ciutat de David e  adifichà loch a lla archa de Déu, e stès  
1Par 28,10 nostre Senyor ha elet tu per ço que  adifichs la casa del santuari, conforte’t 
1Par 2,29  Abisur. 29 Abisur hach per muller  Adigal, de lla qual hach Anahoban, Molip.  
1Par 26,12  tots prínceps de lles guardes, que  adminestràsan en la casa de nostre Senyor  
1Par 6,32  aloguada la archa. 32 E cantàvan e  administràvan davant l’archa del  
1Par 27,1  e sanescals e prabrosts, qui  administràvan al rey sagons lurs  
1Par 6,21  para de Sammà, 21 Sammà fo para de  Adó, Adó fo para de Azara, Azara fo para  
1Par 6,21  de Sammà, 21 Sammà fo para de Adó,  Adó fo para de Azara, Azara fo para de  
1Par 8,3 quint. 3 E los fills de Balle fóran  Adoar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuè e  
1Par 8,6  e Huram. 6 Aquests fóran fills de  Adoch e fóran prínceps de linatge qui  
1Par 11,15  què era David, de prop la cova de  Adolam. E, com los falisteus ficàran les  
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1Par 18,13  XVIII M ª hòmens. 13 E establí en  Adom difiniment, sí que Idomea serví  
1Par 15,3  ell perdurablament. 3 E ell ajustà  adonchs tot lo poble d’Israell en  
1Par 15,25  sonàs [*]. 17-18 [*] 19-24 [*] 25  Adonchs David e tots los primers nats del  
1Par 3,2  Tholomum, rey de Jerusi; lo quart  Adonias, fill de Agich, 3 lo quint Safaon, 
1Par 1,21 Elmodat, Sàlef, Esalimoch, Jare, 21  Aduran, Huzal, Declà, 22 Hebal, Jam,  
1Par 12,17  si vós aguaytats mi per los meus  advarsaris, com jo no haja pacat en les  
1Par 8,18  E Gesamari e Eslís e Joab, fill de  Afaell, 19 e Jathim e Zeebrí e Zapdí 20 e  
1Par 14,6  e Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga e  Àfag e Jasie 7 e Elisamà e Baldià e  
1Par 11,13 hòmens poderosos. 13 E aquest fo en  Afès ab David, com los falisteus se  
1Par 6,66  los térmens d’aquells del trip de  Afraÿm. 67 E donàran a ells ciutats a  
1Par 6,67  ab los lurs lochs, en lo munt de  Afraÿm, e Guàzer ab los lurs lochs, 68 [*] 
1Par 7,20  [*]. 14-19 [*] 20 E los fills de  Afraÿm fóran Satulla e Bàrech, son fill, e 
1Par 7,22 per asvair les posacions. 22 Donchs  Afraÿm, lur para, plorà lonch temps, e sos 
1Par 9,3  fills de Benjamín e dells fills de  Afraÿm e de Manasès. 4 Arí, fill de Amiüt, 
1Par 12,30 a la casa Saül. 30 E dells fills de  Afraÿm n’hi hach XX M ª DCCC e éran forts 
1Par 27,10  era Heŀles de Folló, dels fills de  Afraÿm, e havia sa companya XXIIII M ª  
1Par 27,14 Beneÿes de Pheracot, dells fills de  Afraÿm, e havia en la sua companya XXIIII  
1Par 27,31  era sobra los àsans. 31 E Jazís de  Agaren era sobra los bous. Tots aquests  
1Par 5,20  de Nadap, 20 [*] e pranguéran los  agarenchs e aquells qui éran ab éls, com  
1Par 2,34  un sarvicial agipcià qui hach nom  Ageraà; 35 e donà-li sa filla per muller 
1Par 2,45 Samey enjanrà Maon, e Maon engenrà  Agetzur. 46 Ephà, concupina de Calef,  
1Par 9,5 Los fills de Judà 5 fóran Silormí e  Agià, lo fill primer angendrat; aquests  
1Par 3,2  Jerusi; lo quart Adonias, fill de  Agich, 3 lo quint Safaon, de la filla de  
1Par 2,34  e hach filles, e hach un sarvicial  agipcià qui hach nom Ageraà; 35 e donà-  
1Par 17,21  ell deliurà aquell de la terra de  Agipta. 22 E tu has posat lo teu poble [*] 
1Par 11,23 [*] 22[*] 23 E ell aucís un home de  Agipte, que havia V colzes d’estratura e  
1Par 13,5  lo poble d’Israell, de Sider e de  Agipte entrò là on ell entrà en Mach, per  
1Par 10,3  fills de Saül. 3 Lavors fo  agreujada la batalla contra Saül, e los  
1Par 26,13  13 Donchs las sorts fóran mesas  agualment als pochs e als grans per lurs  
1Par 5,19 batalla, 19 e guaregàvan contra los  aguarenchs e ajudàran-los los jeurueus e 
1Par 12,17  ajustat ab vosaltres, mes si vós  aguaytats mi per los meus advarsaris, com  
1Par 29,20  pares, e anclinàran-sa tots e  ahoràran Déu e despuys lo rey. 21 E  
1Par 7,10  fóran Balan e Jeús, Benjamín e  Ahot e Channà e Jothan e Tarsís e Tarsàar: 
1Par 18,11  e de Moab e dels fills de Amon, e  així com dells falisteus e de Amalech. 12  
1Par 12,18  valladors, cor lo Senyor ton Déu  ajuda a tu. Donchs David rebé en aquells e 
1Par 12,33  fóran L M ª, e vanguéran en  ajuda no ab dobla cor. 34 E los prínceps  
1Par 18,5  de Damasch vanguéran per fer  ajuda a Adadèser, rey de Sobà, mas David  
1Par 18,6  que li donàs dons. E nostre Senyor  ajudà en aquell en totes les coses que ell 
1Par 12,17  los: –Si vós sots vanguts a mi per  ajudar, lo meu cor sia ajustat ab  
1Par 5,19  guaregàvan contra los aguarenchs e  ajudàran-los los jeurueus e’lls napheus 
1Par 11,10  forts hòmens [*], los qualls li  ajudàran a éser rey sobra tot Israell  
1Par 11,1  XI 1 Tot lo poble d’Israell sa  ajustà en Habron, e diguéran a David: –Nós 
1Par 13,5 lo poble d’Israell. 5 Donchs David  ajustà tot lo poble d’Israell, de Sider e 
1Par 15,3  a ell perdurablament. 3 E ell  ajustà adonchs tot lo poble d’Israell en  
1Par 15,4 lo qual ell li havia aparallat. 4 E  ajustà atresí los fills de Aron e los  
1Par 11,13 Afès ab David, com los falisteus se  ajustàran en aquell loch per batalla, e lo 
1Par 12,17  a mi per ajudar, lo meu cor sia  ajustat ab vosaltres, mes si vós aguaytats 
1Par 13,2  lles ciutats, per so que ells sían  ajustats a nós, 3 e que tornam a nós la  
1Par 4,41  e stan foren destrovits dentrò  al dia de vuy. E puys habitàran ells aquí  
1Par 4,43  e han stat aquí per aquells entrò  al dia de huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn fo  
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1Par 5,23 [*]. 23 [*] dantrò a Sanir e dentrò  al munt de Hechmon, car ells éran fort  
1Par 5,26  de Gozan, e han-hi stat entrò  al dia de huy. 6,Tit Capítol VI 1 Los  
1Par 9,27 Senyor, 27 [*] per obrir les portes  al matí com saria temps. 28 D’aquell  
1Par 11,3  dell poble d’Israell vanguéran  al rey en Hebron. E David féu ab ells  
1Par 11,14 los falisteus. 14 Aquests staguéran  al mig loch dell camp e defacéran aquell.  
1Par 11,14  los falisteus, ell donà gran salut  al seu poble. 15 E III dells XXX prínceps  
1Par 12,16  venguéran de Benjamin e de Judà  al dafaniment on David stava. 17 E David  
1Par 15,12  de nostre Senyor Déu de Israel  al loch qui és a ella aparallat, 13 per ço 
1Par 15,13  que no’ns esdavengua axí com fou  al comensament, com nos farí, per ço com  
1Par 16,1  la archa de Déu e matéran-la  al mig loch del tabernacle que David havia 
1Par 16,6  Banayà e Jauel, los praveras,  al cantar contínuament ab trompa davant l’ 
1Par 16,29  29 E donats a nostre Senyor glòria  al seu nom, [*] [*]. 30-35 [*] 36  
1Par 16,39  l’arqua de nostre Senyor en un  al loch qui era en Gabaon, 40 per ofarir  
1Par 16,40  de nostre Senyor, la qual ell manà  al poble d’Israell. 41 E aprés él, Haman  
1Par 17,9 honrats en terra. 9 E he donat loch  al meu poble d’Israell [*]. 10 [*] e  
1Par 18,3  anà per axamplar son emperi dentrò  al flum de Eufrates. 4 Donchs David pres M 
1Par 18,10  [*], 10 él tramès Aram, son fill,  al rey David, qu’ell damanàs a ell pau, e 
1Par 27,1  e prabrosts, qui administràvan  al rey sagons lurs companyes, qui entràvan 
1Par 28,1  companyes, los qualls ministràvan  al rey, e los conestables e los sanescalls 
1Par 28,3 dit a mi: “Tu no adificaràs la casa  al meu nom, per so com tu ést stat hom  
1Par 29,16  que casa ne sia adificada  al teu sant nom, és de lla tua mà e totes  
1Par 29,24  donàran lur mà e sotsmeséran-sa  al rey Salamó. 25 Donchs nostre Senyor  
1Par 15,25  de la casa de Abededom ab gran  alagria. 26 E com oÿsan los levitens que  
1Par 4,15  fill de Sofonià, engenrà Hir e  Alam [*]. 16-19 [*] 20 E Simon engenrà  
1Par 11,26  fóran: Açaell, frare de Joab, e  Alanan, frare de son avoncle, de Batalem,  
1Par 15,8  ço és, de C XX. 8 E dells fills de  Alaphan fonch príncep Semeÿas, e sos  
1Par 2,39  engenrà Heŀles, Heŀles angenrà  Alasà, 40 Elasà engenrà Sisamoy, Sisamoy  
1Par 1,17  Samareu [*]. 17 E Cem engenrà  Alay, Azuz, Arfaxat, Luud, Aram. E Aram  
1Par 1,40  E [*] Johatan. 40 E Sobal engenrà  Alaym, Manàar, Ebal, Saphí e Nayr. E  
1Par 6,23 fo pare de Asir, 23 Eser fo para d’ Alcanà, Alchanà fo para de Abisach,  
1Par 6,34  lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de  Alcanà; e Alcanà, de Joram; e Joram, de  
1Par 6,34  Samuel; 34 e Samuel, de Alcanà; e  Alcanà, de Joram; e Joram, de Ehel; e  
1Par 6,36  de Mach; [*] de Masay; 36 [*] de  Alcanà; Alcanà, de Joal; e Joal, de  
1Par 6,36  [*] de Masay; 36 [*] de Alcanà;  Alcanà, de Joal; e Joal, de Samarí; e  
1Par 6,23 de Asir, 23 Eser fo para d’Alcanà,  Alchanà fo para de Abisach, Abisach fo  
1Par 6,35 Etheu; 35 [*] de Supha; e Supha, de  Alchanà; [*] de Mach; [*] de Masay; 36 [*] 
1Par 6,25  de Saül. 25 Aquests fóran fills de  Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym, qui fo para de 
1Par 6,27  [*] Jaraboam, Jereboam fo para de  Alchenà. 28 Aquests fóran fills de Saniel: 
1Par 1,33  engenrà Ephà, Èpher, Henoch, [*]  Aldaà. Tots aquests són fills de Securà.  
1Par 7,21 e Sabdobà, 21 [*] Èser, son fill, e  Aled, son fill; e los hòmens de Geth d’  
1Par 16,10 aquells qui quéran nostre Senyor se  alegra 11 Querets nostre Senyor e la sua  
1Par 29,9 Jaiell de Gerson. 9 Tot lo poble se  alegrà com ells promatían vot de bon grat, 
1Par 29,9  ab lur cor; e lo rey David se n’ alegrà de molt gran goig. 10 E banaý  
1Par 15,16  e sembels, per so que llo so de  alegrança sonàs [*]. 17-18 [*] 19-24 [*]  
1Par 29,17  e amas simplesa, un yo, qui són  alegre en la simplesa del mon cor, he  
1Par 15,28  l’archa de nostre Senyor ab gran  alegria, e ab so de botsines e de trompes  
1Par 29,22  davant nostra Senyor ab gran  alegria, e untàran la sagona vaguada  
1Par 28,4  lo senyor Déu d’Israell a mi ha  alet de la casa de mon para, per ço que yo 
1Par 28,5 mi molts fills; dells meus fills ha  alet Salamó, mon fill, que ell segue en la 
1Par 28,6  casa e los meus atris, car yo he  alet aquell a mi en fill e yo seré a ell  
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1Par 29,1  multitut e dix: –Nostre Senyor ha  alet Salamon mon fill, qui és encara  
1Par 7,40  prínceps de lur linatge e fóran  alets e molt forts duchs de duchs. Lo  
1Par 9,22  del tastimoni. 22 Tots foren  alets en portés [*], qui éran CC XX, e  
1Par 16,13  e los fills de Jacob són los seus  alets. 14 Car ell és lo Senyor nostre Déu, 
1Par 16,41  Haman e Yeditun e tots los altres  alets, cascú per son nom, a confasar  
1Par 9,20  [*]. 20 E Faieàs, fill de  Aletzar, era duch [*] davant nostre  
1Par 11,12  CCC, nafrats una veguada. 12 E  Aletzar, fill de son avonclo Eraach, qui  
1Par 11,17  17 e desijà aygua e dix: –Si  algun donava a mi aygua de la sisterna de  
1Par 29,5  per les mans dells maestres. E si  algun n’hi ofer de grat, ell complescha  
1Par 9,24  dia. 24 Aquí havia portés devers  alguna part dels IIII vents, ço és, a  
1Par 16,5  e Samamoch e Jahiell e Machanie e  Aliab e Banaÿes e Obededom [*] sobra lo  
1Par 14,7 Àfag e Jasie 7 e Elisamà e Baldià e  Aliàlet. 8 Com los falisteus haguéran oÿt  
1Par 26,3  lo terç, e Jatanael lo quart, 3 e  Aliam fo lo quint, e Johanan lo VI, e  
1Par 26,25 era [*] del tressor. 25 E son frare  Aliàzer, qui hach un fill per nom Raabià,  
1Par 11,32  e Asimoch e Ben de Benamich, e  Alibà, e Salamonich. 33 Los fills d’Esom, 
1Par 16,5  qui era lo sagon a ell. E stablí  Aliel e Samamoch e Jahiell e Machanie e  
1Par 11,35  fill de Achàs, de Arach 35 e  Alifàs, fill de Aüra; 36 Fer de Machís,  
1Par 3,23  Ses, e són VI. 23 Naarià angenrà  Aliorenhí, Sodechies, Erchan, e són III.  
1Par 2,41  angenrà Ycanià, Ichanià enjenrà  Alisamà. 42 [*] frare de Ioramael,  
1Par 7,26  de aquest hach nom Amiüd e angenrà  Alisamà, 27 dell qual nasch Num, lo qual  
1Par 7,8  de Bàther fóran Zamichaè e Joàs e  Alítzar e Elioenay e Jamrí e Gramoch [*] e 
1Par 28,18  de àngells qui stanésan lurs  alles e qui cobrísan l’archa de lla  
1Par 28,4  [*] la casa de mon para, e [*] ha  allet mi en rey sobra tot lo poble d’  
1Par 6,62 la meytat del trip de Manasès, 62 e  alls fills de Gerson, per les sues  
1Par 11,10  sagons la paraula qu’ell dix  alls fills d’Israell. 11 Aquest és lo  
1Par 13,2  en totes les regions de Israell e  alls praveres e alls fills de Leví, qui  
1Par 13,2  de Israell e alls praveres e  alls fills de Leví, qui habítan en los  
1Par 7,8  e Elioenay e Jamrí e Gramoch [*] e  Almancha. Tots aquests fóran fills de  
1Par 8,36  anjanrà Jonadà, e Jonadà engendrà  Almod e Asimoch e Zamrí, [*] engenrà  
1Par 6,31  Déus, despuys que li haguéran  aloguada la archa. 32 E cantàvan e  
1Par 8,31 e Bàal e Ner e Nadap 31 e Gebehor e  Alor e Sècher [*]. 32 E Machelot engenrà  
1Par 11,29  e Abísar d’Enarchot, 29 [*] e  Aloy de Thaot, [*] 30 e Macharey de  
1Par 2,19  19 E com fo morta Asubà, pres  alra muller qui era apallada Cayp e  
1Par 4,43  éran romasos, qui éran scampats  als amalachites, e han stat aquí per  
1Par 5,1  per la majoria, mes donàran-ho  als fills de Josep, qui era jermà, aytanbé 
1Par 5,16 e en tots lurs lochs de Saron entrò  als térmens seus. 17 E tots aquests fóran  
1Par 6,61  [*]. 48-60 [*] 61 E donàran  als fills de Chaat qui éran romasos, de  
1Par 6,64  64 E los fills d’Israell donàran  als levítichs ciutats ab lurs lochs, 65 e  
1Par 6,77  Cariatim ab tots lurs lochs. 77 E  als fills de Mararí qui éran romasos del  
1Par 9,25  stàvan en les viletes e vanían  als disaptes d’un temps a altra. 26 E a  
1Par 10,1  e los fills d’Israell fusquéran  als falisteus e cayguàran nafrats en lo  
1Par 10,9  en lo temple dels lurs déus e  als lurs pobles. 10 E consagràran les sues 
1Par 15,16 los muscles ab perxes. 16 David dix  als [*] fils de Leví que ells stablísan de 
1Par 17,6  yo a un dels jutges d’Israell,  als qualls havia manat qu’ells paschésan  
1Par 26,13  las sorts fóran mesas agualment  als pochs e als grans per lurs companyas  
1Par 26,13  fóran mesas agualment als pochs e  als grans per lurs companyas en cascuna de 
1Par 28,8  la bona terra e que lexets aquella  als vostres fills aprés de vós [*]. 9 [*]  
1Par 28,15  obres. 15 E donà aur per masura  als canalobres de llanterna e les lurs  
1Par 28,17 a lles culleres e a lles anpolles e  als ansencers qui éran d’aur [*] de  
1Par 29,2  fer los vaxells d’aram, e ferro  als vaxells de ferro, e fusts als vaxells  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

14 
 

1Par 29,2 ferro als vaxells de ferro, e fusts  als vaxells de fust, e pedres de diverses  
1Par 29,8  tallens de ferro. 8 E tots aquells  als quals fóran trobades pedres presioses, 
1Par 29,19  manaments e los teus testimonis e  als teus sacrificis, qu’ell los faça tots 
1Par 16,40 sacrificis a nostre Senyor sobra l’ altar de l’holocaust contínuament, a matí 
1Par 28,18  [*]. 18 E donà aur molt pur a l’ altar en què hom cramava l’ancens, per so 
1Par 4,5 mullers: la una havia nom Halaà, l’ altra Naarà. 6 E Naarà enfantà Ozam,  
1Par 9,25 e vanían als disaptes d’un temps a  altra. 26 E a’quests IIII fills de Leví  
1Par 10,8  habitàran en aquelles. 8 E en l’ altra dia pranguéran les despules de  
1Par 14,14  damanà de consell a nostre Senyor  altra vaguada, e nostre Senyor dix a  
1Par 16,20  20 éls pasàran d’una gent en  altra e d’un regna en altra poble. 21 E  
1Par 16,20  una gent en altra e d’un regna en  altra poble. 21 E no sofarí que nangú los  
1Par 17,20  és null hom semblant a tu, e no és  altra Déu sinó tu, de tots aquells que nós 
1Par 17,21  de lles nostres orelles. 21 E qual  altra és axí com lo teu poble d’Israell?  
1Par 27,4  del sagon mes, e havia aprés si un  altra per nom Maceloch, lo qual governava  
1Par 28,17 so és, un pes entra la un lahó e l’ altra. E atrasí donà a ell diverses pes d’ 
1Par 14,13  quals David manà éser cramats. 13  Altra vaguada vanguéran los falisteus e  
1Par 28,16  e atrasí li donà argent a les  altras taulles [*]; 17 e donà a lles  
1Par 12,32  prínceps ab lurs hòmens. Tots los  altres prínceps los lurs consells féran.  
1Par 14,3 seu regna era axalçat [*]. 3 E pres  altres mullers en Jerusalem e engenrà  
1Par 16,41  él, Haman e Yeditun e tots los  altres alets, cascú per son nom, a  
1Par 1,51  hach reys, duch de Termè, duch de  Alvà, [*] 52 [*] duch de Elà, duch de  
1Par 9,31 fills dels praveres feïen [*]. 31 E  Amachaties, del linatge de Leví, primer  
1Par 28,11  la cambra e dels lits en los lochs  amagats e de la casa de madian 12 e de  
1Par 12,8 fugíran de Gaddi ab ell, com ell s’ amaguava en lo dasert, hòmens molt forts e 
1Par 4,43 éran romasos, qui éran scampats als  amalachites, e han stat aquí per aquells  
1Par 1,36  Omer, Sephí, Jachum, Tenès, Thanà,  Amalech. 37 E Rauell engenrà Nàach,  
1Par 18,11  e així com dells falisteus e de  Amalech. 12 Abisay, fill de Servià, ferí  
1Par 8,35  Los fills de Micham fóran Phiton,  Amàlech e Tharà e Acàs. 36 E Acàs anjanrà  
1Par 2,6  6 E Zare anjanrà Zamrí e Athan e  Aman, Cal, Diram; e axí fóran V. 7 E Zamrí 
1Par 7,36  foren Sue, Harmach e Sual e Berí e  Amarà, 37 e Sober e Hador e Samà e Salusà  
1Par 6,7 Marasot. 7 Marasot anjenrà Amaries,  Amarias angenrà Aquiquob. 8 Aquicob  
1Par 6,7  anjenrà Marasot. 7 Marasot anjenrà  Amaries, Amarias angenrà Aquiquob. 8  
1Par 29,17  jo sé bé que tu proves los cors e  amas simplesa, un yo, qui són alegre en la 
1Par 6,46  Amasià, de Halchià; 46 Helchià, de  Amasay; Amasay, de Boní; [*] de Sòmer; 47  
1Par 6,46  de Halchià; 46 Helchià, de Amasay;  Amasay, de Boní; [*] de Sòmer; 47 Sòmer,  
1Par 2,17  Servià [*] III. 17 Abigail infantà  Amasià, e fo para d’aquest Gèter  
1Par 6,45  e Hasabià, de Absí; Absí, de  Amasià; Amasià, de Halchià; 46 Helchià, de 
1Par 6,45  Hasabià, de Absí; Absí, de Amasià;  Amasià, de Halchià; 46 Helchià, de Amasay; 
1Par 26,5 lo quart, e Nathanael lo quint, 5 e  Amayel lo VI, e Isachar fo lo VII, e  
1Par 6,11  11 E Azacharias angenrà Mazias,  Amazias anjanrà Achitob, 12 Achitop  
1Par 16,36  E tot lo poble digua:  «Amén», e cantan a Déu lahor. 37 Donchs  
1Par 13,5  ell entrà en Mach, per ço que ell  amenàs l’archa de Déu de Cariachiarim. 6  
1Par 17,5  casa d’aquell temps a ençà que yo  amené lo poble entrò en aquest dia de huy, 
1Par 11,44  e Sammà e Jahiel, fill de Betam de  Amer; 45 e Jadiell, fill de Samarí; e  
1Par 27,33  del rey, e Cosí de Arach era  amich del rey. 34 E aprés Achitòfel fo  
1Par 3,5  IIII fóran de Barsabé, filla de  Amiel. 6 Jabar, Elizamà, 7 [*] 8 [*]  
1Par 2,10  Ram, Calubí. 10 E Ram engenrà  Aminadab, e Aminadab angenrà Naason,  
1Par 2,10  10 E Ram engenrà Aminadab, e  Aminadab angenrà Naason, príncep dels  
1Par 6,22 22 Aquests són los fills de Chaath:  Aminadab fo son fill e fo pare de Corè,  
1Par 10,2  sos fills, ells auciéran Jonatàs e  Aminadab e Melchisue, fills de Saül. 3  
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1Par 13,7  una careta nova de lla casa de  Aminadab, e Ozà e sos frares manàvan la  
1Par 15,10  10 Dels fills de Azaell fo príncep  Aminadap ,e sos frares, ço és, a saber, de 
1Par 15,11  Esayà, Joell, Soanian, Eliel e  Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós, qui sóts  
1Par 2,13  primerament Eliab, lo segon  Aminap, lo III Samaà, 14 lo quart  
1Par 8,33  engenrà Johanatan e Melchisue e  Aminedap e Asbaal. 34 Lo fill de Jonathàs  
1Par 15,2  de Déu sia portada [*] aquella e  aministrar a ell perdurablament. 3 E ell  
1Par 16,4  de nostre Senyor, dels levites qui  aministràsan e qui haguésan ramenbrament  
1Par 11,3  rey en Hebron. E David féu ab ells  amistança davant nostre Senyor e ells  
1Par 15,25  anàran per portar l’archa de lla  amistança de nostre Senyor de la casa de  
1Par 15,26  que aportàvan l’archa de la  amistança de nostre Senyor, sacraficàran  
1Par 15,29 de rautes. 29 E com l’archa de lla  amistança de nostre Senyor fo vanguda tro  
1Par 16,6  ab trompa davant l’archa de la  amistança de nostre Senyor e davant nostre 
1Par 28,2  en la qual stagués la archa de lla  amistança de nostre Senyor e lo siti dels  
1Par 28,18  e qui cobrísan l’archa de lla  amistança de nostre Senyor. 19 «Totes  
1Par 7,26  E lo fill de aquest hach nom  Amiüd e angenrà Alisamà, 27 dell qual  
1Par 9,4 Afraÿm e de Manasès. 4 Arí, fill de  Amiüt, fill de Samrí, fill de Omarí, fill  
1Par 4,20  [*]. 16-19 [*] 20 E Simon engenrà  Amnon e Renà; e Naam, Elchion. E Gesí  
1Par 3,1  fills en Hebron: lo primer fo  Amon, qui nach de Achinor gechrelite, lo  
1Par 3,14  Manazès, 14 Manazès engenrà  Amon, Amon anjanrà Josias. 15 Josias  
1Par 3,14  Manazès, 14 Manazès engenrà Amon,  Amon anjanrà Josias. 15 Josias anjenrà lo  
1Par 11,39  fill de Aragaray; 39 Èlzech de  Amon, e Honoray de Baroch, scuder de Joab, 
1Par 18,11 de Idomea e de Moab e dels fills de  Amon, e així com dells falisteus e de  
1Par 1,14  Sidònem e Hetheu, 14 Joseu,  Amoreu, [*] 15 Heveu, Racheu, Sineu, 16  
1Par 9,39  Saül angenrà Jonaràs e Melchisue e  Ampiadab e Chisbaal. 40 De Jonatàs fo  
1Par 4,40  fort bones pastures e bona terra e  ampla e [*] abondosa, en la qual ja havían 
1Par 6,2 2 Los fills de Chaat fóran aquests:  Amram, Assaar, Hebron, Aziell. 3 Los fills 
1Par 6,3  Hebron, Aziell. 3 Los fills d’ Amram foren aquests: Aron, Moysès, Maria.  
1Par 5,21 so com crèyan en ell. 21 E praséran  an éls e tota la lur roba e’lls camells,  
1Par 11,6 duch. Donchs Johab, fill de Servià,  anà primer e fo fet príncep de David. 7-9  
1Par 17,21  sola gent en terra, a la qual Déu  anà per deliurar aquella, per so que’ns  
1Par 18,3  de la region de Hamach, com él  anà per axamplar son emperi dentrò al flum 
1Par 1,38  engenrà Joatham, Sobal, Sebeon,  Anà, Dison, Èser, Disan. 39 E [*] Johatan. 
1Par 1,40 Saphí e Nayr. E Sebeon engenrà Ayà,  Anà. E Anà engenrà Dison. 41 [*] 42 [*]  
1Par 1,40  Nayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E  Anà engenrà Dison. 41 [*] 42 [*] Balan,  
1Par 27,12  E [*] en lo VIIII è mes Abiàzer de  Anacoch, del linatge de Benjamín, e havia  
1Par 2,29 per muller Adigal, de lla qual hach  Anahoban, Molip. 30 Nadap engendrà Sàlef,  
1Par 3,24  Phelià, Acub, Joanam, Dalayà,  Anam, e són VII. 4,Tit Capítol IIII º 1  
1Par 17,8  anest, e yo he morts tots los teus  anamichs davant tu, e he fet a tu gran  
1Par 1,43  foren senyors de la terra de Edom,  anans que haguésan reys los fills de  
1Par 11,2  som ton os e ta carn. 2 E hir e  anans-de-hir, com Saül regnava encara  
1Par 11,18 bagués, lo quall no’n volch beura,  anans sacraficà aquella a nostra Senyor 19 
1Par 13,13 la féu portar a la ciutat de David,  anans la mès en la casa de Obededom de  
1Par 16,21 sofarí que nangú los faés sobres, e  anans blasmà los reys per ells: 22 “No  
1Par 17,5  poble entrò en aquest dia de huy,  anans en tota hora, mudats los lochs del  
1Par 17,13  axí com la tolguí a aquell qui fo  anans [*]. 14 E yo stabliré aquell en la  
1Par 29,25 nangun rey no la hach aytal que fos  anans d’Iraell. 26 Donchs David, fill de  
1Par 4,22 sol e de l’hom de Falsia, e Sagur,  Anant, los quals fóran prínceps en Moab, e 
1Par 4,42 pestures. 42 E dels fills de Simeon  anàran en lo munt de Saÿr D hòmens. Éran  
1Par 11,4  e tot lo poble d’Israell se n’ anàran en Jerusalem, so és, en Jebús, on  
1Par 11,18  sisterna de Berem [*]. 18 E lavors  anàran III forts hòmens per mig les tendes 
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1Par 15,25  poble de Israell e los conestables  anàran per portar l’archa de lla  
1Par 6,10  anjenrà Johanàs. 10 Joanàs anjanrà  Anaries. Aquest fo pravera e usà de l’  
1Par 4,39  39 E lavàran-se, per so que  anàsan en Gidor dentrò a l’ orient de la  
1Par 9,29  e sobra lo vin e sobra [*] l’ ancens e sobra les spècies. 30 E dells  
1Par 28,18  a l’altar en què hom cramava l’ ancens, per so que d’aquell fos feta  
1Par 29,25  sa glòria de son regna, tal que  anch nangun rey no la hach aytal que fos  
1Par 13,9  era jova e saltant, havia un poch  anclinada l’archa. 10 E nostre Senyor fou 
1Par 29,20  lo Senyor, Déu de lurs pares, e  anclinàran-sa tots e ahoràran Déu e  
1Par 29,21  sacrificis a nostre Senyor e l’ andamà ells ofaríran lurs holocausts, ço  
1Par 6,73  e de Daberich, [*] 73 Armoch e  Anem ab tots los lochs de aquests. 74 E  
1Par 17,10  10 [*] e humillié tots los teus  anemichs, d’on yo anuncie a tu que  
1Par 17,8 8 e yo fuy ab tu en qualqua loch tu  anest, e yo he morts tots los teus  
1Par 12,28  III M ª DCC. 28 E Sadoch, qui era  anfant de noble jovantut e príncep de lla  
1Par 2,46  46 Ephà, concupina de Calef,  anfantà Haram, Massà e Tezez. E Haram  
1Par 3,13  13 Joathan angenrà Achàs, Acàs  anganrà Azaquias, Ezaquias angenrà  
1Par 8,7  Gerà. E aquest trasmudà aquells, e  anganrà Ossà e Abiüd. 8 E Saraym engenrà  
1Par 28,18  fos feta semblança de carreta de  àngells qui stanésan lurs alles e qui  
1Par 2,13  Oboch, Oboch engenrà Isay, 13 Ysay  angendrà primerament Eliab, lo segon  
1Par 2,42  engendrà primerament Mosà, Mosà  angendrà Zip e Mareà, para de Hebron. 43 E 
1Par 3,5  en Jerusalem XXXIII anys. 5 David  angendrà aquests fills en Jerusalem:  
1Par 3,10  Raboam engendrà Abià, Abià  angendrà Asà, Asà anjanrà Josafat, 11  
1Par 3,19 engenrà Sorobabel, Semeý. Sorobabel  angendrà Mosolam, Hanamiam, Solomit, lur  
1Par 6,12  12 Achitop enjenrà Sadoch, Sadoch  angendrà Salum, 13 Salum engenrà Halchias, 
1Par 6,14  engenrà Azarias, 14 Azarias  angendrà Saraÿes, Saraÿas angendrà  
1Par 6,14  Azarias angendrà Saraÿes, Saraÿas  angendrà Josadech. 15 E, com nostre Senyor 
1Par 9,5  Silormí e Agià, lo fill primer  angendrat; aquests fóran sos fills. 6 E  
1Par 1,34  són fills de Securà. 34 Abram  angenrà Isach, e Isach engenrà Isaú e  
1Par 2,8 vet, ço és, que fo vadat. 8 E Athan  angenrà Azarias. 9 Hesrom engenrà Garamal, 
1Par 2,10  Ram engenrà Aminadab, e Aminadab  angenrà Naason, príncep dels fills de  
1Par 2,11  dels fills de Judà. 11 Naason  angenrà Salmon, Salmon engenrà Boós, 12  
1Par 2,19 alra muller qui era apallada Cayp e  angenrà d’aquella Hur. 20 E Hur engenrà  
1Par 2,28  [*] Mahon, Yamim, Àchar. 28 [*]  angenrà Samey, Jadà; Samey engendrà Nadab, 
1Par 2,36  36 Ecer engenrà Nathan, Nathan  angenrà Sabad, 37 Sabad engenrà Ofilal,  
1Par 2,38  Obech, 38 Obech engenrà Hieu, Hieu  angenrà Azaries, 39 Ezaries engenrà  
1Par 2,39  39 Ezaries engenrà Heŀles, Heŀles  angenrà Alasà, 40 Elasà engenrà Sisamoy,  
1Par 2,41  Sisamoy engenrà Saulum, 41 Salum  angenrà Ycanià, Ichanià enjenrà Alisamà.  
1Par 2,53  e de la conaxença de Cariatarim, e  angenrà Teczey, Aphutrey, Satamay,  
1Par 3,13  Azarias anjanrà Joatan, 13 Joathan  angenrà Achàs, Acàs anganrà Azaquias,  
1Par 3,13  Acàs anganrà Azaquias, Ezaquias  angenrà Manazès, 14 Manazès engenrà Amon,  
1Par 3,23  Saphay, Ses, e són VI. 23 Naarià  angenrà Aliorenhí, Sodechies, Erchan, e  
1Par 4,2  Subal. 2 [*] engendrà Gech, Gech  angenrà Achom e Lech [*]. 3 E aquest és lo 
1Par 6,5  Fineàs anjenrà Abisue. 5 Abisue  angenrà Brocrí, Bocrí engenrà Ozí. 6 Ozí  
1Par 6,7  7 Marasot anjenrà Amaries, Amarias  angenrà Aquiquob. 8 Aquicob angenrà  
1Par 6,8 Amarias angenrà Aquiquob. 8 Aquicob  angenrà Sadoch, Sadoch anjanrà Achimàs. 9  
1Par 6,11  en Jerusalem. 11 E Azacharias  angenrà Mazias, Amazias anjanrà Achitob,  
1Par 7,26  dell qual Thàlan nasch, 26 lo qual  angenrà Laadon. E lo fill de aquest hach  
1Par 7,26  lo fill de aquest hach nom Amiüd e  angenrà Alisamà, 27 dell qual nasch Num,  
1Par 8,37  e Zamrí, [*] engenrà Moosà, 37 [*]  angenrà Banaà, del qual fo fill Rafaià,  
1Par 9,39 sos frares en Jerusalem [*]. 39 Ner  angenrà Chis, Chis angenrà Saül, Saül  
1Par 9,39  [*]. 39 Ner angenrà Chis, Chis  angenrà Saül, Saül angenrà Jonaràs e  
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1Par 9,39  Chis, Chis angenrà Saül, Saül  angenrà Jonaràs e Melchisue e Ampiadab e  
1Par 5,1  Capítol V 1 Rubèn fo lo primer  angenrat dels fills de Israell, mas, per  
1Par 6,28  fóran fills de Saniel: lo primer  angenrat fo Vazezí, Abià. 29 Aquests fóran 
1Par 8,30  muller Macà, 30 e son fill primer  angenrat fo Ason, e Dur e Chis e Bàal e  
1Par 2,6  engenrà Srom e Hamús. 6 E Zare  anjanrà Zamrí e Athan e Aman, Cal, Diram;  
1Par 2,46  Haram, Massà e Tezez. E Haram  anjanrà Jazer. 47 Jedon engenrà Règon, [*] 
1Par 3,10  Abià, Abià angendrà Asà, Asà  anjanrà Josafat, 11 Josafat anjenrà Joram, 
1Par 3,12  Emasias fon fill de Joàs, lo qual  anjanrà Asarias, Azarias anjanrà Joatan,  
1Par 3,12  lo qual anjanrà Asarias, Azarias  anjanrà Joatan, 13 Joathan angenrà Achàs,  
1Par 3,14  14 Manazès engenrà Amon, Amon  anjanrà Josias. 15 Josias anjenrà lo  
1Par 6,8  8 Aquicob angenrà Sadoch, Sadoch  anjanrà Achimàs. 9 Achimàs anjanrà  
1Par 6,9  Sadoch anjanrà Achimàs. 9 Achimàs  anjanrà Asarias, Asarias anjenrà Johanàs.  
1Par 6,10  Asarias anjenrà Johanàs. 10 Joanàs  anjanrà Anaries. Aquest fo pravera e usà  
1Par 6,11  Azacharias angenrà Mazias, Amazias  anjanrà Achitob, 12 Achitop enjenrà  
1Par 8,34  e Asbaal. 34 Lo fill de Jonathàs  anjanrà Mirabaal, [*] engenrà Micham. 35  
1Par 8,36  Amàlech e Tharà e Acàs. 36 E Acàs  anjanrà Jonadà, e Jonadà engendrà Almod e  
1Par 8,37  del qual és nat Elesà, lo qual  anjanrà Ezel. 38 E Ezel hach VI fills per  
1Par 8,39 Asaell. 39 Los fills de Asa: primer  anjanrat Ulam e Hus lo sagon, Elifali lo  
1Par 2,7  Diram; e axí fóran V. 7 E Zamrí  anjenrà Achor, qui torbà Israell e peccà  
1Par 3,11  Asà anjanrà Josafat, 11 Josafat  anjenrà Joram, Joram anjenrà Ocosiam,  
1Par 3,11  11 Josafat anjenrà Joram, Joram  anjenrà Ocosiam, Ocosiam engendrà Joàs. 12 
1Par 3,15  Amon anjanrà Josias. 15 Josias  anjenrà lo primer Joanan, lo segon  
1Par 3,17  e Sadachias. 17 E Jechonies  anjenrà Asur, Sasaritel, 18 Melchiram,  
1Par 3,21  [*] engenrà Jezechias, Gezequias  anjenrà Rafahies, Rafahias anjenrà Esnan,  
1Par 3,21  anjenrà Rafahies, Rafahias  anjenrà Esnan, Eznan engenrà Abdias,  
1Par 5,4  E Joell engenrà Samachià, Samachià  anjenrà Gog; e Gog, Semeý, 5 e Sameý  
1Par 6,4  4 Eleatzar engenrà Fineàs. Fineàs  anjenrà Abisue. 5 Abisue angenrà Brocrí,  
1Par 6,6 Ozí. 6 Ozí engenrà Saraïas, Saraÿas  anjenrà Marasot. 7 Marasot anjenrà  
1Par 6,7  Saraÿas anjenrà Marasot. 7 Marasot  anjenrà Amaries, Amarias angenrà Aquiquob. 
1Par 6,9  9 Achimàs anjanrà Asarias, Asarias  anjenrà Johanàs. 10 Joanàs anjanrà  
1Par 26,4  de Obedom: Samaÿas fo lo primer  anjenrat, e Josadap lo sagon, e Joachà fo  
1Par 26,10  car ell no havia fill primer  anjenrat e per asò son para havia ell  
1Par 4,38  fóran los prínceps qui fóran  anomanats en les sues paranties e en les  
1Par 4,41  vanguéran aquells que damunt havem  anomenats, en los dies de Atzechià, rey de 
1Par 12,30  XX M ª DCCC e éran forts hòmens  anomenats en lur linatge. 31 E del trip  
1Par 28,17  17 e donà a lles culleres e a lles  anpolles e als ansencers qui éran d’aur  
1Par 28,17  culleres e a lles anpolles e als  ansencers qui éran d’aur [*] de masura,  
1Par 17,10  tots los teus anemichs, d’on yo  anuncie a tu que adificarà a tu una casa  
1Par 16,23  terra, cantats a nostre Senyor, e  anuntiats de dia lo seu salvament. 24  
1Par 26,31  e sagons lurs linatges. En lo XL  any del regna de David fóran comtats e  
1Par 27,1  e qui axían cascun mes de l’ any, là on era cascun era sobra XXIIII M ª 
1Par 27,7  sobra la sua companya. 7 En aquell  any era lo quart mes Azaell, frare de  
1Par 29,21  M ª vadels e M ª moltons e M ª  anyells e sacrificaments ab tota la  
1Par 3,4  nasquéran en Hebron, un regnà VII  anys e VI mesos, e regnà en Jerusalem  
1Par 3,4  mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII  anys. 5 David angendrà aquests fills en  
1Par 27,23  no volch nombrar aquells de XX  anys en aval, per ço com nostre Senyor  
1Par 29,27  sobra’l poble d’Israel fóran XL  anys: ell regnà en Habron VII anys, e en  
1Par 29,27  XL anys: ell regnà en Habron VII  anys, e en Jerusalem, XXXIII. 28 Ell morí  
1Par 4,9  que tots sos frares, e la sua mara  apallà-llo Jabós e dix: –Per ço l’he  
1Par 7,23  quall consabé e enfantà un fill, e  apallà lo nom d’aquell Benà, per so com  
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1Par 13,11 nostre Senyor havia dapartit Ozà, e  apallà aquell loch lo «Dapartiment de  
1Par 15,11  és, a saber, de C XII. 11 E David  apallà Sadoch e Abitar, preveres, e los  
1Par 28,1  Capítol XXVIII 1 Donchs David  apallà tots los prínceps d’Israell e los  
1Par 28,1  e les pocesions dell rey, e  apallà lurs fills ab lurs misatgers e tots 
1Par 2,19  Asubà, pres alra muller qui era  apallada Cayp e angenrà d’aquella Hur. 20 
1Par 5,20 e aquells qui éran ab éls, com ells  apallàran Déus com conbatían e Déus oý-  
1Par 6,65  de Benjamín ciutats, les qualls  apallàran [*], 66 axí com aquelles qui  
1Par 4,9  -llo Jabós e dix: –Per ço l’he  apallat axí, com l’he en dollor enfantat. 
1Par 29,2  Déu. 2 E yo ab totes mes forces he  aparalades les despesas de la casa de mon  
1Par 29,3  enfora aquelles coses que yo he  aparalades a lla santa casa, 4 ço és, III  
1Par 29,1  és gran e la habitació no és pas  aparallada a homa, mas a Déu. 2 E yo ab  
1Par 28,2  dels peus de nostre Déu. E jo he  aparallades totes les coses que hy són  
1Par 15,3  lo seu loch, lo qual ell li havia  aparallat. 4 E ajustà atresí los fills de  
1Par 15,12 Déu de Israel al loch qui és a ella  aparallat, 13 per ço que no’ns esdavengua 
1Par 16,1 loch del tabernacle que David havia  aparallat, e ofaríran sacrificis e  
1Par 12,35  e lansa. 35 E los de Dan qui éran  aparallats a lla batalla fóran XXVIII M ª  
1Par 28,21  de nostre Senyor seran ab tu e són  aparallats. E sàban aytambé los prínceps  
1Par 9,32  sobra los pans del santificament e  aparallàvan pans novells cascun disapte.  
1Par 12,39  car lurs frares los n’havían  aparellat. 40 E aquests qui éran de prop  
1Par 4,10  he en dollor enfantat. 10 E Jabès  apellà e conech Déus d’Israell, e dix:  
1Par 2,18 fill de Hesrom, pres muller qui era  apellada Essubà, de la qual engenrà Enoch, 
1Par 13,6  en lo quall loch lo seu nom fo  apellat. 7 Donchs ells posàran l’archa de 
1Par 14,11  Per què’l nom de aquel loch fo  apellat Baalseraphin. 12 E aquí ells  
1Par 16,8 8 «Confaçats-vos a nostre Senyor,  apellats lo seu nom e fets conèxer en lo  
1Par 29,16  cosa és abundància que nós havem  aperallada que casa ne sia adificada al  
1Par 29,19  adifich la casa de la qual yo he  aperallada les despesas. 20 Donchs David  
1Par 2,49 de Calep, enfantà Càber, Taranà. 49  Aph, para de Madapnà, engenrà Sur, para de 
1Par 11,36  fill de Aüra; 36 Fer de Machís,  Aphià cleó 37 e Hasray de Carmel; e  
1Par 27,27  de lles vinyes, e Sabdias de  Aphot era sobra los cellés del vin. 28 E  
1Par 2,53  de Cariatarim, e angenrà Teczey,  Aphutrey, Satamay, Masaray; d’aquests  
1Par 18,7  havían los servicials de Adaser e  aportà aquells en Jerusalem. 8 E pres  
1Par 10,12  lo cors de Saül e de sos fills e  aportàran aquells en Jabès, [*] desots un  
1Par 11,18 per mig les tendes dels falisteus e  aportàran aygua de la sisterna de Batelem, 
1Par 11,18  Batelem, qui era prop la porta, e  aportàran-na a David que en bagués, lo  
1Par 15,15  Déu [*], 15 on los fills de Leví  aportàran la archa [*], axí com Moysès  
1Par 16,1  16,Tit Capítol XVI 1 Donchs ells  aportàran la archa de Déu e matéran-la  
1Par 15,3  en Jerusalem, per so que ells  aportàsan la archa de Déu en lo seu loch,  
1Par 15,14  [*] fóran santificats, per so que  aportàsan la arqua de nostre Senyor Déu  
1Par 15,12  -vos ab vostres frares e  aportats la archa de nostre Senyor Déu de  
1Par 27,24  qui éran stats nombrats no fóran  aportats en los escrits del rey David. 25  
1Par 12,40  a Ysachar e Zabulon e Naptalim  aportàvan pa sobra lurs àsens e sobra lurs 
1Par 15,26  26 E com oÿsan los levitens que  aportàvan l’archa de la amistança de  
1Par 15,27  botzina, e tots los levites, qui  aportàvan la archa, e los cantors, e  
1Par 15,28  28 Tots los fills de Leví, qui  aportàvan l’archa de nostre Senyor ab  
1Par 16,41  ell manà al poble d’Israell. 41 E  aprés él, Haman e Yeditun e tots los  
1Par 17,11  pares, jo sositaré la tua sament  aprés tu, la qual sarà de tos fills, e jo  
1Par 18,1  Capítol XVIII 1 Asdavench-sa  aprés aquestes coses a David que farí los  
1Par 27,4  companya del sagon mes, e havia  aprés si un altra per nom Maceloch, lo  
1Par 27,7  de Joab, e Sabadias, son fill, era  aprés d’él, e havían en lur companya  
1Par 27,34  de Arach era amich del rey. 34 E  aprés Achitòfel fo Joradà, fill de  
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1Par 28,8  lexets aquella als vostres fills  aprés de vós [*]. 9 [*] 10 Donchs, per ço  
1Par 4,22  en la casa del Jurament, 22 e d’ aquel que féu star lo sol e de l’hom de  
1Par 11,6  qui primerament farrà lo Jebuseu,  aquel serà príncep e duch. Donchs Johab,  
1Par 14,11  aygües. Per què’l nom de  aquel loch fo apellat Baalseraphin. 12 E  
1Par 7,23 enfantà un fill, e apallà lo nom d’ aquell Benà, per so com era nat en los  
1Par 9,28  al matí com saria temps. 28 D’ aquell matex linatge éran aquells qui  
1Par 10,3 contra Saül, e los archés atrobàran  aquell e segetàran-lo. 4 E Saül dix a  
1Par 11,2  sobra lo poble de Israell, tu eres  aquell qui menaves e ramanaves lo poble de 
1Par 11,2 d’Israell e tu seràs príncep sobra  aquell.” 3 Donchs tots los primers nats  
1Par 11,3 davant nostre Senyor e ells untàran  aquell en rey sobra lo poble d’Israell,  
1Par 11,13  com los falisteus se ajustàran en  aquell loch per batalla, e lo camp d’  
1Par 11,14  al mig loch dell camp e defacéran  aquell. E com ell hach vençut los  
1Par 11,23  la qual tanía en sa mà, e aucís  aquell ab la sua lança matexa. 24 E açò  
1Par 11,25  era vangut entre III, e David posà  aquell a lla sua orella. 26 Los forts  
1Par 13,11 Senyor havia dapartit Ozà, e apallà  aquell loch lo «Dapartiment de Ossà»  
1Par 15,29  e jugant, e ella menyspressà  aquell en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1  
1Par 16,7 Senyor e davant nostre Senyor. 7 En  aquell dia féu David príncep Asaph e sos  
1Par 16,17 sagrament fou ab Ysach. 17 E stablí  aquell a Jacob en manament, e a Israell en 
1Par 17,5  5 car jo no he stat en casa d’ aquell temps a ençà que yo amené lo poble  
1Par 17,13  misericòrdia, axí com la tolguí a  aquell qui fo anans [*]. 14 E yo stabliré  
1Par 17,14  qui fo anans [*]. 14 E yo stabliré  aquell en la mia casa e en lo meu regna  
1Par 17,21  davant ells, car ell deliurà  aquell de la terra de Agipta. 22 E tu has  
1Par 17,24 de les companyes e de lles virtuts,  aquell és lo Déu d’Israell, e la casa de  
1Par 18,1  e pres Gech e les filles de  aquell de la mà dels falisteus. 2 E farí  
1Par 18,3 de David e donàran a ell dons. 3 En  aquell matex temps, vencé David Adadàser,  
1Par 18,6  dons. E nostre Senyor ajudà en  aquell en totes les coses que ell faÿa. 7  
1Par 26,5  lo VIII è; nostre Senyor banaý  aquell. 6 E son fill per nom Samaÿas hach  
1Par 27,7  era sobra la sua companya. 7 En  aquell any era lo quart mes Azaell, frare  
1Par 28,6  e los meus atris, car yo he alet  aquell a mi en fill e yo seré a ell en  
1Par 28,18  cramava l’ancens, per so que d’ aquell fos feta semblança de carreta de  
1Par 29,22  tot Israell, molt largament. 22 E  aquell dia ells manjàran e baguéran davant 
1Par 29,25  tot lo poble d’Israell e donà a  aquell sa glòria de son regna, tal que  
1Par 11,6 en la ciutat de David. 6 E ell dix:  –Aquell qui primerament farrà lo Jebuseu,  
1Par 2,19  qui era apallada Cayp e angenrà d’ aquella Hur. 20 E Hur engenrà Urí, e Urí  
1Par 2,35 li sa filla per muller e engenrà d’ aquella Etheus. 36 Ecer engenrà Nathan,  
1Par 4,41  d’ aquells que atrobàran en  aquella terra, e tots aquells que stàvan e 
1Par 10,4  pres sa spasa e lexà’s caer sobra  aquella. 5 E com son scuder hach vist [*]  
1Par 11,13  loch per batalla, e lo camp d’ aquella region era plen d’ordi, e lo  
1Par 11,18  no’n volch beura, anans sacraficà  aquella a nostra Senyor 19 e dix: –Ja Déu  
1Par 13,3  Senyor Déu, car nós no damanam  aquella en lo temps de Saül. 4 E tota la  
1Par 13,4 la multitut respòs que axí fos fet;  aquella paraulla plach a tot lo poble d’  
1Par 15,2  lla archa de Déu sia portada [*]  aquella e aministrar a ell perdurablament. 
1Par 17,3 ab tu. 3 Donchs nostre Senyor parlà  aquella nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e  
1Par 17,21  a la qual Déu anà per deliurar  aquella, per so que’ns faés a sos obs  
1Par 17,23 lo lur Déu. 23 Donchs, Senyor Déus,  aquella paraula que tu has dita a ton serv 
1Par 28,8  la bona terra e que lexets  aquella als vostres fills aprés de vós  
1Par 28,10  del santuari, conforte’t e acaba  aquella. 11 E David donà a Salamó, son  
1Par 6,66  qualls apallàran [*], 66 axí com  aquelles qui éran dels fills de Caat, e  
1Par 10,7  E los falisteus [*] habitàran en  aquelles. 8 E en l’altra dia pranguéran  
1Par 18,17 E Banaÿes, fill de Joadà, era sobra  aquelles de les legions dels fereteus e  
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1Par 26,28  vaxella de nostre Senyor. 28 Totes  aquelles coses santificà Samuel lo vaent e 
1Par 29,3  ço qui era meu pròpiament, enfora  aquelles coses que yo he aparalades a lla  
1Par 4,22 los quals fóran prínceps en Moab, e  aquells que tornàran en Lerm. Aquestes  
1Par 4,40  en la qual ja havían habitat d’  aquells qui fóran dell linatja de Can. 41  
1Par 4,41  de Can. 41 E lavors vanguéran  aquells que damunt havem anomenats, en los 
1Par 4,41  tots los tabernacles d’  aquells que atrobàran en aquella terra, e  
1Par 4,41  atrobàran en aquella terra, e tots  aquells que stàvan e stan foren destrovits 
1Par 4,43  43 e destrovíran e auciéran tots  aquells qui aquí éran romasos, qui éran  
1Par 4,43  amalachites, e han stat aquí per  aquells entrò al dia de huy. 5,Tit Capítol 
1Par 5,19 -los los jeurueus e’lls napheus e  aquells de Nadap, 20 [*] e pranguéran los  
1Par 5,20 20 [*] e pranguéran los agarenchs e  aquells qui éran ab éls, com ells  
1Par 6,31 Ozà fo para [*] Ayà. 31 Aquests són  aquells que David stablí sobra los cantors 
1Par 6,33  en lo ministeri. 33 E aquests són  aquells qui stàvan ab sos fills. Dells  
1Par 6,66 fóran les ciutats en los térmens d’ aquells del trip de Afraÿm. 67 E donàran a 
1Par 6,70  lurs lochs, so és, a saber, 70 [*]  aquells que éran romasos de lla cognació  
1Par 7,21  de Geth d’aquèn nadius auciéran  aquells, car ells vanguéran per asvair les 
1Par 7,40  forts duchs de duchs. Lo nombra d’ aquells qui éran covinents a batalla era  
1Par 8,7  Casir e Gerà. E aquest trasmudà  aquells, e anganrà Ossà e Abiüd. 8 E  
1Par 9,1  poble d’Israell [*] e la suma d’ aquells és escrita en los libres de los  
1Par 9,2  Babilònia per lurs paccats. 2 Mas  aquells que habitàran primerament en lurs  
1Par 9,28  28 D’aquell matex linatge éran  aquells qui guardàvan los vaxells, car  
1Par 10,4  e auciu-ma, perquè per ventura  aquells qui no són sircunsisos vénguan e  
1Par 10,8  dia pranguéran les despules de  aquells que éran morts e trobàran Saül e  
1Par 10,12  de Saül e de sos fills e aportàran  aquells en Jabès, [*] desots un roure qui  
1Par 11,5  qui hi habitàvan en la terra. 5 E  aquells qui [*] habitàvan diguéran a  
1Par 12,15  C cavallers [*]. 15 Aquests són  aquells qui pasàran flum Jordà lo primer  
1Par 12,15 créxer sobra las suas ribes, e tots  aquells qui fusquéran, qui éran en la part 
1Par 12,18  ajuda a tu. Donchs David rebé en  aquells e féu-los prínceps de lla  
1Par 12,34 de Naptalim fóran [*] XXVIII M ª ab  aquells que sabían portar scut e lansa. 35 
1Par 12,37  en la host, fóran XL M ª. 37 E  aquells qui éran detràs flum Jordà, ço és, 
1Par 12,37  miga part dell trip de Manasès, de  aquells que éran savis e discrets en  
1Par 14,10  contre los falisteus e liuraràs tu  aquells en la mia mà? E nostre Senyor dix  
1Par 14,10  dix-li: –Vé-hy, cor yo liure  aquells en la tua mà. 11 E com aquells  
1Par 14,11  aquells en la tua mà. 11 E com  aquells fóran muntats en la vall de  
1Par 16,10  Loats lo seu sanct nom, lo quor d’ aquells qui quéran nostre Senyor se alegra 
1Par 17,11  fills, e jo stabliré lo regne d’ aquells. 12 E ell adificarà a mi casa, e  
1Par 17,20  e no és altra Déu sinó tu, de tots  aquells que nós havem oÿts de lles nostres 
1Par 18,1  que farí los falisteus e humillià  aquells, e pres Gech e les filles de  
1Par 18,7  los servicials de Adaser e aportà  aquells en Jerusalem. 8 E pres atrasí da  
1Par 27,23  23 E David no volch nombrar  aquells de XX anys en aval, per ço com  
1Par 27,24  [*]. 24 [*] e per açò lo nombra d’ aquells qui éran stats nombrats no fóran  
1Par 27,25  Jonathan, fill de Ozias, era sobra  aquells trasaurs qui éran en les ciutats e 
1Par 28,1  los conestables e los sanescalls e  aquells qui éran sobra les riqueses e les  
1Par 29,8  e C M ª tallens de ferro. 8 E tots  aquells als quals fóran trobades pedres  
1Par 29,9  vot de bon grat, car ells ofarían  aquells a nostre Senyor ab lur cor; e lo  
1Par 9,29 e hom los prania d’éls a comta. 29  Aquells que tanían en lur craensa les  
1Par 4,21  e les cognisions de la casa d’ aquels qui obràvan bis, drap de lin prim,  
1Par 4,41 vuy. E puys habitàran ells aquí per  aquels, per ço com hi trobàran moltes  
1Par 7,21  son fill; e los hòmens de Geth d’ aquèn nadius auciéran aquells, car ells  
1Par 1,10 Dadan. 10 E Chus engenrà Nemroth, e  aquest començà a ésser poderós en la  
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1Par 2,17  infantà Amasià, e fo para d’ aquest Gèter esmelita. 18 E Chalep, fill  
1Par 4,3  Gech angenrà Achom e Lech [*]. 3 E  aquest és lo linatge de Acham e de Izrael  
1Par 7,26  qual angenrà Laadon. E lo fill de  aquest hach nom Amiüd e angenrà Alisamà,  
1Par 8,7  Manach: 7 Noaman, Casir e Gerà. E  aquest trasmudà aquells, e anganrà Ossà e  
1Par 11,11  de Hachemoní, príncep entre XXX;  aquest lavà la sua lança sobra CCC,  
1Par 11,13  entre III hòmens poderosos. 13 E  aquest fo en Afès ab David, com los  
1Par 13,11  lo «Dapartiment de Ossà» dentrò  aquest present dia de huy. 12 E lavors  
1Par 17,5 ençà que yo amené lo poble entrò en  aquest dia de huy, anans en tota hora,  
1Par 6,10 Johanàs. 10 Joanàs anjanrà Anaries.  Aquest fo pravera e usà de l’ofici en la  
1Par 8,12  fóran Hèmber, Misan e Sancach.  Aquest adifichà Enó e Loth e ses filles.  
1Par 11,11  ell dix alls fills d’Israell. 11  Aquest és lo nombre dells forts hòmens de  
1Par 12,23 com ell vania [*]. [*] 20-22 [*] 23  Aquest és lo [*] dells prínceps de lla  
1Par 26,26  e Zomlimech fo fill de Zerú. 26  Aquest Solimoch e sos frares fóran sobra  
1Par 27,6 la sua partida XXIIII M ª hòmens. 6  Aquest Banaÿas era molt fort home entre  
1Par 13,13  archa de nostre Senyor?» 13 E per  aquesta rahó ell no la féu portar a la  
1Par 17,19 [*] 19 Senyor, [*] tu has feta tota  aquesta granesa e has volgut que totes  
1Par 29,16  [*] 16 O, Senyor nostre Déu, tota  aquesta cosa és abundància que nós havem  
1Par 29,18  paras, tu guarda perdurablament  aquesta volentat de lur cor, e enaxí que  
1Par 29,18  volentat de lur cor, e enaxí que  aquesta pensa stigua tostemps a lla tua  
1Par 17,15  perdurablament.” 15 Sagons totes  aquestes paraules [*]. 16 [*] –[*] 17-18  
1Par 17,19  granesa e has volgut que totes  aquestes maravelles fósan conagudes. 20 O, 
1Par 18,1  XVIII 1 Asdavench-sa aprés  aquestes coses a David que farí los  
1Par 26,28  Tots aquests santificàran totes  aquestes coses per la mà de Lemich e de  
1Par 28,19  de nostre Senyor. 19 «Totes  aquestes coses desús dites, eles venguéran 
1Par 29,17  del mon cor, he ofertes totes  aquestes coses a tu, e he vist lo teu  
1Par 1,29 E Abraam engenrà Isach e Ismael. 29  Aquestes són les generacions de aquests:  
1Par 2,55 stávan en Jabés en los tabernacles.  Aquestes són les companyes que vanguéran  
1Par 4,22  e aquells que tornàran en Lerm.  Aquestes paraulles són velles. 23 Aquests  
1Par 1,12  12 Pherusín, Casluÿm, e d’ aquests nasquéran los falisteus. E aytambé 
1Par 1,29  29 Aquestes són les generacions de  aquests: Ismael engenrà primerament  
1Par 1,33  Èpher, Henoch, [*] Aldaà. Tots  aquests són fills de Securà. 34 Abram  
1Par 2,3  Gaad, Aser. 3 E Judes engenrà  aquests III fills de la filla de Sue  
1Par 2,16  lo VII David. 16 Les germanes d’ aquests fóran Servià, Abigayl. Servià [*]  
1Par 2,53  Aphutrey, Satamay, Masaray; d’ aquests axíran los saraÿtes e los  
1Par 3,1  3,Tit Capítol III 1 David engendrà  aquests fills en Hebron: lo primer fo  
1Par 3,5  XXXIII anys. 5 David angendrà  aquests fills en Jerusalem: Samaà, Sabab,  
1Par 3,5  Samaà, Sabab, Nathan, Salamon;  aquests IIII fóran de Barsabé, filla de  
1Par 5,17  entrò als térmens seus. 17 E tots  aquests fóran nombrats en los dies de  
1Par 6,1  VI 1 Los fills de Leví fóran  aquests: Gerson, Chaat, Merar. 2 Los fills 
1Par 6,2  Merar. 2 Los fills de Chaat fóran  aquests: Amram, Assaar, Hebron, Aziell. 3  
1Par 6,3  Aziell. 3 Los fills d’Amram foren  aquests: Aron, Moysès, Maria. Los fills de 
1Par 6,3  Maria. Los fills de Aron foren  aquests: Nadab, Abuid, Eleazar, Ychamar. 4 
1Par 6,33  son orde en lo ministeri. 33 E  aquests són aquells qui stàvan ab sos  
1Par 6,73  Armoch e Anem ab tots los lochs de  aquests. 74 E del trip d’Asser, Masal,  
1Par 7,2  IIII. 2 Los fills de Tolló fóran  aquests: Ozí, Rafahià, Joriell, Jamay,  
1Par 7,3  fóran fills de Ozí: Jesray; e d’ aquests nasquéran aquests: Michael e  
1Par 7,3 Ozí: Jesray; e d’aquests nasquéran  aquests: Michael e Obadià e Joel e Josià;  
1Par 7,3  Michael e Obadià e Joel e Josià;  aquests V fóran prínceps. 4 E aquests  
1Par 7,4  aquests V fóran prínceps. 4 E  aquests fóran per lurs companyes e per  
1Par 7,4  a batalla, e fóran XXXVI M ª; e  aquests haguéran moltes mullers e molts  
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1Par 7,8  e Gramoch [*] e Almancha. Tots  aquests fóran fills de Bèther. 9 E los  
1Par 7,11  Jothan e Tarsís e Tarsàar: 11 tots  aquests fóran fills de Jadiell, e éran  
1Par 7,33  fóran Phesech e Chamaal e Jassà;  aquests fóran fills d’Elfas. 34 Los fills 
1Par 7,40  Orech e Haniel e Razí. 40 Tots  aquests fóran fills d’Aser e fóran  
1Par 8,10  10 e Jebús e Selchià e Marimà;  aquests són los fills prínceps en les  
1Par 8,38  Ysmael, Sarià, Obdià, Hanan. Tots  aquests foren fills de Asaell. 39 Los  
1Par 8,40  e nabots entrò a CL M ª. E tots  aquests fóran fills de Benjamín. 9,Tit  
1Par 9,5  e Agià, lo fill primer angendrat;  aquests fóran sos fills. 6 E dels fills de 
1Par 9,9  companyes. Fóran DCCCC LVI. Tots  aquests fóran prínceps per lurs companyes  
1Par 9,22  en portés [*], qui éran CC XX, e  aquests fóran descrits en lurs pròpies  
1Par 9,38 e Masoŀlot. 38 [*] engenrà Saminaà;  aquests habitàran davant la ragion de sos  
1Par 11,19  faça açò, que yo begua la sanch d’ aquests hòmens [*]. [*] 20-21 [*] 22[*] 23 
1Par 12,38  fóran CXX míllia hòmens. 38 Tots  aquests hòmens éran conbatadors e spergats 
1Par 12,40  los n’havían aparellat. 40 E  aquests qui éran de prop entrò a Ysachar e 
1Par 17,26  tu ést Déu e has parlat a ton serf  aquests tan grans banifets, 27 e has  
1Par 26,8  so és, Eú e Samichias. 8 Tots  aquests fóran dels fills de Obededon; ells 
1Par 26,11  lo terç, e Sacarias lo quart; tots  aquests fraras e fills de Hozà, e fóran  
1Par 26,28  Ner, e Joab, fill de Servià. Tots  aquests santificàran totes aquestes coses  
1Par 26,32  de companyas. E David posà  aquests sobra los fills de Rubèn e sobra  
1Par 27,31  de Agaren era sobra los bous. Tots  aquests fóran prínceps de lla requea del  
1Par 1,43  E Disan engenrà Chis, Aram. 43  Aquests foren los reys qui foren senyors  
1Par 1,54  54 duch de Madiel, duch de Hiram.  Aquests són los duchs de Edom. 2,Tit  
1Par 2,1 duchs de Edom. 2,Tit Capítol segon  Aquests son los fills d’Israell: Rubèn,  
1Par 2,33  33 Jonathan engendrà Fàlet, Zizà.  Aquests fóran los fills de Jaramaell. 34  
1Par 2,50  de Gabaà. Chalep engenrà Axà. 50  Aquests fóran fills de Calef. E Hur, qui  
1Par 3,8  7 [*] 8 [*] Eliadè, Elifàlech.  Aquests IX 9 [*], part los fills de lles  
1Par 4,6  Ozam, Hèpher, Teman e Starí.  Aquests són los fills de Narà. 7 Haloaà  
1Par 4,12  qui fo para de la ciutat de Naàs.  Aquests són los hòmens de Tachà. 13 Conès  
1Par 4,21  Gesí engenrà Joech e Bensocech. 21  Aquests són los fills de Sellà, fill de  
1Par 4,23  Aquestes paraulles són velles. 23  Aquests són los ollers qui stàvan en les  
1Par 4,38 fills e VI filles [*]. 28-37 [*] 38  Aquests fóran los prínceps qui fóran  
1Par 5,14  [*]. 9-10 [*] 11-13 [*] 14  Aquests foren fills de Abidell, qui fou  
1Par 5,24  car ells éran fort molts. 24  Aquests foren los prínceps de lla casa de  
1Par 6,16  lavors Josadech axí d’aquí. 16  Aquests fóran los fills de Leví: Gerson,  
1Par 6,17  de Leví: Gerson, Chaat, Mararí. 17  Aquests fóran los fills de Gerson: Lobení  
1Par 6,18 fills de Gerson: Lobení e Sameý. 18  Aquests fóran los fills de Caat: Aram,  
1Par 6,19  Aram, Izar, Hobron, Osiell. 19  Aquests fóran fills de Mararí: Moolí,  
1Par 6,19 fóran fills de Mararí: Moolí, Musí.  Aquests foren [*] segons les companyes  
1Par 6,22 de Azara, Azara fo para de Gezí. 22  Aquests són los fills de Chaath: Aminadab  
1Par 6,25 de Uzies, Uzies fo para de Saül. 25  Aquests fóran fills de Alchenà: [*] 26 [*] 
1Par 6,28  Jereboam fo para de Alchenà. 28  Aquests fóran fills de Saniel: lo primer  
1Par 6,29 primer angenrat fo Vazezí, Abià. 29  Aquests fóran fills de Mararí: Molí, qui  
1Par 6,31  de Ozà, 30 Ozà fo para [*] Ayà. 31  Aquests són aquells que David stablí sobra 
1Par 7,1 los lurs lochs. 7,Tit Capítol VII 1  Aquests fóran los fills de Esachar: Tollà, 
1Par 7,3  DC, qui tots éran hòmens forts. 3  Aquests fóran fills de Ozí: Jesray; e d’  
1Par 7,7  e Ozí e Oziel e Sermoch, Auray.  Aquests fóran cinc prínceps de companyes  
1Par 8,6 [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuè e Huram. 6  Aquests fóran fills de Adoch e fóran  
1Par 8,13  linatges qui habitàran en Aylon.  Aquests casàran los habitadors de Geth. 14 
1Par 8,28  e Elià e Zechí, fills de Jorà. 28  Aquests fóran patriarques e prínceps de  
1Par 9,33  pans novells cascun disapte. 33  Aquests són los prínceps dels cantors per  
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1Par 9,44  Ymael, Sarahià, Abdià e Henan.  Aquests foren fills de Esel. 10,Tit  
1Par 11,10  fet príncep de David. 7-9 [*]. 10  Aquests són los prínceps dells forts  
1Par 11,14  era fuyt davant los falisteus. 14  Aquests staguéran al mig loch dell camp e  
1Par 12,1  de Masabià. 12,Tit Capítol XII 1  Aquests venguéran a David en Sichalech,  
1Par 12,14  Geremies lo X, Abachamà lo XI. 14  Aquests fóran dells fills de Gaad prínceps 
1Par 12,15 manor era sobra C cavallers [*]. 15  Aquests són aquells qui pasàran flum Jordà 
1Par 14,4 en Jerusalem e engenrà fills [*]. 4  Aquests són los noms dells fills que  
1Par 26,19 lles portes. 14-16 [*] 17-18 [*] 19  Aquests són los depertiments dells portés, 
1Par 26,30  hòmens molt forts e éran M ª DCC.  Aquests fóran sobra lo poble d’Israell  
1Par 27,17-22  los fills de Rubèn [*]. 17-22 [*]  Aquests fóran los prínceps dells fills d’ 
1Par 4,14  dels Mestres dels Artificis, car  aquí stàvan los hòmens que sabían fer los  
1Par 4,23  e en los seus castells, e stagéran  aquí. 24 Semeon engenrà Namiem, Jamsim,  
1Par 4,41  dia de vuy. E puys habitàran ells  aquí per aquels, per ço com hi trobàran  
1Par 4,43  e auciéran tots aquells qui  aquí éran romasos, qui éran scampats als  
1Par 4,43  als amalachites, e han stat  aquí per aquells entrò al dia de huy.  
1Par 5,22  la terra e habitàran e staguéran  aquí [*]. 23 [*] dantrò a Sanir e dentrò  
1Par 6,15 e Jerusalem, lavors Josadech axí d’ aquí. 16 Aquests fóran los fills de Leví:  
1Par 12,39 lo poble d’Israell. 39 E staguéran  aquí ab David per III dies, e menjàran e  
1Par 14,11  Rafaÿm, David los vencé [*]: –[*]  aquí per la mia mà, axí com són departides 
1Par 14,12  loch fo apellat Baalseraphin. 12 E  aquí ells desenparàran lurs déus, los  
1Par 16,37  a Déu lahor. 37 Donchs ell lexà  aquí davant l’archa de nostre Senyor  
1Par 29,5  que totes les obres qui seran  aquí sían fetes d’argent per les mans  
1Par 7,29 en Magadan e ses filles, e Dor [*].  Aquí habitàran los fills de Josep [*]. 30  
1Par 9,24  tabernacle, cascú per son dia. 24  Aquí havia portés devers alguna part dels  
1Par 6,8  Amarias angenrà Aquiquob. 8  Aquicob angenrà Sadoch, Sadoch anjanrà  
1Par 13,9  ells fóran vanguts a lla casa de  Aquidon, Ozà stès la sua mà que sostangués 
1Par 6,7  anjenrà Amaries, Amarias angenrà  Aquiquob. 8 Aquicob angenrà Sadoch, Sadoch 
1Par 17,7 de cedra?” 7 Donchs tu parlaràs axí  ara a David, mon serf: “Lo Senyor de lles  
1Par 28,8  [*] axí com fa vuy.” 8 »Donchs  ara, davant tot lo poble, ara com lo meu  
1Par 28,8 8 »Donchs ara, davant tot lo poble,  ara com lo meu Déu ho ou, vós guardats e  
1Par 5,26  manà-los en Elat e en Habot e en  Ara, e en lo flum de Gozan, e han-hi  
1Par 7,38  de Bet foren Sofonó e Pasphà e  Arà. 39 Los fills Ollaà foren Orech e  
1Par 9,42  e Tarà. 42 E Azà engenrà Jetà; e  Arà, Emalaach e Azamoch e Zamrí, e Samrí  
1Par 11,32  hòmens de torent de Gaas fóran Ab,  Arabach e Asimoch e Ben de Benamich, e  
1Par 26,25 per nom Raabià, e Azaïas fo fill de  Arabià, e Joram fo fill de Asaÿas, e  
1Par 11,33  fóran Jonatan, fill de Sachnà, de  Arach 34 e Achiam, fill de Achàs, de Arach 
1Par 11,34  34 e Achiam, fill de Achàs, de  Arach 35 e Alifàs, fill de Aüra; 36 Fer de 
1Par 27,33  era consaller del rey, e Cosí de  Arach era amich del rey. 34 E aprés  
1Par 1,16  [*] 15 Heveu, Racheu, Sineu, 16  Aradiu, Samareu [*]. 17 E Cem engenrà  
1Par 11,38 frare de Nathan; e Monbaur, fill de  Aragaray; 39 Èlzech de Amon, e Honoray de  
1Par 4,8  Enob, Soboà e les cusinees d’ Aral, fill de Aram. 9 E Jazbès emperò fon  
1Par 18,8  qui éran ciutats de Adàser, molt  aram, del qual Salamó féu la «mar» d’aram 
1Par 18,8  del qual Salamó féu la «mar» d’ aram e les columnes e los vaxells d’aram. 
1Par 18,8  e les columnes e los vaxells d’ aram. 9 E com Tou, lo rey de Hamach, hach  
1Par 29,2  de la casa de mon Déu, ço és, [*]  aram per fer los vaxells d’aram, e ferro  
1Par 29,2 és, [*] aram per fer los vaxells d’ aram, e ferro als vaxells de ferro, e  
1Par 29,7  d’argent e XVIII M ª tallens d’ aram e C M ª tallens de ferro. 8 E tots  
1Par 1,17  engenrà Alay, Azuz, Arfaxat, Luud,  Aram. E Aram engenrà Hus, Hul, Gòtor,  
1Par 1,17  Alay, Azuz, Arfaxat, Luud, Aram. E  Aram engenrà Hus, Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 E 
1Par 1,42  Jacham. E Disan engenrà Chis,  Aram. 43 Aquests foren los reys qui foren  
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1Par 4,8  e les cusinees d’Aral, fill de  Aram. 9 E Jazbès emperò fon mellor e pus  
1Par 6,18 18 Aquests fóran los fills de Caat:  Aram, Izar, Hobron, Osiell. 19 Aquests  
1Par 7,34  Sòmer foren Achè e Noarà e Sabà e  Aram. 35 Los fills de Hèben, son frare,  
1Par 18,10 la host de Adàser [*], 10 él tramès  Aram, son fill, al rey David, qu’ell  
1Par 26,23  23 e fóran sobra los fills de  Aram e de Soart e de Hebron e de Faciel.  
1Par 11,23  ell avallà a ell ab una vergua e  arapà a ell la sua, la qual tanía en sa  
1Par 8,21  e Zelecay e Beliel 21 e Adarà e  Arasà e Samayrach, fills de Sameý. 22  
1Par 6,31 despuys que li haguéran aloguada la  archa. 32 E cantàvan e administràvan  
1Par 6,32  cantàvan e administràvan davant l’ archa del testimoni dentrò que Salamó hach 
1Par 13,3  a nós, 3 e que tornam a nós la  archa de nostre Senyor Déu, car nós no  
1Par 13,5  en Mach, per ço que ell amenàs l’ archa de Déu de Cariachiarim. 6 [*] de  
1Par 13,7  apellat. 7 Donchs ells posàran l’ archa de nostre Senyor sobra una careta  
1Par 13,9  stès la sua mà que sostangués la  archa, car lo bou, que era jova e saltant, 
1Par 13,9 saltant, havia un poch anclinada l’ archa. 10 E nostre Senyor fou fortment  
1Par 13,10 ell, per ço com ell havia tocada la  archa de Déu, e axí ell murí davant nostre 
1Par 13,12  manera me’n pusch jo portar la  archa de nostre Senyor?» 13 E per aquesta  
1Par 15,1  de David e adifichà loch a lla  archa de Déu, e stès lo tabernacle. 2  
1Par 15,2  David: –No és cosa laguda que lla  archa de Déu sia portada [*] aquella e  
1Par 15,3  per so que ells aportàsan la  archa de Déu en lo seu loch, lo qual ell  
1Par 15,12 vos ab vostres frares e aportats la  archa de nostre Senyor Déu de Israel al  
1Par 15,15  on los fills de Leví aportàran la  archa [*], axí com Moysès havia manat,  
1Par 15,25  conestables anàran per portar l’ archa de lla amistança de nostre Senyor de 
1Par 15,26 oÿsan los levitens que aportàvan l’ archa de la amistança de nostre Senyor,  
1Par 15,27  tots los levites, qui aportàvan la  archa, e los cantors, e Coenias, qui era  
1Par 15,28 los fills de Leví, qui aportàvan l’ archa de nostre Senyor ab gran alegria, e  
1Par 15,29  d’arpes e de rautes. 29 E com l’ archa de lla amistança de nostre Senyor fo 
1Par 16,1  XVI 1 Donchs ells aportàran la  archa de Déu e matéran-la al mig loch  
1Par 16,4 frita en oli. 4 E stablí, davant l’ archa de nostre Senyor, dels levites qui  
1Par 16,6  contínuament ab trompa davant l’ archa de la amistança de nostre Senyor e  
1Par 16,37  37 Donchs ell lexà aquí davant l’ archa de nostre Senyor Asaph e sos frares, 
1Par 16,37  so qu’ells minastràçan davant l’ archa de nostre Senyor contínuament tots  
1Par 17,1  jo habit en la casa de cedra e la  archa [*] de nostre Senyor és dasots les  
1Par 28,2  Senyor, en la qual stagués la  archa de lla amistança de nostre Senyor e  
1Par 28,18  lurs alles e qui cobrísan l’ archa de lla amistança de nostre Senyor.  
1Par 10,3  la batalla contra Saül, e los  archés atrobàran aquell e segetàran-lo.  
1Par 8,40  Ulam fóran de gran forsa, e tanían  archs e havían molts fills e nabots entrò  
1Par 12,2 e nobles conbatadors, 2 e traýan ab  archs e gitàvan pedres ab fones ab cascuna 
1Par 2,18  e Enoch engenrà Jèsar, Sodap,  Ardon. 19 E com fo morta Asubà, pres alra  
1Par 1,17  [*]. 17 E Cem engenrà Alay, Azuz,  Arfaxat, Luud, Aram. E Aram engenrà Hus,  
1Par 1,18  Hus, Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 E  Arfaxat engenrà Sale, e Sale engenrà  
1Par 18,11 tots los vaxells de l’aur e de ll’ argent [*] lo qual lo rey havia pres de  
1Par 28,14  vaxell del servei. E donà a ell  argent a pes per la diversitat dels  
1Par 28,15  enaxí qu’ell li donà pes d’ argent per diversitat de masura de cascun  
1Par 28,16  de proposicion, e atrasí li donà  argent a les altras taulles [*]; 17 e donà 
1Par 28,17 E atrasí donà a ell diverses pes d’ argent en los lehons [*]. 18 E donà aur  
1Par 29,3 molt abundament. 3 E part asò yo do  argent e aur en lo temple de mon Déu, lo  
1Par 29,4 d’aur de Ophir e VII M ª talens d’ argent provat per daurar les parets del  
1Par 29,5  obra d’aur e là on haurà obra de  argent, que totes les obres qui seran aquí 
1Par 29,5  obres qui seran aquí sían fetes d’ argent per les mans dells maestres. E si  
1Par 29,7  d’aur e X M ª [*] tallens d’ argent e XVIII M ª tallens d’aram e C M ª 
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1Par 9,4  fills de Afraÿm e de Manasès. 4  Arí, fill de Amiüt, fill de Samrí, fill de 
1Par 6,24  Asir, de Càach, e Càach fo para de  Ariell, Uriell fo pare de Uzies, Uzies fo  
1Par 10,9  lo cap e desgarnit e levades les  armes, ells lo tramatéran en la lur terra, 
1Par 10,10  pobles. 10 E consagràran les sues  armes en lo temple de lur déu e ficàran lo 
1Par 6,73  Cades e de Daberich, [*] 73  Armoch e Anem ab tots los lochs de  
1Par 8,15 Joè, Segat e Germoch 15 e Zadabià e  Aroch e Hèder 16 e Michael e Jesà e Joà e  
1Par 11,27avoncle, de Batalem, 27 e Sammach e  Aroch, [*] 28 [*] d’Echchià e Abísar d’  
1Par 6,3 3 Los fills d’Amram foren aquests:  Aron, Moysès, Maria. Los fills de Aron  
1Par 6,3  Aron, Moysès, Maria. Los fills de  Aron foren aquests: Nadab, Abuid, Eleazar, 
1Par 12,27  27 Joadà fo príncep del linatge de  Aron e ab ell III M ª DCC. 28 E Sadoch,  
1Par 15,4  4 E ajustà atresí los fills de  Aron e los fills de Leví. 5 E dels fills  
1Par 15,16 cantors en òrgens [*] e en rautes e  arpes e sembels, per so que llo so de  
1Par 15,28  e de trompes e ab son [*] d’ arpes e de rautes. 29 E com l’archa de  
1Par 15,14  per so que aportàsan la  arqua de nostre Senyor Déu [*], 15 on los  
1Par 16,39  lo pravera e sos frares davant l’ arqua de nostre Senyor en un al loch qui  
1Par 4,14  los hòmens que sabían fer los  artaficis. 15 E Calef, fill de Sofonià,  
1Par 4,14  para de la vall dels Mestres dels  Artificis, car aquí stàvan los hòmens que  
1Par 8,39  fills de Asaell. 39 Los fills de  Asa: primer anjanrat Ulam e Hus lo sagon,  
1Par 3,10 engendrà Abià, Abià angendrà  Asà, Asà anjanrà Josafat, 11 Josafat  
1Par 3,10  engendrà Abià, Abià angendrà Asà,  Asà anjanrà Josafat, 11 Josafat anjenrà  
1Par 9,7  7 E dells fills de Benjamín fóran  Asà, lo fill de Mosolan, fill de Abdeyà,  
1Par 15,6  E dells fills de Mararí fo príncep  Asaà, e sos frares, ço és, a saber, de CC  
1Par 26,4  lo sagon, e Joachà fo lo terç,  Asachar lo quart, e Nathanael lo quint, 5  
1Par 8,38  Hanan. Tots aquests foren fills de  Asaell. 39 Los fills de Asa: primer  
1Par 4,3 de Jedebès, e lur germana havia nom  Asafim. 4 Phimel engendrà Gedor, [*] Èser; 
1Par 9,7 de Mosolan, fill de Abdeyà, fill de  Asanà; 8 e Jobanià, fill de Jereboam; e  
1Par 27,30  E Jaeries de Maroch era sobra los  àsans. 31 E Jazís de Agaren era sobra los  
1Par 6,39  qui era fill de Israell. 39 E era  Asaph, son frare, qui stava a la sua part  
1Par 6,39  qui stava a la sua part dreta.  Asaph fo fill de Abarachí, Barachí fo fill 
1Par 16,5  lo Senyor Déu d’Israell, 5 ço és,  Asaph lo príncep, Azacharies, qui era lo  
1Par 16,7  7 En aquell dia féu David príncep  Asaph e sos frares per confasar a nostre  
1Par 16,37  davant l’archa de nostre Senyor  Asaph e sos frares, per so qu’ells  
1Par 6,36  de Joal; e Joal, de Samarí; e  Asararí, fill de Sofonià; 37 e Sofonià,  
1Par 5,26  l’esparit de Phul, rey dels  asarians, e l’esperit de Telgarphalàsar,  
1Par 3,12  fon fill de Joàs, lo qual anjanrà  Asarias, Azarias anjanrà Joatan, 13  
1Par 6,9  anjanrà Achimàs. 9 Achimàs anjanrà  Asarias, Asarias anjenrà Johanàs. 10  
1Par 6,9 Achimàs. 9 Achimàs anjanrà Asarias,  Asarias anjenrà Johanàs. 10 Joanàs anjanrà 
1Par 26,25  fill de Arabià, e Joram fo fill de  Asaÿas, e Zecherí fo fill de Joram, e  
1Par 8,33  Johanatan e Melchisue e Aminedap e  Asbaal. 34 Lo fill de Jonathàs anjanrà  
1Par 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1  Asdavench-sa aprés aquestes coses a  
1Par 1,6  Mòsoc, Tyràs. 6 E Gòmer engenrà  Asench e Erifan e Chogormà. 7 E Janan  
1Par 5,21  preséran CC L M ª ovelles e II M ª  àsens e C M ª hòmens. 22 E fo fort gran  
1Par 12,40  e Naptalim aportàvan pa sobra lurs  àsens e sobra lurs camells e sobra lurs  
1Par 2,2  Josep, Benjamín, Neptalim, Gaad,  Aser. 3 E Judes engenrà aquests III fills  
1Par 6,62  del trip de Ysachar e del trip de  Aser, del trip de Naptalim e del trip de  
1Par 7,40  40 Tots aquests fóran fills d’ Aser e fóran prínceps de lur linatge e  
1Par 5,6  lo qual Teglaphatasar, rey dels  aserians, se’n manà catiu, e fo príncep  
1Par 29,17 a tu, e he vist lo teu poble qui és  así atrobat ofarir a tu dons ab molt gran  
1Par 12,3 Gabach, e Jazaell e Sàlech, fill de  Asidon, e Bariacà e Ieu de Och; 4 e  
1Par 8,36  Jonadà, e Jonadà engendrà Almod e  Asimoch e Zamrí, [*] engenrà Moosà, 37 [*] 
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1Par 11,32  torent de Gaas fóran Ab, Arabach e  Asimoch e Ben de Benamich, e Alibà, e  
1Par 6,22 e fo pare de Corè, Chorè fo pare de  Asir, 23 Eser fo para d’Alcanà, Alchanà  
1Par 6,23 para de Abisach, Abisach fo para de  Asir, 24 Asir, de Càach, e Càach fo para  
1Par 6,24  Abisach fo para de Asir, 24  Asir, de Càach, e Càach fo para de Ariell, 
1Par 27,25  25 Sobra los trasaurs del rey fou  Asmoch, fill d’Adiell, e Jonathan, fill  
1Par 17,25  tu adificaries a ell casa, e per  asò lo teu serf ha trobada fiança de  
1Par 26,10 no havia fill primer anjenrat e per  asò son para havia ell posat en príncep,  
1Par 29,3  [*] e molt abundament. 3 E part  asò yo do argent e aur en lo temple de mon 
1Par 2,15  lo quint Moday, 15 lo VI  Asom, lo VII David. 16 Les germanes d’  
1Par 8,30  30 e son fill primer angenrat fo  Ason, e Dur e Chis e Bàal e Ner e Nadap 31 
1Par 11,37 Hasray de Carmel; e Nooray, fill de  Asrabay; 38 e Joell, frare de Nathan; e  
1Par 6,2  de Chaat fóran aquests: Amram,  Assaar, Hebron, Aziell. 3 Los fills d’  
1Par 6,74  lochs de aquests. 74 E del trip d’ Asser, Masal, Abdon [*], 75 Harad, Rodop  
1Par 6,37 37 e Sofonià, fill de Càhar; [*] de  Assir; e Assir, de Abisab; e Abisab, de  
1Par 6,37  fill de Càhar; [*] de Assir; e  Assir, de Abisab; e Abisab, de Corrè; 38 e 
1Par 2,19  Sodap, Ardon. 19 E com fo morta  Asubà, pres alra muller qui era apallada  
1Par 3,17 e Sadachias. 17 E Jechonies anjenrà  Asur, Sasaritel, 18 Melchiram, Fadayà,  
1Par 4,5  engenrat [*], para de Betelem. 5 E  Asur, para de Chachua, havia II mullers:  
1Par 5,26  esperit de Telgarphalàsar, rey de  Asur, e pres Rubèn [*] e la meytat del  
1Par 7,21  aquells, car ells vanguéran per  asvair les posacions. 22 Donchs Afraÿm,  
1Par 6,42  de Atanay; Atanay [*]; 42 [*] de  Atan; [*] de Samnà; Samnà, de Sameý; 43  
1Par 6,41  Basià, de Machià; 41 Melchià, de  Atanay; Atanay [*]; 42 [*] de Atan; [*] de 
1Par 6,41  de Machià; 41 Melchià, de Atanay;  Atanay [*]; 42 [*] de Atan; [*] de Samnà;  
1Par 9,23  e Samuel stablíran en lur fe, 23  atanbé ells com lurs fills en les portes  
1Par 2,6  e Hamús. 6 E Zare anjanrà Zamrí e  Athan e Aman, Cal, Diram; e axí fóran V. 7 
1Par 2,8  de vet, ço és, que fo vadat. 8 E  Athan angenrà Azarias. 9 Hesrom engenrà  
1Par 27,33  éran ab los fills del rey. 33  Athitòfell era consaller del rey, e Cosí  
1Par 10,5  hach vist [*] que Saül era mort, ell  atrasí sa matà. 6 Donchs Saül e III fills  
1Par 18,8  aquells en Jerusalem. 8 E pres  atrasí da Sabat e de Semín, qui éran  
1Par 28,15  canalobra e de lles lanternes,  atrasí [*]. 16 E donà a masura aur a obs  
1Par 28,16 obs de lla taulla de proposicion, e  atrasí li donà argent a les altras taulles 
1Par 28,17  pes entra la un lahó e l’altra. E  atrasí donà a ell diverses pes d’argent  
1Par 15,4  ell li havia aparallat. 4 E ajustà  atresí los fills de Aron e los fills de  
1Par 28,6  adificarà la mia casa e los meus  atris, car yo he alet aquell a mi en fill  
1Par 16,8 e fets conèxer en lo poble les sues  atrobadures. 9 Cantats a ell e recomtats  
1Par 4,40  pastura a les lurs ovelles, 40 e  atrobàran fort bones pastures e bona terra 
1Par 4,41  los tabernacles d’ aquells que  atrobàran en aquella terra, e tots aquells 
1Par 10,3  batalla contra Saül, e los archés  atrobàran aquell e segetàran-lo. 4 E  
1Par 29,17  e he vist lo teu poble qui és así  atrobat ofarir a tu dons ab molt gran  
1Par 26,31  de David fóran comtats e fóran  atrobats hòmens [*] en Geser Galaad. 32 E  
1Par 4,41  havem anomenats, en los dies de  Atzechià, rey de Judà, e destrovíran tots  
1Par 4,43 fills de Gesehí, 43 e destrovíran e  auciéran tots aquells qui aquí éran  
1Par 7,21  los hòmens de Geth d’aquèn nadius  auciéran aquells, car ells vanguéran per  
1Par 10,2  persaguían Saül e sos fills, ells  auciéran Jonatàs e Aminadab e Melchisue,  
1Par 2,3 mal davant nostre Senyor Déu, e ell  aucís-lo. 4 E ell engenrà de Thamar, qui 
1Par 10,14  Senyor, per la qual cosa ell l’ aucís e mudà lo seu regna a David, fill de 
1Par 11,23  [*]. [*] 20-21 [*] 22[*] 23 E ell  aucís un home de Agipte, que havia V  
1Par 11,23  la sua, la qual tanía en sa mà, e  aucís aquell ab la sua lança matexa. 24 E  
1Par 10,4  dix a son scuder: –Trau ta spasa e  auciu-ma, perquè per ventura aquells qui 
1Par 18,7  7 E David pres los carcaxos d’ aur los quals havían los servicials de  
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1Par 18,11  Senyor tots los vaxells de l’ aur e de ll’argent [*] lo qual lo rey  
1Par 28,14  de nostre Senyor, 14 per pes d’ aur per cascun vaxell del servei. E donà a 
1Par 28,15  vaxells e de lles obres. 15 E donà  aur per masura als canalobres de llanterna 
1Par 28,16  atrasí [*]. 16 E donà a masura  aur a obs de lla taulla de proposicion, e  
1Par 28,17  e als ansencers qui éran d’ aur [*] de masura, so és, un pes entra la  
1Par 28,18 argent en los lehons [*]. 18 E donà  aur molt pur a l’altar en què hom cramava 
1Par 29,3  3 E part asò yo do argent e  aur en lo temple de mon Déu, lo qual yo he 
1Par 29,4  casa, 4 ço és, III M ª talens d’ aur de Ophir e VII M ª talens d’argent  
1Par 29,5  5 en qualqua loch haurà obra d’ aur e là on haurà obra de argent, que  
1Par 29,7 E ells donaren [*] V M ª tallens d’ aur e X M ª [*] tallens d’argent e XVIII  
1Par 11,35  de Arach 35 e Alifàs, fill de  Aüra; 36 Fer de Machís, Aphià cleó 37 e  
1Par 7,7 éran Estom e Ozí e Oziel e Sermoch,  Auray. Aquests fóran cinc prínceps de  
1Par 27,23  nombrar aquells de XX anys en  aval, per ço com nostre Senyor havia dit  
1Par 11,23  plaguador de texidor. Donchs ell  avallà a ell ab una vergua e arapà a ell  
1Par 1,46  de Moab; e la sua ciutat hach nom  Avich. 47 E com fo mort Adad, regnà per  
1Par 11,26  de Joab, e Alanan, frare de son  avoncle, de Batalem, 27 e Sammach e Aroch, 
1Par 11,12  veguada. 12 E Aletzar, fill de son  avonclo Eraach, qui era entre III hòmens  
1Par 27,32 requea del rey David. 32 E Jonatan,  avonclo de David, era consaller e hom  
1Par 2,49  e para de Gabaà. Chalep engenrà  Axà. 50 Aquests fóran fills de Calef. E  
1Par 29,25  Salamó. 25 Donchs nostre Senyor  axalçà Salamó sobra tot lo poble d’  
1Par 14,2  lo poble e que’ll seu regna era  axalçat [*]. 3 E pres altres mullers en  
1Par 17,24  has dit. 24 Lo teu nom estia e sia  axaltat perdurablament, e sia dit: “Lo  
1Par 18,3 la region de Hamach, com él anà per  axamplar son emperi dentrò al flum de  
1Par 28,19  so que yo entenés les obres de ll’ axemplar.» 20 E David dix a Salamó, son  
1Par 4,10  qui ést baneÿt, banayràs mi e  axempleràs los meus térmens e seràs ab mi  
1Par 2,4  qui era sa nora, Zàram e Phares. E  axí fóran los fills de Judà V. 5 E Phares  
1Par 2,6 Zamrí e Athan e Aman, Cal, Diram; e  axí fóran V. 7 E Zamrí anjenrà Achor, qui  
1Par 4,9  Jabós e dix: –Per ço l’he apallat  axí, com l’he en dollor enfantat. 10 E  
1Par 5,1  jermà, aytanbé fill de Israell; e  axí no’l tenían axí com a major. 2 Enperò 
1Par 5,1 fill de Israell; e axí no’l tenían  axí com a major. 2 Enperò Judes era molt  
1Par 6,15  Judà e Jerusalem, lavors Josadech  axí d’aquí. 16 Aquests fóran los fills de 
1Par 6,66  les qualls apallàran [*], 66  axí com aquelles qui éran dels fills de  
1Par 7,1  Tollà, Puà, Jasub, Ismaron, e  axí són IIII. 2 Los fills de Tolló fóran  
1Par 9,44 44 Ezel hach VI fills, qui haguéran  axí nom: Essricam, Brocú, Ymael, Sarahià,  
1Par 12,8  escut e lança, e lur cara era  axí com a cara de lahon e éran pus corents 
1Par 12,17  on David stava. 17 E David  axí-los a carrera e dix-los: –Si vós  
1Par 13,4  4 E tota la multitut respòs que  axí fos fet; aquella paraulla plach a tot  
1Par 13,10 ell havia tocada la archa de Déu, e  axí ell murí davant nostre Senyor. 11 E  
1Par 14,8  querer ell e, com ell oyí açò, ell  axí a ells a carerra. 9 E com los  
1Par 14,11 vencé [*]: –[*] aquí per la mia mà,  axí com són departides aygües. Per què’l  
1Par 14,16  falisteus. 16 Donchs David féu  axí com Déu li havia manat, e farí les  
1Par 15,13  13 per ço que no’ns esdavengua  axí com fou al comensament, com nos farí,  
1Par 15,15  de Leví aportàran la archa [*],  axí com Moysès havia manat, sagons la  
1Par 16,3  nostre Senyor, 3 e dapartí a tots,  axí hòmens com fembres, un tortell de pa e 
1Par 17,7  de cedra?” 7 Donchs tu parlaràs  axí ara a David, mon serf: “Lo Senyor de  
1Par 17,8  davant tu, e he fet a tu gran nom,  axí com un dels pus grans qui són honrats  
1Par 17,13 no tolré a ell la mia misericòrdia,  axí com la tolguí a aquell qui fo anans  
1Par 17,21 nostres orelles. 21 E qual altra és  axí com lo teu poble d’Israell? Una sola  
1Par 17,23  perdurablement. E fes-ho  axí com tu has dit. 24 Lo teu nom estia e  
1Par 18,11  lo rey havia pres de lles gents,  axí com de Idomea e de Moab e dels fills  
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1Par 28,7  de fer los meus manaments [*]  axí com fa vuy.” 8 »Donchs ara, davant tot 
1Par 29,23  sobra la cadira de nostre Senyor  axí com a rey per David, son para, e a  
1Par 5,18  XLIIII M ª DCC LX hòmens, qui tots  axían a batalla, 19 e guaregàvan contra  
1Par 12,33 féran. 33 Los fills de Sabullon que  axían de batalla e stàvan entre companyes  
1Par 12,36   DCC. 36 E dels fills d’Ezer qui  axían a batalla, qui’s combatían en la  
1Par 27,1  lurs companyes, qui entràvan e qui  axían cascun mes de l’any, là on era  
1Par 2,53  Satamay, Masaray; d’aquests  axíran los saraÿtes e los staolites. 54 E  
1Par 7,11  e éran per nombra XVII M ª CC, e  axíran a batalla. 12 Saphan e Hapham éran  
1Par 14,15  de los parers, e ladonchs tu  axiràs a lla batalla, car Déus és axit per 
1Par 14,15  axiràs a lla batalla, car Déus és  axit per ço qu’ell destrua les hosts  
1Par 1,40  Saphí e Nayr. E Sebeon engenrà  Ayà, Anà. E Anà engenrà Dison. 41 [*] 42  
1Par 6,30  fo para de Ozà, 30 Ozà fo para [*]  Ayà. 31 Aquests són aquells que David  
1Par 1,48  Robooth, qui és posada de prop la  aygua. 49 E com fo mort Saül, regnà per  
1Par 11,17  e era en Batllem, 17 e desijà  aygua e dix: –Si algun donava a mi aygua  
1Par 11,17  aygua e dix: –Si algun donava a mi  aygua de la sisterna de Berem [*]. 18 E  
1Par 11,18  tendes dels falisteus e aportàran  aygua de la sisterna de Batelem, qui era  
1Par 14,11  la mia mà, axí com són departides  aygües. Per què’l nom de aquel loch fo  
1Par 8,13  dels linatges qui habitàran en  Aylon. Aquests casàran los habitadors de  
1Par 11,23  d’estratura e havia una lança  aytal com plaguador de texidor. Donchs ell 
1Par 29,25  tal que anch nangun rey no la hach  aytal que fos anans d’Iraell. 26 Donchs  
1Par 1,12  aquests nasquéran los falisteus. E  aytambé engenrà Caprurín. 13 E Chanaan  
1Par 28,21  ab tu e són aparallats. E sàban  aytambé los prínceps com lo poble a fer  
1Par 5,1  als fills de Josep, qui era jermà,  aytanbé fill de Israell; e axí no’l  
1Par 9,42 Michà foren [*] Màlech e Tarà. 42 E  Azà engenrà Jetà; e Arà, Emalaach e  
1Par 6,11  qual féu Salamó en Jerusalem. 11 E  Azacharias angenrà Mazias, Amazias anjanrà 
1Par 16,5 Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep,  Azacharies, qui era lo sagon a ell. E  
1Par 15,10  a saber, de LXXX. 10 Dels fills de  Azaell fo príncep Aminadap ,e sos frares,  
1Par 27,7  7 En aquell any era lo quart mes  Azaell, frare de Joab, e Sabadias, son  
1Par 26,25  qui hach un fill per nom Raabià, e  Azaïas fo fill de Arabià, e Joram fo fill  
1Par 9,42 Azà engenrà Jetà; e Arà, Emalaach e  Azamoch e Zamrí, e Samrí engenrà Moosà. 43 
1Par 3,13 Joathan angenrà Achàs, Acàs anganrà  Azaquias, Ezaquias angenrà Manazès, 14  
1Par 6,21  fo para de Adó, Adó fo para de  Azara, Azara fo para de Gezí. 22 Aquests  
1Par 6,21  para de Adó, Adó fo para de Azara,  Azara fo para de Gezí. 22 Aquests són los  
1Par 2,8 és, que fo vadat. 8 E Athan angenrà  Azarias. 9 Hesrom engenrà Garamal, Ram,  
1Par 3,12  de Joàs, lo qual anjanrà Asarias,  Azarias anjanrà Joatan, 13 Joathan angenrà 
1Par 6,13  engenrà Halchias, Halchias engenrà  Azarias, 14 Azarias angendrà Saraÿes,  
1Par 6,14  Halchias engenrà Azarias, 14  Azarias angendrà Saraÿes, Saraÿas angendrà 
1Par 26,31 Senyor e’n lo servey del rey. 31 E  Azarias fo príncep dels fills de Hebron  
1Par 2,38 38 Obech engenrà Hieu, Hieu angenrà  Azaries, 39 Ezaries engenrà Heŀles, Heŀles 
1Par 11,44  Maachà, e Josaphat de Machan; 44 e  Aziàs de Staroch; e Sammà e Jahiel, fill  
1Par 4,42  Palcias, Naarias, Raphaïes,  Aziel, qui éran fills de Gesehí, 43 e  
1Par 6,2  aquests: Amram, Assaar, Hebron,  Aziell. 3 Los fills d’Amram foren  
1Par 1,17 Samareu [*]. 17 E Cem engenrà Alay,  Azuz, Arfaxat, Luud, Aram. E Aram engenrà  
1Par 5,5  Michà engenrà Reyà, e Rayà engenrà  Bàal, 6 e Bàal engenrà Bacaral, lo qual  
1Par 5,6  Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 6 e  Bàal engenrà Bacaral, lo qual  
1Par 8,30  angenrat fo Ason, e Dur e Chis e  Bàal e Ner e Nadap 31 e Gebehor e Alor e  
1Par 9,36  fill engenrat Abdon, e Sus e Cys e  Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor e Chauís e  
1Par 5,8  prínceps Zazael e Sabacarias. 8 E  Baala fon fill de Achàs [*]. 9-10 [*]  
1Par 1,50  fill de Acobor. 50 E com fo mort  Baalanan, regnà per ell Addad, e la sua  
1Par 12,5  de Gader 5 e Elizay e Geremuch e  Baalià e Sammarià e Safacià de Harach, 6 e 
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1Par 14,11 què’l nom de aquel loch fo apellat  Baalseraphin. 12 E aquí ells desenparàran  
1Par 9,43 Samrí engenrà Moosà. 43 [*] engenrà  Baanà, e Rafaià fo son fill; Rafeià  
1Par 11,30  de Nathafat, e Hèleu, fill de  Baanà de Nethofat; 31 Achayi, fill de  
1Par 9,1  e de Judà, e fóran traspostats en  Babilònia per lurs paccats. 2 Mas aquells  
1Par 5,6 Rayà engenrà Bàal, 6 e Bàal engenrà  Bacaral, lo qual Teglaphatasar, rey dels  
1Par 1,46  e regnà per ell Adab, fill de  Badab, qui destroví Median en la terra de  
1Par 5,25  cosa nostre Senyor Déus los havia  badada. 26 E nostre Senyor scomoch l’  
1Par 12,39 ab David per III dies, e menjàran e  baguéran, car lurs frares los n’havían  
1Par 29,22  22 E aquell dia ells manjàran e  baguéran davant nostra Senyor ab gran  
1Par 11,18  e aportàran-na a David que en  bagués, lo quall no’n volch beura, anans  
1Par 1,43  fills de Israell: Bàlach, fill de  Bahor; e lo nom de la sua ciutat,  
1Par 1,49  E com fo mort Saül, regnà per ell  Balaanan, fill de Acobor. 50 E com fo mort 
1Par 1,43 haguésan reys los fills de Israell:  Bàlach, fill de Bahor; e lo nom de la sua  
1Par 1,44  la sua ciutat, Denabach. 44 E morí  Bàlach, e regnà per ell Joab, fill de Sare 
1Par 1,42 E Anà engenrà Dison. 41 [*] 42 [*]  Balan, Savan, Jacham. E Disan engenrà  
1Par 7,10   CC. 10 Los fills de Jadiel fóran  Balan e Jeús, Benjamín e Ahot e Channà e  
1Par 27,28  era sobra los cellés del vin. 28 E  Balanan de Guadarich era sobra los olivars 
1Par 14,7 e Maga e Àfag e Jasie 7 e Elisamà e  Baldià e Aliàlet. 8 Com los falisteus  
1Par 8,1  Capítol VIII 1 Benramín engenrà  Bale, son fill primer engenrat, e Esbala  
1Par 8,3  Rafà fo lo quint. 3 E los fills de  Balle fóran Adoar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*]  
1Par 8,37  [*] engenrà Moosà, 37 [*] angenrà  Banaà, del qual fo fill Rafaià, del qual  
1Par 13,14  per tres messos, e nostre Senyor  banaý la sua casa en totes les coses que  
1Par 16,2  sos holocausts e ses ofarenes, ell  banaý lo poble en lo nom de nostre Senyor, 
1Par 26,5 e Poŀlachí lo VIII è; nostre Senyor  banaý aquell. 6 E son fill per nom Samaÿas 
1Par 29,10  n’alegrà de molt gran goig. 10 E  banaý nostre Senyor davant tota la  
1Par 29,20 nostre Déu. Donchs tota la multitut  banaý lo Senyor, Déu de lurs pares, e  
1Par 16,6  e sobra les rautes. [*] 6 E stablí  Banayà e Jauel, los praveras, al cantar  
1Par 27,5  de lla host de XXIIII miliars. 5  Banaÿas, fill de Jaadès, lo pravera, duch  
1Par 27,6 partida XXIIII M ª hòmens. 6 Aquest  Banaÿas era molt fort home entre XXX e era 
1Par 27,34  aprés Achitòfel fo Joradà, fill de  Banaÿas, e Abiatar. E Joab era príncep de  
1Par 16,5  e Jahiell e Machanie e Aliab e  Banaÿes e Obededom [*] sobra lo cant dell  
1Par 18,17 preveres. E Susan era escrivà. 17 E  Banaÿes, fill de Joadà, era sobra aquelles 
1Par 16,43  tornà a lla sua casa, e David per  banayr la sua casa. 17,Tit Capítol XVII 1  
1Par 17,27 grans banifets, 27 e has comansat a  banayr la casa de ton serf, qu’ell sia  
1Par 4,10  dix: –Tu, Senyor, qui ést baneÿt,  banayràs mi e axempleràs los meus térmens  
1Par 16,36  nom, [*] [*]. 30-35 [*] 36  banaÿt sia nostre Déu d’Israell  
1Par 29,10  davant tota la multitut e dix:  –Banaÿt ést tu, Senyor Déu d’Israell,  
1Par 17,27  tu, car pus tu, Senyor, la has  banaÿta, éla serà banaÿta perdurablament.  
1Par 17,27  Senyor, la has banaÿta, éla serà  banaÿta perdurablament. 18,Tit Capítol  
1Par 29,20 David manà a tota la multitut, dix:  –Banaÿts lo Senyor nostre Déu. Donchs tota 
1Par 4,10  e dix: –Tu, Senyor, qui ést  baneÿt, banayràs mi e axempleràs los meus  
1Par 17,26 parlat a ton serf aquests tan grans  banifets, 27 e has comansat a banayr la  
1Par 7,30  fills da Eser, Jamnà, Josuà, Esuí,  Bannà e Sara, lur sor. 31 Los fills de  
1Par 6,39  dreta. Asaph fo fill de Abarachí,  Barachí fo fill de Samà; 40 Samà, de  
1Par 3,20  lur germana; 20 Habasan, Acoll,  Barachíam, Hasadíam, Josab-Hèsed, e són  
1Par 3,22  Semeïas engenrà Hachús e Gragal,  Barahia, Naarià, Saphay, Ses, e són VI. 23 
1Par 7,37  e Hador e Samà e Salusà e Jachan e  Baran. 38 E los fills de Bet foren Sofonó  
1Par 11,31  de fills de Benjamín, Sobarallà da  Baraton. 32 Los hòmens de torent de Gaas  
1Par 8,16 16 e Michael e Jesà e Joà e Filli e  Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari e Eslís e  
1Par 7,20 los fills de Afraÿm fóran Satulla e  Bàrech, son fill, e Càad, son fill, [*] e  
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1Par 7,31  e Sara, lur sor. 31 Los fills de  Barià fóran Hèber e Melchion, qui fo para  
1Par 12,3 Jazaell e Sàlech, fill de Asidon, e  Bariacà e Ieu de Och; 4 e Samaÿas de  
1Par 11,39  39 Èlzech de Amon, e Honoray de  Baroch, scuder de Joab, fill Servià; 40 e  
1Par 8,8  Moab despuys que ell lexà Dausim e  Barrà, sas mullers, 9 cor ell engendrà de  
1Par 8,13  Enó e Loth e ses filles. 13 E  Barrà e Sèmnua fóran prínceps dels  
1Par 3,5  Salamon; aquests IIII fóran de  Barsabé, filla de Amiel. 6 Jabar, Elizamà, 
1Par 1,29  Nabayot, e puys Cedar, Abdael,  Basan, 30 Masmà, Dumà, Nassà, Haddà, Tamà, 
1Par 5,16  16 e habitàran en Galaad e en  Basan e en los carrés lurs e en tots lurs  
1Par 6,62  Naptalim e del trip de Manasès en  Basan XIII ciutats. 63 Los fills, emperò,  
1Par 7,31  Hèber e Melchion, qui fo para de  Basarich. 32 Hèber engenrà Jafalat e Sòmer 
1Par 6,40  Samà; 40 Samà, de Michaell; [*] de  Basià; Basià, de Machià; 41 Melchià, de  
1Par 6,40 40 Samà, de Michaell; [*] de Basià;  Basià, de Machià; 41 Melchià, de Atanay;  
1Par 6,71  trip de Manasès, Gaulon, qui és en  Bassan, e Staroch ab los lurs lochs. 72 E  
1Par 17,7 açò: Yo pres tu com tu guardavas lo  bastiar en les pastures que tu foces duch  
1Par 11,26  e Alanan, frare de son avoncle, de  Batalem, 27 e Sammach e Aroch, [*] 28 [*]  
1Par 5,18 M ª DCC LX hòmens, qui tots axían a  batalla, 19 e guaregàvan contra los  
1Par 5,22  e C M ª hòmens. 22 E fo fort gran  batalla de nostre senyor Déu, e nafràran  
1Par 7,4  pobles molt forts hòmens, sants a  batalla, e fóran XXXVI M ª; e aquests  
1Par 7,9  companyas e fóran molts forts per  batalla e éran XXII M ª CC. 10 Los fills  
1Par 7,11  per nombra XVII M ª CC, e axíran a  batalla. 12 Saphan e Hapham éran fills de  
1Par 7,40  d’aquells qui éran covinents a  batalla era XXVI míllia. 8,Tit Capítol  
1Par 10,3  de Saül. 3 Lavors fo agreujada la  batalla contra Saül, e los archés  
1Par 11,13  se ajustàran en aquell loch per  batalla, e lo camp d’aquella region era  
1Par 12,33  Los fills de Sabullon que axían de  batalla e stàvan entre companyes ben savis 
1Par 12,35  de Dan qui éran aparallats a lla  batalla fóran XXVIII M ª DCC. 36 E dels  
1Par 12,36 36 E dels fills d’Ezer qui axían a  batalla, qui’s combatían en la host,  
1Par 14,15  parers, e ladonchs tu axiràs a lla  batalla, car Déus és axit per ço qu’ell  
1Par 5,18  e scut e culltels, e sabían bé de  batallar e combatra, éran XLIIII M ª DCC  
1Par 26,27  host, e fóran majorals. 27 De les  batalles e dels guarniments de lles  
1Par 26,27 batalles e dels guarniments de lles  batalles que ells havían consagrat en  
1Par 5,18  del trip de Manasès, qui éran  bataylés e portarían lansa e scut e  
1Par 11,18 e aportàran aygua de la sisterna de  Batelem, qui era prop la porta, e  
1Par 7,28  posació e la lur habitació fo en  Bathel ab lurs fills, e Noran estech  
1Par 7,8 M ª e XXXIII hòmens. 8 Los fills de  Bàther fóran Zamichaè e Joàs e Alítzar e  
1Par 8,25 e Talaam e Onaliotià 25 e Sepdaià e  Batiel, los fills de Sasach. 26 Sampasarí  
1Par 11,16 la estació dells falisteus e era en  Batllem, 17 e desijà aygua e dix: –Si  
1Par 7,12  12 Saphan e Hapham éran fills de  Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de  
1Par 2,27  21-24 [*] 25-26 [*] 27 E [*]  Bazael, engenrà primerament [*] Mahon,  
1Par 2,20 20 E Hur engenrà Urí, e Urí engenrà  Bazalael. 21-24 [*] 25-26 [*] 27 E [*]  
1Par 5,18  lansa e scut e culltels, e sabían  bé de batallar e combatra, éran XLIIII M ª 
1Par 13,2 vós e si la paraula que yo dich ben  bé ix de nostre Senyor Déu, nós trametam a 
1Par 29,17  són tues. 17 Senyor Déu, jo sé  bé que tu proves los cors e amas simplesa, 
1Par 11,19 no hu vulla que jo faça açò, que yo  begua la sanch d’aquests hòmens [*]. [*]  
1Par 8,20  e Zapdí 20 e Elionay e Zelecay e  Beliel 21 e Adarà e Arasà e Samayrach,  
1Par 7,6  M ª. 6 Los fills de Benjamín éran  Bella e Bèter e Gadiell, los III. 7 Fills  
1Par 7,7  e Gadiell, los III. 7 Fills de  Bella éran Estom e Ozí e Oziel e Sermoch,  
1Par 12,33 de batalla e stàvan entre companyes  ben savis en combatra fóran L M ª, e  
1Par 13,2  a vós e si la paraula que yo dich  ben bé ix de nostre Senyor Déu, nós  
1Par 27,32 consaller e hom poderós e savi, hom  ben letrat. E él e Yaell, fill de  
1Par 11,32 Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch e  Ben de Benamich, e Alibà, e Salamonich. 33 
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1Par 7,23  un fill, e apallà lo nom d’aquell  Benà, per so com era nat en los malls de  
1Par 11,32  Ab, Arabach e Asimoch e Ben de  Benamich, e Alibà, e Salamonich. 33 Los  
1Par 11,24  la sua lança matexa. 24 E açò féu  Benamies, fill de Joadà, qui era lo pus  
1Par 27,14  14 Lo XI príncep e lo XI mes  Beneÿes de Pheracot, dells fills de  
1Par 12,16  ponent. 16 E hòmens venguéran de  Benjamin e de Judà al dafaniment on David  
1Par 2,2  e Isachar, Sabulon, 2 Dan, Josep,  Benjamín, Neptalim, Gaad, Aser. 3 E Judes  
1Par 6,65  de Simeon e del trip dels fills de  Benjamín ciutats, les qualls apallàran  
1Par 7,6  nombra LXXXVII M ª. 6 Los fills de  Benjamín éran Bella e Bèter e Gadiell, los 
1Par 7,10 fills de Jadiel fóran Balan e Jeús,  Benjamín e Ahot e Channà e Jothan e Tarsís 
1Par 8,40  M ª. E tots aquests fóran fills de  Benjamín. 9,Tit Capítol VIIII º 1 Donchs  
1Par 9,3  dels fills de Judà e dels fills de  Benjamín e dells fills de Afraÿm e de  
1Par 9,7  e fóran DC XC. 7 E dells fills de  Benjamín fóran Asà, lo fill de Mosolan,  
1Par 11,31  fill de Gabayi [*], de fills de  Benjamín, Sobarallà da Baraton. 32 Los  
1Par 12,2  frares de Saül, dells fills de  Benjamín, 3 era príncep Abiàzer e Jaber,  
1Par 12,29  hach XXII M ª. 29 E dells fills de  Benjamín, frares de Judà, n’hi hach III M 
1Par 27,12  Abiàzer de Anacoch, del linatge de  Benjamín, e havia en la sua companya  
1Par 8,1  XXVI míllia. 8,Tit Capítol VIII 1  Benramín engenrà Bale, son fill primer  
1Par 4,20  Elchion. E Gesí engenrà Joech e  Bensocech. 21 Aquests són los fills de  
1Par 11,17 donava a mi aygua de la sisterna de  Berem [*]. 18 E lavors anàran III forts  
1Par 7,36 de Sufà foren Sue, Harmach e Sual e  Berí e Amarà, 37 e Sober e Hador e Samà e  
1Par 28,20 E David dix a Salamó, son fill: –Fé  beronívolment e conforte’t, e fé que no  
1Par 27,29  de Saroni era pabrost sobra les  bèsties que paxían en Sarona; e Safat,  
1Par 7,38 e Jachan e Baran. 38 E los fills de  Bet foren Sofonó e Pasphà e Arà. 39 Los  
1Par 11,44  Staroch; e Sammà e Jahiel, fill de  Betam de Amer; 45 e Jadiell, fill de  
1Par 2,51  de Cariatarym. 51 Galmà fo para de  Beteleem, Harip fo para de [*]. 52 [*]  
1Par 4,4 era lo primer engenrat [*], para de  Betelem. 5 E Asur, para de Chachua, havia  
1Par 7,6  Los fills de Benjamín éran Bella e  Bèter e Gadiell, los III. 7 Fills de Bella 
1Par 7,24 sa filla fo Sarrà, la qual adifichà  Beterem lo Jusà e Acoensara lo Sobirà. 25  
1Par 7,8  Tots aquests fóran fills de  Bèther. 9 E los prínceps del linatja fóran 
1Par 2,54  54 E los fills de Salmà, para de  Betleem, e de Neofací, de la corona de la  
1Par 6,69  69 e del trip de Dan, Helltere,  Betor, Helan, Helon, Getrem ab los lurs  
1Par 4,12  fo para de Eston. 12 Eston engenrà  Betrefà e Fesè e Tenaà, qui fo para de la  
1Par 11,18 que en bagués, lo quall no’n volch  beura, anans sacraficà aquella a nostra  
1Par 1,33  engenrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E  Bidan engenrà Ephà, Èpher, Henoch, [*]  
1Par 4,21  de la casa d’aquels qui obràvan  bis, drap de lin prim, en la casa del  
1Par 29,22 a nostre Senyor e untàran Sadoch en  bisba. 23 E Salamó sech sobra la cadira de 
1Par 16,21  que nangú los faés sobres, e anans  blasmà los reys per ells: 22 “No vullats  
1Par 16,12  e dells seus jutgaments de la sua  boca. 13 La sement de Israell són los seus 
1Par 11,3  Senyor, la qual ell dix per la  bocha de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo  
1Par 6,5  Abisue. 5 Abisue angenrà Brocrí,  Bocrí engenrà Ozí. 6 Ozí engenrà Saraïas,  
1Par 8,38  noms dels quals fóran Ezericham,  Bocrú, Ysmael, Sarià, Obdià, Hanan. Tots  
1Par 29,9 se alegrà com ells promatían vot de  bon grat, car ells ofarían aquells a  
1Par 4,40  e atrobàran fort bones pastures e  bona terra e ampla e [*] abondosa, en la  
1Par 28,8  Déu, per ço que vós posaescats la  bona terra e que lexets aquella als  
1Par 29,28  Jerusalem, XXXIII. 28 Ell morí en  bona valesa, e era ple de dies e de  
1Par 4,40  lurs ovelles, 40 e atrobàran fort  bones pastures e bona terra e ampla e [*]  
1Par 4,41  per ço com hi trobàran moltes  bones pestures. 42 E dels fills de Simeon  
1Par 6,46  46 Helchià, de Amasay; Amasay, de  Boní; [*] de Sòmer; 47 Sòmer, de Molí; [*] 
1Par 9,4  de Samrí, fill de Omarí, fill de  Bonmí, qui fo dels fills de Fares. Los  
1Par 12,8 lo dasert, hòmens molt forts e trop  bons combatadors qui tanían escut e lança, 
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1Par 2,11  angenrà Salmon, Salmon engenrà  Boós, 12 Boós engenrà Oboch, Oboch engenrà 
1Par 2,12  Salmon, Salmon engenrà Boós, 12  Boós engenrà Oboch, Oboch engenrà Isay, 13 
1Par 6,78  és vers orient, del trip de Rubèn,  Bòsor e Jassa [*] 79 e Cadamoch e Mifalach 
1Par 15,28  Senyor ab gran alegria, e ab so de  botsines e de trompes e ab son [*] d’  
1Par 15,27  Emperò, David portava stolla e una  botzina, e tots los levites, qui aportàvan 
1Par 13,9  mà que sostangués la archa, car lo  bou, que era jova e saltant, havia un poch 
1Par 12,40  e sobra lurs mulls e sobra lurs  bous [*], e farina e figua e panses e vin  
1Par 12,40  e figua e panses e vin e oli e  bous e moltons a tot abastament, car gran  
1Par 27,29  Safat, fill de Addí, era sobra los  bous qui éran en les valls. 30 E Ubil de  
1Par 27,31  31 E Jazís de Agaren era sobra los  bous. Tots aquests fóran prínceps de lla  
1Par 6,5  anjenrà Abisue. 5 Abisue angenrà  Brocrí, Bocrí engenrà Ozí. 6 Ozí engenrà  
1Par 9,44  qui haguéran axí nom: Essricam,  Brocú, Ymael, Sarahià, Abdià e Henan.  
1Par 16,3 tortell de pa e una part de carn de  brúfol rostit e sèmolla frita en oli. 4 E  
1Par 13,2  fills de Leví, qui habítan en los  burchs de lles ciutats, per so que ells  
1Par 5,14  fo fill de Jadó, Jedó fo fill de  Bus. 15 E sos frares, los fills de  
1Par 12,14  de lla host; lo manor era sobra  C cavallers [*]. 15 Aquests són aquells  
1Par 18,4  dels quals ell servà a sos obs  C càreus. 5 E los sirienchs de Damasch  
1Par 6,24  fo para de Asir, 24 Asir, de  Càach, e Càach fo para de Ariell, Uriell  
1Par 6,24  para de Asir, 24 Asir, de Càach, e  Càach fo para de Ariell, Uriell fo pare de 
1Par 15,5  fills de Leví. 5 E dels fills de  Caad fo príncep Uriel, e sos frares, ço  
1Par 7,20 fóran Satulla e Bàrech, son fill, e  Càad, son fill, [*] e Sabdobà, 21 [*]  
1Par 6,18  18 Aquests fóran los fills de  Caat: Aram, Izar, Hobron, Osiell. 19  
1Par 6,66 com aquelles qui éran dels fills de  Caat, e fóran les ciutats en los térmens  
1Par 2,48 Maachà, concupina de Calep, enfantà  Càber, Taranà. 49 Aph, para de Madapnà,  
1Par 12,8  de lahon e éran pus corents que  cabirols en les muntanyes. 9 E Èsser era  
1Par 6,79  de Rubèn, Bòsor e Jassa [*] 79 e  Cadamoch e Mifalach ab tots lurs lochs. 80 
1Par 6,72  lochs. 72 E del trip de Isachar,  Cades e de Daberich, [*] 73 Armoch e Anem  
1Par 6,76  lochs. 76 E del trip de Nabtalim,  Cades qui és en Galilea, Hamon, Cariatim  
1Par 17,12  a mi casa, e yo farmaré la sua  cadira perdurablament. 13 E yo saré a ell  
1Par 28,5  mon fill, que ell segue en la  cadira dell regna de nostre Senyor sobra  
1Par 29,23 en bisba. 23 E Salamó sech sobra la  cadira de nostre Senyor axí com a rey per  
1Par 10,4 Donchs Saül pres sa spasa e lexà’s  caer sobra aquella. 5 E com son scuder  
1Par 6,37  de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de  Càhar; [*] de Assir; e Assir, de Abisab; e 
1Par 6,33 stàvan ab sos fills. Dells fills de  Cahat: Heman, qui fo cantor, fill de Joel, 
1Par 2,6  Zare anjanrà Zamrí e Athan e Aman,  Cal, Diram; e axí fóran V. 7 E Zamrí  
1Par 7,25  fills d’él fóran Rapha e Rèseph e  Cale, dell qual Thàlan nasch, 26 lo qual  
1Par 2,46  Agetzur. 46 Ephà, concupina de  Calef, anfantà Haram, Massà e Tezez. E  
1Par 2,50  Axà. 50 Aquests fóran fills de  Calef. E Hur, qui fo primer, engenrà de  
1Par 4,15  que sabían fer los artaficis. 15 E  Calef, fill de Sofonià, engenrà Hir e Alam 
1Par 2,48  Efà, Saf. 48 Maachà, concupina de  Calep, enfantà Càber, Taranà. 49 Aph, para 
1Par 4,11  e donà-li so que ell volia. 11 E  Calep, frara de Suà, engenrà Madachir, qui 
1Par 2,55  les companyes que vanguéran de la  calor del para de Racab. 3,Tit Capítol III 
1Par 2,9  9 Hesrom engenrà Garamal, Ram,  Calubí. 10 E Ram engenrà Aminadab, e  
1Par 28,11 e del temple e dels cellers e de la  cambra e dels lits en los lochs amagats e  
1Par 27,28  en los camps, e Joàs era sobra les  cambras on stava l’oli. 29 E Satari de  
1Par 5,21  an éls e tota la lur roba e’lls  camells, qui éran V M ª, e preséran CC L M 
1Par 12,40  pa sobra lurs àsens e sobra lurs  camells e sobra lurs mulls e sobra lurs  
1Par 27,30  30 E Ubil de Ismayel era sobra los  camells. E Jaeries de Maroch era sobra los 
1Par 11,13  en aquell loch per batalla, e lo  camp d’aquella region era plen d’ordi, e 
1Par 11,14  Aquests staguéran al mig loch dell  camp e defacéran aquell. E com ell hach  
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1Par 10,7  de Israell qui habitàvan en los  camps vaéran açò, ells fusquéran [*], e  
1Par 27,28  sobra les figueres qui éran en los  camps, e Joàs era sobra les cambras on  
1Par 4,40  aquells qui fóran dell linatja de  Can. 41 E lavors vanguéran aquells que  
1Par 28,15  per diversitat de masura de cascun  canalobra e de lles lanternes, atrasí [*]. 
1Par 28,15 obres. 15 E donà aur per masura als  canalobres de llanterna e les lurs  
1Par 16,18  18 Dix: “Jo daré a tu la terra de  Cananan, car de la terra de lla vostra  
1Par 2,3  III fills de la filla de Sue  cananite, ço és, Her, Onam, Selà. E Her  
1Par 1,45  per ell Husan, de la terra dels  caneneus. 46 E murí Husan, e regnà per ell 
1Par 16,5  e Banaÿes e Obededom [*] sobra lo  cant dell pasaltiri e sobra les rautes.  
1Par 16,36  E tot lo poble digua: «Amén», e  cantan a Déu lahor. 37 Donchs ell lexà  
1Par 2,55  55 e les cusinees e les cognicions  cantants dels maestras qui stávan en Jabés 
1Par 16,6  Banayà e Jauel, los praveras, al  cantar contínuament ab trompa davant l’  
1Par 16,42  e tots languatges d’esturments a  cantar a Déu. E féu los fills de Iditun  
1Par 16,42  42 E stablí Hellman e Ydithun que  cantàsan ab trompa e que tochàsan sembels  
1Par 16,23  meus profetes.” 23 Cantats, terra,  cantats a nostre Senyor, e anuntiats de  
1Par 16,9 en lo poble les sues atrobadures. 9  Cantats a ell e recomtats las suas  
1Par 16,23  malignar en los meus profetes.” 23  Cantats, terra, cantats a nostre Senyor, e 
1Par 6,32 li haguéran aloguada la archa. 32 E  cantàvan e administràvan davant l’archa  
1Par 6,33 Dells fills de Cahat: Heman, qui fo  cantor, fill de Joel, lo fill de Samuel;  
1Par 6,31  aquells que David stablí sobra los  cantors de lla casa de nostre Senyor Déus, 
1Par 9,33  33 Aquests són los prínceps dels  cantors per lurs companyes dels fills de  
1Par 15,16  que ells stablísan de lurs frares  cantors en òrgens [*] e en rautes e arpes  
1Par 15,27  qui aportàvan la archa, e los  cantors, e Coenias, qui era príncep de la  
1Par 15,27  príncep de la prophecia entra los  cantors. David era encara vastit de una  
1Par 13,8  Senyor Déu en tota lur virtut en  cants e en rautes e en saltiris e [*] en  
1Par 10,9  9 E com [*] li hagéran lavat lo  cap e desgarnit e levades les armes, ells  
1Par 10,10  lo temple de lur déu e ficàran lo  cap en lo temple de Dagó. 11 E com los  
1Par 8,11  11 Mensim engenrà Achioch,  Caphàal. 12 E los fills de Capsàal fóran  
1Par 1,Tit  libre de Paralipàmenon. 1,Tit  Capítol primer 1 Adam engenrà Seth, e Seth 
1Par 2,Tit  són los duchs de Edom. 2,Tit  Capítol segon Aquests son los fills d’  
1Par 3,Tit  la calor del para de Racab. 3,Tit  Capítol III 1 David engendrà aquests fills 
1Par 4,Tit  Dalayà, Anam, e són VII. 4,Tit  Capítol IIII º 1 Judes engendrà Fares,  
1Par 5,Tit  aquells entrò al dia de huy. 5,Tit  Capítol V 1 Rubèn fo lo primer angenrat  
1Par 6,Tit  hi stat entrò al dia de huy. 6,Tit  Capítol VI 1 Los fills de Leví fóran  
1Par 7,Tit Jaser ab tots los lurs lochs. 7,Tit  Capítol VII 1 Aquests fóran los fills de  
1Par 8,Tit  a batalla era XXVI míllia. 8,Tit  Capítol VIII 1 Benramín engenrà Bale, son  
1Par 9,Tit  fóran fills de Benjamín. 9,Tit  Capítol VIIII º 1 Donchs tot lo poble d’  
1Par 10,Tit Aquests foren fills de Esel. 10,Tit  Capítol X 1 Los phalisteus se combatéran  
1Par 11,Tit  a David, fill de Isayi. 11,Tit  Capítol XI 1 Tot lo poble d’Israell sa  
1Par 12,Tit  [*], e Jasaell de Masabià. 12,Tit  Capítol XII 1 Aquests venguéran a David en 
1Par 13,Tit  a tot lo poble d’Israell. 13,Tit  Capítol XIII 1 David féu consell ab tots  
1Par 14,Tit  les coses que ell havia. 14,Tit  Capítol XIIII 1 Hiram [*] de Thir tramès  
1Par 15,Tit temut sobra tots los regnes. 15,Tit  Capítol XV 1 David féu casas a son obs en  
1Par 16,Tit  aquell en son cor. 16,Tit  Capítol XVI 1 Donchs ells aportàran la  
1Par 17,Tit  per banayr la sua casa. 17,Tit  Capítol XVII 1 Con David habitava en la  
1Par 18,Tit serà banaÿta perdurablament. 18,Tit  Capítol XVIII 1 Asdavench-sa aprés  
1Par 26,Tit  25,Tit 1-31 [*] 26,Tit  Capítol XXVI 1 Lo depertiment [*] dels  
1Par 27,Tit  lo servey de Déu e del rey. 27,Tit  Capítol XXVII 1 Los fills d’Israel,  
1Par 28,Tit  de tota la host del rey. 28,Tit  Capítol XXVIII 1 Donchs David apallà tots  
1Par 29,Tit fer tots los meus manaments. 29,Tit  Capítol XXVIIII º 1 Lo rey David parlà a  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

34 
 

1Par 1,12  los falisteus. E aytambé engenrà  Caprurín. 13 E Chanaan engenrà primerament 
1Par 9,34  a lur ministeri. 34 Los  caps dells fills de Leví staguéran per  
1Par 8,12 Achioch, Caphàal. 12 E los fills de  Capsàal fóran Hèmber, Misan e Sancach.  
1Par 4,14  vall dels Mestres dels Artificis,  car aquí stàvan los hòmens que sabían fer  
1Par 5,23  Sanir e dentrò al munt de Hechmon,  car ells éran fort molts. 24 Aquests foren 
1Par 7,21  d’aquèn nadius auciéran aquells,  car ells vanguéran per asvair les  
1Par 9,28  aquells qui guardàvan los vaxells,  car tots los vaxells éran guardats per  
1Par 10,4  Mas son scuder no volch fer açò,  car ell era molt spaventat per pahor.  
1Par 12,29 frares de Judà, n’hi hach III M ª,  car gran partida d’ells saguia encara a  
1Par 12,39  III dies, e menjàran e baguéran,  car lurs frares los n’havían aparellat.  
1Par 12,40  e bous e moltons a tot abastament,  car gran goig era a tot lo poble d’  
1Par 13,3  nós la archa de nostre Senyor Déu,  car nós no damanam aquella en lo temps de  
1Par 13,9  la sua mà que sostangués la archa,  car lo bou, que era jova e saltant, havia  
1Par 14,15 e ladonchs tu axiràs a lla batalla,  car Déus és axit per ço qu’ell destrua  
1Par 16,18  “Jo daré a tu la terra de Cananan,  car de la terra de lla vostra haretat.” 19 
1Par 16,25  los pobles les sues meravelles, 25  car nostre Senyor és gran, e molt loabla,  
1Par 16,41  son nom, a confasar nostre Senyor,  car la misericòrdia sua és perdurablament. 
1Par 17,2 totes les coses que són en ton cor,  car nostre Senyor és ab tu. 3 Donchs  
1Par 17,5  adificaràs a mi casa a habitar, 5  car jo no he stat en casa d’aquell temps  
1Par 17,21  les nasions davant ells,  car ell deliurà aquell de la terra de  
1Par 17,27  qu’ell sia tostemps davant tu,  car pus tu, Senyor, la has banaÿta, éla  
1Par 18,10  havia sobramuntat e vençut Adaàer,  car lo rey Tou fon enamich de Adàser. 11 E 
1Par 26,10 fills de Mararí, fo príncep Sechrí,  car ell no havia fill primer anjenrat e  
1Par 28,6  la mia casa e los meus atris,  car yo he alet aquell a mi en fill e yo  
1Par 29,9 com ells promatían vot de bon grat,  car ells ofarían aquells a nostre Senyor  
1Par 16,14  de Jacob són los seus alets. 14  Car ell és lo Senyor nostre Déu, los seus  
1Par 17,25  son serf, stà davant ell.” 25  Car tu, Senyor mon Déu, has ravallat a lla 
1Par 12,8  qui tanían escut e lança, e lur  cara era axí com a cara de lahon e éran  
1Par 12,8  e lança, e lur cara era axí com a  cara de lahon e éran pus corents que  
1Par 16,11  e la sua virtut, querets la sua  cara tostemps, 12 remenbreu’s de lles  
1Par 18,7  que ell faÿa. 7 E David pres los  carcaxos d’aur los quals havían los  
1Par 14,8  com ell oyí açò, ell axí a ells a  carerra. 9 E com los falisteus vanguéran,  
1Par 13,7 l’archa de nostre Senyor sobra una  careta nova de lla casa de Aminadab, e Ozà 
1Par 13,7  e Ozà e sos frares manàvan la  careta. 8 E David e tot lo poble juguàvan  
1Par 18,4  e sgarà tots los cavalls de les  caretas, dels quals ell servà a sos obs C  
1Par 18,4  dels quals ell servà a sos obs C  càreus. 5 E los sirienchs de Damasch  
1Par 13,5  que ell amenàs l’archa de Déu de  Cariachiarim. 6 [*] de Judà, [*] qui seu  
1Par 2,52  Harip fo para de [*]. 52 [*]  Cariatarim, qui vaÿa la meytat del  
1Par 2,53 raposament, 53 e de la conaxença de  Cariatarim, e angenrà Teczey, Aphutrey,  
1Par 2,50  engenrà de Efrata Sabual, para de  Cariatarym. 51 Galmà fo para de Beteleem,  
1Par 6,76  Cades qui és en Galilea, Hamon,  Cariatim ab tots lurs lochs. 77 E als  
1Par 11,37  Machís, Aphià cleó 37 e Hasray de  Carmel; e Nooray, fill de Asrabay; 38 e  
1Par 3,1  sagon Daniel, qui nasch de Abigayl  carmeladita, 2 lo terç Absalon, qui nasch  
1Par 4,1  1 Judes engendrà Fares, Hesrom,  Carmí, Hur, Subal. 2 [*] engendrà Gech,  
1Par 5,3  engenrà Enoch e Phanú, Srom,  Carmim. 4 E Joell engenrà Samachià,  
1Par 11,1  a David: –Nós som ton os e ta  carn. 2 E hir e anans-de-hir, com Saül 
1Par 16,3  un tortell de pa e una part de  carn de brúfol rostit e sèmolla frita en  
1Par 12,17 David stava. 17 E David axí-los a  carrera e dix-los: –Si vós sots vanguts  
1Par 5,16  en Galaad e en Basan e en los  carrés lurs e en tots lurs lochs de Saron  
1Par 28,18 que d’aquell fos feta semblança de  carreta de àngells qui stanésan lurs alles 
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1Par 18,4  Eufrates. 4 Donchs David pres M ª  carretas [*] e VIII M cavallers e XX M ª  
1Par 2,54  e de Neofací, de la corona de la  casa de Jacob, e la meitat del repòs de  
1Par 4,21  de Marasà, e les cognisions de la  casa d’aquels qui obràvan bis, drap de  
1Par 4,21  bis, drap de lin prim, en la  casa del Jurament, 22 e d’aquel que féu  
1Par 4,23  e en los stabliments en la  casa del rey e en los seus castells, e  
1Par 5,15  fo fill de Oremí, príncep de lla  casa ab les companyes, 16 e habitàran en  
1Par 5,24  Aquests foren los prínceps de lla  casa de lur parantia: Èpher, Gesí, Eliel,  
1Par 6,10  fo pravera e usà de l’ofici en la  casa de nostre Senyor Déus, la qual féu  
1Par 6,31  stablí sobra los cantors de lla  casa de nostre Senyor Déus, despuys que li 
1Par 7,23 com era nat en los malls de lla sua  casa. 24 E sa filla fo Sarrà, la qual  
1Par 9,23  com lurs fills en les portes de la  casa de nostre Senyor e en lo tabernacle,  
1Par 9,26  les finestres e los tresors de lla  casa de nostre Senyor, 27 [*] per obrir  
1Par 12,28  de noble jovantut e príncep de lla  casa de son para, n’hi hach XXII M ª. 29  
1Par 12,29  partida d’ells saguia encara a la  casa Saül. 30 E dells fills de Afraÿm n’  
1Par 13,7 Senyor sobra una careta nova de lla  casa de Aminadab, e Ozà e sos frares  
1Par 13,9  9 E com ells fóran vanguts a lla  casa de Aquidon, Ozà stès la sua mà que  
1Par 13,13 ciutat de David, anans la mès en la  casa de Obededom de Gech 14 [*] per tres  
1Par 13,14  e nostre Senyor banaý la sua  casa en totes les coses que ell havia.  
1Par 14,1  ço que ells adificàsan a ell una  casa. 2 E David conech que nostre Senyor  
1Par 15,25  amistança de nostre Senyor de la  casa de Abededom ab gran alagria. 26 E com 
1Par 16,43  tot lo poble se’n tornà a lla sua  casa, e David per banayr la sua casa.  
1Par 16,43 sua casa, e David per banayr la sua  casa. 17,Tit Capítol XVII 1 Con David  
1Par 17,1 XVII 1 Con David habitava en la sua  casa, ell dix a Natan lo profeta: –Veus  
1Par 17,1  profeta: –Veus que jo habit en la  casa de cedra e la archa [*] de nostre  
1Par 17,4  serf: “[*] Tu no adificaràs a mi  casa a habitar, 5 car jo no he stat en  
1Par 17,5  a habitar, 5 car jo no he stat en  casa d’aquell temps a ençà que yo amené  
1Par 17,6  “Per què tu no has adificada a mi  casa de cedra?” 7 Donchs tu parlaràs axí  
1Par 17,10 anuncie a tu que adificarà a tu una  casa nostre Senyor. 11 E com tu hauràs  
1Par 17,12 d’aquells. 12 E ell adificarà a mi  casa, e yo farmaré la sua cadira  
1Par 17,14  14 E yo stabliré aquell en la mia  casa e en lo meu regna [*]  
1Par 17,23  has dita a ton serv e sobra la sua  casa sia conformada perdurablement. E fes  
1Par 17,24  aquell és lo Déu d’Israell, e la  casa de David, son serf, stà davant ell.”  
1Par 17,25  ton serf que tu adificaries a ell  casa, e per asò lo teu serf ha trobada  
1Par 17,27  27 e has comansat a banayr la  casa de ton serf, qu’ell sia tostemps  
1Par 26,12  guardes, que adminestràsan en la  casa de nostre Senyor [*]. 13 Donchs las  
1Par 26,20 Achias era sobra los trasaurs de la  casa de nostre Senyor e sobra los vaxells  
1Par 26,22 son frare, sobra los trasaurs de la  casa de nostre Senyor, 23 e fóran sobra  
1Par 28,2  -mi! Jo’m perpansé que adificàs  casa a nostre Senyor, en la qual stagués  
1Par 28,2  hy són nesesàrias per adificar la  casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no  
1Par 28,3  ha dit a mi: “Tu no adificaràs la  casa al meu nom, per so com tu ést stat  
1Par 28,4  Déu d’Israell a mi ha alet de la  casa de mon para, per ço que yo fos rey  
1Par 28,4  prínceps del trip de Judà, [*] la  casa de mon para, e [*] ha allet mi en rey 
1Par 28,6 “Salamó, ton fill, adificarà la mia  casa e los meus atris, car yo he alet  
1Par 28,10  ha elet tu per ço que adifichs la  casa del santuari, conforte’t e acaba  
1Par 28,11  lits en los lochs amagats e de la  casa de madian 12 e de tots los palaus qu· 
1Par 28,12  tot entorn en los trasaurs de la  casa de nostre Senyor e en los trasaurs  
1Par 28,13  de Leví en totes les obres de la  casa de nostre Senyor e en tots los vaxels 
1Par 28,20  tota la obra del servici de la  casa de nostre Senyor. 21 Vet qu’ells  
1Par 28,21  en tota la obra del servey de la  casa de nostre Senyor seran ab tu e són  
1Par 29,2  he aparalades les despesas de la  casa de mon Déu, ço és, [*] aram per fer  
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1Par 29,3  que yo he aparalades a lla santa  casa, 4 ço és, III M ª talens d’aur de  
1Par 29,16  que nós havem aperallada que  casa ne sia adificada al teu sant nom, és  
1Par 29,19  ell los faça tots e que adifich la  casa de la qual yo he aperallada les  
1Par 8,13  qui habitàran en Aylon. Aquests  casàran los habitadors de Geth. 14 E Joè,  
1Par 15,1  15,Tit Capítol XV 1 David féu  casas a son obs en la ciutat de David e  
1Par 9,23  nostre Senyor e en lo tabernacle,  cascú per son dia. 24 Aquí havia portés  
1Par 16,37  Senyor contínuament tots dies,  cascú per sos dies. 38 E stablí portés  
1Par 16,41  e Yeditun e tots los altres alets,  cascú per son nom, a confasar nostre  
1Par 6,32  lo temple en Jerusalem, e stava  cascun sagons son orde en lo ministeri. 33 
1Par 9,32  e aparallàvan pans novells  cascun disapte. 33 Aquests són los  
1Par 27,1 companyes, qui entràvan e qui axían  cascun mes de l’any, là on era cascun era 
1Par 27,1  cascun mes de l’any, là on era  cascun era sobra XXIIII M ª hòmens. 2  
1Par 28,14  Senyor, 14 per pes d’aur per  cascun vaxell del servei. E donà a ell  
1Par 28,15  argent per diversitat de masura de  cascun canalobra e de lles lanternes,  
1Par 12,2  archs e gitàvan pedres ab fones ab  cascuna mà e traýan sagetes. Dells frares  
1Par 26,13  e als grans per lurs companyas en  cascuna de lles portes. 14-16 [*] 17-18  
1Par 2,43  43 E Hebron enjenrà Chorè, Cayhú,  Càsem, Jamina. 44 Jama engendrà Sàram,  
1Par 4,38  en les sues paranties e en les  cases de lurs cosinees e foren fort  
1Par 7,2  e fóran prínceps per les lurs  cases e per lurs cognacions; e nombràran  
1Par 9,9 prínceps per lurs companyes per les  cases de lurs pares. 10-16 [*] 17-18 [*]  
1Par 8,7  fóran mudats en Manach: 7 Noaman,  Casir e Gerà. E aquest trasmudà aquells, e 
1Par 1,12  Labín, Nepthorn, 12 Pherusín,  Casluÿm, e d’aquests nasquéran los  
1Par 4,23  en la casa del rey e en los seus  castells, e stagéran aquí. 24 Semeon  
1Par 5,6  rey dels aserians, se’n manà  catiu, e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 
1Par 12,34 dobla cor. 34 E los prínceps de lla  cavallaria de Naptalim fóran [*] XXVIII M  
1Par 12,14  de lla host; lo manor era sobra C  cavallers [*]. 15 Aquests són aquells qui  
1Par 18,4  pres M ª carretas [*] e VIII M  cavallers e XX M ª hòmens, e sgarà tots  
1Par 18,6  hòmens qu’ell havia. 6 E mès los  cavallers en Damasch, per so que Síria  
1Par 18,4  e XX M ª hòmens, e sgarà tots los  cavalls de les caretas, dels quals ell  
1Par 10,1  Israell fusquéran als falisteus e  cayguàran nafrats en lo munt de Gelboe. 2  
1Par 2,43  Hebron. 43 E Hebron enjenrà Chorè,  Cayhú, Càsem, Jamina. 44 Jama engendrà  
1Par 1,2 e Seth engenrà Enoc, 2 Enoc engenrà  Caynam, e Caynam engenrà Malael; e Malael, 
1Par 1,2  Enoc, 2 Enoc engenrà Caynam, e  Caynam engenrà Malael; e Malael, Gèrech; 3 
1Par 2,19  pres alra muller qui era apallada  Cayp e angenrà d’aquella Hur. 20 E Hur  
1Par 12,32  d’Israell daguésan fer, fóran  CC prínceps ab lurs hòmens. Tots los  
1Par 15,8  e sos frares, ço és, a saber, de  CC. 9 Dells fills de Hebron fo príncep  
1Par 11,11 XXX; aquest lavà la sua lança sobra  CCC, nafrats una veguada. 12 E Aletzar,  
1Par 5,21 camells, qui éran V M ª, e preséran  CC L M ª ovelles e II M ª àsens e C M ª  
1Par 9,22 foren alets en portés [*], qui éran  CC XX, e aquests fóran descrits en lurs  
1Par 15,6  e sos frares, ço és, a saber, de  CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo  
1Par 1,29 engenrà primerament Nabayot, e puys  Cedar, Abdael, Basan, 30 Masmà, Dumà,  
1Par 1,31  Haddà, Tamà, 31 Jaür, Naphís,  Cedma. [*] 32 E Abram engenrà de Securà,  
1Par 17,1  –Veus que jo habit en la casa de  cedra e la archa [*] de nostre Senyor és  
1Par 17,6  tu no has adificada a mi casa de  cedra?” 7 Donchs tu parlaràs axí ara a  
1Par 14,1  a David e tramès a ell fusts de  cedres e maestres de fer parets e fusters, 
1Par 29,11 laor. Totes les coses qui són en lo  cel e en la terra són tues. Senyor, lo  
1Par 28,11  del porxo e del temple e dels  cellers e de la cambra e dels lits en los  
1Par 27,27  e Sabdias de Aphot era sobra los  cellés del vin. 28 E Balanan de Guadarich  
1Par 16,26  ýdolles, e nostre Senyor féu los  cels. 27 Confació e granesa són davant  
1Par 1,17 Sineu, 16 Aradiu, Samareu [*]. 17 E  Cem engenrà Alay, Azuz, Arfaxat, Luud,  
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1Par 1,53  de Elà, duch de Phinon, 53 duch de  Cenès, duch de Comarí, duch Mabsar, 54  
1Par 6,1  de Leví fóran aquests: Gerson,  Chaat, Merar. 2 Los fills de Chaat fóran  
1Par 6,2  Chaat, Merar. 2 Los fills de  Chaat fóran aquests: Amram, Assaar,  
1Par 6,16  fóran los fills de Leví: Gerson,  Chaat, Mararí. 17 Aquests fóran los fills  
1Par 6,61  [*] 61 E donàran als fills de  Chaat qui éran romasos, de lur cognació e  
1Par 6,70  de lla cognació dels fills de  Chaat. 71 E los fills de Gerson, de lla  
1Par 9,32 frites en paella. 32 E los fills de  Chaat, lurs frares, éran sobra los pans  
1Par 6,22  Gezí. 22 Aquests són los fills de  Chaath: Aminadab fo son fill e fo pare de  
1Par 4,5  para de Betelem. 5 E Asur, para de  Chachua, havia II mullers: la una havia  
1Par 2,18 para d’aquest Gèter esmelita. 18 E  Chalep, fill de Hesrom, pres muller qui  
1Par 2,49  para de Maglemnà e para de Gabaà.  Chalep engenrà Axà. 50 Aquests fóran fills 
1Par 1,4  [*]; 4 [*] Noè; e Noè, Sem,  Cham e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà Gòmer e  
1Par 1,8  e Charsis e Sithim e Dodanim. 8 E  Cham engenrà Chus, Mesraym, Phut, Chanaan. 
1Par 7,33  lur sor. 33 [*] fóran Phesech e  Chamaal e Jassà; aquests fóran fills d’  
1Par 1,8 E Cham engenrà Chus, Mesraym, Phut,  Chanaan. 9 E Chus engenrà Sabachatà,  
1Par 1,13  E aytambé engenrà Caprurín. 13 E  Chanaan engenrà primerament Sidònem e  
1Par 7,10  Balan e Jeús, Benjamín e Ahot e  Channà e Jothan e Tarsís e Tarsàar: 11  
1Par 12,6  e Esraell e Joàser e Jezraam de  Charay, 7 e Jorlam e Dabadià, fill de  
1Par 1,7 Chogormà. 7 E Janan engenrà Elizà e  Charsis e Sithim e Dodanim. 8 E Cham  
1Par 9,37  e Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor e  Chauís e Zacharias e Masoŀlot. 38 [*]  
1Par 1,42  Savan, Jacham. E Disan engenrà  Chis, Aram. 43 Aquests foren los reys qui  
1Par 8,30  primer angenrat fo Ason, e Dur e  Chis e Bàal e Ner e Nadap 31 e Gebehor e  
1Par 8,33  en Jerusalem [*]. 33 E Her engenrà  Chis, e Cys engenrà Saül, e Saül engenrà  
1Par 9,39  en Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà  Chis, Chis angenrà Saül, Saül angenrà  
1Par 9,39 Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà Chis,  Chis angenrà Saül, Saül angenrà Jonaràs e  
1Par 12,1  ell fugia encara a Saül, fill de  Chis, cor ells éran molt forts hòmens e  
1Par 26,28  Samuel lo vaent e Saül, fill de  Chis, e Abner, fill de Ner, e Joab, fill  
1Par 9,39  Jonaràs e Melchisue e Ampiadab e  Chisbaal. 40 De Jonatàs fo Marabaal;  
1Par 1,6 6 E Gòmer engenrà Asench e Erifan e  Chogormà. 7 E Janan engenrà Elizà e  
1Par 2,43 para de Hebron. 43 E Hebron enjenrà  Chorè, Cayhú, Càsem, Jamina. 44 Jama  
1Par 6,22  fo son fill e fo pare de Corè,  Chorè fo pare de Asir, 23 Eser fo para d’ 
1Par 1,8  Sithim e Dodanim. 8 E Cham engenrà  Chus, Mesraym, Phut, Chanaan. 9 E Chus  
1Par 1,9  Chus, Mesraym, Phut, Chanaan. 9 E  Chus engenrà Sabachatà, Hevilà e Sabatà,  
1Par 1,10  Regimà engenrà Sabba e Dadan. 10 E  Chus engenrà Nemroth, e aquest començà a  
1Par 4,8  enfantà Sàrech, Izàar, Nam. 8  Chus engenrà Enob, Soboà e les cusinees d’ 
1Par 7,7  e Sermoch, Auray. Aquests fóran  cinc prínceps de companyes molt forts per  
1Par 1,43  fill de Bahor; e lo nom de la sua  ciutat, Denabach. 44 E morí Bàlach, e  
1Par 1,46  en la terra de Moab; e la sua  ciutat hach nom Avich. 47 E com fo mort  
1Par 1,50  regnà per ell Addad, e la sua  ciutat havia nom Phorí, e la sua muller  
1Par 4,12  e Fesè e Tenaà, qui fo para de la  ciutat de Naàs. Aquests són los hòmens de  
1Par 11,5  la torra de Sion, la qual és en la  ciutat de David. 6 E ell dix: –Aquell qui  
1Par 13,13  rahó ell no la féu portar a la  ciutat de David, anans la mès en la casa  
1Par 15,1  1 David féu casas a son obs en la  ciutat de David e adifichà loch a lla  
1Par 15,29  nostre Senyor fo vanguda tro en la  ciutat de David, Nicoll, filla de Saül,  
1Par 6,61  de lur cognació e parantia X  ciutats de la meytat del trip de Manasès,  
1Par 6,62 e del trip de Manasès en Basan XIII  ciutats. 63 Los fills, emperò, de Mararí,  
1Par 6,63  de Sabulon donàran per sort XII  ciutats. 64 E los fills d’Israell donàran 
1Par 6,64  d’Israell donàran als levítichs  ciutats ab lurs lochs, 65 e donàran per  
1Par 6,65  e del trip dels fills de Benjamín  ciutats, les qualls apallàran [*], 66 axí  
1Par 6,66  dels fills de Caat, e fóran les  ciutats en los térmens d’aquells del trip 
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1Par 6,67 trip de Afraÿm. 67 E donàran a ells  ciutats a fúger en Siquén ab los lurs  
1Par 9,2  que habitàran primerament en lurs  ciutats e en les pocesions dels fills d’  
1Par 10,7  fusquéran [*], e desenparàran lurs  ciutats [*]. E los falisteus [*] habitàran 
1Par 13,2  qui habítan en los burchs de lles  ciutats, per so que ells sían ajustats a  
1Par 18,8  da Sabat e de Semín, qui éran  ciutats de Adàser, molt aram, del qual  
1Par 27,25  aquells trasaurs qui éran en les  ciutats e en les villes e en les torres.  
1Par 11,36  de Aüra; 36 Fer de Machís, Aphià  cleó 37 e Hasray de Carmel; e Nooray, fill 
1Par 8,40 havían molts fills e nabots entrò a  CL M ª. E tots aquests fóran fills de  
1Par 5,21  CC L M ª ovelles e II M ª àsens e  C M ª hòmens. 22 E fo fort gran batalla de 
1Par 29,7  e XVIII M ª tallens d’aram e  C M ª tallens de ferro. 8 E tots aquells  
1Par 2,3  fills de la filla de Sue cananite,  ço és, Her, Onam, Selà. E Her era lo major 
1Par 2,7  e peccà en ledrunici de vet,  ço és, que fo vadat. 8 E Athan angenrà  
1Par 4,9 mara apallà-llo Jabós e dix: –Per  ço l’he apallat axí, com l’he en dollor  
1Par 4,41 habitàran ells aquí per aquels, per  ço com hi trobàran moltes bones pestures.  
1Par 9,24 devers alguna part dels IIII vents,  ço és, a lavant e a ponent e a tramuntana  
1Par 9,33  que stàvan en les finestres, per  ço que ells servíran da dia e de nit  
1Par 10,11 de Jabes-Galach haguéran oÿt açò,  ço és, a saber, que los falisteus havían  
1Par 12,37 aquells qui éran detràs flum Jordà,  ço és, a saber, dells fills de Rubèn e de  
1Par 13,5  entrò là on ell entrà en Mach, per  ço que ell amenàs l’archa de Déu de  
1Par 13,10  irat contra Ossà e farí ell, per  ço com ell havia tocada la archa de Déu, e 
1Par 13,11  E lavors fo molt trist David, per  ço com nostre Senyor havia dapartit Ozà, e 
1Par 14,1  de fer parets e fusters, per  ço que ells adificàsan a ell una casa. 2 E 
1Par 14,15 a lla batalla, car Déus és axit per  ço qu’ell destrua les hosts dells  
1Par 15,5  fo príncep Uriel, e sos frares,  ço és, de C XX. 6 E dells fills de Mararí  
1Par 15,6  fo príncep Asaà, e sos frares,  ço és, a saber, de CC XX. 7 E dells fills  
1Par 15,7  fo príncep Joel, e sos frares,  ço és, de C XX. 8 E dells fills de Alaphan 
1Par 15,8  príncep Semeÿas, e sos frares,  ço és, a saber, de CC. 9 Dells fills de  
1Par 15,9  fo príncep Eliel, e sos frares,  ço és, a saber, de LXXX. 10 Dels fills de  
1Par 15,10  fo príncep Aminadap ,e sos frares,  ço és, a saber, de C XII. 11 E David  
1Par 15,11  preveres, e los fills de Leví,  ço és, Uriell, Esayà, Joell, Soanian,  
1Par 15,13  qui és a ella aparallat, 13 per  ço que no’ns esdavengua axí com fou al  
1Par 15,13  al comensament, com nos farí, per  ço com no hy érets vós presents, e per ço  
1Par 15,13 com no hy érets vós presents, e per  ço com nós feÿam cosa [*] laguda. 14  
1Par 16,5  loàsan lo Senyor Déu d’Israell, 5  ço és, Asaph lo príncep, Azacharies, qui  
1Par 26,10 éran XVIII. 10 E los fills de Hozà,  ço és, a saber, fills de Mararí, fo  
1Par 27,23  aquells de XX anys en aval, per  ço com nostre Senyor havia dit qu’ell  
1Par 28,4 ha alet de la casa de mon para, per  ço que yo fos rey sobra lo poble d’  
1Par 28,8 manaments de nostre Senyor Déu, per  ço que vós posaescats la bona terra e que  
1Par 28,10  de vós [*]. 9 [*] 10 Donchs, per  ço com nostre Senyor ha elet tu per ço que 
1Par 28,10 ço com nostre Senyor ha elet tu per  ço que adifichs la casa del santuari,  
1Par 29,2 les despesas de la casa de mon Déu,  ço és, [*] aram per fer los vaxells d’  
1Par 29,3 he ofert en lo temple de mon Déu de  ço qui era meu pròpiament, enfora aquelles 
1Par 29,4  he aparalades a lla santa casa, 4  ço és, III M ª talens d’aur de Ophir e  
1Par 29,21  ells ofaríran lurs holocausts,  ço és, a saber, M ª vadels e M ª moltons e 
1Par 11,45  fill de Samarí; e Jaason, frare de  Coach; 46 e Eliell de Maninte, Jeribay, e  
1Par 28,18  qui stanésan lurs alles e qui  cobrísan l’archa de lla amistança de  
1Par 15,27  la archa, e los cantors, e  Coenias, qui era príncep de la prophecia  
1Par 6,61  de Chaat qui éran romasos, de lur  cognació e parantia X ciutats de la meytat 
1Par 6,70 [*] aquells que éran romasos de lla  cognació dels fills de Chaat. 71 E los  
1Par 6,71  71 E los fills de Gerson, de lla  cognació de la meytat dell trip de  
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1Par 6,62 de Gerson, per les sues parantias e  cognacions, del trip de Ysachar e del trip 
1Par 6,63 de Mararí, per les sues parantias e  cognacions, del trip de Rubèn e del trip  
1Par 7,2  per les lurs cases e per lurs  cognacions; e nombràran del trip de Tollà  
1Par 2,55 de Sararay, 55 e les cusinees e les  cognicions cantants dels maestras qui  
1Par 4,21 Laadà, qui fo para de Marasà, e les  cognisions de la casa d’aquels qui  
1Par 29,2  de fust, e pedres de diverses  collors, e totes pedres presioses e moltes 
1Par 18,8  Salamó féu la «mar» d’aram e les  columnes e los vaxells d’aram. 9 E com  
1Par 11,23  un home de Agipte, que havia V  colzes d’estratura e havia una lança  
1Par 1,45  ell Joab, fill de Sare [*]. 45 E  com fo mort Jobab, regnà per ell Husan, de 
1Par 1,47  la sua ciutat hach nom Avich. 47 E  com fo mort Adad, regnà per ell Semlà de  
1Par 1,48  per ell Semlà de Mescachà. 48 E  com fo mort Semlà, regnà per ell Saül de  
1Par 1,49  és posada de prop la aygua. 49 E  com fo mort Saül, regnà per ell Balaanan,  
1Par 1,50  ell Balaanan, fill de Acobor. 50 E  com fo mort Baalanan, regnà per ell Addad, 
1Par 1,51  de Macred, filla de Masaab. 51 E  com fo mort Adad, comensàran a ésser duchs 
1Par 2,19  engenrà Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E  com fo morta Asubà, pres alra muller qui  
1Par 4,9  e dix: –Per ço l’he apallat axí,  com l’he en dollor enfantat. 10 E Jabès  
1Par 4,41  ells aquí per aquels, per ço  com hi trobàran moltes bones pestures. 42  
1Par 5,1  dels fills de Israell, mas, per so  com corompé lo lit de son pare, no li  
1Par 5,1  de Israell; e axí no’l tenían axí  com a major. 2 Enperò Judes era molt pus  
1Par 5,20  e aquells qui éran ab éls,  com ells apallàran Déus com conbatían e  
1Par 5,20  ab éls, com ells apallàran Déus  com conbatían e Déus oý-los, per so com  
1Par 5,20  conbatían e Déus oý-los, per so  com crèyan en ell. 21 E praséran an éls e  
1Par 6,15  Saraÿas angendrà Josadech. 15 E,  com nostre Senyor trasmudà per les mans de 
1Par 6,66  les qualls apallàran [*], 66 axí  com aquelles qui éran dels fills de Caat,  
1Par 7,23  lo nom d’aquell Benà, per so  com era nat en los malls de lla sua casa.  
1Par 9,23 stablíran en lur fe, 23 atanbé ells  com lurs fills en les portes de la casa de 
1Par 9,27 27 [*] per obrir les portes al matí  com saria temps. 28 D’aquell matex  
1Par 10,2  nafrats en lo munt de Gelboe. 2 E  com los falisteus sa fóran acostats, qui  
1Par 10,5  e lexà’s caer sobra aquella. 5 E  com son scuder hach vist [*] que Saül era  
1Par 10,7 tota sa companya morí ensemps. 7 E,  com los fills de Israell qui habitàvan en  
1Par 10,9  morts en lo munt de Gelboe. 9 E  com [*] li hagéran lavat lo cap e  
1Par 10,11  lo cap en lo temple de Dagó. 11 E  com los hòmens de Jabes-Galach haguéran  
1Par 10,13  Saül morí per sos paccats, per so  com ell havia traspasats los manaments de  
1Par 11,2  carn. 2 E hir e anans-de-hir,  com Saül regnava encara sobra lo poble de  
1Par 11,13  13 E aquest fo en Afès ab David,  com los falisteus se ajustàran en aquell  
1Par 11,14  dell camp e defacéran aquell. E  com ell hach vençut los falisteus, ell  
1Par 11,15  de prop la cova de Adolam. E,  com los falisteus ficàran les lurs tendes  
1Par 11,23  estratura e havia una lança aytal  com plaguador de texidor. Donchs ell  
1Par 12,8  8 E fugíran de Gaddi ab ell,  com ell s’amaguava en lo dasert, hòmens  
1Par 12,8  escut e lança, e lur cara era axí  com a cara de lahon e éran pus corents que 
1Par 12,15  pasàran flum Jordà lo primer mes,  com ell ha acostumat de créxer sobra las  
1Par 12,17  mi per los meus advarsaris,  com jo no haja pacat en les mies mans, lo  
1Par 12,19  fugíran e vanguéran a David  com ell vania [*]. [*] 20-22 [*] 23 Aquest 
1Par 12,23  de lla host qui vanguéran a David  com ell era en Hebron, per so qu’ells  
1Par 13,9  saltiris e [*] en senbels [*]. 9 E  com ells fóran vanguts a lla casa de  
1Par 13,10 irat contra Ossà e farí ell, per ço  com ell havia tocada la archa de Déu, e  
1Par 13,11  lavors fo molt trist David, per ço  com nostre Senyor havia dapartit Ozà, e  
1Par 14,8  tots vanguéran per querer ell e,  com ell oyí açò, ell axí a ells a carerra. 
1Par 14,9  açò, ell axí a ells a carerra. 9 E  com los falisteus vanguéran, ells fóran  
1Par 14,11 yo liure aquells en la tua mà. 11 E  com aquells fóran muntats en la vall de  
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1Par 14,11  [*]: –[*] aquí per la mia mà, axí  com són departides aygües. Per què’l nom  
1Par 14,15 de lla part davers los parers. 15 E  com tu oyràs lo so del qui irà en la  
1Par 14,16  falisteus. 16 Donchs David féu axí  com Déu li havia manat, e farí les hosts  
1Par 15,13 13 per ço que no’ns esdavengua axí  com fou al comensament, com nos farí, per  
1Par 15,13  axí com fou al comensament,  com nos farí, per ço com no hy érets vós  
1Par 15,13  comensament, com nos farí, per ço  com no hy érets vós presents, e per ço com 
1Par 15,13  no hy érets vós presents, e per ço  com nós feÿam cosa [*] laguda. 14 Donchs  
1Par 15,15 de Leví aportàran la archa [*], axí  com Moysès havia manat, sagons la paraula  
1Par 15,26  de Abededom ab gran alagria. 26 E  com oÿsan los levitens que aportàvan l’  
1Par 15,29  son [*] d’arpes e de rautes. 29 E  com l’archa de lla amistança de nostre  
1Par 16,2  davant nostre Senyor plaents. 2 E  com David hach complit de ofarir sos  
1Par 16,3  3 e dapartí a tots, axí hòmens  com fembres, un tortell de pa e una part  
1Par 17,7  lles companyes diu açò: Yo pres tu  com tu guardavas lo bastiar en les  
1Par 17,8  tu, e he fet a tu gran nom, axí  com un dels pus grans qui són honrats en  
1Par 17,11  a tu una casa nostre Senyor. 11 E  com tu hauràs complits tots los dies que  
1Par 17,13  a ell la mia misericòrdia, axí  com la tolguí a aquell qui fo anans [*].  
1Par 17,21  orelles. 21 E qual altra és axí  com lo teu poble d’Israell? Una sola gent 
1Par 17,23  perdurablement. E fes-ho axí  com tu has dit. 24 Lo teu nom estia e sia  
1Par 18,3  de Sobà, de la region de Hamach,  com él anà per axamplar son emperi dentrò  
1Par 18,9 columnes e los vaxells d’aram. 9 E  com Tou, lo rey de Hamach, hach oÿt que  
1Par 18,10  pau, e per fer a ell goig, per so  com ell havia sobramuntat e vençut Adaàer, 
1Par 18,11  rey havia pres de lles gents, axí  com de Idomea e de Moab e dels fills de  
1Par 18,11  Moab e dels fills de Amon, e així  com dells falisteus e de Amalech. 12  
1Par 27,23  aquells de XX anys en aval, per ço  com nostre Senyor havia dit qu’ell  
1Par 28,3  la casa al meu nom, per so  com tu ést stat hom combatent e has  
1Par 28,7  de fer los meus manaments [*] axí  com fa vuy.” 8 »Donchs ara, davant tot lo  
1Par 28,8  ara, davant tot lo poble, ara  com lo meu Déu ho ou, vós guardats e  
1Par 28,10 de vós [*]. 9 [*] 10 Donchs, per ço  com nostre Senyor ha elet tu per ço que  
1Par 28,21  E sàban aytambé los prínceps  com lo poble a fer tots los meus  
1Par 29,9 de Gerson. 9 Tot lo poble se alegrà  com ells promatían vot de bon grat, car  
1Par 29,23  la cadira de nostre Senyor axí  com a rey per David, son para, e a tots  
1Par 14,8  7 e Elisamà e Baldià e Aliàlet. 8  Com los falisteus haguéran oÿt que David  
1Par 28,2 qui éran en la host de Jerusalem. 2  Com lo rey fo lavat e stech en peus, ell  
1Par 9,26  E a’quests IIII fills de Leví fo  comanat tot lo nombra dells portés, e éran 
1Par 17,27  tan grans banifets, 27 e has  comansat a banayr la casa de ton serf, qu· 
1Par 1,53  Phinon, 53 duch de Cenès, duch de  Comarí, duch Mabsar, 54 duch de Madiel,  
1Par 12,8  hòmens molt forts e trop bons  combatadors qui tanían escut e lança, e  
1Par 28,3 meu nom, per so com tu ést stat hom  combatent e has scampada sanch.” 4 »Mas lo 
1Par 10,1  Capítol X 1 Los phalisteus se  combatéran contra los fills d’Israell, e  
1Par 12,36 d’Ezer qui axían a batalla, qui’s  combatían en la host, fóran XL M ª. 37 E  
1Par 5,18 culltels, e sabían bé de batallar e  combatra, éran XLIIII M ª DCC LX hòmens,  
1Par 7,5  Isacar éran molt forts hòmens per  combatra e éran per nombra LXXXVII M ª. 6  
1Par 7,7  de companyes molt forts per  combatra e lo nombre d’éls fóran XXII M ª 
1Par 12,24  fóran VI míllia DCCC espergats a  combatra. 25 Dels fills de Simeon, VII  
1Par 12,33 stàvan entre companyes ben savis en  combatra fóran L M ª, e vanguéran en ajuda 
1Par 12,37  que éran savis e discrets en  combatra fóran CXX míllia hòmens. 38 Tots  
1Par Inc  Inc  Comença lo Primer libre de Paralipàmenon.  
1Par 1,10 10 E Chus engenrà Nemroth, e aquest  començà a ésser poderós en la terra. 11 E  
1Par 15,13  no’ns esdavengua axí com fou al  comensament, com nos farí, per ço com no  
1Par 29,10  Déu d’Israell, nostre para sens  comensament e sens fi. 11 Senyor, la  
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1Par 1,51  de Masaab. 51 E com fo mort Adad,  comensàran a ésser duchs en Edom e despuys 
1Par 10,6  Saül e III fills seus e tota sa  companya morí ensemps. 7 E, com los fills  
1Par 12,18 aquells e féu-los prínceps de lla  companya. 19 E dell trip de Manasès  
1Par 13,2  sos prínceps, 2 e dix a tota la  companya dells fills d’Israell: –Si plau  
1Par 27,2  de Sabdiell, era sobra la primera  companya en lo primer mes, e havia-hy  
1Par 27,4  mes. 4 Achies Duch havia la sagona  companya del sagon mes, e havia aprés si  
1Par 27,5  lo pravera, duch de la terça  companya en lo terç mes, e havia en la sua 
1Par 27,6 E Zabad, son fill, era sobra la sua  companya. 7 En aquell any era lo quart mes 
1Par 27,7  era aprés d’él, e havían en lur  companya XXIIII M ª hòmens. 8 Samaoch de  
1Par 27,8  en lo V mes, e havia en la sua  companya XXIIII M ª hòmens. 9 Lo VI è  
1Par 27,9  Acrès de Tachua, e havia en la sua  companya XXIIII M ª hòmens. 10 Lo VII  
1Par 27,10  dels fills de Afraÿm, e havia sa  companya XXIIII M ª hòmens. 11 Lo VIII  
1Par 27,11  de Sàrayi, e havia en la sua  companya XXIIII M ª hòmens. 12 E [*] en lo 
1Par 27,12  de Benjamín, e havia en la sua  companya XXIIII M ª hòmens. 13 Lo X  
1Par 27,13 del linatge de Sàray, e havia en sa  companya XXIIII M ª hòmens. 14 Lo XI  
1Par 27,14  fills de Afraÿm, e havia en la sua  companya XXIIII M ª hòmens. 15 Lo XII en  
1Par 27,15  de Gotoniel, e havia en la sua  companya XXIIII M ª hòmens. 16 Sobra los  
1Par 5,7  la parantia qui era nombrada per  companyas suas havían prínceps Zazael e  
1Par 7,9 del linatja fóran nombrats per lurs  companyas e fóran molts forts per batalla  
1Par 26,13  als pochs e als grans per lurs  companyas en cascuna de lles portes. 14-16 
1Par 26,21 de Gerson [*] fóran prínceps de les  companyas de Joadan e Gerson e Jehielli.  
1Par 26,31  dels fills de Hebron sagons lurs  companyas e sagons lurs linatges. En lo XL 
1Par 26,32  e fóran II M ª e DCC prínceps de  companyas. E David posà aquests sobra los  
1Par 2,55  los tabernacles. Aquestes són les  companyes que vanguéran de la calor del  
1Par 5,15  Oremí, príncep de lla casa ab les  companyes, 16 e habitàran en Galaad e en  
1Par 5,24 e foren duchs e senyors en los lurs  companyes. 25 E desenparàran Déus [*] del  
1Par 6,19  Musí. Aquests foren [*] segons les  companyes [*]. 20 Gerson, qui fo para de  
1Par 7,4  4 E aquests fóran per lurs  companyes e per lurs pobles molt forts  
1Par 7,7  Aquests fóran cinc prínceps de  companyes molt forts per combatra e lo  
1Par 8,10  són los fills prínceps en les  companyes. 11 Mensim engenrà Achioch,  
1Par 8,28  patriarques e prínceps de lurs  companyes, los quals habitàran en  
1Par 9,9 de Jabamès; 9 e sos frares per lurs  companyes. Fóran DCCCC LVI. Tots aquests  
1Par 9,9  aquests fóran prínceps per lurs  companyes per les cases de lurs pares.  
1Par 9,33  los prínceps dels cantors per lurs  companyes dels fills de Leví, que stàvan  
1Par 9,34  fills de Leví staguéran per lurs  companyes [*]. 35 En Gabaon [*] 36 lo seu  
1Par 12,33 que axían de batalla e stàvan entre  companyes ben savis en combatra fóran L M  
1Par 15,12  –Vós, qui sóts prínceps de lles  companyes dells fills de Leví, santificats 
1Par 16,28  e goig són en lo seu loch. 28 O,  companyes de pobla, donats a nostre Senyor 
1Par 17,7 David, mon serf: “Lo Senyor de lles  companyes diu açò: Yo pres tu com tu  
1Par 17,24  e sia dit: “Lo Senyor de les  companyes e de lles virtuts, aquell és lo  
1Par 26,6 hach fills e fóran pabrosts de lurs  companyes, cor ells éran molt forts  
1Par 26,26  lo rey David, e fóran prínceps de  companyes e conastables e duchs de lla  
1Par 27,1  lur nombre, qui foren prínceps de  companyes e conestables e sanescals e  
1Par 27,1  administràvan al rey sagons lurs  companyes, qui entràvan e qui axían cascun 
1Par 28,1  dells trips e los pabrosts de les  companyes, los qualls ministràvan al rey,  
1Par 29,6  Senyor. 6 Los prínceps de les  companyes e los pròmens dels trips d’  
1Par 29,5  E si algun n’hi ofer de grat, ell  complescha vuy sa man e ofira so que volrà 
1Par 12,18  ho vege e ho jutge. 18 E sparit  complí Abisay, qui era entre XXX prínceps, 
1Par 16,2  Senyor plaents. 2 E com David hach  complit de ofarir sos holocausts e ses  
1Par 17,11  nostre Senyor. 11 E com tu hauràs  complits tots los dies que tu vajes a tos  
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1Par 9,28  nombra e hom los prania d’éls a  comta. 29 Aquells que tanían en lur  
1Par 26,31  lo XL any del regna de David fóran  comtats e fóran atrobats hòmens [*] en  
1Par 17,1  la sua casa. 17,Tit Capítol XVII 1  Con David habitava en la sua casa, ell dix 
1Par 17,19 que totes aquestes maravelles fósan  conagudes. 20 O, Senyor, no és null hom  
1Par 26,26  e fóran prínceps de companyes e  conastables e duchs de lla host, e fóran  
1Par 2,53  meytat del raposament, 53 e de la  conaxença de Cariatarim, e angenrà Teczey, 
1Par 12,1  éran molt forts hòmens e nobles  conbatadors, 2 e traýan ab archs e gitàvan 
1Par 12,38  38 Tots aquests hòmens éran  conbatadors e spergats [*] ab acabat cor,  
1Par 5,20 ab éls, com ells apallàran Déus com  conbatían e Déus oý-los, per so com  
1Par 3,9  IX 9 [*], part los fills de lles  concopines, haguéran una germana que hach  
1Par 1,32  E Abram engenrà de Securà, qui era  concupina sua, Samram, Jetsan, Midam,  
1Par 2,46  e Maon engenrà Agetzur. 46 Ephà,  concupina de Calef, anfantà Haram, Massà e 
1Par 2,48  [*] Phale, Efà, Saf. 48 Maachà,  concupina de Calep, enfantà Càber, Taranà. 
1Par 4,10  enfantat. 10 E Jabès apellà e  conech Déus d’Israell, e dix: –Tu,  
1Par 14,2  a ell una casa. 2 E David  conech que nostre Senyor havia conformat  
1Par 4,13 Aquests són los hòmens de Tachà. 13  Conès engenrà Otoniel [*]. Otoniel engenrà 
1Par 13,1  ab tots los janerals e ab los  conestables e ab tots sos prínceps, 2 e  
1Par 15,25  nats del poble de Israell e los  conestables anàran per portar l’archa de  
1Par 27,1  qui foren prínceps de companyes e  conestables e sanescals e prabrosts, qui  
1Par 28,1  qualls ministràvan al rey, e los  conestables e los sanescalls e aquells qui 
1Par 29,6  pròmens dels trips d’Israell, los  conestables e los sanescals e los prínceps 
1Par 12,32  éran hòmens molts savis e sabían  conèxer tots los temps e manàvan qualcosa  
1Par 16,8  Senyor, apellats lo seu nom e fets  conèxer en lo poble les sues atrobadures.  
1Par 16,8  per confasar a nostre Senyor: 8  «Confaçats-vos a nostre Senyor, apellats 
1Par 16,27  e nostre Senyor féu los cels. 27  Confació e granesa són davant ell, e  
1Par 16,7  príncep Asaph e sos frares per  confasar a nostre Senyor: 8 «Confaçats-  
1Par 16,41  altres alets, cascú per son nom, a  confasar nostre Senyor, car la  
1Par 17,23  a ton serv e sobra la sua casa sia  conformada perdurablement. E fes-ho axí  
1Par 14,2  conech que nostre Senyor havia  conformat ell en rey sobra lo poble e que  
1Par 28,10  que adifichs la casa del santuari,  conforte’t e acaba aquella. 11 E David  
1Par 28,20  son fill: –Fé beronívolment e  conforte’t, e fé que no’t temes ne hajes 
1Par 7,23 23 E ell jac ab sa muller, la quall  consabé e enfantà un fill, e apallà lo nom 
1Par 18,11  de Adàser. 11 E lo rey David  consagrà a nostre Senyor tots los vaxells  
1Par 10,10  lurs déus e als lurs pobles. 10 E  consagràran les sues armes en lo temple de 
1Par 26,27  de lles batalles que ells havían  consagrat en restaurament, e fóran sobra  
1Par 27,32 32 E Jonatan, avonclo de David, era  consaller e hom poderós e savi, hom ben  
1Par 27,33  fills del rey. 33 Athitòfell era  consaller del rey, e Cosí de Arach era  
1Par 10,13  e part tot açò, él havían damanat  consell a una davinadora, 14 e no haguéran 
1Par 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 David féu  consell ab tots los janerals e ab los  
1Par 14,10  de Rafaÿm. 10 E David demenà de  consell a nostre Senyor e dix: –Iré yo  
1Par 14,14  en una val. 14 E David damanà de  consell a nostre Senyor altra vaguada, e  
1Par 12,32  Tots los altres prínceps los lurs  consells féran. 33 Los fills de Sabullon  
1Par 7,22 sos frares vanguéran per so que’ll  consolàsan. 23 E ell jac ab sa muller, la  
1Par 9,33  que ells servíran da dia e de nit  contínuament a lur ministeri. 34 Los caps  
1Par 16,6  e Jauel, los praveras, al cantar  contínuament ab trompa davant l’archa de  
1Par 16,37  davant l’archa de nostre Senyor  contínuament tots dies, cascú per sos  
1Par 16,40  sobra l’altar de l’holocaust  contínuament, a matí e a vespra, sagons  
1Par 5,19  axían a batalla, 19 e guaregàvan  contra los aguarenchs e ajudàran-los los 
1Par 10,1  X 1 Los phalisteus se combatéran  contra los fills d’Israell, e los fills  
1Par 10,3  3 Lavors fo agreujada la batalla  contra Saül, e los archés atrobàran aquell 
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1Par 10,11 saber, que los falisteus havían fet  contra Saül, 12 los forts hòmens sa  
1Par 13,10  E nostre Senyor fou fortment irat  contra Ossà e farí ell, per ço com ell  
1Par 14,14  pas, pertex-ta d’ells e vendràs  contra de lla part davers los parers. 15 E 
1Par 14,10  a nostre Senyor e dix: –Iré yo  contre los falisteus e liuraràs tu aquells 
1Par 8,9 lexà Dausim e Barrà, sas mullers, 9  cor ell engendrà de Hedes, sa muller, Joab 
1Par 12,1  fugia encara a Saül, fill de Chis,  cor ells éran molt forts hòmens e nobles  
1Par 12,17  vanguts a mi per ajudar, lo meu  cor sia ajustat ab vosaltres, mes si vós  
1Par 12,18  tu, pau sia ab los teus valladors,  cor lo Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs  
1Par 12,33 e vanguéran en ajuda no ab dobla  cor. 34 E los prínceps de lla cavallaria  
1Par 12,38  e spergats [*] ab acabat  cor, e venguéran en Hebron per so que  
1Par 12,38  fills d’Israell éran de un matex  cor, que David fos fet rey sobra tot lo  
1Par 14,10 E nostre Senyor dix-li: –Vé-hy,  cor yo liure aquells en la tua mà. 11 E  
1Par 15,29  e ella menyspressà aquell en son  cor. 16,Tit Capítol XVI 1 Donchs ells  
1Par 17,2  fé totes les coses que són en ton  cor, car nostre Senyor és ab tu. 3 Donchs  
1Par 26,6 e fóran pabrosts de lurs companyes,  cor ells éran molt forts hòmens. 7 Donchs, 
1Par 28,20  fé que no’t temes ne hajes pahor,  cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e no  
1Par 29,9  aquells a nostre Senyor ab lur  cor; e lo rey David se n’alegrà de molt  
1Par 29,17  són alegre en la simplesa del mon  cor, he ofertes totes aquestes coses a tu, 
1Par 29,18  aquesta volentat de lur  cor, e enaxí que aquesta pensa stigua  
1Par 29,19  a lla tua honor. 19 E dóna acabat  cor a Salamó, mon fill, enaxí que’ll  
1Par 1,35  Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam,  Corè. 36 Eliphats engenrà Taman, Omer,  
1Par 6,22  Aminadab fo son fill e fo pare de  Corè, Chorè fo pare de Asir, 23 Eser fo  
1Par 26,1  1 Lo depertiment [*] dels fills de  Corè fo Mesellemies [*] 2 [*] e Zacharias 
1Par 26,19  dells portés, dells fills de  Corè e de Merarí. 20 E Achias era sobra  
1Par 12,8  axí com a cara de lahon e éran pus  corents que cabirols en les muntanyes. 9 E 
1Par 5,1  fills de Israell, mas, per so com  corompé lo lit de son pare, no li donàran  
1Par 2,54  de Betleem, e de Neofací, de la  corona de la casa de Jacob, e la meitat  
1Par 6,37  e Assir, de Abisab; e Abisab, de  Corrè; 38 e Corrè, de Isachar; [*] e  
1Par 6,38 de Abisab; e Abisab, de Corrè; 38 e  Corrè, de Isachar; [*] e Achar, que era  
1Par 9,31  fill engenrat de Selum, fill de  Corrè, era prabost de totes les coses qui  
1Par 10,12  hòmens sa lavàran e praséran lo  cors de Saül e de sos fills e aportàran  
1Par 29,17  Déu, jo sé bé que tu proves los  cors e amas simplesa, un yo, qui són  
1Par 5,25  Déus [*] del poble, la qual  cosa nostre Senyor Déus los havia badada.  
1Par 10,14  en nostre Senyor, per la qual  cosa ell l’aucís e mudà lo seu regna a  
1Par 15,2  2 Ladonchs dix David: –No és  cosa laguda que lla archa de Déu sia  
1Par 15,13  presents, e per ço com nós feÿam  cosa [*] laguda. 14 Donchs los praveras  
1Par 29,16  O, Senyor nostre Déu, tota aquesta  cosa és abundància que nós havem  
1Par 9,29  que tanían en lur craensa les  coses del santuari éran posats sobra la  
1Par 9,31  de Corrè, era prabost de totes les  coses qui éran frites en paella. 32 E los  
1Par 13,14  banaý la sua casa en totes les  coses que ell havia. 14,Tit Capítol XIIII  
1Par 16,40 a matí e a vespra, sagons totes les  coses qui són escrites en la lig de nostre 
1Par 17,2  dix a David: –Tu fé totes les  coses que són en ton cor, car nostre  
1Par 18,1  1 Asdavench-sa aprés aquestes  coses a David que farí los falisteus e  
1Par 18,6 Senyor ajudà en aquell en totes les  coses que ell faÿa. 7 E David pres los  
1Par 18,13  Senyor salvà David en totes les  coses que ell féu. 14 Donchs David regnà  
1Par 26,28 de nostre Senyor. 28 Totes aquelles  coses santificà Samuel lo vaent e Saül,  
1Par 26,28 aquests santificàran totes aquestes  coses per la mà de Lemich e de son frare.  
1Par 28,2  Déu. E jo he aparallades totes les  coses que hy són nesesàrias per adificar  
1Par 28,19  nostre Senyor. 19 «Totes aquestes  coses desús dites, eles venguéran a mi de  
1Par 29,3 era meu pròpiament, enfora aquelles  coses que yo he aparalades a lla santa  
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1Par 29,11  victòria. A tu sia laor. Totes les  coses qui són en lo cel e en la terra són  
1Par 29,12  tu has sanyoria sobra totes les  coses [*]. 13-15 [*] 16 O, Senyor nostre  
1Par 29,16  nom, és de lla tua mà e totes les  coses són tues. 17 Senyor Déu, jo sé bé  
1Par 29,17  mon cor, he ofertes totes aquestes  coses a tu, e he vist lo teu poble qui és  
1Par 27,33 Athitòfell era consaller del rey, e  Cosí de Arach era amich del rey. 34 E  
1Par 4,38  paranties e en les cases de lurs  cosinees e foren fort multiplicats. 39 E  
1Par 29,21 anyells e sacrificaments ab tota la  costuma que hom sol fer en tot Israell,  
1Par 11,15  pedra en què era David, de prop la  cova de Adolam. E, com los falisteus  
1Par 3,24  Erchan, e són III. 24 Elionaý [*]  Covià, Eliap, Phelià, Acub, Joanam,  
1Par 16,15  Ramembreu’s perdurablament la sua  covinensa e de la paraula qu’él manà M ª  
1Par 16,16 él manà M ª generacions, 16 la qual  covinensa ell féu a Abram, e lo seu  
1Par 16,17 manament, e a Israell en perdurabla  covinensa. 18 Dix: “Jo daré a tu la terra  
1Par 7,40  Lo nombra d’aquells qui éran  covinents a batalla era XXVI míllia. 8,Tit 
1Par 9,29 comta. 29 Aquells que tanían en lur  craensa les coses del santuari éran posats 
1Par 14,12  déus, los quals David manà éser  cramats. 13 Altra vaguada vanguéran los  
1Par 28,18  aur molt pur a l’altar en què hom  cramava l’ancens, per so que d’aquell  
1Par 12,15 primer mes, com ell ha acostumat de  créxer sobra las suas ribes, e tots  
1Par 5,20  e Déus oý-los, per so com  crèyan en ell. 21 E praséran an éls e tota 
1Par 28,17  taulles [*]; 17 e donà a lles  culleres e a lles anpolles e als ansencers 
1Par 5,18 bataylés e portarían lansa e scut e  culltels, e sabían bé de batallar e  
1Par 29,6  e los prínceps dells prínceps sían  curosos de lles pocesions del rey. 7 E  
1Par 6,44  a part sinestra. Etan, fill de  Cusí, qui fo fill de Abdià, e Abdià fo  
1Par 2,55  del repòs de Sararay, 55 e les  cusinees e les cognicions cantants dels  
1Par 4,8  8 Chus engenrà Enob, Soboà e les  cusinees d’Aral, fill de Aram. 9 E Jazbès 
1Par 15,10  ,e sos frares, ço és, a saber, de  C XII. 11 E David apallà Sadoch e Abitar,  
1Par 12,37  savis e discrets en combatra fóran  CXX míllia hòmens. 38 Tots aquests hòmens  
1Par 15,5  Uriel, e sos frares, ço és, de  C XX. 6 E dells fills de Mararí fo príncep 
1Par 15,7  Joel, e sos frares, ço és, de  C XX. 8 E dells fills de Alaphan fonch  
1Par 8,33  [*]. 33 E Her engenrà Chis, e  Cys engenrà Saül, e Saül engenrà Johanatan 
1Par 9,36 primer fill engenrat Abdon, e Sus e  Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor e  
1Par 1,12  Nepthorn, 12 Pherusín, Casluÿm, e  d’aquests nasquéran los falisteus. E  
1Par 2,1  segon Aquests son los fills  d’Israell: Rubèn, Simeon, Leví e Judà e  
1Par 2,16 Asom, lo VII David. 16 Les germanes  d’aquests fóran Servià, Abigayl. Servià  
1Par 2,17  Abigail infantà Amasià, e fo para  d’aquest Gèter esmelita. 18 E Chalep,  
1Par 2,19  qui era apallada Cayp e angenrà  d’aquella Hur. 20 E Hur engenrà Urí, e  
1Par 2,35 -li sa filla per muller e engenrà  d’aquella Etheus. 36 Ecer engenrà Nathan, 
1Par 2,53 Teczey, Aphutrey, Satamay, Masaray;  d’aquests axíran los saraÿtes e los  
1Par 4,8  engenrà Enob, Soboà e les cusinees  d’Aral, fill de Aram. 9 E Jazbès emperò  
1Par 4,10  10 E Jabès apellà e conech Déus  d’Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui ést  
1Par 4,21 Marasà, e les cognisions de la casa  d’aquels qui obràvan bis, drap de lin  
1Par 4,22 prim, en la casa del Jurament, 22 e  d’aquel que féu star lo sol e de l’hom  
1Par 4,40  en la qual ja havían habitat  d’ aquells qui fóran dell linatja de Can. 
1Par 4,41  e destrovíran tots los tabernacles  d’ aquells que atrobàran en aquella  
1Par 5,2  de tots sos germans, e isquéran  d’ él molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui  
1Par 6,3 Assaar, Hebron, Aziell. 3 Los fills  d’Amram foren aquests: Aron, Moysès,  
1Par 6,15  e Jerusalem, lavors Josadech axí  d’aquí. 16 Aquests fóran los fills de  
1Par 6,23  fo pare de Asir, 23 Eser fo para  d’Alcanà, Alchanà fo para de Abisach,  
1Par 6,64  sort XII ciutats. 64 E los fills  d’Israell donàran als levítichs ciutats  
1Par 6,66  e fóran les ciutats en los térmens  d’aquells del trip de Afraÿm. 67 E  
1Par 6,74 los lochs de aquests. 74 E del trip  d’Asser, Masal, Abdon [*], 75 Harad,  
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1Par 7,3  fóran fills de Ozí: Jesray; e  d’aquests nasquéran aquests: Michael e  
1Par 7,7 molt forts per combatra e lo nombre  d’éls fóran XXII M ª e XXXIII hòmens. 8  
1Par 7,21  son fill; e los hòmens de Geth  d’aquèn nadius auciéran aquells, car ells 
1Par 7,23  e enfantà un fill, e apallà lo nom  d’aquell Benà, per so com era nat en los  
1Par 7,25 Acoensara lo Sobirà. 25 E los fills  d’él fóran Rapha e Rèseph e Cale, dell  
1Par 7,28  e Noran estech envers la part  d’orient e Gàsser stech envers occident  
1Par 7,33  e Jassà; aquests fóran fills  d’Elfas. 34 Los fills de Sòmer foren Achè 
1Par 7,40 e Razí. 40 Tots aquests fóran fills  d’Aser e fóran prínceps de lur linatge e  
1Par 7,40  forts duchs de duchs. Lo nombra  d’aquells qui éran covinents a batalla  
1Par 9,1  VIIII º 1 Donchs tot lo poble  d’Israell [*] e la suma d’aquells és  
1Par 9,1  lo poble d’Israell [*] e la suma  d’aquells és escrita en los libres de los 
1Par 9,2  e en les pocesions dels fills  d’Israell fóran los praveras e los fills  
1Par 9,25  les viletes e vanían als disaptes  d’un temps a altra. 26 E a’quests IIII  
1Par 9,28  per nombra e hom los prania  d’éls a comta. 29 Aquells que tanían en  
1Par 10,1  se combatéran contra los fills  d’Israell, e los fills d’Israell  
1Par 10,1  los fills d’Israell, e los fills  d’Israell fusquéran als falisteus e  
1Par 11,1  11,Tit Capítol XI 1 Tot lo poble  d’Israell sa ajustà en Habron, e diguéran 
1Par 11,2  dix a tu: “Tu pexeràs lo meu poble  d’Israell e tu seràs príncep sobra  
1Par 11,3  tots los primers nats dell poble  d’Israell vanguéran al rey en Hebron. E  
1Par 11,3  aquell en rey sobra lo poble  d’Israell, segons la paraula de nostre  
1Par 11,4  4 Donchs, David e tot lo poble  d’Israell se n’anàran en Jerusalem, so  
1Par 11,10  la paraula qu’ell dix alls fills  d’Israell. 11 Aquest és lo nombre dells  
1Par 11,13  aquell loch per batalla, e lo camp  d’aquella region era plen d’ordi, e lo  
1Par 11,13  lo camp d’aquella region era plen  d’ordi, e lo poble era fuyt davant los  
1Par 11,19  jo faça açò, que yo begua la sanch  d’aquests hòmens [*]. [*] 20-21 [*] 22[*] 
1Par 11,23  home de Agipte, que havia V colzes  d’estratura e havia una lança aytal com  
1Par 11,28  27 e Sammach e Aroch, [*] 28 [*]  d’Echchià e Abísar d’Enarchot, 29 [*] e  
1Par 11,28  [*] 28 [*] d’Echchià e Abísar  d’Enarchot, 29 [*] e Aloy de Thaot, [*]  
1Par 11,33 e Alibà, e Salamonich. 33 Los fills  d’Esom, de Ges, fóran Jonatan, fill de  
1Par 12,29  hi hach III M ª, car gran partida  d’ells saguia encara a la casa Saül. 30 E 
1Par 12,32  temps e manàvan qualcosa los fills  d’Israell daguésan fer, fóran CC prínceps 
1Par 12,36  XXVIII M ª DCC. 36 E dels fills  d’Ezer qui axían a batalla, qui’s  
1Par 12,38 faésan David rey sobra tot lo poble  d’Israell. E totes les romenilles dells  
1Par 12,38  E totes les romenilles dells fills  d’Israell éran de un matex cor, que David 
1Par 12,38  fos fet rey sobra tot lo poble  d’Israell. 39 E staguéran aquí ab David  
1Par 12,40  car gran goig era a tot lo poble  d’Israell. 13,Tit Capítol XIII 1 David  
1Par 13,2  dix a tota la companya dells fills  d’Israell: –Si plau a vós e si la paraula 
1Par 13,4  paraulla plach a tot lo poble  d’Israell. 5 Donchs David ajustà tot lo  
1Par 13,5  5 Donchs David ajustà tot lo poble  d’Israell, de Sider e de Agipte entrò là  
1Par 14,8 era untat en rey sobra tot lo poble  d’Israell, tots vanguéran per querer ell  
1Par 14,14 David: –Tu no iràs pas, pertex-ta  d’ells e vendràs contra de lla part  
1Par 15,3 3 E ell ajustà adonchs tot lo poble  d’Israell en Jerusalem, per so que ells  
1Par 15,28  botsines e de trompes e ab son [*]  d’arpes e de rautes. 29 E com l’archa de 
1Par 16,4 glorificàsan e loàsan lo Senyor Déu  d’Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep,  
1Par 16,10  10 Loats lo seu sanct nom, lo quor  d’aquells qui quéran nostre Senyor se  
1Par 16,20  fósan pochs, 20 éls pasàran  d’una gent en altra e d’un regna en  
1Par 16,20  éls pasàran d’una gent en altra e  d’un regna en altra poble. 21 E no sofarí 
1Par 16,36  [*] 36 banaÿt sia nostre Déu  d’Israell perdurablament.» E tot lo poble 
1Par 16,40  Senyor, la qual ell manà al poble  d’Israell. 41 E aprés él, Haman e Yeditun 
1Par 16,42  tochàsan sembels e tots languatges  d’esturments a cantar a Déu. E féu los  
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1Par 17,5  5 car jo no he stat en casa  d’aquell temps a ençà que yo amené lo  
1Par 17,6  estat en tendes 6 ab tot lo poble  d’Israell. Donchs no parlé yo a un dels  
1Par 17,6 Donchs no parlé yo a un dels jutges  d’Israell, als qualls havia manat qu’  
1Par 17,7  foces duch e guiador del meu poble  d’Israell, 8 e yo fuy ab tu en qualqua  
1Par 17,9  9 E he donat loch al meu poble  d’Israell [*]. 10 [*] e humillié tots los 
1Par 17,10  e humillié tots los teus anemichs,  d’on yo anuncie a tu que adificarà a tu  
1Par 17,11  tos fills, e jo stabliré lo regne  d’aquells. 12 E ell adificarà a mi casa,  
1Par 17,21  qual altra és axí com lo teu poble  d’Israell? Una sola gent en terra, a la  
1Par 17,24 e de lles virtuts, aquell és lo Déu  d’Israell, e la casa de David, son serf,  
1Par 18,7  faÿa. 7 E David pres los carcaxos  d’aur los quals havían los servicials de  
1Par 18,8  aram, del qual Salamó féu la «mar»  d’aram e les columnes e los vaxells d’  
1Par 18,8  aram e les columnes e los vaxells  d’aram. 9 E com Tou, lo rey de Hamach,  
1Par 18,14  David regnà sobra tot lo poble  d’Israell, e féu jutgament e justícia a  
1Par 18,14  e justícia a tot lo pobble  d’Israell. 15 E Joab, fill de Servià, era 
1Par 18,15  sua host príncep. E Josafat, fill  d’Eliüd, era sobra los notaris. 16 E  
1Par 26,29 sobra la part de fora per los fills  d’Israell a ensenyar e a jutgar ells. 30  
1Par 26,30 DCC. Aquests fóran sobra lo poble  d’Israell ultra lo flum Jordà, de la part 
1Par 27,1  27,Tit Capítol XXVII 1 Los fills  d’Israel, sagons lur nombre, qui foren  
1Par 27,7  e Sabadias, son fill, era aprés  d’él, e havían en lur companya XXIIII M ª 
1Par 27,17-22  fóran los prínceps dells fills  d’Israell. 23 E David no volch nombrar  
1Par 27,24  [*]. 24 [*] e per açò lo nombra  d’aquells qui éran stats nombrats no  
1Par 27,25  trasaurs del rey fou Asmoch, fill  d’Adiell, e Jonathan, fill de Ozias, era  
1Par 28,1  David apallà tots los prínceps  d’Israell e los duchs dells trips e los  
1Par 28,4  sanch.” 4 »Mas lo senyor Déu  d’Israell a mi ha alet de la casa de mon  
1Par 28,4  ço que yo fos rey sobra lo poble  d’Israell perdurablament; e ha elets  
1Par 28,4  allet mi en rey sobra tot lo poble  d’Israell. 5 E nostre Senyor ha donats a  
1Par 28,14 temple de nostre Senyor, 14 per pes  d’aur per cascun vaxell del servei. E  
1Par 28,15  enaxí qu’ell li donà pes  d’argent per diversitat de masura de  
1Par 28,17  anpolles e als ansencers qui éran  d’aur [*] de masura, so és, un pes entra  
1Par 28,17  E atrasí donà a ell diverses pes  d’argent en los lehons [*]. 18 E donà aur 
1Par 28,18  hom cramava l’ancens, per so que  d’aquell fos feta semblança de carreta de 
1Par 29,2 ço és, [*] aram per fer los vaxells  d’aram, e ferro als vaxells de ferro, e  
1Par 29,4 santa casa, 4 ço és, III M ª talens  d’aur de Ophir e VII M ª talens d’argent 
1Par 29,4  d’aur de Ophir e VII M ª talens  d’argent provat per daurar les parets del 
1Par 29,5  5 en qualqua loch haurà obra  d’aur e là on haurà obra de argent, que  
1Par 29,5 les obres qui seran aquí sían fetes  d’argent per les mans dells maestres. E  
1Par 29,6  companyes e los pròmens dels trips  d’Israell, los conestables e los  
1Par 29,7  7 E ells donaren [*] V M ª tallens  d’aur e X M ª [*] tallens d’argent e  
1Par 29,7  tallens d’aur e X M ª [*] tallens  d’argent e XVIII M ª tallens d’aram e C  
1Par 29,7  d’argent e XVIII M ª tallens  d’aram e C M ª tallens de ferro. 8 E tots 
1Par 29,10  e dix: –Banaÿt ést tu, Senyor Déu  d’Israell, nostre para sens comensament e 
1Par 29,25  axalçà Salamó sobra tot lo poble  d’Israell e donà a aquell sa glòria de  
1Par 29,25  rey no la hach aytal que fos anans  d’Iraell. 26 Donchs David, fill de Ysay,  
1Par 29,27  dies en què regnà sobra’l poble  d’Israel fóran XL anys: ell regnà en  
1Par 4,42 de Simeon anàran en lo munt de Saÿr  D hòmens. Éran los lurs prínceps Palcias,  
1Par 9,28  portes al matí com saria temps. 28  D’aquell matex linatge éran aquells qui  
1Par 7,30  fills de Josep [*]. 30 E los fills  da Eser, Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà e Sara, 
1Par 9,33 finestres, per ço que ells servíran  da dia e de nit contínuament a lur  
1Par 11,31  de fills de Benjamín, Sobarallà  da Baraton. 32 Los hòmens de torent de  
1Par 18,8  en Jerusalem. 8 E pres atrasí  da Sabat e de Semín, qui éran ciutats de  
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1Par 12,7  e Jezraam de Charay, 7 e Jorlam e  Dabadià, fill de Johadam de Jedore. 8 E  
1Par 6,72  E del trip de Isachar, Cades e de  Daberich, [*] 73 Armoch e Anem ab tots los 
1Par 1,9 Germà [*]. E Regimà engenrà Sabba e  Dadan. 10 E Chus engenrà Nemroth, e aquest 
1Par 11,16  de Rafaÿm, 16 e David era en lo  dafaniment e en la estació dells falisteus 
1Par 12,16  venguéran de Benjamin e de Judà al  dafaniment on David stava. 17 E David axí  
1Par 10,10  e ficàran lo cap en lo temple de  Dagó. 11 E com los hòmens de Jabes-  
1Par 12,32  qualcosa los fills d’Israell  daguésan fer, fóran CC prínceps ab lurs  
1Par 10,12 desots un roure qui era en Jabès, e  dajunàran per VII dies. 13 Donchs Saül  
1Par 3,24 Covià, Eliap, Phelià, Acub, Joanam,  Dalayà, Anam, e són VII. 4,Tit Capítol  
1Par 14,14  scampats en una val. 14 E David  damanà de consell a nostre Senyor altra  
1Par 13,3  de nostre Senyor Déu, car nós no  damanam aquella en lo temps de Saül. 4 E  
1Par 18,10  son fill, al rey David, qu’ell  damanàs a ell pau, e per fer a ell goig,  
1Par 10,13  guardat; e part tot açò, él havían  damanat consell a una davinadora, 14 e no  
1Par 18,5  obs C càreus. 5 E los sirienchs de  Damasch vanguéran per fer ajuda a  
1Par 18,6 ell havia. 6 E mès los cavallers en  Damasch, per so que Síria servís a ell e  
1Par 4,41  41 E lavors vanguéran aquells que  damunt havem anomenats, en los dies de  
1Par 2,2  Leví e Judà e Isachar, Sabulon, 2  Dan, Josep, Benjamín, Neptalim, Gaad,  
1Par 6,69 ab los lurs lochs; 69 e del trip de  Dan, Helltere, Betor, Helan, Helon, Getrem 
1Par 12,35  portar scut e lansa. 35 E los de  Dan qui éran aparallats a lla batalla  
1Par 3,1  de Achinor gechrelite, lo sagon  Daniel, qui nasch de Abigayl carmeladita,  
1Par 5,23  e staguéran aquí [*]. 23 [*]  dantrò a Sanir e dentrò al munt de  
1Par 16,3  en lo nom de nostre Senyor, 3 e  dapartí a tots, axí hòmens com fembres, un 
1Par 13,11  Ozà, e apallà aquell loch lo  «Dapartiment de Ossà» dentrò aquest  
1Par 28,21  de nostre Senyor. 21 Vet qu’ells  dapartiments dels praveres e dells fills  
1Par 13,11  per ço com nostre Senyor havia  dapartit Ozà, e apallà aquell loch lo  
1Par 16,18  perdurabla covinensa. 18 Dix: “Jo  daré a tu la terra de Cananan, car de la  
1Par 29,29  dell rey David, los primers e los  darés, són scrits en lo libre de Samuel lo 
1Par 12,8  ab ell, com ell s’amaguava en lo  dasert, hòmens molt forts e trop bons  
1Par 17,1  e la archa [*] de nostre Senyor és  dasots les pells. 2 E Nathan dix a David:  
1Par 29,4 VII M ª talens d’argent provat per  daurar les parets del temple, 5 en qualqua 
1Par 8,8  regió de Moab despuys que ell lexà  Dausim e Barrà, sas mullers, 9 cor ell  
1Par 11,15  poble. 15 E III dells XXX prínceps  davallàran a lla pedra en què era David,  
1Par 2,3  Selà. E Her era lo major e féu mal  davant nostre Senyor Déu, e ell aucís-  
1Par 6,32  32 E cantàvan e administràvan  davant l’archa del testimoni dentrò que  
1Par 6,78 lurs lochs. 78 E dayà detràs Jordà,  davant Jerichó, de lla part de Jordà qui  
1Par 8,32  engenrà Samaan, e habitàran  davant sos frares en Jerusalem [*]. 33 E  
1Par 9,20  fill de Aletzar, era duch [*]  davant nostre Senyor. 21 E Sacharias, fill 
1Par 9,38  engenrà Saminaà; aquests habitàran  davant la ragion de sos frares en  
1Par 11,3  E David féu ab ells amistança  davant nostre Senyor e ells untàran aquell 
1Par 11,13  plen d’ordi, e lo poble era fuyt  davant los falisteus. 14 Aquests staguéran 
1Par 13,8  8 E David e tot lo poble juguàvan  davant nostre Senyor Déu en tota lur  
1Par 13,10  la archa de Déu, e axí ell murí  davant nostre Senyor. 11 E lavors fo molt  
1Par 16,1  e ofaríran sacrificis e ofarenes  davant nostre Senyor plaents. 2 E com  
1Par 16,4 e sèmolla frita en oli. 4 E stablí,  davant l’archa de nostre Senyor, dels  
1Par 16,6  al cantar contínuament ab trompa  davant l’archa de la amistança de nostre  
1Par 16,6  de la amistança de nostre Senyor e  davant nostre Senyor. 7 En aquell dia féu  
1Par 16,27 los cels. 27 Confació e granesa són  davant ell, e fortea e goig són en lo seu  
1Par 16,37  Déu lahor. 37 Donchs ell lexà aquí  davant l’archa de nostre Senyor Asaph e  
1Par 16,37 frares, per so qu’ells minastràçan  davant l’archa de nostre Senyor  
1Par 16,39  Sadoch lo pravera e sos frares  davant l’arqua de nostre Senyor en un al  
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1Par 17,8  yo he morts tots los teus anamichs  davant tu, e he fet a tu gran nom, axí com 
1Par 17,21 los seus espavantaments les nasions  davant ells, car ell deliurà aquell de la  
1Par 17,24  e la casa de David, son serf, stà  davant ell.” 25 Car tu, Senyor mon Déu,  
1Par 17,25  serf ha trobada fiança de pregar  davant tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déu e 
1Par 17,27  de ton serf, qu’ell sia tostemps  davant tu, car pus tu, Senyor, la has  
1Par 28,8 [*] axí com fa vuy.” 8 »Donchs ara,  davant tot lo poble, ara com lo meu Déu ho 
1Par 29,10 gran goig. 10 E banaý nostre Senyor  davant tota la multitut e dix: –Banaÿt ést 
1Par 29,22 aquell dia ells manjàran e baguéran  davant nostra Senyor ab gran alegria, e  
1Par 12,15  qui fusquéran, qui éran en la part  davers orient e devers ponent. 16 E hòmens 
1Par 14,14  ells e vendràs contra de lla part  davers los parers. 15 E com tu oyràs lo so 
1Par 2,15  quint Moday, 15 lo VI Asom, lo VII  David. 16 Les germanes d’aquests fóran  
1Par 3,1  para de Racab. 3,Tit Capítol III 1  David engendrà aquests fills en Hebron: lo 
1Par 3,4  muller sua. 4 Donchs VI fills de  David nasquéran en Hebron, un regnà VII  
1Par 3,5 e regnà en Jerusalem XXXIII anys. 5  David angendrà aquests fills en Jerusalem: 
1Par 6,31 [*] Ayà. 31 Aquests són aquells que  David stablí sobra los cantors de lla casa 
1Par 7,2  del trip de Tollà en los dies de  David XXII M ª DC, qui tots éran hòmens  
1Par 9,22  en lurs pròpies villes, los quals  David e Samuel stablíran en lur fe, 23  
1Par 10,14  ell l’aucís e mudà lo seu regna a  David, fill de Isayi. 11,Tit Capítol XI 1  
1Par 11,1  sa ajustà en Habron, e diguéran a  David: –Nós som ton os e ta carn. 2 E hir  
1Par 11,3  vanguéran al rey en Hebron. E  David féu ab ells amistança davant nostre  
1Par 11,4  per la bocha de Samuel. 4 Donchs,  David e tot lo poble d’Israell se n’  
1Par 11,5  qui [*] habitàvan diguéran a  David: –Tu no entraràs sa. E David pres la 
1Par 11,5  a David: –Tu no entraràs sa. E  David pres la torra de Sion, la qual és en 
1Par 11,5 de Sion, la qual és en la ciutat de  David. 6 E ell dix: –Aquell qui  
1Par 11,6  anà primer e fo fet príncep de  David. 7-9 [*]. 10 Aquests són los  
1Par 11,11  és lo nombre dells forts hòmens de  David: Jasaban, fill de Hachemoní, príncep 
1Par 11,13  13 E aquest fo en Afès ab  David, com los falisteus se ajustàran en  
1Par 11,15  davallàran a lla pedra en què era  David, de prop la cova de Adolam. E, com  
1Par 11,16  tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e  David era en lo dafaniment e en la estació 
1Par 11,18  prop la porta, e aportàran-na a  David que en bagués, lo quall no’n volch  
1Par 11,25  ell no era vangut entre III, e  David posà aquell a lla sua orella. 26 Los 
1Par 12,1  Capítol XII 1 Aquests venguéran a  David en Sichalech, dementra qu’ell fugia 
1Par 12,16 Benjamin e de Judà al dafaniment on  David stava. 17 E David axí-los a  
1Par 12,17  al dafaniment on David stava. 17 E  David axí-los a carrera e dix-los: –Si 
1Par 12,18 qui era entre XXX prínceps, e dix a  David: –Nós som teus e yo, fill de Ysayi,  
1Par 12,18  Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs  David rebé en aquells e féu-los prínceps 
1Par 12,19  de Manasès fugíran e vanguéran a  David com ell vania [*]. [*] 20-22 [*] 23  
1Par 12,23  de lla host qui vanguéran a  David com ell era en Hebron, per so qu’  
1Par 12,31 noms, e vanguéran per so que faésan  David rey sobra ells. 32 E dells fills de  
1Par 12,38  en Hebron per so que faésan  David rey sobra tot lo poble d’Israell. E 
1Par 12,38  Israell éran de un matex cor, que  David fos fet rey sobra tot lo poble d’  
1Par 12,39  d’Israell. 39 E staguéran aquí ab  David per III dies, e menjàran e baguéran, 
1Par 13,1  d’Israell. 13,Tit Capítol XIII 1  David féu consell ab tots los janerals e  
1Par 13,5 a tot lo poble d’Israell. 5 Donchs  David ajustà tot lo poble d’Israell, de  
1Par 13,8 e sos frares manàvan la careta. 8 E  David e tot lo poble juguàvan davant  
1Par 13,11  Senyor. 11 E lavors fo molt trist  David, per ço com nostre Senyor havia  
1Par 13,12  present dia de huy. 12 E lavors  David tamé nostre Senyor, e dix: «En quall 
1Par 13,13 ell no la féu portar a la ciutat de  David, anans la mès en la casa de Obededom 
1Par 14,1  [*] de Thir tramès sos misatgers a  David e tramès a ell fusts de cedres e  
1Par 14,2 ells adificàsan a ell una casa. 2 E  David conech que nostre Senyor havia  
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1Par 14,8  Com los falisteus haguéran oÿt que  David era untat en rey sobra tot lo poble  
1Par 14,10 scampats en la vall de Rafaÿm. 10 E  David demenà de consell a nostre Senyor e  
1Par 14,11 fóran muntats en la vall de Rafaÿm,  David los vencé [*]: –[*] aquí per la mia  
1Par 14,12  desenparàran lurs déus, los quals  David manà éser cramats. 13 Altra vaguada  
1Par 14,14  tots scampats en una val. 14 E  David damanà de consell a nostre Senyor  
1Par 14,14  vaguada, e nostre Senyor dix a  David: –Tu no iràs pas, pertex-ta d’  
1Par 14,16  hosts dells falisteus. 16 Donchs  David féu axí com Déu li havia manat, e  
1Par 14,17  entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de  David fo spandit per totes les regions, e  
1Par 15,1  los regnes. 15,Tit Capítol XV 1  David féu casas a son obs en la ciutat de  
1Par 15,1 féu casas a son obs en la ciutat de  David e adifichà loch a lla archa de Déu,  
1Par 15,2  stès lo tabernacle. 2 Ladonchs dix  David: –No és cosa laguda que lla archa de 
1Par 15,11  ço és, a saber, de C XII. 11 E  David apallà Sadoch e Abitar, preveres, e  
1Par 15,16  en los muscles ab perxes. 16  David dix als [*] fils de Leví que ells  
1Par 15,25 [*]. 17-18 [*] 19-24 [*] 25 Adonchs  David e tots los primers nats del poble de 
1Par 15,27 VII taurs e VII moltons. 27 Emperò,  David portava stolla e una botzina, e tots 
1Par 15,27  de la prophecia entra los cantors.  David era encara vastit de una vastidura  
1Par 15,29  fo vanguda tro en la ciutat de  David, Nicoll, filla de Saül, guardava per 
1Par 15,29  per una finestra e vaé lo rey  David saltant e jugant, e ella menyspressà 
1Par 16,1 -la al mig loch del tabernacle que  David havia aparallat, e ofaríran  
1Par 16,2  nostre Senyor plaents. 2 E com  David hach complit de ofarir sos  
1Par 16,7  nostre Senyor. 7 En aquell dia féu  David príncep Asaph e sos frares per  
1Par 16,43 poble se’n tornà a lla sua casa, e  David per banayr la sua casa. 17,Tit  
1Par 17,1 sua casa. 17,Tit Capítol XVII 1 Con  David habitava en la sua casa, ell dix a  
1Par 17,2  dasots les pells. 2 E Nathan dix a  David: –Tu fé totes les coses que són en  
1Par 17,4 Natan e dix a ell: 4 –Vé e digues a  David, mon serf: “[*] Tu no adificaràs a  
1Par 17,7  7 Donchs tu parlaràs axí ara a  David, mon serf: “Lo Senyor de lles  
1Par 17,24  és lo Déu d’Israell, e la casa de  David, son serf, stà davant ell.” 25 Car  
1Par 18,1  -sa aprés aquestes coses a  David que farí los falisteus e humillià  
1Par 18,2  Moab; enaxí fóran fets serfs de  David e donàran a ell dons. 3 En aquell  
1Par 18,3  3 En aquell matex temps, vencé  David Adadàser, rey de Sobà, de la region  
1Par 18,4  al flum de Eufrates. 4 Donchs  David pres M ª carretas [*] e VIII M  
1Par 18,5  ajuda a Adadèser, rey de Sobà, mas  David vancé XXII M ª hòmens qu’ell havia. 
1Par 18,7  totes les coses que ell faÿa. 7 E  David pres los carcaxos d’aur los quals  
1Par 18,9 Tou, lo rey de Hamach, hach oÿt que  David havia vançuda tota la host de Adàser 
1Par 18,10 10 él tramès Aram, son fill, al rey  David, qu’ell damanàs a ell pau, e per  
1Par 18,11  fon enamich de Adàser. 11 E lo rey  David consagrà a nostre Senyor tots los  
1Par 18,13  difiniment, sí que Idomea serví  David. E nostre Senyor salvà David en  
1Par 18,13  serví David. E nostre Senyor salvà  David en totes les coses que ell féu. 14  
1Par 18,14  les coses que ell féu. 14 Donchs  David regnà sobra tot lo poble d’Israell, 
1Par 18,17  e dels feriseus. E los fills de  David stàvan primers a la mà del rey.  
1Par 26,26  [*], els quals santifichà lo rey  David, e fóran prínceps de companyes e  
1Par 26,31 linatges. En lo XL any del regna de  David fóran comtats e fóran atrobats  
1Par 26,32 M ª e DCC prínceps de companyas. E  David posà aquests sobra los fills de  
1Par 27,23  dells fills d’Israell. 23 E  David no volch nombrar aquells de XX anys  
1Par 27,24  aportats en los escrits del rey  David. 25 Sobra los trasaurs del rey fou  
1Par 27,31  prínceps de lla requea del rey  David. 32 E Jonatan, avonclo de David, era 
1Par 27,32 rey David. 32 E Jonatan, avonclo de  David, era consaller e hom poderós e savi, 
1Par 28,1 rey. 28,Tit Capítol XXVIII 1 Donchs  David apallà tots los prínceps d’Israell  
1Par 28,11  conforte’t e acaba aquella. 11 E  David donà a Salamó, son fill, discrepcion 
1Par 28,20  les obres de ll’axemplar.» 20 E  David dix a Salamó, son fill: –Fé  
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1Par 29,1  29,Tit Capítol XXVIIII º 1 Lo rey  David parlà a tota la multitut e dix:  
1Par 29,9  nostre Senyor ab lur cor; e lo rey  David se n’alegrà de molt gran goig. 10 E 
1Par 29,20  aperallada les despesas. 20 Donchs  David manà a tota la multitut, dix:  
1Par 29,22  la sagona vaguada Salomon, fill de  David; [*] ells untàran príncep a nostre  
1Par 29,23  de nostre Senyor axí com a rey per  David, son para, e a tots plasch, e tot lo 
1Par 29,24  e tots los fills dell rey  David donàran lur mà e sotsmeséran-sa al 
1Par 29,26  que fos anans d’Iraell. 26 Donchs  David, fill de Ysay, regnà sobra tot lo  
1Par 29,29 regnà per ell. 29 Los fets dell rey  David, los primers e los darés, són scrits 
1Par 10,13  él havían damanat consell a una  davinadora, 14 e no haguéran sparansa en  
1Par 6,78  Tabor ab tots los lurs lochs. 78 E  dayà detràs Jordà, davant Jerichó, de lla  
1Par 26,32 de molt fort adat, e fóran II M ª e  DCC prínceps de companyas. E David posà  
1Par 12,24  scuts e lances, fóran VI míllia  DCCC espergats a combatra. 25 Dels fills  
1Par 9,9  frares per lurs companyes. Fóran  DCCCC LVI. Tots aquests fóran prínceps per 
1Par 9,6  fo Enell e sos frares, e fóran  DC XC. 7 E dells fills de Benjamín fóran  
1Par Inc  Inc Comença lo Primer libre  de Paralipàmenon. 1,Tit Capítol primer 1  
1Par 1,19  Gertan, Phàlech, e en los dies  de Phàlech fo depertida la terra. 20 E  
1Par 1,29  29 Aquestes són les generacions  de aquests: Ismael engenrà primerament  
1Par 1,32  Cedma. [*] 32 E Abram engenrà  de Securà, qui era concupina sua, Samram,  
1Par 1,33  [*] Aldaà. Tots aquests són fills  de Securà. 34 Abram angenrà Isach, e Isach 
1Par 1,43  foren los reys qui foren senyors  de la terra de Edom, anans que haguésan  
1Par 1,43  reys qui foren senyors de la terra  de Edom, anans que haguésan reys los fills 
1Par 1,43  anans que haguésan reys los fills  de Israell: Bàlach, fill de Bahor; e lo  
1Par 1,43  los fills de Israell: Bàlach, fill  de Bahor; e lo nom de la sua ciutat,  
1Par 1,43  Bàlach, fill de Bahor; e lo nom  de la sua ciutat, Denabach. 44 E morí  
1Par 1,44  Bàlach, e regnà per ell Joab, fill  de Sare [*]. 45 E com fo mort Jobab, regnà 
1Par 1,45 fo mort Jobab, regnà per ell Husan,  de la terra dels caneneus. 46 E murí  
1Par 1,46  Husan, e regnà per ell Adab, fill  de Badab, qui destroví Median en la terra  
1Par 1,46  qui destroví Median en la terra  de Moab; e la sua ciutat hach nom Avich.  
1Par 1,47  fo mort Adad, regnà per ell Semlà  de Mescachà. 48 E com fo mort Semlà, regnà 
1Par 1,48  fo mort Semlà, regnà per ell Saül  de Robooth, qui és posada de prop la  
1Par 1,48  ell Saül de Robooth, qui és posada  de prop la aygua. 49 E com fo mort Saül,  
1Par 1,49  Saül, regnà per ell Balaanan, fill  de Acobor. 50 E com fo mort Baalanan,  
1Par 1,50  muller havia nom Marsabel, filla  de Macred, filla de Masaab. 51 E com fo  
1Par 1,50  Marsabel, filla de Macred, filla  de Masaab. 51 E com fo mort Adad,  
1Par 1,51  e despuys no hy hach reys, duch  de Termè, duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de 
1Par 1,51  hy hach reys, duch de Termè, duch  de Alvà, [*] 52 [*] duch de Elà, duch de  
1Par 1,52  duch de Alvà, [*] 52 [*] duch  de Elà, duch de Phinon, 53 duch de Cenès,  
1Par 1,52  Alvà, [*] 52 [*] duch de Elà, duch  de Phinon, 53 duch de Cenès, duch de  
1Par 1,53  de Elà, duch de Phinon, 53 duch  de Cenès, duch de Comarí, duch Mabsar, 54  
1Par 1,53  de Phinon, 53 duch de Cenès, duch  de Comarí, duch Mabsar, 54 duch de Madiel, 
1Par 1,54  de Comarí, duch Mabsar, 54 duch  de Madiel, duch de Hiram. Aquests són los  
1Par 1,54  Mabsar, 54 duch de Madiel, duch  de Hiram. Aquests són los duchs de Edom.  
1Par 1,54  de Hiram. Aquests són los duchs  de Edom. 2,Tit Capítol segon Aquests son  
1Par 2,3 3 E Judes engenrà aquests III fills  de la filla de Sue cananite, ço és, Her,  
1Par 2,3  aquests III fills de la filla  de Sue cananite, ço és, Her, Onam, Selà. E 
1Par 2,4  e ell aucís-lo. 4 E ell engenrà  de Thamar, qui era sa nora, Zàram e  
1Par 2,4  e Phares. E axí fóran los fills  de Judà V. 5 E Phares engenrà Srom e  
1Par 2,7  torbà Israell e peccà en ledrunici  de vet, ço és, que fo vadat. 8 E Athan  
1Par 2,10  angenrà Naason, príncep dels fills  de Judà. 11 Naason angenrà Salmon, Salmon  
1Par 2,18  Gèter esmelita. 18 E Chalep, fill  de Hesrom, pres muller qui era apellada  
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1Par 2,18  muller qui era apellada Essubà,  de la qual engenrà Enoch, e Enoch engenrà  
1Par 2,29  29 Abisur hach per muller Adigal,  de lla qual hach Anahoban, Molip. 30 Nadap 
1Par 2,32 [*] engenrà Holoý. 32 E Jadà, frare  de Samay, e engendrà Gèter, Joatan. E Ster 
1Par 2,33  Zizà. Aquests fóran los fills  de Jaramaell. 34 Sesan no hach fills e  
1Par 2,42  enjenrà Alisamà. 42 [*] frare  de Ioramael, Iaramael engendrà primerament 
1Par 2,42  Mosà angendrà Zip e Mareà, para  de Hebron. 43 E Hebron enjenrà Chorè,  
1Par 2,44  44 Jama engendrà Sàram, para  de Jarsaan, Ràcom enjenrà Samey. 45 Samey  
1Par 2,46 engenrà Agetzur. 46 Ephà, concupina  de Calef, anfantà Haram, Massà e Tezez. E  
1Par 2,48  Efà, Saf. 48 Maachà, concupina  de Calep, enfantà Càber, Taranà. 49 Aph,  
1Par 2,49 enfantà Càber, Taranà. 49 Aph, para  de Madapnà, engenrà Sur, para de Maglemnà  
1Par 2,49  para de Madapnà, engenrà Sur, para  de Maglemnà e para de Gabaà. Chalep  
1Par 2,49  Sur, para de Maglemnà e para  de Gabaà. Chalep engenrà Axà. 50 Aquests  
1Par 2,50 engenrà Axà. 50 Aquests fóran fills  de Calef. E Hur, qui fo primer, engenrà de 
1Par 2,50  E Hur, qui fo primer, engenrà  de Efrata Sabual, para de Cariatarym. 51  
1Par 2,50  engenrà de Efrata Sabual, para  de Cariatarym. 51 Galmà fo para de  
1Par 2,51  de Cariatarym. 51 Galmà fo para  de Beteleem, Harip fo para de [*]. 52 [*]  
1Par 2,51  fo para de Beteleem, Harip fo para  de [*]. 52 [*] Cariatarim, qui vaÿa la  
1Par 2,53 vaÿa la meytat del raposament, 53 e  de la conaxença de Cariatarim, e angenrà  
1Par 2,53  raposament, 53 e de la conaxença  de Cariatarim, e angenrà Teczey, Aphutrey, 
1Par 2,54  e los staolites. 54 E los fills  de Salmà, para de Betleem, e de Neofací,  
1Par 2,54  54 E los fills de Salmà, para  de Betleem, e de Neofací, de la corona de  
1Par 2,54  fills de Salmà, para de Betleem, e  de Neofací, de la corona de la casa de  
1Par 2,54  para de Betleem, e de Neofací,  de la corona de la casa de Jacob, e la  
1Par 2,54 Betleem, e de Neofací, de la corona  de la casa de Jacob, e la meitat del repòs 
1Par 2,54 de Neofací, de la corona de la casa  de Jacob, e la meitat del repòs de  
1Par 2,54  de Jacob, e la meitat del repòs  de Sararay, 55 e les cusinees e les  
1Par 2,55  són les companyes que vanguéran  de la calor del para de Racab. 3,Tit  
1Par 2,55  que vanguéran de la calor del para  de Racab. 3,Tit Capítol III 1 David  
1Par 3,1 Hebron: lo primer fo Amon, qui nach  de Achinor gechrelite, lo sagon Daniel,  
1Par 3,1  lo sagon Daniel, qui nasch  de Abigayl carmeladita, 2 lo terç Absalon, 
1Par 3,2  2 lo terç Absalon, qui nasch  de Maachà, filla de Tholomum, rey de  
1Par 3,2 Absalon, qui nasch de Maachà, filla  de Tholomum, rey de Jerusi; lo quart  
1Par 3,2  de Maachà, filla de Tholomum, rey  de Jerusi; lo quart Adonias, fill de  
1Par 3,2  de Jerusi; lo quart Adonias, fill  de Agich, 3 lo quint Safaon, de la filla  
1Par 3,3  fill de Agich, 3 lo quint Safaon,  de la filla de Abigal, lo VI Jetron, qui  
1Par 3,3  3 lo quint Safaon, de la filla  de Abigal, lo VI Jetron, qui nasch de  
1Par 3,3  de Abigal, lo VI Jetron, qui nasch  de Elguà, muller sua. 4 Donchs VI fills de 
1Par 3,4  muller sua. 4 Donchs VI fills  de David nasquéran en Hebron, un regnà VII 
1Par 3,5 Nathan, Salamon; aquests IIII fóran  de Barsabé, filla de Amiel. 6 Jabar,  
1Par 3,5  IIII fóran de Barsabé, filla  de Amiel. 6 Jabar, Elizamà, 7 [*] 8 [*]  
1Par 3,9  Aquests IX 9 [*], part los fills  de lles concopines, haguéran una germana  
1Par 3,12  engendrà Joàs. 12 Emasias fon fill  de Joàs, lo qual anjanrà Asarias, Azarias  
1Par 4,3  Lech [*]. 3 E aquest és lo linatge  de Acham e de Izrael e de Jezemà e de  
1Par 4,3 3 E aquest és lo linatge de Acham e  de Izrael e de Jezemà e de Jedebès, e lur  
1Par 4,3  lo linatge de Acham e de Izrael e  de Jezemà e de Jedebès, e lur germana  
1Par 4,3  de Acham e de Izrael e de Jezemà e  de Jedebès, e lur germana havia nom  
1Par 4,4  era lo primer engenrat [*], para  de Betelem. 5 E Asur, para de Chachua,  
1Par 4,5  para de Betelem. 5 E Asur, para  de Chachua, havia II mullers: la una havia 
1Par 4,6  e Starí. Aquests són los fills  de Narà. 7 Haloaà enfantà Sàrech, Izàar,  
1Par 4,8  Soboà e les cusinees d’Aral, fill  de Aram. 9 E Jazbès emperò fon mellor e  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

52 
 

1Par 4,10  a mi. E nostre Senyor oÿ-lo  de la oració de què ell preguà e donà-li 
1Par 4,10  nostre Senyor oÿ-lo de la oració  de què ell preguà e donà-li so que ell  
1Par 4,11 so que ell volia. 11 E Calep, frara  de Suà, engenrà Madachir, qui fo para de  
1Par 4,11  Suà, engenrà Madachir, qui fo para  de Eston. 12 Eston engenrà Betrefà e Fesè  
1Par 4,12 Betrefà e Fesè e Tenaà, qui fo para  de la ciutat de Naàs. Aquests són los  
1Par 4,12  e Tenaà, qui fo para de la ciutat  de Naàs. Aquests són los hòmens de Tachà.  
1Par 4,12  de Naàs. Aquests són los hòmens  de Tachà. 13 Conès engenrà Otoniel [*].  
1Par 4,14 engenrà Osrà; Sarachias, Joàs, para  de la vall dels Mestres dels Artificis,  
1Par 4,15 fer los artaficis. 15 E Calef, fill  de Sofonià, engenrà Hir e Alam [*]. 16-19  
1Par 4,21 Bensocech. 21 Aquests són los fills  de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo para  
1Par 4,21  són los fills de Sellà, fill  de Judà: Her, qui fo para de Lachà, e  
1Par 4,21  fill de Judà: Her, qui fo para  de Lachà, e Laadà, qui fo para de Marasà,  
1Par 4,21 para de Lachà, e Laadà, qui fo para  de Marasà, e les cognisions de la casa d’ 
1Par 4,21 fo para de Marasà, e les cognisions  de la casa d’aquels qui obràvan bis, drap 
1Par 4,21  d’aquels qui obràvan bis, drap  de lin prim, en la casa del Jurament, 22 e 
1Par 4,22 22 e d’aquel que féu star lo sol e  de l’hom de Falsia, e Sagur, Anant, los  
1Par 4,22  que féu star lo sol e de l’hom  de Falsia, e Sagur, Anant, los quals fóran 
1Par 4,26  [*] Masmà [*]. 26 †Semeý, lo fill  de Secur, fo fill de Masmà. Semeý, lo fill 
1Par 4,26  †Semeý, lo fill de Secur, fo fill  de Masmà. Semeý, lo fill Sechur.† 27 Semeý 
1Par 4,38  les sues paranties e en les cases  de lurs cosinees e foren fort  
1Par 4,39 anàsan en Gidor dentrò a l’ orient  de la val, per so que sercàsan pastura a  
1Par 4,40  d’ aquells qui fóran dell linatja  de Can. 41 E lavors vanguéran aquells que  
1Par 4,41 damunt havem anomenats, en los dies  de Atzechià, rey de Judà, e destrovíran  
1Par 4,41  en los dies de Atzechià, rey  de Judà, e destrovíran tots los  
1Par 4,41 stan foren destrovits dentrò al dia  de vuy. E puys habitàran ells aquí per  
1Par 4,42  bones pestures. 42 E dels fills  de Simeon anàran en lo munt de Saÿr D  
1Par 4,42  fills de Simeon anàran en lo munt  de Saÿr D hòmens. Éran los lurs prínceps  
1Par 4,42  Raphaïes, Aziel, qui éran fills  de Gesehí, 43 e destrovíran e auciéran  
1Par 4,43  stat aquí per aquells entrò al dia  de huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn fo lo  
1Par 5,1  fo lo primer angenrat dels fills  de Israell, mas, per so com corompé lo lit 
1Par 5,1  mas, per so com corompé lo lit  de son pare, no li donàran so que lli  
1Par 5,1 majoria, mes donàran-ho als fills  de Josep, qui era jermà, aytanbé fill de  
1Par 5,1  Josep, qui era jermà, aytanbé fill  de Israell; e axí no’l tenían axí com a  
1Par 5,2  2 Enperò Judes era molt pus fort  de tots sos germans, e isquéran d’ él  
1Par 5,3 E Rubèn, qui era lo primer engenrat  de Israell, engenrà Enoch e Phanú, Srom,  
1Par 5,6 manà catiu, e fo príncep en lo trip  de Rubèn. 7 E los seus frares e tota la  
1Par 5,8  e Sabacarias. 8 E Baala fon fill  de Achàs [*]. 9-10 [*] 11-13 [*]  
1Par 5,14  [*] 14 Aquests foren fills  de Abidell, qui fou fill de Hurí, Hurí fo  
1Par 5,14  fills de Abidell, qui fou fill  de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, [*] fon  
1Par 5,14  qui fou fill de Hurí, Hurí fo fill  de Jaïd, [*] fon fill de Galaad, Galaad fo 
1Par 5,14  Hurí fo fill de Jaïd, [*] fon fill  de Galaad, Galaad fo fill de Michaell,  
1Par 5,14  fon fill de Galaad, Galaad fo fill  de Michaell, Michaell fo fill de Jadès,  
1Par 5,14  fill de Michaell, Michaell fo fill  de Jadès, Jesès fo fill de Jadó, Jedó fo  
1Par 5,14  fo fill de Jadès, Jesès fo fill  de Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15 E sos  
1Par 5,14 Jesès fo fill de Jadó, Jedó fo fill  de Bus. 15 E sos frares, los fills de  
1Par 5,15  de Bus. 15 E sos frares, los fills  de Abdiell, qui fo fill de Oremí, príncep  
1Par 5,15  los fills de Abdiell, qui fo fill  de Oremí, príncep de lla casa ab les  
1Par 5,15  qui fo fill de Oremí, príncep  de lla casa ab les companyes, 16 e  
1Par 5,16  carrés lurs e en tots lurs lochs  de Saron entrò als térmens seus. 17 E tots 
1Par 5,17  aquests fóran nombrats en los dies  de Jonatan, rey de Judà, e en los dies de  
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1Par 5,17  en los dies de Jonatan, rey  de Judà, e en los dies de Jaraboam, rey de 
1Par 5,17 Jonatan, rey de Judà, e en los dies  de Jaraboam, rey de Israell. 18 E los  
1Par 5,17  e en los dies de Jaraboam, rey  de Israell. 18 E los fills de Rubèn e de  
1Par 5,18  rey de Israell. 18 E los fills  de Rubèn e de Galaad e los hòmens de la  
1Par 5,18  Israell. 18 E los fills de Rubèn e  de Galaad e los hòmens de la meytat del  
1Par 5,18  de Rubèn e de Galaad e los hòmens  de la meytat del trip de Manasès, qui éran 
1Par 5,18  e los hòmens de la meytat del trip  de Manasès, qui éran bataylés e portarían  
1Par 5,18  e scut e culltels, e sabían bé  de batallar e combatra, éran XLIIII M ª  
1Par 5,19  jeurueus e’lls napheus e aquells  de Nadap, 20 [*] e pranguéran los  
1Par 5,22  hòmens. 22 E fo fort gran batalla  de nostre senyor Déu, e nafràran molts e  
1Par 5,23 [*] dantrò a Sanir e dentrò al munt  de Hechmon, car ells éran fort molts. 24  
1Par 5,24  24 Aquests foren los prínceps  de lla casa de lur parantia: Èpher, Gesí,  
1Par 5,24  foren los prínceps de lla casa  de lur parantia: Èpher, Gesí, Eliel, [*]  
1Par 5,26  E nostre Senyor scomoch l’esparit  de Phul, rey dels asarians, e l’esperit  
1Par 5,26  rey dels asarians, e l’esperit  de Telgarphalàsar, rey de Asur, e pres  
1Par 5,26 e l’esperit de Telgarphalàsar, rey  de Asur, e pres Rubèn [*] e la meytat del  
1Par 5,26 pres Rubèn [*] e la meytat del trip  de Manasès, e manà-los en Elat e en  
1Par 5,26  e en Habot e en Ara, e en lo flum  de Gozan, e han-hi stat entrò al dia de  
1Par 5,26 Gozan, e han-hi stat entrò al dia  de huy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de  
1Par 6,1  huy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills  de Leví fóran aquests: Gerson, Chaat,  
1Par 6,2  Gerson, Chaat, Merar. 2 Los fills  de Chaat fóran aquests: Amram, Assaar,  
1Par 6,3  Aron, Moysès, Maria. Los fills  de Aron foren aquests: Nadab, Abuid,  
1Par 6,10  Anaries. Aquest fo pravera e usà  de l’ofici en la casa de nostre Senyor  
1Par 6,10  e usà de l’ofici en la casa  de nostre Senyor Déus, la qual féu Salamó  
1Par 6,15 nostre Senyor trasmudà per les mans  de Nabugadenassor Judà e Jerusalem, lavors 
1Par 6,16 d’aquí. 16 Aquests fóran los fills  de Leví: Gerson, Chaat, Mararí. 17 Aquests 
1Par 6,17  Mararí. 17 Aquests fóran los fills  de Gerson: Lobení e Sameý. 18 Aquests  
1Par 6,18 e Sameý. 18 Aquests fóran los fills  de Caat: Aram, Izar, Hobron, Osiell. 19  
1Par 6,19  Osiell. 19 Aquests fóran fills  de Mararí: Moolí, Musí. Aquests foren [*]  
1Par 6,20  [*]. 20 Gerson, qui fo para  de Lobení, qui fo para de Jòat, Jòat fo  
1Par 6,20  qui fo para de Lobení, qui fo para  de Jòat, Jòat fo para de Sammà, 21 Sammà  
1Par 6,20  qui fo para de Jòat, Jòat fo para  de Sammà, 21 Sammà fo para de Adó, Adó fo  
1Par 6,21  fo para de Sammà, 21 Sammà fo para  de Adó, Adó fo para de Azara, Azara fo  
1Par 6,21  Sammà fo para de Adó, Adó fo para  de Azara, Azara fo para de Gezí. 22  
1Par 6,21 Adó fo para de Azara, Azara fo para  de Gezí. 22 Aquests són los fills de  
1Par 6,22  de Gezí. 22 Aquests són los fills  de Chaath: Aminadab fo son fill e fo pare  
1Par 6,22  Aminadab fo son fill e fo pare  de Corè, Chorè fo pare de Asir, 23 Eser fo 
1Par 6,22  e fo pare de Corè, Chorè fo pare  de Asir, 23 Eser fo para d’Alcanà,  
1Par 6,23  fo para d’Alcanà, Alchanà fo para  de Abisach, Abisach fo para de Asir, 24  
1Par 6,23 fo para de Abisach, Abisach fo para  de Asir, 24 Asir, de Càach, e Càach fo  
1Par 6,24  Abisach fo para de Asir, 24 Asir,  de Càach, e Càach fo para de Ariell,  
1Par 6,24  24 Asir, de Càach, e Càach fo para  de Ariell, Uriell fo pare de Uzies, Uzies  
1Par 6,24  fo para de Ariell, Uriell fo pare  de Uzies, Uzies fo para de Saül. 25  
1Par 6,24  fo pare de Uzies, Uzies fo para  de Saül. 25 Aquests fóran fills de  
1Par 6,25  de Saül. 25 Aquests fóran fills  de Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym, qui fo para 
1Par 6,26  [*] 26 [*] Sofaym, qui fo para  de Nàat, 27 Nàat fo para de [*] Jaraboam,  
1Par 6,27  fo para de Nàat, 27 Nàat fo para  de [*] Jaraboam, Jereboam fo para de  
1Par 6,27  de [*] Jaraboam, Jereboam fo para  de Alchenà. 28 Aquests fóran fills de  
1Par 6,28  de Alchenà. 28 Aquests fóran fills  de Saniel: lo primer angenrat fo Vazezí,  
1Par 6,29  Abià. 29 Aquests fóran fills  de Mararí: Molí, qui fo para de Lobanín,  
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1Par 6,29  fills de Mararí: Molí, qui fo para  de Lobanín, Lobanín [*] fo para de Ozà, 30 
1Par 6,29  de Lobanín, Lobanín [*] fo para  de Ozà, 30 Ozà fo para [*] Ayà. 31 Aquests 
1Par 6,31  que David stablí sobra los cantors  de lla casa de nostre Senyor Déus, despuys 
1Par 6,31  sobra los cantors de lla casa  de nostre Senyor Déus, despuys que li  
1Par 6,33  stàvan ab sos fills. Dells fills  de Cahat: Heman, qui fo cantor, fill de  
1Par 6,33  Cahat: Heman, qui fo cantor, fill  de Joel, lo fill de Samuel; 34 e Samuel,  
1Par 6,33  fo cantor, fill de Joel, lo fill  de Samuel; 34 e Samuel, de Alcanà; e  
1Par 6,34  lo fill de Samuel; 34 e Samuel,  de Alcanà; e Alcanà, de Joram; e Joram, de 
1Par 6,34  34 e Samuel, de Alcanà; e Alcanà,  de Joram; e Joram, de Ehel; e Eheu, de  
1Par 6,34  e Alcanà, de Joram; e Joram,  de Ehel; e Eheu, de Etheu; 35 [*] de  
1Par 6,34 de Joram; e Joram, de Ehel; e Eheu,  de Etheu; 35 [*] de Supha; e Supha, de  
1Par 6,35  de Ehel; e Eheu, de Etheu; 35 [*]  de Supha; e Supha, de Alchanà; [*] de  
1Par 6,35 de Etheu; 35 [*] de Supha; e Supha,  de Alchanà; [*] de Mach; [*] de Masay; 36  
1Par 6,35  de Supha; e Supha, de Alchanà; [*]  de Mach; [*] de Masay; 36 [*] de Alcanà;  
1Par 6,35 Supha, de Alchanà; [*] de Mach; [*]  de Masay; 36 [*] de Alcanà; Alcanà, de  
1Par 6,36  [*] de Mach; [*] de Masay; 36 [*]  de Alcanà; Alcanà, de Joal; e Joal, de  
1Par 6,36 de Masay; 36 [*] de Alcanà; Alcanà,  de Joal; e Joal, de Samarí; e Asararí,  
1Par 6,36 de Alcanà; Alcanà, de Joal; e Joal,  de Samarí; e Asararí, fill de Sofonià; 37  
1Par 6,36  e Joal, de Samarí; e Asararí, fill  de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de Càhar;  
1Par 6,37 fill de Sofonià; 37 e Sofonià, fill  de Càhar; [*] de Assir; e Assir, de  
1Par 6,37  37 e Sofonià, fill de Càhar; [*]  de Assir; e Assir, de Abisab; e Abisab, de 
1Par 6,37  de Càhar; [*] de Assir; e Assir,  de Abisab; e Abisab, de Corrè; 38 e Corrè, 
1Par 6,37  e Assir, de Abisab; e Abisab,  de Corrè; 38 e Corrè, de Isachar; [*] e  
1Par 6,38  e Abisab, de Corrè; 38 e Corrè,  de Isachar; [*] e Achar, que era fill de  
1Par 6,38  Isachar; [*] e Achar, que era fill  de Leví, qui era fill de Israell. 39 E era 
1Par 6,38  que era fill de Leví, qui era fill  de Israell. 39 E era Asaph, son frare, qui 
1Par 6,39  a la sua part dreta. Asaph fo fill  de Abarachí, Barachí fo fill de Samà; 40  
1Par 6,39  fill de Abarachí, Barachí fo fill  de Samà; 40 Samà, de Michaell; [*] de  
1Par 6,40  Barachí fo fill de Samà; 40 Samà,  de Michaell; [*] de Basià; Basià, de  
1Par 6,40  de Samà; 40 Samà, de Michaell; [*]  de Basià; Basià, de Machià; 41 Melchià, de 
1Par 6,40  de Michaell; [*] de Basià; Basià,  de Machià; 41 Melchià, de Atanay; Atanay  
1Par 6,41  Basià, de Machià; 41 Melchià,  de Atanay; Atanay [*]; 42 [*] de Atan; [*] 
1Par 6,42  de Atanay; Atanay [*]; 42 [*]  de Atan; [*] de Samnà; Samnà, de Sameý; 43 
1Par 6,42  Atanay [*]; 42 [*] de Atan; [*]  de Samnà; Samnà, de Sameý; 43 Semeý, de  
1Par 6,42  [*] de Atan; [*] de Samnà; Samnà,  de Sameý; 43 Semeý, de Gech; [*], de  
1Par 6,43  Samnà; Samnà, de Sameý; 43 Semeý,  de Gech; [*], de Gerson; Gerson, de Levý.  
1Par 6,43  de Sameý; 43 Semeý, de Gech; [*],  de Gerson; Gerson, de Levý. 44 E los fills 
1Par 6,43  de Gech; [*], de Gerson; Gerson,  de Levý. 44 E los fills de Mararí e sos  
1Par 6,44  Gerson, de Levý. 44 E los fills  de Mararí e sos frares stàvan a part  
1Par 6,44  stàvan a part sinestra. Etan, fill  de Cusí, qui fo fill de Abdià, e Abdià fo  
1Par 6,44  Etan, fill de Cusí, qui fo fill  de Abdià, e Abdià fo fill de Moloch. 45 E  
1Par 6,44  fo fill de Abdià, e Abdià fo fill  de Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià; e  
1Par 6,45  fo fill de Moloch. 45 E Moloch,  de Hasabià; e Hasabià, de Absí; Absí, de  
1Par 6,45 45 E Moloch, de Hasabià; e Hasabià,  de Absí; Absí, de Amasià; Amasià, de  
1Par 6,45  Hasabià; e Hasabià, de Absí; Absí,  de Amasià; Amasià, de Halchià; 46 Helchià, 
1Par 6,45  de Absí; Absí, de Amasià; Amasià,  de Halchià; 46 Helchià, de Amasay; Amasay, 
1Par 6,46  Amasià, de Halchià; 46 Helchià,  de Amasay; Amasay, de Boní; [*] de Sòmer;  
1Par 6,46  46 Helchià, de Amasay; Amasay,  de Boní; [*] de Sòmer; 47 Sòmer, de Molí;  
1Par 6,46  de Amasay; Amasay, de Boní; [*]  de Sòmer; 47 Sòmer, de Molí; [*] de Musí;  
1Par 6,47  de Boní; [*] de Sòmer; 47 Sòmer,  de Molí; [*] de Musí; [*] de Merarí [*].  
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1Par 6,47  de Sòmer; 47 Sòmer, de Molí; [*]  de Musí; [*] de Merarí [*]. 48-60 [*]  
1Par 6,47 47 Sòmer, de Molí; [*] de Musí; [*]  de Merarí [*]. 48-60 [*] 61 E donàran  
1Par 6,61 48-60 [*] 61 E donàran als fills  de Chaat qui éran romasos, de lur cognació 
1Par 6,61  fills de Chaat qui éran romasos,  de lur cognació e parantia X ciutats de la 
1Par 6,61  lur cognació e parantia X ciutats  de la meytat del trip de Manasès, 62 e  
1Par 6,61  X ciutats de la meytat del trip  de Manasès, 62 e alls fills de Gerson, per 
1Par 6,62  trip de Manasès, 62 e alls fills  de Gerson, per les sues parantias e  
1Par 6,62  parantias e cognacions, del trip  de Ysachar e del trip de Aser, del trip de 
1Par 6,62  del trip de Ysachar e del trip  de Aser, del trip de Naptalim e del trip  
1Par 6,62  e del trip de Aser, del trip  de Naptalim e del trip de Manasès en Basan 
1Par 6,62  del trip de Naptalim e del trip  de Manasès en Basan XIII ciutats. 63 Los  
1Par 6,63 XIII ciutats. 63 Los fills, emperò,  de Mararí, per les sues parantias e  
1Par 6,63  parantias e cognacions, del trip  de Rubèn e del trip de Gaad e del trip de  
1Par 6,63  del trip de Rubèn e del trip  de Gaad e del trip de Sabulon donàran per  
1Par 6,63 Rubèn e del trip de Gaad e del trip  de Sabulon donàran per sort XII ciutats.  
1Par 6,65  per sort del trip dels fills  de Judà e del trip dels fills de Simeon e  
1Par 6,65 fills de Judà e del trip dels fills  de Simeon e del trip dels fills de  
1Par 6,65  de Simeon e del trip dels fills  de Benjamín ciutats, les qualls apallàran  
1Par 6,66  com aquelles qui éran dels fills  de Caat, e fóran les ciutats en los  
1Par 6,66  en los térmens d’aquells del trip  de Afraÿm. 67 E donàran a ells ciutats a  
1Par 6,67  ab los lurs lochs, en lo munt  de Afraÿm, e Guàzer ab los lurs lochs, 68  
1Par 6,69  ab los lurs lochs; 69 e del trip  de Dan, Helltere, Betor, Helan, Helon,  
1Par 6,70  70 [*] aquells que éran romasos  de lla cognació dels fills de Chaat. 71 E  
1Par 6,70  romasos de lla cognació dels fills  de Chaat. 71 E los fills de Gerson, de lla 
1Par 6,71 dels fills de Chaat. 71 E los fills  de Gerson, de lla cognació de la meytat  
1Par 6,71 de Chaat. 71 E los fills de Gerson,  de lla cognació de la meytat dell trip de  
1Par 6,71  fills de Gerson, de lla cognació  de la meytat dell trip de Manasès, Gaulon, 
1Par 6,71 lla cognació de la meytat dell trip  de Manasès, Gaulon, qui és en Bassan, e  
1Par 6,72  ab los lurs lochs. 72 E del trip  de Isachar, Cades e de Daberich, [*] 73  
1Par 6,72  72 E del trip de Isachar, Cades e  de Daberich, [*] 73 Armoch e Anem ab tots  
1Par 6,73  73 Armoch e Anem ab tots los lochs  de aquests. 74 E del trip d’Asser, Masal, 
1Par 6,76  tots los lurs lochs. 76 E del trip  de Nabtalim, Cades qui és en Galilea,  
1Par 6,77  ab tots lurs lochs. 77 E als fills  de Mararí qui éran romasos del trip de  
1Par 6,77 de Mararí qui éran romasos del trip  de Zabulon, Ramonó, Tabor ab tots los lurs 
1Par 6,78  dayà detràs Jordà, davant Jerichó,  de lla part de Jordà qui és vers orient,  
1Par 6,78  Jordà, davant Jerichó, de lla part  de Jordà qui és vers orient, del trip de  
1Par 6,78  Jordà qui és vers orient, del trip  de Rubèn, Bòsor e Jassa [*] 79 e Cadamoch  
1Par 6,80  ab tots lurs lochs. 80 E del trip  de Gaad, Romoch, que és en Galche, e  
1Par 7,1  VII 1 Aquests fóran los fills  de Esachar: Tollà, Puà, Jasub, Ismaron, e  
1Par 7,2  e axí són IIII. 2 Los fills  de Tolló fóran aquests: Ozí, Rafahià,  
1Par 7,2  cognacions; e nombràran del trip  de Tollà en los dies de David XXII M ª DC, 
1Par 7,2  del trip de Tollà en los dies  de David XXII M ª DC, qui tots éran hòmens 
1Par 7,3 hòmens forts. 3 Aquests fóran fills  de Ozí: Jesray; e d’aquests nasquéran  
1Par 7,5  E los lurs frares e tot lo linatge  de Isacar éran molt forts hòmens per  
1Par 7,6 per nombra LXXXVII M ª. 6 Los fills  de Benjamín éran Bella e Bèter e Gadiell,  
1Par 7,7 e Bèter e Gadiell, los III. 7 Fills  de Bella éran Estom e Ozí e Oziel e  
1Par 7,7  Auray. Aquests fóran cinc prínceps  de companyes molt forts per combatra e lo  
1Par 7,8  M ª e XXXIII hòmens. 8 Los fills  de Bàther fóran Zamichaè e Joàs e Alítzar  
1Par 7,8  Almancha. Tots aquests fóran fills  de Bèther. 9 E los prínceps del linatja  
1Par 7,10  e éran XXII M ª CC. 10 Los fills  de Jadiel fóran Balan e Jeús, Benjamín e  
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1Par 7,11  11 tots aquests fóran fills  de Jadiell, e éran prínceps de lur  
1Par 7,11  fills de Jadiell, e éran prínceps  de lur linatge, e éran molt forts hòmens,  
1Par 7,12  12 Saphan e Hapham éran fills  de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de  
1Par 7,12  e Hapham éran fills de Baÿm, fill  de Ader. 13 Los fills de Naptalim foren  
1Par 7,13 de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills  de Naptalim foren Joziel, e Guní, e Stàser 
1Par 7,20  [*]. 14-19 [*] 20 E los fills  de Afraÿm fóran Satulla e Bàrech, son  
1Par 7,21  e Aled, son fill; e los hòmens  de Geth d’aquèn nadius auciéran aquells,  
1Par 7,23  per so com era nat en los malls  de lla sua casa. 24 E sa filla fo Sarrà,  
1Par 7,26  lo qual angenrà Laadon. E lo fill  de aquest hach nom Amiüd e angenrà  
1Par 7,29 e Dor [*]. Aquí habitàran los fills  de Josep [*]. 30 E los fills da Eser,  
1Par 7,31 Bannà e Sara, lur sor. 31 Los fills  de Barià fóran Hèber e Melchion, qui fo  
1Par 7,31 fóran Hèber e Melchion, qui fo para  de Basarich. 32 Hèber engenrà Jafalat e  
1Par 7,34  fóran fills d’Elfas. 34 Los fills  de Sòmer foren Achè e Noarà e Sabà e Aram. 
1Par 7,35 e Noarà e Sabà e Aram. 35 Los fills  de Hèben, son frare, fóran Sufà e Jannà e  
1Par 7,36  e Seŀles e Mannà. 36 Los fills  de Sufà foren Sue, Harmach e Sual e Berí e 
1Par 7,38  e Jachan e Baran. 38 E los fills  de Bet foren Sofonó e Pasphà e Arà. 39 Los 
1Par 7,40  fills d’Aser e fóran prínceps  de lur linatge e fóran alets e molt forts  
1Par 7,40  e fóran alets e molt forts duchs  de duchs. Lo nombra d’aquells qui éran  
1Par 8,3  e Rafà fo lo quint. 3 E los fills  de Balle fóran Adoar e Jesrà [*] 4 [*] 5  
1Par 8,6  e Huram. 6 Aquests fóran fills  de Adoch e fóran prínceps de linatge qui  
1Par 8,6  fills de Adoch e fóran prínceps  de linatge qui habitava en Gàbaa, los  
1Par 8,8  8 E Saraym engenrà en la regió  de Moab despuys que ell lexà Dausim e  
1Par 8,9  sas mullers, 9 cor ell engendrà  de Hedes, sa muller, Joab e Sabià e Moossà 
1Par 8,12  Achioch, Caphàal. 12 E los fills  de Capsàal fóran Hèmber, Misan e Sancach.  
1Par 8,13  Aquests casàran los habitadors  de Geth. 14 E Joè, Segat e Germoch 15 e  
1Par 8,18  18 E Gesamari e Eslís e Joab, fill  de Afaell, 19 e Jathim e Zeebrí e Zapdí 20 
1Par 8,21  e Adarà e Arasà e Samayrach, fills  de Sameý. 22 Jasan e Hèsber e El 23 e  
1Par 8,25  25 e Sepdaià e Batiel, los fills  de Sasach. 26 Sampasarí e Sacorià [*] 27 e 
1Par 8,27  27 e Jarsià e Elià e Zechí, fills  de Jorà. 28 Aquests fóran patriarques e  
1Par 8,28  fóran patriarques e prínceps  de lurs companyes, los quals habitàran en  
1Par 8,29  en Jerusalem. 29 [*] e lo nom  de sa muller Macà, 30 e son fill primer  
1Par 8,34  e Aminedap e Asbaal. 34 Lo fill  de Jonathàs anjanrà Mirabaal, [*] engenrà  
1Par 8,35  [*] engenrà Micham. 35 Los fills  de Micham fóran Phiton, Amàlech e Tharà e  
1Par 8,38  Hanan. Tots aquests foren fills  de Asaell. 39 Los fills de Asa: primer  
1Par 8,39 foren fills de Asaell. 39 Los fills  de Asa: primer anjanrat Ulam e Hus lo  
1Par 8,40  Elifali lo terç. 40 Los fills  de Ulam fóran de gran forsa, e tanían  
1Par 8,40 lo terç. 40 Los fills de Ulam fóran  de gran forsa, e tanían archs e havían  
1Par 8,40  CL M ª. E tots aquests fóran fills  de Benjamín. 9,Tit Capítol VIIII º 1  
1Par 9,1 d’aquells és escrita en los libres  de los reys de Israell e de Judà, e fóran  
1Par 9,1  escrita en los libres de los reys  de Israell e de Judà, e fóran traspostats  
1Par 9,1 los libres de los reys de Israell e  de Judà, e fóran traspostats en Babilònia  
1Par 9,2  fóran los praveras e los fills  de Leví e los naameus. 3 E staguéran en  
1Par 9,3 E staguéran en Jerusalem dels fills  de Judà e dels fills de Benjamín e dells  
1Par 9,3  dels fills de Judà e dels fills  de Benjamín e dells fills de Afraÿm e de  
1Par 9,3  fills de Benjamín e dells fills  de Afraÿm e de Manasès. 4 Arí, fill de  
1Par 9,3  Benjamín e dells fills de Afraÿm e  de Manasès. 4 Arí, fill de Amiüt, fill de  
1Par 9,4 de Afraÿm e de Manasès. 4 Arí, fill  de Amiüt, fill de Samrí, fill de Omarí,  
1Par 9,4 Manasès. 4 Arí, fill de Amiüt, fill  de Samrí, fill de Omarí, fill de Bonmí,  
1Par 9,4  fill de Amiüt, fill de Samrí, fill  de Omarí, fill de Bonmí, qui fo dels fills 
1Par 9,4  fill de Samrí, fill de Omarí, fill  de Bonmí, qui fo dels fills de Fares. Los  
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1Par 9,4  fill de Bonmí, qui fo dels fills  de Fares. Los fills de Judà 5 fóran  
1Par 9,4  fo dels fills de Fares. Los fills  de Judà 5 fóran Silormí e Agià, lo fill  
1Par 9,6  fóran sos fills. 6 E dels fills  de Zàray fo Enell e sos frares, e fóran DC 
1Par 9,7  e fóran DC XC. 7 E dells fills  de Benjamín fóran Asà, lo fill de Mosolan, 
1Par 9,7  de Benjamín fóran Asà, lo fill  de Mosolan, fill de Abdeyà, fill de Asanà; 
1Par 9,7 fóran Asà, lo fill de Mosolan, fill  de Abdeyà, fill de Asanà; 8 e Jobanià,  
1Par 9,7  de Mosolan, fill de Abdeyà, fill  de Asanà; 8 e Jobanià, fill de Jereboam; e 
1Par 9,8  fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill  de Jereboam; e Zellà, fill de Ozí, fill de 
1Par 9,8  fill de Jereboam; e Zellà, fill  de Ozí, fill de Mochorí; e Mosoŀlam, fill  
1Par 9,8  e Zellà, fill de Ozí, fill  de Mochorí; e Mosoŀlam, fill de Zafasià,  
1Par 9,8  fill de Mochorí; e Mosoŀlam, fill  de Zafasià, fill de Rauell, fill de  
1Par 9,8  e Mosoŀlam, fill de Zafasià, fill  de Rauell, fill de Jabamès; 9 e sos frares 
1Par 9,8  de Zafasià, fill de Rauell, fill  de Jabamès; 9 e sos frares per lurs  
1Par 9,9  per lurs companyes per les cases  de lurs pares. 10-16 [*] 17-18 [*] 19  
1Par 9,19 [*] 17-18 [*] 19 [*]. Éran guardes  de les obres del servey e sobra los  
1Par 9,20  tabernacle [*]. 20 E Faieàs, fill  de Aletzar, era duch [*] davant nostre  
1Par 9,21 nostre Senyor. 21 E Sacharias, fill  de Mosoŀlam, era porter de lla porta del  
1Par 9,21  fill de Mosoŀlam, era porter  de lla porta del tabernacla del tastimoni. 
1Par 9,23  ells com lurs fills en les portes  de la casa de nostre Senyor e en lo  
1Par 9,23 lurs fills en les portes de la casa  de nostre Senyor e en lo tabernacle, cascú 
1Par 9,26  a altra. 26 E a’quests IIII fills  de Leví fo comanat tot lo nombra dells  
1Par 9,26  les finestres e los tresors  de lla casa de nostre Senyor, 27 [*] per  
1Par 9,26 finestres e los tresors de lla casa  de nostre Senyor, 27 [*] per obrir les  
1Par 9,31  [*]. 31 E Amachaties, del linatge  de Leví, primer fill engenrat de Selum,  
1Par 9,31  de Leví, primer fill engenrat  de Selum, fill de Corrè, era prabost de  
1Par 9,31 primer fill engenrat de Selum, fill  de Corrè, era prabost de totes les coses  
1Par 9,31  Selum, fill de Corrè, era prabost  de totes les coses qui éran frites en  
1Par 9,32  frites en paella. 32 E los fills  de Chaat, lurs frares, éran sobra los pans 
1Par 9,33  per lurs companyes dels fills  de Leví, que stàvan en les finestres, per  
1Par 9,33  per ço que ells servíran da dia e  de nit contínuament a lur ministeri. 34  
1Par 9,34  ministeri. 34 Los caps dells fills  de Leví staguéran per lurs companyes [*].  
1Par 9,38  aquests habitàran davant la ragion  de sos frares en Jerusalem [*]. 39 Ner  
1Par 9,41  engenrà Michà. 41 Los fills  de Michà foren [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà 
1Par 9,44  Abdià e Henan. Aquests foren fills  de Esel. 10,Tit Capítol X 1 Los phalisteus 
1Par 10,1  e cayguàran nafrats en lo munt  de Gelboe. 2 E com los falisteus sa fóran  
1Par 10,2  e Aminadab e Melchisue, fills  de Saül. 3 Lavors fo agreujada la batalla  
1Par 10,7  morí ensemps. 7 E, com los fills  de Israell qui habitàvan en los camps  
1Par 10,8  altra dia pranguéran les despules  de aquells que éran morts e trobàran Saül  
1Par 10,8  fills, qui jaÿan morts en lo munt  de Gelboe. 9 E com [*] li hagéran lavat lo 
1Par 10,10  les sues armes en lo temple  de lur déu e ficàran lo cap en lo temple  
1Par 10,10  déu e ficàran lo cap en lo temple  de Dagó. 11 E com los hòmens de Jabes-  
1Par 10,11  de Dagó. 11 E com los hòmens  de Jabes-Galach haguéran oÿt açò, ço és, 
1Par 10,12  sa lavàran e praséran lo cors  de Saül e de sos fills e aportàran aquells 
1Par 10,12  e praséran lo cors de Saül e  de sos fills e aportàran aquells en Jabès, 
1Par 10,13  ell havia traspasats los manaments  de nostre Senyor, lo qual ell havia manat  
1Par 10,14  e mudà lo seu regna a David, fill  de Isayi. 11,Tit Capítol XI 1 Tot lo poble 
1Par 11,2 ton os e ta carn. 2 E hir e anans- de-hir, com Saül regnava encara sobra lo 
1Par 11,2  Saül regnava encara sobra lo poble  de Israell, tu eres aquell qui menaves e  
1Par 11,2  qui menaves e ramanaves lo poble  de Israell. E nostre Senyor dix a tu: “Tu  
1Par 11,3 poble d’Israell, segons la paraula  de nostre Senyor, la qual ell dix per la  
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1Par 11,3  la qual ell dix per la bocha  de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo poble  
1Par 11,5  entraràs sa. E David pres la torra  de Sion, la qual és en la ciutat de David. 
1Par 11,5  de Sion, la qual és en la ciutat  de David. 6 E ell dix: –Aquell qui  
1Par 11,6  príncep e duch. Donchs Johab, fill  de Servià, anà primer e fo fet príncep de  
1Par 11,6 Servià, anà primer e fo fet príncep  de David. 7-9 [*]. 10 Aquests són los  
1Par 11,11  és lo nombre dells forts hòmens  de David: Jasaban, fill de Hachemoní,  
1Par 11,11  hòmens de David: Jasaban, fill  de Hachemoní, príncep entre XXX; aquest  
1Par 11,12  una veguada. 12 E Aletzar, fill  de son avonclo Eraach, qui era entre III  
1Par 11,15  a lla pedra en què era David,  de prop la cova de Adolam. E, com los  
1Par 11,15  en què era David, de prop la cova  de Adolam. E, com los falisteus ficàran  
1Par 11,15  ficàran les lurs tendes en la vall  de Rafaÿm, 16 e David era en lo dafaniment 
1Par 11,17  e dix: –Si algun donava a mi aygua  de la sisterna de Berem [*]. 18 E lavors  
1Par 11,17  donava a mi aygua de la sisterna  de Berem [*]. 18 E lavors anàran III forts 
1Par 11,18  dels falisteus e aportàran aygua  de la sisterna de Batelem, qui era prop la 
1Par 11,18  e aportàran aygua de la sisterna  de Batelem, qui era prop la porta, e  
1Par 11,23  [*] 22[*] 23 E ell aucís un home  de Agipte, que havia V colzes d’estratura 
1Par 11,23 havia una lança aytal com plaguador  de texidor. Donchs ell avallà a ell ab una 
1Par 11,24 matexa. 24 E açò féu Benamies, fill  de Joadà, qui era lo pus nomanat entre III 
1Par 11,26  forts hòmens fóran: Açaell, frare  de Joab, e Alanan, frare de son avoncle,  
1Par 11,26  frare de Joab, e Alanan, frare  de son avoncle, de Batalem, 27 e Sammach e 
1Par 11,26  e Alanan, frare de son avoncle,  de Batalem, 27 e Sammach e Aroch, [*] 28  
1Par 11,29 e Abísar d’Enarchot, 29 [*] e Aloy  de Thaot, [*] 30 e Macharey de Nathafat, e 
1Par 11,30  e Aloy de Thaot, [*] 30 e Macharey  de Nathafat, e Hèleu, fill de Baanà de  
1Par 11,30 Macharey de Nathafat, e Hèleu, fill  de Baanà de Nethofat; 31 Achayi, fill de  
1Par 11,30 de Nathafat, e Hèleu, fill de Baanà  de Nethofat; 31 Achayi, fill de Gabayi  
1Par 11,31  Baanà de Nethofat; 31 Achayi, fill  de Gabayi [*], de fills de Benjamín,  
1Par 11,31  31 Achayi, fill de Gabayi [*],  de fills de Benjamín, Sobarallà da  
1Par 11,31  fill de Gabayi [*], de fills  de Benjamín, Sobarallà da Baraton. 32 Los  
1Par 11,32 Sobarallà da Baraton. 32 Los hòmens  de torent de Gaas fóran Ab, Arabach e  
1Par 11,32 da Baraton. 32 Los hòmens de torent  de Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch e Ben  
1Par 11,32  fóran Ab, Arabach e Asimoch e Ben  de Benamich, e Alibà, e Salamonich. 33 Los 
1Par 11,33 e Salamonich. 33 Los fills d’Esom,  de Ges, fóran Jonatan, fill de Sachnà, de  
1Par 11,33  Esom, de Ges, fóran Jonatan, fill  de Sachnà, de Arach 34 e Achiam, fill de  
1Par 11,33 Ges, fóran Jonatan, fill de Sachnà,  de Arach 34 e Achiam, fill de Achàs, de  
1Par 11,34  Sachnà, de Arach 34 e Achiam, fill  de Achàs, de Arach 35 e Alifàs, fill de  
1Par 11,34  Arach 34 e Achiam, fill de Achàs,  de Arach 35 e Alifàs, fill de Aüra; 36 Fer 
1Par 11,35  Achàs, de Arach 35 e Alifàs, fill  de Aüra; 36 Fer de Machís, Aphià cleó 37 e 
1Par 11,36  35 e Alifàs, fill de Aüra; 36 Fer  de Machís, Aphià cleó 37 e Hasray de  
1Par 11,37  de Machís, Aphià cleó 37 e Hasray  de Carmel; e Nooray, fill de Asrabay; 38 e 
1Par 11,37  e Hasray de Carmel; e Nooray, fill  de Asrabay; 38 e Joell, frare de Nathan; e 
1Par 11,38  fill de Asrabay; 38 e Joell, frare  de Nathan; e Monbaur, fill de Aragaray; 39 
1Par 11,38  frare de Nathan; e Monbaur, fill  de Aragaray; 39 Èlzech de Amon, e Honoray  
1Par 11,39  fill de Aragaray; 39 Èlzech  de Amon, e Honoray de Baroch, scuder de  
1Par 11,39  39 Èlzech de Amon, e Honoray  de Baroch, scuder de Joab, fill Servià; 40 
1Par 11,39  Amon, e Honoray de Baroch, scuder  de Joab, fill Servià; 40 e Iràs de Gech, e 
1Par 11,40  de Joab, fill Servià; 40 e Iràs  de Gech, e Garech de Gech. 41 E Uries  
1Par 11,40 Servià; 40 e Iràs de Gech, e Garech  de Gech. 41 E Uries hetheu e Zabad, fill  
1Par 11,41  41 E Uries hetheu e Zabad, fill  de Ulí; 42 e Dinà, fill de Sagad, de  
1Par 11,42 Zabad, fill de Ulí; 42 e Dinà, fill  de Sagad, de Rubèn, príncep dels fills de  
1Par 11,42  de Ulí; 42 e Dinà, fill de Sagad,  de Rubèn, príncep dels fills de Rubèn, e  
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1Par 11,42 Sagad, de Rubèn, príncep dels fills  de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de 
1Par 11,43  e XXX ab ell; 43 Henaan, fill  de Maachà, e Josaphat de Machan; 44 e  
1Par 11,43  Henaan, fill de Maachà, e Josaphat  de Machan; 44 e Aziàs de Staroch; e Sammà  
1Par 11,44  e Josaphat de Machan; 44 e Aziàs  de Staroch; e Sammà e Jahiel, fill de  
1Par 11,44  de Staroch; e Sammà e Jahiel, fill  de Betam de Amer; 45 e Jadiell, fill de  
1Par 11,44  e Sammà e Jahiel, fill de Betam  de Amer; 45 e Jadiell, fill de Samarí; e  
1Par 11,45  Betam de Amer; 45 e Jadiell, fill  de Samarí; e Jaason, frare de Coach; 46 e  
1Par 11,45  fill de Samarí; e Jaason, frare  de Coach; 46 e Eliell de Maninte, Jeribay, 
1Par 11,46 Jaason, frare de Coach; 46 e Eliell  de Maninte, Jeribay, e Joficay, fill de  
1Par 11,46  Maninte, Jeribay, e Joficay, fill  de Ellanen; e Jachinà de Moab, e Ebell  
1Par 11,46 Joficay, fill de Ellanen; e Jachinà  de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de  
1Par 11,46  de Moab, e Ebell [*], e Jasaell  de Masabià. 12,Tit Capítol XII 1 Aquests  
1Par 12,1  qu’ell fugia encara a Saül, fill  de Chis, cor ells éran molt forts hòmens e 
1Par 12,2  mà e traýan sagetes. Dells frares  de Saül, dells fills de Benjamín, 3 era  
1Par 12,2  Dells frares de Saül, dells fills  de Benjamín, 3 era príncep Abiàzer e  
1Par 12,3  era príncep Abiàzer e Jaber, fills  de Maàs de Gabach, e Jazaell e Sàlech,  
1Par 12,3  Abiàzer e Jaber, fills de Maàs  de Gabach, e Jazaell e Sàlech, fill de  
1Par 12,3 de Gabach, e Jazaell e Sàlech, fill  de Asidon, e Bariacà e Ieu de Och; 4 e  
1Par 12,3  fill de Asidon, e Bariacà e Ieu  de Och; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo  
1Par 12,4 e Bariacà e Ieu de Och; 4 e Samaÿas  de Gabaon, qui era lo pus fort entre XXX;  
1Par 12,4  e Jazaell e Johanan e Sepdab  de Gader 5 e Elizay e Geremuch e Baalià e  
1Par 12,5  e Baalià e Sammarià e Safacià  de Harach, 6 e Elearià e Jasià e Esraell e 
1Par 12,6  Jasià e Esraell e Joàser e Jezraam  de Charay, 7 e Jorlam e Dabadià, fill de  
1Par 12,7  Charay, 7 e Jorlam e Dabadià, fill  de Johadam de Jedore. 8 E fugíran de Gaddi 
1Par 12,7 e Jorlam e Dabadià, fill de Johadam  de Jedore. 8 E fugíran de Gaddi ab ell,  
1Par 12,8  de Johadam de Jedore. 8 E fugíran  de Gaddi ab ell, com ell s’amaguava en lo 
1Par 12,8  e lur cara era axí com a cara  de lahon e éran pus corents que cabirols  
1Par 12,14 lo XI. 14 Aquests fóran dells fills  de Gaad prínceps de lla host; lo manor era 
1Par 12,14  fóran dells fills de Gaad prínceps  de lla host; lo manor era sobra C  
1Par 12,15 lo primer mes, com ell ha acostumat  de créxer sobra las suas ribes, e tots  
1Par 12,16  ponent. 16 E hòmens venguéran  de Benjamin e de Judà al dafaniment on  
1Par 12,16 hòmens venguéran de Benjamin e  de Judà al dafaniment on David stava. 17 E 
1Par 12,17  pacat en les mies mans, lo Déus  de nostres paras ho vege e ho jutge. 18 E  
1Par 12,18  a David: –Nós som teus e yo, fill  de Ysayi, [*] pau sia ab tu, pau sia ab  
1Par 12,18  en aquells e féu-los prínceps  de lla companya. 19 E dell trip de Manasès 
1Par 12,19  de lla companya. 19 E dell trip  de Manasès fugíran e vanguéran a David com 
1Par 12,23  23 Aquest és lo [*] dells prínceps  de lla host qui vanguéran a David com ell  
1Par 12,23  so qu’ells traspostàsan lo regna  de Saül en ell, sagons la paraula de  
1Par 12,23  de Saül en ell, sagons la paraula  de nostre Senyor. 24 Los fills de Judà,  
1Par 12,24  de nostre Senyor. 24 Los fills  de Judà, qui portàvan scuts e lances,  
1Par 12,25 espergats a combatra. 25 Dels fills  de Simeon, VII míllia [*] hòmens qui éran  
1Par 12,26  molt forts [*]. 26 E dels fills  de Leví, IIII M ª DC. 27 Joadà fo príncep  
1Par 12,27 DC. 27 Joadà fo príncep del linatge  de Aron e ab ell III M ª DCC. 28 E Sadoch, 
1Par 12,28  DCC. 28 E Sadoch, qui era anfant  de noble jovantut e príncep de lla casa de 
1Par 12,28  anfant de noble jovantut e príncep  de lla casa de son para, n’hi hach XXII M 
1Par 12,28  jovantut e príncep de lla casa  de son para, n’hi hach XXII M ª. 29 E  
1Par 12,29  hi hach XXII M ª. 29 E dells fills  de Benjamín, frares de Judà, n’hi hach  
1Par 12,29  E dells fills de Benjamín, frares  de Judà, n’hi hach III M ª, car gran  
1Par 12,30  a la casa Saül. 30 E dells fills  de Afraÿm n’hi hach XX M ª DCCC e éran  
1Par 12,31  en lur linatge. 31 E del trip mig  de Manasès n’hi hach XVIII M ª, tots per  
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1Par 12,32  rey sobra ells. 32 E dells fills  de Isachar, qui éran hòmens molts savis e  
1Par 12,33  lurs consells féran. 33 Los fills  de Sabullon que axían de batalla e stàvan  
1Par 12,33  33 Los fills de Sabullon que axían  de batalla e stàvan entre companyes ben  
1Par 12,34  no ab dobla cor. 34 E los prínceps  de lla cavallaria de Naptalim fóran [*]  
1Par 12,34 34 E los prínceps de lla cavallaria  de Naptalim fóran [*] XXVIII M ª ab  
1Par 12,35  portar scut e lansa. 35 E los  de Dan qui éran aparallats a lla batalla  
1Par 12,37  Jordà, ço és, a saber, dells fills  de Rubèn e de Gaad e de lla miga part dell 
1Par 12,37 és, a saber, dells fills de Rubèn e  de Gaad e de lla miga part dell trip de  
1Par 12,37  dells fills de Rubèn e de Gaad e  de lla miga part dell trip de Manasès, de  
1Par 12,37  Gaad e de lla miga part dell trip  de Manasès, de aquells que éran savis e  
1Par 12,37 lla miga part dell trip de Manasès,  de aquells que éran savis e discrets en  
1Par 12,38  dells fills d’Israell éran  de un matex cor, que David fos fet rey  
1Par 12,40  aparellat. 40 E aquests qui éran  de prop entrò a Ysachar e Zabulon e  
1Par 13,2 si la paraula que yo dich ben bé ix  de nostre Senyor Déu, nós trametam a tots  
1Par 13,2  són romasos en totes les regions  de Israell e alls praveres e alls fills de 
1Par 13,2  e alls praveres e alls fills  de Leví, qui habítan en los burchs de lles 
1Par 13,2  de Leví, qui habítan en los burchs  de lles ciutats, per so que ells sían  
1Par 13,3  nós, 3 e que tornam a nós la archa  de nostre Senyor Déu, car nós no damanam  
1Par 13,3  nós no damanam aquella en lo temps  de Saül. 4 E tota la multitut respòs que  
1Par 13,5  ajustà tot lo poble d’Israell,  de Sider e de Agipte entrò là on ell entrà 
1Par 13,5 tot lo poble d’Israell, de Sider e  de Agipte entrò là on ell entrà en Mach,  
1Par 13,5  per ço que ell amenàs l’archa  de Déu de Cariachiarim. 6 [*] de Judà, [*] 
1Par 13,5  ço que ell amenàs l’archa de Déu  de Cariachiarim. 6 [*] de Judà, [*] qui  
1Par 13,6 archa de Déu de Cariachiarim. 6 [*]  de Judà, [*] qui seu sobra Xarobín, en lo  
1Par 13,7  7 Donchs ells posàran l’archa  de nostre Senyor sobra una careta nova de  
1Par 13,7 nostre Senyor sobra una careta nova  de lla casa de Aminadab, e Ozà e sos  
1Par 13,7  sobra una careta nova de lla casa  de Aminadab, e Ozà e sos frares manàvan la 
1Par 13,9 E com ells fóran vanguts a lla casa  de Aquidon, Ozà stès la sua mà que  
1Par 13,10  ço com ell havia tocada la archa  de Déu, e axí ell murí davant nostre  
1Par 13,11  apallà aquell loch lo «Dapartiment  de Ossà» dentrò aquest present dia de huy. 
1Par 13,11  de Ossà» dentrò aquest present dia  de huy. 12 E lavors David tamé nostre  
1Par 13,12  me’n pusch jo portar la archa  de nostre Senyor?» 13 E per aquesta rahó  
1Par 13,13  ell no la féu portar a la ciutat  de David, anans la mès en la casa de  
1Par 13,13  de David, anans la mès en la casa  de Obededom de Gech 14 [*] per tres  
1Par 13,13 anans la mès en la casa de Obededom  de Gech 14 [*] per tres messos, e nostre  
1Par 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 Hiram [*]  de Thir tramès sos misatgers a David e  
1Par 14,1  a David e tramès a ell fusts  de cedres e maestres de fer parets e  
1Par 14,1  a ell fusts de cedres e maestres  de fer parets e fusters, per ço que ells  
1Par 14,9  ells fóran scampats en la vall  de Rafaÿm. 10 E David demenà de consell a  
1Par 14,10  vall de Rafaÿm. 10 E David demenà  de consell a nostre Senyor e dix: –Iré yo  
1Par 14,11  aquells fóran muntats en la vall  de Rafaÿm, David los vencé [*]: –[*] aquí  
1Par 14,11  departides aygües. Per què’l nom  de aquel loch fo apellat Baalseraphin. 12  
1Par 14,14  en una val. 14 E David damanà  de consell a nostre Senyor altra vaguada,  
1Par 14,14  -ta d’ells e vendràs contra  de lla part davers los parers. 15 E com tu 
1Par 14,15 lo so del qui irà en la subiranitat  de los parers, e ladonchs tu axiràs a lla  
1Par 14,16  e farí les hosts dels falisteus  de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de  
1Par 14,17 Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom  de David fo spandit per totes les regions, 
1Par 15,1  féu casas a son obs en la ciutat  de David e adifichà loch a lla archa de  
1Par 15,1  David e adifichà loch a lla archa  de Déu, e stès lo tabernacle. 2 Ladonchs  
1Par 15,2  –No és cosa laguda que lla archa  de Déu sia portada [*] aquella e  
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1Par 15,3  per so que ells aportàsan la archa  de Déu en lo seu loch, lo qual ell li  
1Par 15,4  4 E ajustà atresí los fills  de Aron e los fills de Leví. 5 E dels  
1Par 15,4  los fills de Aron e los fills  de Leví. 5 E dels fills de Caad fo príncep 
1Par 15,5 e los fills de Leví. 5 E dels fills  de Caad fo príncep Uriel, e sos frares, ço 
1Par 15,5 príncep Uriel, e sos frares, ço és,  de C XX. 6 E dells fills de Mararí fo  
1Par 15,6  ço és, de C XX. 6 E dells fills  de Mararí fo príncep Asaà, e sos frares,  
1Par 15,6 Asaà, e sos frares, ço és, a saber,  de CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo  
1Par 15,7  a saber, de CC XX. 7 E dells fills  de Jerson fo príncep Joel, e sos frares,  
1Par 15,7  príncep Joel, e sos frares, ço és,  de C XX. 8 E dells fills de Alaphan fonch  
1Par 15,8  ço és, de C XX. 8 E dells fills  de Alaphan fonch príncep Semeÿas, e sos  
1Par 15,8  e sos frares, ço és, a saber,  de CC. 9 Dells fills de Hebron fo príncep  
1Par 15,9  és, a saber, de CC. 9 Dells fills  de Hebron fo príncep Eliel, e sos frares,  
1Par 15,9  e sos frares, ço és, a saber,  de LXXX. 10 Dels fills de Azaell fo  
1Par 15,10 és, a saber, de LXXX. 10 Dels fills  de Azaell fo príncep Aminadap ,e sos  
1Par 15,10  ,e sos frares, ço és, a saber,  de C XII. 11 E David apallà Sadoch e  
1Par 15,11  e Abitar, preveres, e los fills  de Leví, ço és, Uriell, Esayà, Joell,  
1Par 15,12 dix a ells:  Vós, qui sóts prínceps  de lles companyes dells fills de Leví,  
1Par 15,12  de lles companyes dells fills  de Leví, santificats-vos ab vostres  
1Par 15,12  vostres frares e aportats la archa  de nostre Senyor Déu de Israel al loch qui 
1Par 15,12  la archa de nostre Senyor Déu  de Israel al loch qui és a ella aparallat, 
1Par 15,14  per so que aportàsan la arqua  de nostre Senyor Déu [*], 15 on los fills  
1Par 15,15  Senyor Déu [*], 15 on los fills  de Leví aportàran la archa [*], axí com  
1Par 15,15  havia manat, sagons la paraula  de nostre Senyor, en los muscles ab  
1Par 15,16  perxes. 16 David dix als [*] fils  de Leví que ells stablísan de lurs frares  
1Par 15,16 [*] fils de Leví que ells stablísan  de lurs frares cantors en òrgens [*] e en  
1Par 15,16  arpes e sembels, per so que llo so  de alegrança sonàs [*]. 17-18 [*] 19-24  
1Par 15,25  e tots los primers nats del poble  de Israell e los conestables anàran per  
1Par 15,25  anàran per portar l’archa  de lla amistança de nostre Senyor de la  
1Par 15,25  portar l’archa de lla amistança  de nostre Senyor de la casa de Abededom ab 
1Par 15,25  de lla amistança de nostre Senyor  de la casa de Abededom ab gran alagria. 26 
1Par 15,25  de nostre Senyor de la casa  de Abededom ab gran alagria. 26 E com  
1Par 15,26 los levitens que aportàvan l’archa  de la amistança de nostre Senyor,  
1Par 15,26  aportàvan l’archa de la amistança  de nostre Senyor, sacraficàran VII taurs e 
1Par 15,27 cantors, e Coenias, qui era príncep  de la prophecia entra los cantors. David  
1Par 15,27  cantors. David era encara vastit  de una vastidura de lin que ha nom effot.  
1Par 15,27  era encara vastit de una vastidura  de lin que ha nom effot. 28 Tots los fills 
1Par 15,28 que ha nom effot. 28 Tots los fills  de Leví, qui aportàvan l’archa de nostre  
1Par 15,28  de Leví, qui aportàvan l’archa  de nostre Senyor ab gran alegria, e ab so  
1Par 15,28  Senyor ab gran alegria, e ab so  de botsines e de trompes e ab son [*] d’  
1Par 15,28 gran alegria, e ab so de botsines e  de trompes e ab son [*] d’arpes e de  
1Par 15,28  de trompes e ab son [*] d’arpes e  de rautes. 29 E com l’archa de lla  
1Par 15,29  e de rautes. 29 E com l’archa  de lla amistança de nostre Senyor fo  
1Par 15,29  29 E com l’archa de lla amistança  de nostre Senyor fo vanguda tro en la  
1Par 15,29  Senyor fo vanguda tro en la ciutat  de David, Nicoll, filla de Saül, guardava  
1Par 15,29  la ciutat de David, Nicoll, filla  de Saül, guardava per una finestra e vaé  
1Par 16,1  1 Donchs ells aportàran la archa  de Déu e matéran-la al mig loch del  
1Par 16,2 plaents. 2 E com David hach complit  de ofarir sos holocausts e ses ofarenes,  
1Par 16,2  ell banaý lo poble en lo nom  de nostre Senyor, 3 e dapartí a tots, axí  
1Par 16,3  axí hòmens com fembres, un tortell  de pa e una part de carn de brúfol rostit  
1Par 16,3  un tortell de pa e una part  de carn de brúfol rostit e sèmolla frita  
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1Par 16,3 un tortell de pa e una part de carn  de brúfol rostit e sèmolla frita en oli. 4 
1Par 16,4 en oli. 4 E stablí, davant l’archa  de nostre Senyor, dels levites qui  
1Par 16,4  e qui haguésan ramenbrament  de les sues obres, e qui glorificàsan e  
1Par 16,6  ab trompa davant l’archa  de la amistança de nostre Senyor e davant  
1Par 16,6  davant l’archa de la amistança  de nostre Senyor e davant nostre Senyor. 7 
1Par 16,12  sua cara tostemps, 12 remenbreu’s  de lles sues meravelles qu’ell féu, e  
1Par 16,12  senyals, e dells seus jutgaments  de la sua boca. 13 La sement de Israell  
1Par 16,13  de la sua boca. 13 La sement  de Israell són los seus serfs e los fills  
1Par 16,13  són los seus serfs e los fills  de Jacob són los seus alets. 14 Car ell és 
1Par 16,15  perdurablament la sua covinensa e  de la paraula qu’él manà M ª generacions, 
1Par 16,18  18 Dix: “Jo daré a tu la terra  de Cananan, car de la terra de lla vostra  
1Par 16,18  daré a tu la terra de Cananan, car  de la terra de lla vostra haretat.” 19  
1Par 16,18  terra de Cananan, car de la terra  de lla vostra haretat.” 19 Jatsia açò qu’ 
1Par 16,23  a nostre Senyor, e anuntiats  de dia lo seu salvament. 24 Racomtats a  
1Par 16,28 són en lo seu loch. 28 O, companyes  de pobla, donats a nostre Senyor glòria e  
1Par 16,37  ell lexà aquí davant l’archa  de nostre Senyor Asaph e sos frares, per  
1Par 16,37  ells minastràçan davant l’archa  de nostre Senyor contínuament tots dies,  
1Par 16,38  E stablí portés Obededom [*], fill  de Edichum, e Hozè. 39 Stablí Sadoch lo  
1Par 16,39  e sos frares davant l’arqua  de nostre Senyor en un al loch qui era en  
1Par 16,40  a nostre Senyor sobra l’altar  de l’holocaust contínuament, a matí e a  
1Par 16,40  coses qui són escrites en la lig  de nostre Senyor, la qual ell manà al  
1Par 16,42  a cantar a Déu. E féu los fills  de Iditun éser portés. 43 E tot lo poble  
1Par 17,1  –Veus que jo habit en la casa  de cedra e la archa [*] de nostre Senyor  
1Par 17,1  en la casa de cedra e la archa [*]  de nostre Senyor és dasots les pells. 2 E  
1Par 17,5  amené lo poble entrò en aquest dia  de huy, anans en tota hora, mudats los  
1Par 17,6  què tu no has adificada a mi casa  de cedra?” 7 Donchs tu parlaràs axí ara a  
1Par 17,7  ara a David, mon serf: “Lo Senyor  de lles companyes diu açò: Yo pres tu com  
1Par 17,11  tua sament aprés tu, la qual sarà  de tos fills, e jo stabliré lo regne d’  
1Par 17,20  a tu, e no és altra Déu sinó tu,  de tots aquells que nós havem oÿts de lles 
1Par 17,20  de tots aquells que nós havem oÿts  de lles nostres orelles. 21 E qual altra  
1Par 17,21 davant ells, car ell deliurà aquell  de la terra de Agipta. 22 E tu has posat  
1Par 17,21  car ell deliurà aquell de la terra  de Agipta. 22 E tu has posat lo teu poble  
1Par 17,24  e sia dit: “Lo Senyor  de les companyes e de lles virtuts, aquell 
1Par 17,24  dit: “Lo Senyor de les companyes e  de lles virtuts, aquell és lo Déu d’  
1Par 17,24  és lo Déu d’Israell, e la casa  de David, son serf, stà davant ell.” 25  
1Par 17,25  mon Déu, has ravallat a lla orella  de ton serf que tu adificaries a ell casa, 
1Par 17,25  asò lo teu serf ha trobada fiança  de pregar davant tu. 26 Donchs, Senyor, tu 
1Par 17,27  27 e has comansat a banayr la casa  de ton serf, qu’ell sia tostemps davant  
1Par 18,1  aquells, e pres Gech e les filles  de aquell de la mà dels falisteus. 2 E  
1Par 18,1  e pres Gech e les filles de aquell  de la mà dels falisteus. 2 E farí Moab;  
1Par 18,2 E farí Moab; enaxí fóran fets serfs  de David e donàran a ell dons. 3 En aquell 
1Par 18,3  temps, vencé David Adadàser, rey  de Sobà, de la region de Hamach, com él  
1Par 18,3  vencé David Adadàser, rey de Sobà,  de la region de Hamach, com él anà per  
1Par 18,3 Adadàser, rey de Sobà, de la region  de Hamach, com él anà per axamplar son  
1Par 18,3  axamplar son emperi dentrò al flum  de Eufrates. 4 Donchs David pres M ª  
1Par 18,4  hòmens, e sgarà tots los cavalls  de les caretas, dels quals ell servà a sos 
1Par 18,5 sos obs C càreus. 5 E los sirienchs  de Damasch vanguéran per fer ajuda a  
1Par 18,5  per fer ajuda a Adadèser, rey  de Sobà, mas David vancé XXII M ª hòmens  
1Par 18,7 aur los quals havían los servicials  de Adaser e aportà aquells en Jerusalem. 8 
1Par 18,8  8 E pres atrasí da Sabat e  de Semín, qui éran ciutats de Adàser, molt 
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1Par 18,8  Sabat e de Semín, qui éran ciutats  de Adàser, molt aram, del qual Salamó féu  
1Par 18,9  d’aram. 9 E com Tou, lo rey  de Hamach, hach oÿt que David havia  
1Par 18,9  David havia vançuda tota la host  de Adàser [*], 10 él tramès Aram, son  
1Par 18,10  Adaàer, car lo rey Tou fon enamich  de Adàser. 11 E lo rey David consagrà a  
1Par 18,11  a nostre Senyor tots los vaxells  de l’aur e de ll’argent [*] lo qual lo  
1Par 18,11 Senyor tots los vaxells de l’aur e  de ll’argent [*] lo qual lo rey havia  
1Par 18,11  [*] lo qual lo rey havia pres  de lles gents, axí com de Idomea e de Moab 
1Par 18,11  havia pres de lles gents, axí com  de Idomea e de Moab e dels fills de Amon,  
1Par 18,11  de lles gents, axí com de Idomea e  de Moab e dels fills de Amon, e així com  
1Par 18,11  de Idomea e de Moab e dels fills  de Amon, e així com dells falisteus e de  
1Par 18,11  Amon, e així com dells falisteus e  de Amalech. 12 Abisay, fill de Servià,  
1Par 18,12  e de Amalech. 12 Abisay, fill  de Servià, ferí Edom en la vall de Siluns, 
1Par 18,12  de Servià, ferí Edom en la vall  de Siluns, e havia-hy XVIII M ª hòmens.  
1Par 18,15  pobble d’Israell. 15 E Joab, fill  de Servià, era sobra tota la sua host  
1Par 18,16  los notaris. 16 E Sadoch, fill  de Achitop, e Achimàlech, fill de  
1Par 18,16 fill de Achitop, e Achimàlech, fill  de Abithacar, eren preveres. E Susan era  
1Par 18,17  era escrivà. 17 E Banaÿes, fill  de Joadà, era sobra aquelles de les  
1Par 18,17  fill de Joadà, era sobra aquelles  de les legions dels fereteus e dels  
1Par 18,17  e dels feriseus. E los fills  de David stàvan primers a la mà del rey.  
1Par 26,1  1 Lo depertiment [*] dels fills  de Corè fo Mesellemies [*] 2 [*] e  
1Par 26,4  e Mazay fo lo VII. 4 E los fills  de Obedom: Samaÿas fo lo primer anjenrat,  
1Par 26,6 Samaÿas hach fills e fóran pabrosts  de lurs companyes, cor ells éran molt  
1Par 26,7  forts hòmens. 7 Donchs, los fills  de Semeÿas fóran Ocim e Rafael e Obadiel e 
1Par 26,8  8 Tots aquests fóran dels fills  de Obededon; ells e lurs fills e lurs  
1Par 26,8  forts hòmens [*], e fóran LXXII  de Obededom. 9 E los fills de Masamias e  
1Par 26,9  LXXII de Obededom. 9 E los fills  de Masamias e lurs frares foren molt pus  
1Par 26,10  e éran XVIII. 10 E los fills  de Hozà, ço és, a saber, fills de Mararí,  
1Par 26,10  de Hozà, ço és, a saber, fills  de Mararí, fo príncep Sechrí, car ell no  
1Par 26,11  quart; tots aquests fraras e fills  de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran  
1Par 26,12  en portés que fósan tots prínceps  de lles guardes, que adminestràsan en la  
1Par 26,12  que adminestràsan en la casa  de nostre Senyor [*]. 13 Donchs las sorts  
1Par 26,13 grans per lurs companyas en cascuna  de lles portes. 14-16 [*] 17-18 [*] 19  
1Par 26,19  dells portés, dells fills  de Corè e de Merarí. 20 E Achias era sobra 
1Par 26,19 dells portés, dells fills de Corè e  de Merarí. 20 E Achias era sobra los  
1Par 26,20  20 E Achias era sobra los trasaurs  de la casa de nostre Senyor e sobra los  
1Par 26,20  era sobra los trasaurs de la casa  de nostre Senyor e sobra los vaxells dels  
1Par 26,21  vaxells dels sants. 21 Los fills  de Leadan e los fills de Gerson [*] fóran  
1Par 26,21  21 Los fills de Leadan e los fills  de Gerson [*] fóran prínceps de les  
1Par 26,21  fills de Gerson [*] fóran prínceps  de les companyas de Joadan e Gerson e  
1Par 26,21 [*] fóran prínceps de les companyas  de Joadan e Gerson e Jehielli. 22 E los  
1Par 26,22 e Gerson e Jehielli. 22 E los fills  de Gehieli, Sacrí e Joel, son frare, sobra 
1Par 26,22 Joel, son frare, sobra los trasaurs  de la casa de nostre Senyor, 23 e fóran  
1Par 26,22  sobra los trasaurs de la casa  de nostre Senyor, 23 e fóran sobra los  
1Par 26,23  Senyor, 23 e fóran sobra los fills  de Aram e de Soart e de Hebron e de  
1Par 26,23  e fóran sobra los fills de Aram e  de Soart e de Hebron e de Faciel. 24 E  
1Par 26,23  los fills de Aram e de Soart e  de Hebron e de Faciel. 24 E Subael, fill  
1Par 26,23  de Aram e de Soart e de Hebron e  de Faciel. 24 E Subael, fill de Jerson,  
1Par 26,24  e de Faciel. 24 E Subael, fill  de Jerson, fill de Musi, era [*] del  
1Par 26,24  24 E Subael, fill de Jerson, fill  de Musi, era [*] del tressor. 25 E son  
1Par 26,25  per nom Raabià, e Azaïas fo fill  de Arabià, e Joram fo fill de Asaÿas, e  
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1Par 26,25  fo fill de Arabià, e Joram fo fill  de Asaÿas, e Zecherí fo fill de Joram, e  
1Par 26,25  fill de Asaÿas, e Zecherí fo fill  de Joram, e Zomlimech fo fill de Zerú. 26  
1Par 26,25  fill de Joram, e Zomlimech fo fill  de Zerú. 26 Aquest Solimoch e sos frares  
1Par 26,26  lo rey David, e fóran prínceps  de companyes e conastables e duchs de lla  
1Par 26,26  de companyes e conastables e duchs  de lla host, e fóran majorals. 27 De les  
1Par 26,27  De les batalles e dels guarniments  de lles batalles que ells havían consagrat 
1Par 26,27  e fóran sobra la vaxella  de nostre Senyor. 28 Totes aquelles coses  
1Par 26,28  Samuel lo vaent e Saül, fill  de Chis, e Abner, fill de Ner, e Joab,  
1Par 26,28 e Saül, fill de Chis, e Abner, fill  de Ner, e Joab, fill de Servià. Tots  
1Par 26,28  e Abner, fill de Ner, e Joab, fill  de Servià. Tots aquests santificàran totes 
1Par 26,28  totes aquestes coses per la mà  de Lemich e de son frare. 29 Sanias era  
1Par 26,28  coses per la mà de Lemich e  de son frare. 29 Sanias era sobra los  
1Par 26,29  29 Sanias era sobra los fills  de Nisaart, e sos fills éran sobra les  
1Par 26,29  obres qui’s feÿan sobra la part  de fora per los fills d’Israell a  
1Par 26,30  e a jutgar ells. 30 Dells fills  de Hebron fóran Hasabies e Sabias e los  
1Par 26,30  d’Israell ultra lo flum Jordà,  de la part devers ponent, en totes les  
1Par 26,30  devers ponent, en totes les obres  de nostre Senyor e’n lo servey del rey.  
1Par 26,31  31 E Azarias fo príncep dels fills  de Hebron sagons lurs companyas e sagons  
1Par 26,31  linatges. En lo XL any del regna  de David fóran comtats e fóran atrobats  
1Par 26,32  Galaad. 32 E lurs frares, qui éran  de molt fort adat, e fóran II M ª e DCC  
1Par 26,32 adat, e fóran II M ª e DCC prínceps  de companyas. E David posà aquests sobra  
1Par 26,32  David posà aquests sobra los fills  de Rubèn e sobra los fills de Gaad e sobra 
1Par 26,32  fills de Rubèn e sobra los fills  de Gaad e sobra lo mig trip de Manasès en  
1Par 26,32  fills de Gaad e sobra lo mig trip  de Manasès en tot lo servey de Déu e del  
1Par 26,32  trip de Manasès en tot lo servey  de Déu e del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1  
1Par 27,1  lur nombre, qui foren prínceps  de companyes e conestables e sanescals e  
1Par 27,1 qui entràvan e qui axían cascun mes  de l’any, là on era cascun era sobra  
1Par 27,2  XXIIII M ª hòmens. 2 Siboam, fill  de Sabdiell, era sobra la primera companya 
1Par 27,3  M ª hòmens. 3 E era dells fills  de Fares e príncep de tots los prínceps de 
1Par 27,3  era dells fills de Fares e príncep  de tots los prínceps de la host en lo  
1Par 27,3  e príncep de tots los prínceps  de la host en lo primer mes. 4 Achies Duch 
1Par 27,4  lo qual governava una partida  de lla host de XXIIII miliars. 5 Banaÿas,  
1Par 27,4  governava una partida de lla host  de XXIIII miliars. 5 Banaÿas, fill de  
1Par 27,5  de XXIIII miliars. 5 Banaÿas, fill  de Jaadès, lo pravera, duch de la terça  
1Par 27,5  fill de Jaadès, lo pravera, duch  de la terça companya en lo terç mes, e  
1Par 27,7  any era lo quart mes Azaell, frare  de Joab, e Sabadias, son fill, era aprés  
1Par 27,8  XXIIII M ª hòmens. 8 Samaoch  de Zezares era lo quint príncep en lo V  
1Par 27,9 príncep e lo VI mes era Hiram, fill  de Acrès de Tachua, e havia en la sua  
1Par 27,9  lo VI mes era Hiram, fill de Acrès  de Tachua, e havia en la sua companya  
1Par 27,10 VII príncep e lo VII mes era Heŀles  de Folló, dels fills de Afraÿm, e havia sa 
1Par 27,10 mes era Heŀles de Folló, dels fills  de Afraÿm, e havia sa companya XXIIII M ª  
1Par 27,11 príncep e lo VIII è mes era Sobocay  de Hasach, del linatge de Sàrayi, e havia  
1Par 27,11  era Sobocay de Hasach, del linatge  de Sàrayi, e havia en la sua companya  
1Par 27,12  12 E [*] en lo VIIII è mes Abiàzer  de Anacoch, del linatge de Benjamín, e  
1Par 27,12 mes Abiàzer de Anacoch, del linatge  de Benjamín, e havia en la sua companya  
1Par 27,13  Lo X príncep e lo X mes era Maray,  de Narofat, del linatge de Sàray, e havia  
1Par 27,13  era Maray, de Narofat, del linatge  de Sàray, e havia en sa companya XXIIII M  
1Par 27,14  Lo XI príncep e lo XI mes Beneÿes  de Pheracot, dells fills de Afraÿm, e  
1Par 27,14  Beneÿes de Pheracot, dells fills  de Afraÿm, e havia en la sua companya  
1Par 27,15 15 Lo XII en lo XII mes era Hooldià  de Nethofat, del linatge de Gotoniel, e  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

65 
 

1Par 27,15  Hooldià de Nethofat, del linatge  de Gotoniel, e havia en la sua companya  
1Par 27,16  M ª hòmens. 16 Sobra los trips  de Israel, so és, a saber, sobra los fills 
1Par 27,16  so és, a saber, sobra los fills  de Rubèn [*]. 17-22 [*] Aquests fóran los  
1Par 27,23 E David no volch nombrar aquells  de XX anys en aval, per ço com nostre  
1Par 27,25  fill d’Adiell, e Jonathan, fill  de Ozias, era sobra aquells trasaurs qui  
1Par 27,26  e en les torres. 26 E Ozrí, fill  de Zelup, era sobra les obres groses e  
1Par 27,27  qui lauràvan la terra; 27 Samaÿas  de Ramach era sobra los lauradors de lles  
1Par 27,27  de Ramach era sobra los lauradors  de lles vinyes, e Sabdias de Aphot era  
1Par 27,27 lauradors de lles vinyes, e Sabdias  de Aphot era sobra los cellés del vin. 28  
1Par 27,28  los cellés del vin. 28 E Balanan  de Guadarich era sobra los olivars e sobra 
1Par 27,29  on stava l’oli. 29 E Satari  de Saroni era pabrost sobra les bèsties  
1Par 27,29 que paxían en Sarona; e Safat, fill  de Addí, era sobra los bous qui éran en  
1Par 27,30  qui éran en les valls. 30 E Ubil  de Ismayel era sobra los camells. E  
1Par 27,30  era sobra los camells. E Jaeries  de Maroch era sobra los àsans. 31 E Jazís  
1Par 27,31  era sobra los àsans. 31 E Jazís  de Agaren era sobra los bous. Tots aquests 
1Par 27,31  bous. Tots aquests fóran prínceps  de lla requea del rey David. 32 E Jonatan, 
1Par 27,32  rey David. 32 E Jonatan, avonclo  de David, era consaller e hom poderós e  
1Par 27,32  hom ben letrat. E él e Yaell, fill  de Hachamon, éran ab los fills del rey. 33 
1Par 27,33  era consaller del rey, e Cosí  de Arach era amich del rey. 34 E aprés  
1Par 27,34  E aprés Achitòfel fo Joradà, fill  de Banaÿas, e Abiatar. E Joab era príncep  
1Par 27,34  e Abiatar. E Joab era príncep  de tota la host del rey. 28,Tit Capítol  
1Par 28,1  duchs dells trips e los pabrosts  de les companyes, los qualls ministràvan  
1Par 28,1 los molts forts qui éran en la host  de Jerusalem. 2 Com lo rey fo lavat e  
1Par 28,2 Senyor, en la qual stagués la archa  de lla amistança de nostre Senyor e lo  
1Par 28,2  stagués la archa de lla amistança  de nostre Senyor e lo siti dels peus de  
1Par 28,2  nostre Senyor e lo siti dels peus  de nostre Déu. E jo he aparallades totes  
1Par 28,4  senyor Déu d’Israell a mi ha alet  de la casa de mon para, per ço que yo fos  
1Par 28,4  d’Israell a mi ha alet de la casa  de mon para, per ço que yo fos rey sobra  
1Par 28,4  e ha elets prínceps del trip  de Judà, [*] la casa de mon para, e [*] ha 
1Par 28,4  del trip de Judà, [*] la casa  de mon para, e [*] ha allet mi en rey  
1Par 28,5  ell segue en la cadira dell regna  de nostre Senyor sobra Israell. 6 E ell ha 
1Par 28,7  perdurablament, si ell persavera  de fer los meus manaments [*] axí com fa  
1Par 28,8  e scrutats tots los manaments  de nostre Senyor Déu, per ço que vós  
1Par 28,8  aquella als vostres fills aprés  de vós [*]. 9 [*] 10 Donchs, per ço com  
1Par 28,11 porxo e del temple e dels cellers e  de la cambra e dels lits en los lochs  
1Par 28,11  e dels lits en los lochs amagats e  de la casa de madian 12 e de tots los  
1Par 28,11  en los lochs amagats e de la casa  de madian 12 e de tots los palaus qu’ell  
1Par 28,12 amagats e de la casa de madian 12 e  de tots los palaus qu’ell s’havia  
1Par 28,12  qu’ell s’havia perpensats e  de lles finestres tot entorn en los  
1Par 28,12  tot entorn en los trasaurs  de la casa de nostre Senyor e en los  
1Par 28,12  entorn en los trasaurs de la casa  de nostre Senyor e en los trasaurs dels  
1Par 28,13  dels praveres e dels fills  de Leví en totes les obres de la casa de  
1Par 28,13  fills de Leví en totes les obres  de la casa de nostre Senyor e en tots los  
1Par 28,13  Leví en totes les obres de la casa  de nostre Senyor e en tots los vaxels dell 
1Par 28,13  e en tots los vaxels dell temple  de nostre Senyor, 14 per pes d’aur per  
1Par 28,14  per la diversitat dels vaxells e  de lles obres. 15 E donà aur per masura  
1Par 28,15  donà aur per masura als canalobres  de llanterna e les lurs lantarnes, enaxí  
1Par 28,15  donà pes d’argent per diversitat  de masura de cascun canalobra e de lles  
1Par 28,15  d’argent per diversitat de masura  de cascun canalobra e de lles lanternes,  
1Par 28,15  de masura de cascun canalobra e  de lles lanternes, atrasí [*]. 16 E donà a 
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1Par 28,16  [*]. 16 E donà a masura aur a obs  de lla taulla de proposicion, e atrasí li  
1Par 28,16  a masura aur a obs de lla taulla  de proposicion, e atrasí li donà argent a  
1Par 28,17 e als ansencers qui éran d’aur [*]  de masura, so és, un pes entra la un lahó  
1Par 28,18 so que d’aquell fos feta semblança  de carreta de àngells qui stanésan lurs  
1Par 28,18  fos feta semblança de carreta  de àngells qui stanésan lurs alles e qui  
1Par 28,18  lurs alles e qui cobrísan l’archa  de lla amistança de nostre Senyor. 19  
1Par 28,18  cobrísan l’archa de lla amistança  de nostre Senyor. 19 «Totes aquestes coses 
1Par 28,19  desús dites, eles venguéran a mi  de la mà de nostre Senyor escrites, per so 
1Par 28,19 dites, eles venguéran a mi de la mà  de nostre Senyor escrites, per so que yo  
1Par 28,19  per so que yo entenés les obres  de ll’axemplar.» 20 E David dix a Salamó, 
1Par 28,20  acabada tota la obra del servici  de la casa de nostre Senyor. 21 Vet qu’  
1Par 28,20 tota la obra del servici de la casa  de nostre Senyor. 21 Vet qu’ells  
1Par 28,21  dels praveres e dells fills  de Leví en tota la obra del servey de la  
1Par 28,21  de Leví en tota la obra del servey  de la casa de nostre Senyor seran ab tu e  
1Par 28,21  tota la obra del servey de la casa  de nostre Senyor seran ab tu e són  
1Par 29,2  forces he aparalades les despesas  de la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per 
1Par 29,2  aparalades les despesas de la casa  de mon Déu, ço és, [*] aram per fer los  
1Par 29,2  d’aram, e ferro als vaxells  de ferro, e fusts als vaxells de fust, e  
1Par 29,2  de ferro, e fusts als vaxells  de fust, e pedres de diverses collors, e  
1Par 29,2 fusts als vaxells de fust, e pedres  de diverses collors, e totes pedres  
1Par 29,2  pedres presioses e moltes pedres  de marbra [*] e molt abundament. 3 E part  
1Par 29,3 asò yo do argent e aur en lo temple  de mon Déu, lo qual yo he ofert en lo  
1Par 29,3  lo qual yo he ofert en lo temple  de mon Déu de ço qui era meu pròpiament,  
1Par 29,3 yo he ofert en lo temple de mon Déu  de ço qui era meu pròpiament, enfora  
1Par 29,4  4 ço és, III M ª talens d’aur  de Ophir e VII M ª talens d’argent provat 
1Par 29,5  obra d’aur e là on haurà obra  de argent, que totes les obres qui seran  
1Par 29,5  maestres. E si algun n’hi ofer  de grat, ell complescha vuy sa man e ofira 
1Par 29,6  a nostre Senyor. 6 Los prínceps  de les companyes e los pròmens dels trips  
1Par 29,6  dells prínceps sían curosos  de lles pocesions del rey. 7 E ells  
1Par 29,7 M ª tallens d’aram e C M ª tallens  de ferro. 8 E tots aquells als quals fóran 
1Par 29,8  ells les donàran en lo trasaur  de [*] nostre Senyor per la mà de Jaiell  
1Par 29,8  de [*] nostre Senyor per la mà  de Jaiell de Gerson. 9 Tot lo poble se  
1Par 29,8  nostre Senyor per la mà de Jaiell  de Gerson. 9 Tot lo poble se alegrà com  
1Par 29,9  se alegrà com ells promatían vot  de bon grat, car ells ofarían aquells a  
1Par 29,9  cor; e lo rey David se n’alegrà  de molt gran goig. 10 E banaý nostre  
1Par 29,16  sia adificada al teu sant nom, és  de lla tua mà e totes les coses són tues.  
1Par 29,18  ab molt gran goig. 18 Senyor, Déu  de Abran, de Isach, de Jacob, nostres  
1Par 29,18 gran goig. 18 Senyor, Déu de Abran,  de Isach, de Jacob, nostres paras, tu  
1Par 29,18  18 Senyor, Déu de Abran, de Isach,  de Jacob, nostres paras, tu guarda  
1Par 29,18  perdurablament aquesta volentat  de lur cor, e enaxí que aquesta pensa  
1Par 29,19 los faça tots e que adifich la casa  de la qual yo he aperallada les despesas.  
1Par 29,20  la multitut banaý lo Senyor, Déu  de lurs pares, e anclinàran-sa tots e  
1Par 29,22  la sagona vaguada Salomon, fill  de David; [*] ells untàran príncep a  
1Par 29,23  23 E Salamó sech sobra la cadira  de nostre Senyor axí com a rey per David,  
1Par 29,23  e a tots plasch, e tot lo poble  de Israell obaý a ell. 24 E tots los  
1Par 29,25  Israell e donà a aquell sa glòria  de son regna, tal que anch nangun rey no  
1Par 29,26  d’Iraell. 26 Donchs David, fill  de Ysay, regnà sobra tot lo poble de  
1Par 29,26  de Ysay, regnà sobra tot lo poble  de Israel. 27 E los dies en què regnà  
1Par 29,28  Ell morí en bona valesa, e era ple  de dies e de riqueses e de glòria. E  
1Par 29,28 en bona valesa, e era ple de dies e  de riqueses e de glòria. E Salamó son fill 
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1Par 29,28  e era ple de dies e de riqueses e  de glòria. E Salamó son fill regnà per  
1Par 29,29 e los darés, són scrits en lo libre  de Samuel lo vahent e en lo libre de Natan 
1Par 29,29  de Samuel lo vahent e en lo libre  de Natan profeta e en lo volum de Gaad lo  
1Par 29,29  de Natan profeta e en lo volum  de Gaad lo vaent, 30 e los fets de tot lo  
1Par 29,30  de Gaad lo vaent, 30 e los fets  de tot lo seu regna e de la sua forsa e  
1Par 29,30 30 e los fets de tot lo seu regna e  de la sua forsa e del temps que pasàran  
1Par 29,30  o en Israell o en tots los regnes  de lles terras. Expl Ací se acaba lo  
1Par Expl  Expl Ací se acaba lo Primer libre  de Paralipàmenon.  
1Par 9,40 Melchisue e Ampiadab e Chisbaal. 40  De Jonatàs fo Marabaal; Marabaal engenrà  
1Par 26,27  de lla host, e fóran majorals. 27  De les batalles e dels guarniments de lles 
1Par 1,21  Esalimoch, Jare, 21 Aduran, Huzal,  Declà, 22 Hebal, Jam, Abimael, Sabba 23 e  
1Par 1,32  Sue. E Getzan engenrà Saba, Abidà,  Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephà, Èpher,  
1Par 11,14  staguéran al mig loch dell camp e  defacéran aquell. E com ell hach vençut  
1Par 2,52  [*] Cariatarim, qui vaÿa la meytat  del raposament, 53 e de la conaxença de  
1Par 2,54  de la casa de Jacob, e la meitat  del repòs de Sararay, 55 e les cusinees e  
1Par 2,55 companyes que vanguéran de la calor  del para de Racab. 3,Tit Capítol III 1  
1Par 4,21  bis, drap de lin prim, en la casa  del Jurament, 22 e d’aquel que féu star  
1Par 4,23  e en los stabliments en la casa  del rey e en los seus castells, e stagéran 
1Par 5,18 de Galaad e los hòmens de la meytat  del trip de Manasès, qui éran bataylés e  
1Par 5,25  25 E desenparàran Déus [*]  del poble, la qual cosa nostre Senyor Déus 
1Par 5,26  Asur, e pres Rubèn [*] e la meytat  del trip de Manasès, e manà-los en Elat  
1Par 6,32  e administràvan davant l’archa  del testimoni dentrò que Salamó hach  
1Par 6,61  e parantia X ciutats de la meytat  del trip de Manasès, 62 e alls fills de  
1Par 6,62  les sues parantias e cognacions,  del trip de Ysachar e del trip de Aser,  
1Par 6,62 e cognacions, del trip de Ysachar e  del trip de Aser, del trip de Naptalim e  
1Par 6,62 trip de Ysachar e del trip de Aser,  del trip de Naptalim e del trip de Manasès 
1Par 6,62  de Aser, del trip de Naptalim e  del trip de Manasès en Basan XIII ciutats. 
1Par 6,63  les sues parantias e cognacions,  del trip de Rubèn e del trip de Gaad e del 
1Par 6,63  e cognacions, del trip de Rubèn e  del trip de Gaad e del trip de Sabulon  
1Par 6,63  trip de Rubèn e del trip de Gaad e  del trip de Sabulon donàran per sort XII  
1Par 6,65  lurs lochs, 65 e donàran per sort  del trip dels fills de Judà e del trip  
1Par 6,65  sort del trip dels fills de Judà e  del trip dels fills de Simeon e del trip  
1Par 6,65  e del trip dels fills de Simeon e  del trip dels fills de Benjamín ciutats,  
1Par 6,66  ciutats en los térmens d’aquells  del trip de Afraÿm. 67 E donàran a ells  
1Par 6,69  Abeteron ab los lurs lochs; 69 e  del trip de Dan, Helltere, Betor, Helan,  
1Par 6,72  e Staroch ab los lurs lochs. 72 E  del trip de Isachar, Cades e de Daberich,  
1Par 6,74  ab tots los lochs de aquests. 74 E  del trip d’Asser, Masal, Abdon [*], 75  
1Par 6,76  Rodop ab tots los lurs lochs. 76 E  del trip de Nabtalim, Cades qui és en  
1Par 6,77  fills de Mararí qui éran romasos  del trip de Zabulon, Ramonó, Tabor ab tots 
1Par 6,78  part de Jordà qui és vers orient,  del trip de Rubèn, Bòsor e Jassa [*] 79 e  
1Par 6,80 e Mifalach ab tots lurs lochs. 80 E  del trip de Gaad, Romoch, que és en  
1Par 7,2  e per lurs cognacions; e nombràran  del trip de Tollà en los dies de David  
1Par 7,9  fills de Bèther. 9 E los prínceps  del linatja fóran nombrats per lurs  
1Par 8,37  Moosà, 37 [*] angenrà Banaà,  del qual fo fill Rafaià, del qual és nat  
1Par 8,37  Banaà, del qual fo fill Rafaià,  del qual és nat Elesà, lo qual anjanrà  
1Par 9,19  19 [*]. Éran guardes de les obres  del servey e sobra los vastiments del  
1Par 9,19  del servey e sobra los vastiments  del tabernacle [*]. 20 E Faieàs, fill de  
1Par 9,21  Mosoŀlam, era porter de lla porta  del tabernacla del tastimoni. 22 Tots  
1Par 9,21  porter de lla porta del tabernacla  del tastimoni. 22 Tots foren alets en  
1Par 9,29 que tanían en lur craensa les coses  del santuari éran posats sobra la sèmola e 
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1Par 9,31  feïen [*]. 31 E Amachaties,  del linatge de Leví, primer fill engenrat  
1Par 9,32  lurs frares, éran sobra los pans  del santificament e aparallàvan pans  
1Par 12,27  IIII M ª DC. 27 Joadà fo príncep  del linatge de Aron e ab ell III M ª DCC.  
1Par 12,31  anomenats en lur linatge. 31 E  del trip mig de Manasès n’hi hach XVIII M 
1Par 14,15 los parers. 15 E com tu oyràs lo so  del qui irà en la subiranitat de los  
1Par 15,25  David e tots los primers nats  del poble de Israell e los conestables  
1Par 16,1  de Déu e matéran-la al mig loch  del tabernacle que David havia aparallat,  
1Par 17,5  en tota hora, mudats los lochs  del trabernacla, he estat en tendes 6 ab  
1Par 17,7  que tu foces duch e guiador  del meu poble d’Israell, 8 e yo fuy ab tu 
1Par 18,8  éran ciutats de Adàser, molt aram,  del qual Salamó féu la «mar» d’aram e les 
1Par 18,17  de David stàvan primers a la mà  del rey. 19,Tit 1-19 [*] 20,Tit 
1Par 26,24  de Jerson, fill de Musi, era [*]  del tressor. 25 E son frare Aliàzer, qui  
1Par 26,30  de nostre Senyor e’n lo servey  del rey. 31 E Azarias fo príncep dels  
1Par 26,31  sagons lurs linatges. En lo XL any  del regna de David fóran comtats e fóran  
1Par 26,32  Manasès en tot lo servey de Déu e  del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 Los fills  
1Par 27,4  Duch havia la sagona companya  del sagon mes, e havia aprés si un altra  
1Par 27,11  VIII è mes era Sobocay de Hasach,  del linatge de Sàrayi, e havia en la sua  
1Par 27,12  lo VIIII è mes Abiàzer de Anacoch,  del linatge de Benjamín, e havia en la sua 
1Par 27,13  e lo X mes era Maray, de Narofat,  del linatge de Sàray, e havia en sa  
1Par 27,15 lo XII mes era Hooldià de Nethofat,  del linatge de Gotoniel, e havia en la sua 
1Par 27,24  no fóran aportats en los escrits  del rey David. 25 Sobra los trasaurs del  
1Par 27,25  rey David. 25 Sobra los trasaurs  del rey fou Asmoch, fill d’Adiell, e  
1Par 27,27  de Aphot era sobra los cellés  del vin. 28 E Balanan de Guadarich era  
1Par 27,31  fóran prínceps de lla requea  del rey David. 32 E Jonatan, avonclo de  
1Par 27,32 fill de Hachamon, éran ab los fills  del rey. 33 Athitòfell era consaller del  
1Par 27,33  rey. 33 Athitòfell era consaller  del rey, e Cosí de Arach era amich del  
1Par 27,33  del rey, e Cosí de Arach era amich  del rey. 34 E aprés Achitòfel fo Joradà,  
1Par 27,34  E Joab era príncep de tota la host  del rey. 28,Tit Capítol XXVIII 1 Donchs  
1Par 28,4 perdurablament; e ha elets prínceps  del trip de Judà, [*] la casa de mon para, 
1Par 28,10 elet tu per ço que adifichs la casa  del santuari, conforte’t e acaba aquella. 
1Par 28,11  a Salamó, son fill, discrepcion  del porxo e del temple e dels cellers e de 
1Par 28,11  son fill, discrepcion del porxo e  del temple e dels cellers e de la cambra e 
1Par 28,14 14 per pes d’aur per cascun vaxell  del servei. E donà a ell argent a pes per  
1Par 28,20  que tu hages acabada tota la obra  del servici de la casa de nostre Senyor.  
1Par 28,21 dells fills de Leví en tota la obra  del servey de la casa de nostre Senyor  
1Par 29,4 argent provat per daurar les parets  del temple, 5 en qualqua loch haurà obra  
1Par 29,6  sían curosos de lles pocesions  del rey. 7 E ells donaren [*] V M ª  
1Par 29,17  yo, qui són alegre en la simplesa  del mon cor, he ofertes totes aquestes  
1Par 29,30  lo seu regna e de la sua forsa e  del temps que pasàran desots ell, o en  
1Par 17,21  les nasions davant ells, car ell  deliurà aquell de la terra de Agipta. 22 E 
1Par 17,21  en terra, a la qual Déu anà per  deliurar aquella, per so que’ns faés a  
1Par 4,40  habitat d’ aquells qui fóran  dell linatja de Can. 41 E lavors vanguéran 
1Par 6,71  de lla cognació de la meytat  dell trip de Manasès, Gaulon, qui és en  
1Par 7,25  d’él fóran Rapha e Rèseph e Cale,  dell qual Thàlan nasch, 26 lo qual angenrà 
1Par 7,27  nom Amiüd e angenrà Alisamà, 27  dell qual nasch Num, lo qual hach Josuè,  
1Par 11,3  3 Donchs tots los primers nats  dell poble d’Israell vanguéran al rey en  
1Par 11,14  14 Aquests staguéran al mig loch  dell camp e defacéran aquell. E com ell  
1Par 12,19  los prínceps de lla companya. 19 E  dell trip de Manasès fugíran e vanguéran a 
1Par 12,37  Rubèn e de Gaad e de lla miga part  dell trip de Manasès, de aquells que éran  
1Par 16,5  e Obededom [*] sobra lo cant  dell pasaltiri e sobra les rautes. [*] 6 E 
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1Par 28,1  sobra les riqueses e les pocesions  dell rey, e apallà lurs fills ab lurs  
1Par 28,5  fill, que ell segue en la cadira  dell regna de nostre Senyor sobra Israell. 
1Par 28,13  nostre Senyor e en tots los vaxels  dell temple de nostre Senyor, 14 per pes  
1Par 29,24  los poderossos e tots los fills  dell rey David donàran lur mà e  
1Par 29,29 son fill regnà per ell. 29 Los fets  dell rey David, los primers e los darés,  
1Par 9,3  de Judà e dels fills de Benjamín e  dells fills de Afraÿm e de Manasès. 4 Arí, 
1Par 9,7  e sos frares, e fóran DC XC. 7 E  dells fills de Benjamín fóran Asà, lo fill 
1Par 9,26  de Leví fo comanat tot lo nombra  dells portés, e éran sobra ells e  
1Par 9,30 l’ancens e sobra les spècies. 30 E  dells fills dels praveres feïen [*]. 31 E  
1Par 9,34  a lur ministeri. 34 Los caps  dells fills de Leví staguéran per lurs  
1Par 11,10  [*]. 10 Aquests són los prínceps  dells forts hòmens [*], los qualls li  
1Par 11,11  d’Israell. 11 Aquest és lo nombre  dells forts hòmens de David: Jasaban, fill 
1Par 11,15  gran salut al seu poble. 15 E III  dells XXX prínceps davallàran a lla pedra  
1Par 11,16  en lo dafaniment e en la estació  dells falisteus e era en Batllem, 17 e  
1Par 12,2  sagetes. Dells frares de Saül,  dells fills de Benjamín, 3 era príncep  
1Par 12,14 Abachamà lo XI. 14 Aquests fóran  dells fills de Gaad prínceps de lla host;  
1Par 12,23  [*] 20-22 [*] 23 Aquest és lo [*]  dells prínceps de lla host qui vanguéran a 
1Par 12,29 son para, n’hi hach XXII M ª. 29 E  dells fills de Benjamín, frares de Judà,  
1Par 12,30  saguia encara a la casa Saül. 30 E  dells fills de Afraÿm n’hi hach XX M ª  
1Par 12,32  faésan David rey sobra ells. 32 E  dells fills de Isachar, qui éran hòmens  
1Par 12,37  detràs flum Jordà, ço és, a saber,  dells fills de Rubèn e de Gaad e de lla  
1Par 12,38  d’Israell. E totes les romenilles  dells fills d’Israell éran de un matex  
1Par 13,2  2 e dix a tota la companya  dells fills d’Israell: –Si plau a vós e  
1Par 14,4  fills [*]. 4 Aquests són los noms  dells fills que nasquéran a ell en  
1Par 14,15  per ço qu’ell destrua les hosts  dells falisteus. 16 Donchs David féu axí  
1Par 15,6  e sos frares, ço és, de C XX. 6 E  dells fills de Mararí fo príncep Asaà, e  
1Par 15,7  ço és, a saber, de CC XX. 7 E  dells fills de Jerson fo príncep Joel, e  
1Par 15,8  e sos frares, ço és, de C XX. 8 E  dells fills de Alaphan fonch príncep  
1Par 15,12 qui sóts prínceps de lles companyes  dells fills de Leví, santificats-vos ab  
1Par 16,12 lles sues meravelles qu’ell féu, e  dells seus senyals, e dells seus  
1Par 16,12  ell féu, e dells seus senyals, e  dells seus jutgaments de la sua boca. 13  
1Par 18,11  e dels fills de Amon, e així com  dells falisteus e de Amalech. 12 Abisay,  
1Par 26,19 [*] 19 Aquests són los depertiments  dells portés, dells fills de Corè e de  
1Par 26,19  són los depertiments dells portés,  dells fills de Corè e de Merarí. 20 E  
1Par 27,3 sots ell XXIIII M ª hòmens. 3 E era  dells fills de Fares e príncep de tots los 
1Par 27,14  e lo XI mes Beneÿes de Pheracot,  dells fills de Afraÿm, e havia en la sua  
1Par 27,17-22  [*] Aquests fóran los prínceps  dells fills d’Israell. 23 E David no  
1Par 28,1 los prínceps d’Israell e los duchs  dells trips e los pabrosts de les  
1Par 28,5  Senyor ha donats a mi molts fills;  dells meus fills ha alet Salamó, mon fill, 
1Par 28,21  ells dapartiments dels praveres e  dells fills de Leví en tota la obra del  
1Par 29,5  sían fetes d’argent per les mans  dells maestres. E si algun n’hi ofer de  
1Par 29,6  e los sanescals e los prínceps  dells prínceps sían curosos de lles  
1Par 6,33  aquells qui stàvan ab sos fills.  Dells fills de Cahat: Heman, qui fo  
1Par 12,2  ab cascuna mà e traýan sagetes.  Dells frares de Saül, dells fills de  
1Par 15,9  frares, ço és, a saber, de CC. 9  Dells fills de Hebron fo príncep Eliel, e  
1Par 26,30  a ensenyar e a jutgar ells. 30  Dells fills de Hebron fóran Hasabies e  
1Par 1,45  regnà per ell Husan, de la terra  dels caneneus. 46 E murí Husan, e regnà  
1Par 2,10  e Aminadab angenrà Naason, príncep  dels fills de Judà. 11 Naason angenrà  
1Par 2,55  cusinees e les cognicions cantants  dels maestras qui stávan en Jabés en los  
1Par 4,14  Sarachias, Joàs, para de la vall  dels Mestres dels Artificis, car aquí  
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1Par 4,14  Joàs, para de la vall dels Mestres  dels Artificis, car aquí stàvan los hòmens 
1Par 4,42  moltes bones pestures. 42 E  dels fills de Simeon anàran en lo munt de  
1Par 5,1  V 1 Rubèn fo lo primer angenrat  dels fills de Israell, mas, per so com  
1Par 5,6 Bacaral, lo qual Teglaphatasar, rey  dels aserians, se’n manà catiu, e fo  
1Par 5,26  scomoch l’esparit de Phul, rey  dels asarians, e l’esperit de  
1Par 6,65  65 e donàran per sort del trip  dels fills de Judà e del trip dels fills  
1Par 6,65  trip dels fills de Judà e del trip  dels fills de Simeon e del trip dels fills 
1Par 6,65  dels fills de Simeon e del trip  dels fills de Benjamín ciutats, les qualls 
1Par 6,66  [*], 66 axí com aquelles qui éran  dels fills de Caat, e fóran les ciutats en 
1Par 6,70  que éran romasos de lla cognació  dels fills de Chaat. 71 E los fills de  
1Par 8,13  13 E Barrà e Sèmnua fóran prínceps  dels linatges qui habitàran en Aylon.  
1Par 8,38  E Ezel hach VI fills per los noms  dels quals fóran Ezericham, Bocrú, Ysmael, 
1Par 9,2  en lurs ciutats e en les pocesions  dels fills d’Israell fóran los praveras e 
1Par 9,3 naameus. 3 E staguéran en Jerusalem  dels fills de Judà e dels fills de  
1Par 9,3  en Jerusalem dels fills de Judà e  dels fills de Benjamín e dells fills de  
1Par 9,4  de Omarí, fill de Bonmí, qui fo  dels fills de Fares. Los fills de Judà 5  
1Par 9,6  aquests fóran sos fills. 6 E  dels fills de Zàray fo Enell e sos frares, 
1Par 9,24  havia portés devers alguna part  dels IIII vents, ço és, a lavant e a  
1Par 9,30 sobra les spècies. 30 E dells fills  dels praveres feïen [*]. 31 E Amachaties,  
1Par 9,33  33 Aquests són los prínceps  dels cantors per lurs companyes dels fills 
1Par 9,33  dels cantors per lurs companyes  dels fills de Leví, que stàvan en les  
1Par 10,9 so que [*] fos mostrat en lo temple  dels lurs déus e als lurs pobles. 10 E  
1Par 11,18 III forts hòmens per mig les tendes  dels falisteus e aportàran aygua de la  
1Par 11,42  fill de Sagad, de Rubèn, príncep  dels fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43  
1Par 12,26  qui éran molt forts [*]. 26 E  dels fills de Leví, IIII M ª DC. 27 Joadà  
1Par 12,36  batalla fóran XXVIII M ª DCC. 36 E  dels fills d’Ezer qui axían a batalla,  
1Par 14,16  li havia manat, e farí les hosts  dels falisteus de Gabeon entrò a Gàtzara.  
1Par 15,5  de Aron e los fills de Leví. 5 E  dels fills de Caad fo príncep Uriel, e sos 
1Par 16,4  davant l’archa de nostre Senyor,  dels levites qui aministràsan e qui  
1Par 16,26  sobra tots los déus. 26 Los déus  dels pobles són falços ýdolles, e nostre  
1Par 17,6 d’Israell. Donchs no parlé yo a un  dels jutges d’Israell, als qualls havia  
1Par 17,8  e he fet a tu gran nom, axí com un  dels pus grans qui són honrats en terra. 9 
1Par 18,1  e les filles de aquell de la mà  dels falisteus. 2 E farí Moab; enaxí fóran 
1Par 18,4  tots los cavalls de les caretas,  dels quals ell servà a sos obs C càreus. 5 
1Par 18,11  axí com de Idomea e de Moab e  dels fills de Amon, e així com dells  
1Par 18,17  era sobra aquelles de les legions  dels fereteus e dels feriseus. E los fills 
1Par 18,17  de les legions dels fereteus e  dels feriseus. E los fills de David stàvan 
1Par 26,1  Capítol XXVI 1 Lo depertiment [*]  dels fills de Corè fo Mesellemies [*] 2  
1Par 26,8  e Samichias. 8 Tots aquests fóran  dels fills de Obededon; ells e lurs fills  
1Par 26,20  nostre Senyor e sobra los vaxells  dels sants. 21 Los fills de Leadan e los  
1Par 26,27  majorals. 27 De les batalles e  dels guarniments de lles batalles que ells 
1Par 26,31  del rey. 31 E Azarias fo príncep  dels fills de Hebron sagons lurs companyas 
1Par 27,10  e lo VII mes era Heŀles de Folló,  dels fills de Afraÿm, e havia sa companya  
1Par 28,2  de nostre Senyor e lo siti  dels peus de nostre Déu. E jo he  
1Par 28,11  del porxo e del temple e  dels cellers e de la cambra e dels lits en 
1Par 28,11  e dels cellers e de la cambra e  dels lits en los lochs amagats e de la  
1Par 28,12  de nostre Senyor e en los trasaurs  dels sants. 13 E donà a él la discrepcion  
1Par 28,13  13 E donà a él la discrepcion  dels depertiments dels praveres e dels  
1Par 28,13 él la discrepcion dels depertiments  dels praveres e dels fills de Leví en  
1Par 28,13  dels depertiments dels praveres e  dels fills de Leví en totes les obres de  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

71 
 

1Par 28,14  ell argent a pes per la diversitat  dels vaxells e de lles obres. 15 E donà  
1Par 28,21  21 Vet qu’ells dapartiments  dels praveres e dells fills de Leví en  
1Par 29,6  de les companyes e los pròmens  dels trips d’Israell, los conestables e  
1Par 12,25  DCCC espergats a combatra. 25  Dels fills de Simeon, VII míllia [*]  
1Par 15,10 frares, ço és, a saber, de LXXX. 10  Dels fills de Azaell fo príncep Aminadap  
1Par 14,10  en la vall de Rafaÿm. 10 E David  demenà de consell a nostre Senyor e dix:  
1Par 12,1  venguéran a David en Sichalech,  dementra qu’ell fugia encara a Saül, fill 
1Par 1,43  Bahor; e lo nom de la sua ciutat,  Denabach. 44 E morí Bàlach, e regnà per  
1Par 4,39  -se, per so que anàsan en Gidor  dentrò a l’ orient de la val, per so que  
1Par 4,41  que stàvan e stan foren destrovits  dentrò al dia de vuy. E puys habitàran  
1Par 5,23  aquí [*]. 23 [*] dantrò a Sanir e  dentrò al munt de Hechmon, car ells éran  
1Par 6,32  davant l’archa del testimoni  dentrò que Salamó hach adificat lo temple  
1Par 13,11  loch lo «Dapartiment de Ossà»  dentrò aquest present dia de huy. 12 E  
1Par 18,3  com él anà per axamplar son emperi  dentrò al flum de Eufrates. 4 Donchs David 
1Par 28,20  e no lexarà tu ne no desemparà tu  dentrò que tu hages acabada tota la obra  
1Par 14,11  aquí per la mia mà, axí com són  departides aygües. Per què’l nom de aquel 
1Par 26,12  de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran  departits en portés que fósan tots  
1Par 1,19  e en los dies de Phàlech fo  depertida la terra. 20 E Gactan engenrà  
1Par 26,1  [*] 26,Tit Capítol XXVI 1 Lo  depertiment [*] dels fills de Corè fo  
1Par 26,19  [*] 17-18 [*] 19 Aquests són los  depertiments dells portés, dells fills de  
1Par 28,13  13 E donà a él la discrepcion dels  depertiments dels praveres e dels fills de 
1Par 9,22  qui éran CC XX, e aquests fóran  descrits en lurs pròpies villes, los quals 
1Par 28,20 Déu serà ab tu e no lexarà tu ne no  desemparà tu dentrò que tu hages acabada  
1Par 5,25 senyors en los lurs companyes. 25 E  desenparàran Déus [*] del poble, la qual  
1Par 10,7  vaéran açò, ells fusquéran [*], e  desenparàran lurs ciutats [*]. E los  
1Par 14,12  Baalseraphin. 12 E aquí ells  desenparàran lurs déus, los quals David  
1Par 10,9 E com [*] li hagéran lavat lo cap e  desgarnit e levades les armes, ells lo  
1Par 11,17  falisteus e era en Batllem, 17 e  desijà aygua e dix: –Si algun donava a mi  
1Par 10,12  e aportàran aquells en Jabès, [*]  desots un roure qui era en Jabès, e  
1Par 29,30  sua forsa e del temps que pasàran  desots ell, o en Israell o en tots los  
1Par 29,2  totes mes forces he aparalades les  despesas de la casa de mon Déu, ço és, [*] 
1Par 29,19  de la qual yo he aperallada les  despesas. 20 Donchs David manà a tota la  
1Par 10,8  8 E en l’altra dia pranguéran les  despules de aquells que éran morts e  
1Par 1,51  comensàran a ésser duchs en Edom e  despuys no hy hach reys, duch de Termè,  
1Par 6,31  de lla casa de nostre Senyor Déus,  despuys que li haguéran aloguada la archa. 
1Par 8,8  Saraym engenrà en la regió de Moab  despuys que ell lexà Dausim e Barrà, sas  
1Par 29,20  -sa tots e ahoràran Déu e  despuys lo rey. 21 E sacreficàran  
1Par 1,46  per ell Adab, fill de Badab, qui  destroví Median en la terra de Moab; e la  
1Par 4,41  dies de Atzechià, rey de Judà, e  destrovíran tots los tabernacles d’  
1Par 4,43  qui éran fills de Gesehí, 43 e  destrovíran e auciéran tots aquells qui  
1Par 4,41  aquells que stàvan e stan foren  destrovits dentrò al dia de vuy. E puys  
1Par 14,15  car Déus és axit per ço qu’ell  destrua les hosts dells falisteus. 16  
1Par 28,19  Senyor. 19 «Totes aquestes coses  desús dites, eles venguéran a mi de la mà  
1Par 6,78  ab tots los lurs lochs. 78 E dayà  detràs Jordà, davant Jerichó, de lla part  
1Par 12,37 fóran XL M ª. 37 E aquells qui éran  detràs flum Jordà, ço és, a saber, dells  
1Par 10,10  les sues armes en lo temple de lur  déu e ficàran lo cap en lo temple de Dagó. 
1Par 2,3  e féu mal davant nostre Senyor  Déu, e ell aucís-lo. 4 E ell engenrà de  
1Par 5,22  fort gran batalla de nostre senyor  Déu, e nafràran molts e tolguéran-los  
1Par 11,19  a nostra Senyor 19 e dix: –Ja  Déu no hu vulla que jo faça açò, que yo  
1Par 12,18  teus valladors, cor lo Senyor ton  Déu ajuda a tu. Donchs David rebé en  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

72 
 

1Par 13,2  yo dich ben bé ix de nostre Senyor  Déu, nós trametam a tots nostres frares  
1Par 13,3  a nós la archa de nostre Senyor  Déu, car nós no damanam aquella en lo  
1Par 13,5  per ço que ell amenàs l’archa de  Déu de Cariachiarim. 6 [*] de Judà, [*]  
1Par 13,8 poble juguàvan davant nostre Senyor  Déu en tota lur virtut en cants e en  
1Par 13,10 ço com ell havia tocada la archa de  Déu, e axí ell murí davant nostre Senyor.  
1Par 14,16  16 Donchs David féu axí com  Déu li havia manat, e farí les hosts dels  
1Par 15,1  e adifichà loch a lla archa de  Déu, e stès lo tabernacle. 2 Ladonchs dix  
1Par 15,2 –No és cosa laguda que lla archa de  Déu sia portada [*] aquella e aministrar a 
1Par 15,3  so que ells aportàsan la archa de  Déu en lo seu loch, lo qual ell li havia  
1Par 15,12  aportats la archa de nostre Senyor  Déu de Israel al loch qui és a ella  
1Par 15,14 aportàsan la arqua de nostre Senyor  Déu [*], 15 on los fills de Leví aportàran 
1Par 16,1 1 Donchs ells aportàran la archa de  Déu e matéran-la al mig loch del  
1Par 16,4 qui glorificàsan e loàsan lo Senyor  Déu d’Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep, 
1Par 16,14  14 Car ell és lo Senyor nostre  Déu, los seus jutgaments són en tota la  
1Par 16,36  [*] 36 banaÿt sia nostre  Déu d’Israell perdurablament.» E tot lo  
1Par 16,36  lo poble digua: «Amén», e cantan a  Déu lahor. 37 Donchs ell lexà aquí davant  
1Par 16,42 languatges d’esturments a cantar a  Déu. E féu los fills de Iditun éser  
1Par 17,20  hom semblant a tu, e no és altra  Déu sinó tu, de tots aquells que nós havem 
1Par 17,21  Una sola gent en terra, a la qual  Déu anà per deliurar aquella, per so que  
1Par 17,22  E tu, Senyor, ést fet lo lur  Déu. 23 Donchs, Senyor Déus, aquella  
1Par 17,24  e de lles virtuts, aquell és lo  Déu d’Israell, e la casa de David, son  
1Par 17,25  davant ell.” 25 Car tu, Senyor mon  Déu, has ravallat a lla orella de ton serf 
1Par 17,26  tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést  Déu e has parlat a ton serf aquests tan  
1Par 26,32 trip de Manasès en tot lo servey de  Déu e del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 Los  
1Par 28,2  e lo siti dels peus de nostre  Déu. E jo he aparallades totes les coses  
1Par 28,3  per adificar la casa, 3 mas  Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa 
1Par 28,4  scampada sanch.” 4 »Mas lo senyor  Déu d’Israell a mi ha alet de la casa de  
1Par 28,8 davant tot lo poble, ara com lo meu  Déu ho ou, vós guardats e scrutats tots  
1Par 28,8 tots los manaments de nostre Senyor  Déu, per ço que vós posaescats la bona  
1Par 28,20  ne hajes pahor, cor lo Senyor mon  Déu serà ab tu e no lexarà tu ne no  
1Par 29,1  no és pas aparallada a homa, mas a  Déu. 2 E yo ab totes mes forces he  
1Par 29,2  les despesas de la casa de mon  Déu, ço és, [*] aram per fer los vaxells  
1Par 29,3 do argent e aur en lo temple de mon  Déu, lo qual yo he ofert en lo temple de  
1Par 29,3  yo he ofert en lo temple de mon  Déu de ço qui era meu pròpiament, enfora  
1Par 29,10  e dix: –Banaÿt ést tu, Senyor  Déu d’Israell, nostre para sens  
1Par 29,16  [*]. 13-15 [*] 16 O, Senyor nostre  Déu, tota aquesta cosa és abundància que  
1Par 29,17 totes les coses són tues. 17 Senyor  Déu, jo sé bé que tu proves los cors e  
1Par 29,18  dons ab molt gran goig. 18 Senyor,  Déu de Abran, de Isach, de Jacob, nostres  
1Par 29,20  dix: –Banaÿts lo Senyor nostre  Déu. Donchs tota la multitut banaý lo  
1Par 29,20  tota la multitut banaý lo Senyor,  Déu de lurs pares, e anclinàran-sa tots  
1Par 29,20  e anclinàran-sa tots e ahoràran  Déu e despuys lo rey. 21 E sacreficàran  
1Par 10,9  fos mostrat en lo temple dels lurs  déus e als lurs pobles. 10 E consagràran  
1Par 14,12  12 E aquí ells desenparàran lurs  déus, los quals David manà éser cramats.  
1Par 16,25  loabla, e spantabla sobra tots los  déus. 26 Los déus dels pobles són falços  
1Par 16,26  sobra tots los déus. 26 Los  déus dels pobles són falços ýdolles, e  
1Par 4,10  10 E Jabès apellà e conech  Déus d’Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui  
1Par 5,20 qui éran ab éls, com ells apallàran  Déus com conbatían e Déus oý-los, per so 
1Par 5,20 ells apallàran Déus com conbatían e  Déus oý-los, per so com crèyan en ell.  
1Par 5,25  lurs companyes. 25 E desenparàran  Déus [*] del poble, la qual cosa nostre  
1Par 5,25  poble, la qual cosa nostre Senyor  Déus los havia badada. 26 E nostre Senyor  
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1Par 6,10  ofici en la casa de nostre Senyor  Déus, la qual féu Salamó en Jerusalem. 11  
1Par 6,31  de lla casa de nostre Senyor  Déus, despuys que li haguéran aloguada la  
1Par 12,17  no haja pacat en les mies mans, lo  Déus de nostres paras ho vege e ho jutge.  
1Par 14,15  tu axiràs a lla batalla, car  Déus és axit per ço qu’ell destrua les  
1Par 17,23  fet lo lur Déu. 23 Donchs, Senyor  Déus, aquella paraula que tu has dita a  
1Par 9,24  per son dia. 24 Aquí havia portés  devers alguna part dels IIII vents, ço és, 
1Par 12,15 qui éran en la part davers orient e  devers ponent. 16 E hòmens venguéran de  
1Par 26,30  ultra lo flum Jordà, de la part  devers ponent, en totes les obres de  
1Par 4,41  e stan foren destrovits dentrò al  dia de vuy. E puys habitàran ells aquí per 
1Par 4,43  han stat aquí per aquells entrò al  dia de huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn fo lo  
1Par 5,26  de Gozan, e han-hi stat entrò al  dia de huy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills  
1Par 9,23  e en lo tabernacle, cascú per son  dia. 24 Aquí havia portés devers alguna  
1Par 9,33  per ço que ells servíran da  dia e de nit contínuament a lur ministeri. 
1Par 10,8  en aquelles. 8 E en l’altra  dia pranguéran les despules de aquells que 
1Par 13,11  de Ossà» dentrò aquest present  dia de huy. 12 E lavors David tamé nostre  
1Par 16,7 e davant nostre Senyor. 7 En aquell  dia féu David príncep Asaph e sos frares  
1Par 16,23  a nostre Senyor, e anuntiats de  dia lo seu salvament. 24 Racomtats a les  
1Par 17,5  yo amené lo poble entrò en aquest  dia de huy, anans en tota hora, mudats los 
1Par 29,22  molt largament. 22 E aquell  dia ells manjàran e baguéran davant nostra 
1Par 13,2  plau a vós e si la paraula que yo  dich ben bé ix de nostre Senyor Déu, nós  
1Par 1,19 II fills: Gertan, Phàlech, e en los  dies de Phàlech fo depertida la terra. 20  
1Par 4,41  que damunt havem anomenats, en los  dies de Atzechià, rey de Judà, e  
1Par 5,17  tots aquests fóran nombrats en los  dies de Jonatan, rey de Judà, e en los  
1Par 5,17  de Jonatan, rey de Judà, e en los  dies de Jaraboam, rey de Israell. 18 E los 
1Par 7,2  nombràran del trip de Tollà en los  dies de David XXII M ª DC, qui tots éran  
1Par 10,12  era en Jabès, e dajunàran per VII  dies. 13 Donchs Saül morí per sos paccats, 
1Par 12,39  E staguéran aquí ab David per III  dies, e menjàran e baguéran, car lurs  
1Par 16,37  de nostre Senyor contínuament tots  dies, cascú per sos dies. 38 E stablí  
1Par 16,37  tots dies, cascú per sos  dies. 38 E stablí portés Obededom [*],  
1Par 17,11  E com tu hauràs complits tots los  dies que tu vajes a tos pares, jo sositaré 
1Par 29,27  tot lo poble de Israel. 27 E los  dies en què regnà sobra’l poble d’Israel 
1Par 29,28  morí en bona valesa, e era ple de  dies e de riqueses e de glòria. E Salamó  
1Par 18,13  M ª hòmens. 13 E establí en Adom  difiniment, sí que Idomea serví David. E  
1Par 16,36  perdurablament.» E tot lo poble  digua: «Amén», e cantan a Déu lahor. 37  
1Par 17,6  ells paschésan lo meu poble, e yo  digué a ell: “Per què tu no has adificada  
1Par 11,1  d’Israell sa ajustà en Habron, e  diguéran a David: –Nós som ton os e ta  
1Par 11,5  5 E aquells qui [*] habitàvan  diguéran a David: –Tu no entraràs sa. E  
1Par 17,4  nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e  digues a David, mon serf: “[*] Tu no  
1Par 11,42  hetheu e Zabad, fill de Ulí; 42 e  Dinà, fill de Sagad, de Rubèn, príncep  
1Par 2,6  anjanrà Zamrí e Athan e Aman, Cal,  Diram; e axí fóran V. 7 E Zamrí anjenrà  
1Par 1,38  Sobal, Sebeon, Anà, Dison, Èser,  Disan. 39 E [*] Johatan. 40 E Sobal  
1Par 1,42  [*] 42 [*] Balan, Savan, Jacham. E  Disan engenrà Chis, Aram. 43 Aquests foren 
1Par 9,32  e aparallàvan pans novells cascun  disapte. 33 Aquests són los prínceps dels  
1Par 9,25  stàvan en les viletes e vanían als  disaptes d’un temps a altra. 26 E a  
1Par 28,11 11 E David donà a Salamó, son fill,  discrepcion del porxo e del temple e dels  
1Par 28,13  dels sants. 13 E donà a él la  discrepcion dels depertiments dels  
1Par 12,37  de aquells que éran savis e  discrets en combatra fóran CXX míllia  
1Par 1,38  Joatham, Sobal, Sebeon, Anà,  Dison, Èser, Disan. 39 E [*] Johatan. 40 E 
1Par 1,40  engenrà Ayà, Anà. E Anà engenrà  Dison. 41 [*] 42 [*] Balan, Savan,  
1Par 1,34  Isach engenrà Isaú e Jacob, qui és  dit Israell. 35 E Ezaú engenrà Eliphàs,  
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1Par 17,23  E fes-ho axí com tu has  dit. 24 Lo teu nom estia e sia axaltat  
1Par 17,24 e sia axaltat perdurablament, e sia  dit: “Lo Senyor de les companyes e de lles 
1Par 27,23  per ço com nostre Senyor havia  dit qu’ell multiplicaria lo poble [*]. 24 
1Par 28,3  per adificar la casa, 3 mas Déu ha  dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu 
1Par 28,6  Senyor sobra Israell. 6 E ell ha  dit a mi: “Salamó, ton fill, adificarà la  
1Par 17,23  Déus, aquella paraula que tu has  dita a ton serv e sobra la sua casa sia  
1Par 28,19  19 «Totes aquestes coses desús  dites, eles venguéran a mi de la mà de  
1Par 17,7  serf: “Lo Senyor de lles companyes  diu açò: Yo pres tu com tu guardavas lo  
1Par 28,17  e l’altra. E atrasí donà a ell  diverses pes d’argent en los lehons [*].  
1Par 29,2  als vaxells de fust, e pedres de  diverses collors, e totes pedres presioses 
1Par 28,14  E donà a ell argent a pes per la  diversitat dels vaxells e de lles obres.  
1Par 28,15  qu’ell li donà pes d’argent per  diversitat de masura de cascun canalobra e 
1Par 4,9  e la sua mara apallà-llo Jabós e  dix: –Per ço l’he apallat axí, com l’he  
1Par 4,10  apellà e conech Déus d’Israell, e  dix: –Tu, Senyor, qui ést baneÿt,  
1Par 10,4  aquell e segetàran-lo. 4 E Saül  dix a son scuder: –Trau ta spasa e auciu- 
1Par 11,2  poble de Israell. E nostre Senyor  dix a tu: “Tu pexeràs lo meu poble d’  
1Par 11,3  de nostre Senyor, la qual ell  dix per la bocha de Samuel. 4 Donchs,  
1Par 11,6  és en la ciutat de David. 6 E ell  dix: –Aquell qui primerament farrà lo  
1Par 11,10  Israell sagons la paraula qu’ell  dix alls fills d’Israell. 11 Aquest és lo 
1Par 11,17 era en Batllem, 17 e desijà aygua e  dix: –Si algun donava a mi aygua de la  
1Par 11,19  aquella a nostra Senyor 19 e  dix: –Ja Déu no hu vulla que jo faça açò,  
1Par 12,17  17 E David axí-los a carrera e  dix-los: –Si vós sots vanguts a mi per  
1Par 12,18  qui era entre XXX prínceps, e  dix a David: –Nós som teus e yo, fill de  
1Par 13,2  e ab tots sos prínceps, 2 e  dix a tota la companya dells fills d’  
1Par 13,12  lavors David tamé nostre Senyor, e  dix: «En quall manera me’n pusch jo  
1Par 14,10 demenà de consell a nostre Senyor e  dix: –Iré yo contre los falisteus e  
1Par 14,10  en la mia mà? E nostre Senyor  dix-li: –Vé-hy, cor yo liure aquells  
1Par 14,14  altra vaguada, e nostre Senyor  dix a David: –Tu no iràs pas, pertex-ta  
1Par 15,2  e stès lo tabernacle. 2 Ladonchs  dix David: –No és cosa laguda que lla  
1Par 15,12  Soanian, Eliel e Aminadap. 12 E  dix a ells: –Vós, qui sóts prínceps de  
1Par 15,16  en los muscles ab perxes. 16 David  dix als [*] fils de Leví que ells  
1Par 17,1  David habitava en la sua casa, ell  dix a Natan lo profeta: –Veus que jo habit 
1Par 17,2  és dasots les pells. 2 E Nathan  dix a David: –Tu fé totes les coses que  
1Par 17,3  Senyor parlà aquella nit a Natan e  dix a ell: 4 –Vé e digues a David, mon  
1Par 28,2  rey fo lavat e stech en peus, ell  dix: –O, mos frares e mon poble, oÿts-  
1Par 28,20  obres de ll’axemplar.» 20 E David  dix a Salamó, son fill: –Fé beronívolment  
1Par 29,1  David parlà a tota la multitut e  dix: –Nostre Senyor ha alet Salamon mon  
1Par 29,10  Senyor davant tota la multitut e  dix: –Banaÿt ést tu, Senyor Déu d’  
1Par 29,20  David manà a tota la multitut,  dix: –Banaÿts lo Senyor nostre Déu. Donchs 
1Par 16,18 Israell en perdurabla covinensa. 18  Dix: “Jo daré a tu la terra de Cananan,  
1Par 29,3  e molt abundament. 3 E part asò yo  do argent e aur en lo temple de mon Déu,  
1Par 12,33  L M ª, e vanguéran en ajuda no ab  dobla cor. 34 E los prínceps de lla  
1Par 1,7  engenrà Elizà e Charsis e Sithim e  Dodanim. 8 E Cham engenrà Chus, Mesraym,  
1Par 4,9  ço l’he apallat axí, com l’he en  dollor enfantat. 10 E Jabès apellà e  
1Par 2,35  agipcià qui hach nom Ageraà; 35 e  donà-li sa filla per muller e engenrà d’ 
1Par 4,10 lo de la oració de què ell preguà e  donà-li so que ell volia. 11 E Calep,  
1Par 11,14  ell hach vençut los falisteus, ell  donà gran salut al seu poble. 15 E III  
1Par 28,11  ’t e acaba aquella. 11 E David  donà a Salamó, son fill, discrepcion del  
1Par 28,13  e en los trasaurs dels sants. 13 E  donà a él la discrepcion dels depertiments 
1Par 28,14 aur per cascun vaxell del servei. E  donà a ell argent a pes per la diversitat  
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1Par 28,15  dels vaxells e de lles obres. 15 E  donà aur per masura als canalobres de  
1Par 28,15  lurs lantarnes, enaxí qu’ell li  donà pes d’argent per diversitat de  
1Par 28,16 de lles lanternes, atrasí [*]. 16 E  donà a masura aur a obs de lla taulla de  
1Par 28,16  taulla de proposicion, e atrasí li  donà argent a les altras taulles [*]; 17 e 
1Par 28,17  a les altras taulles [*]; 17 e  donà a lles culleres e a lles anpolles e  
1Par 28,17  la un lahó e l’altra. E atrasí  donà a ell diverses pes d’argent en los  
1Par 28,18  d’argent en los lehons [*]. 18 E  donà aur molt pur a l’altar en què hom  
1Par 29,25  sobra tot lo poble d’Israell e  donà a aquell sa glòria de son regna, tal  
1Par 29,19  tostemps a lla tua honor. 19 E  dóna acabat cor a Salamó, mon fill, enaxí  
1Par 5,1  corompé lo lit de son pare, no li  donàran so que lli pertanya per la  
1Par 5,1  lli pertanya per la majoria, mes  donàran-ho als fills de Josep, qui era  
1Par 6,61  de Merarí [*]. 48-60 [*] 61 E  donàran als fills de Chaat qui éran  
1Par 6,63  trip de Gaad e del trip de Sabulon  donàran per sort XII ciutats. 64 E los  
1Par 6,64  ciutats. 64 E los fills d’Israell  donàran als levítichs ciutats ab lurs  
1Par 6,65  ciutats ab lurs lochs, 65 e  donàran per sort del trip dels fills de  
1Par 6,67 d’aquells del trip de Afraÿm. 67 E  donàran a ells ciutats a fúger en Siquén  
1Par 18,2  enaxí fóran fets serfs de David e  donàran a ell dons. 3 En aquell matex  
1Par 29,8 trobades pedres presioses, ells les  donàran en lo trasaur de [*] nostre Senyor 
1Par 29,24  e tots los fills dell rey David  donàran lur mà e sotsmeséran-sa al rey  
1Par 29,7 de lles pocesions del rey. 7 E ells  donaren [*] V M ª tallens d’aur e X M ª  
1Par 18,6  so que Síria servís a ell e que li  donàs dons. E nostre Senyor ajudà en  
1Par 17,9  qui són honrats en terra. 9 E he  donat loch al meu poble d’Israell [*]. 10 
1Par 16,28 seu loch. 28 O, companyes de pobla,  donats a nostre Senyor glòria e manament!  
1Par 16,29  Senyor glòria e manament! 29 E  donats a nostre Senyor glòria al seu nom,  
1Par 28,5  d’Israell. 5 E nostre Senyor ha  donats a mi molts fills; dells meus fills  
1Par 11,17  17 e desijà aygua e dix: –Si algun  donava a mi aygua de la sisterna de Berem  
1Par 3,4  qui nasch de Elguà, muller sua. 4  Donchs VI fills de David nasquéran en  
1Par 7,22  per asvair les posacions. 22  Donchs Afraÿm, lur para, plorà lonch  
1Par 9,1  Benjamín. 9,Tit Capítol VIIII º 1  Donchs tot lo poble d’Israell [*] e la  
1Par 10,4  ell era molt spaventat per pahor.  Donchs Saül pres sa spasa e lexà’s caer  
1Par 10,6  era mort, ell atrasí sa matà. 6  Donchs Saül e III fills seus e tota sa  
1Par 10,13 Jabès, e dajunàran per VII dies. 13  Donchs Saül morí per sos paccats, per so  
1Par 11,3 e tu seràs príncep sobra aquell.” 3  Donchs tots los primers nats dell poble d’ 
1Par 11,4  ell dix per la bocha de Samuel. 4  Donchs, David e tot lo poble d’Israell se 
1Par 11,6 Jebuseu, aquel serà príncep e duch.  Donchs Johab, fill de Servià, anà primer e 
1Par 11,23  aytal com plaguador de texidor.  Donchs ell avallà a ell ab una vergua e  
1Par 12,18  cor lo Senyor ton Déu ajuda a tu.  Donchs David rebé en aquells e féu-los  
1Par 13,5  plach a tot lo poble d’Israell. 5  Donchs David ajustà tot lo poble d’  
1Par 13,7 quall loch lo seu nom fo apellat. 7  Donchs ells posàran l’archa de nostre  
1Par 14,16  les hosts dells falisteus. 16  Donchs David féu axí com Déu li havia  
1Par 15,14  com nós feÿam cosa [*] laguda. 14  Donchs los praveras [*] fóran santificats, 
1Par 16,1  en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1  Donchs ells aportàran la archa de Déu e  
1Par 16,37  «Amén», e cantan a Déu lahor. 37  Donchs ell lexà aquí davant l’archa de  
1Par 17,3  cor, car nostre Senyor és ab tu. 3  Donchs nostre Senyor parlà aquella nit a  
1Par 17,6  6 ab tot lo poble d’Israell.  Donchs no parlé yo a un dels jutges d’  
1Par 17,7  adificada a mi casa de cedra?” 7  Donchs tu parlaràs axí ara a David, mon  
1Par 17,23  tu, Senyor, ést fet lo lur Déu. 23  Donchs, Senyor Déus, aquella paraula que  
1Par 17,26  fiança de pregar davant tu. 26  Donchs, Senyor, tu ést Déu e has parlat a  
1Par 18,4  dentrò al flum de Eufrates. 4  Donchs David pres M ª carretas [*] e VIII  
1Par 18,14  en totes les coses que ell féu. 14  Donchs David regnà sobra tot lo poble d’  
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1Par 26,7  cor ells éran molt forts hòmens. 7  Donchs, los fills de Semeÿas fóran Ocim e  
1Par 26,13 en la casa de nostre Senyor [*]. 13  Donchs las sorts fóran mesas agualment als 
1Par 28,1  del rey. 28,Tit Capítol XXVIII 1  Donchs David apallà tots los prínceps d’  
1Par 28,8  manaments [*] axí com fa vuy.” 8  »Donchs ara, davant tot lo poble, ara com  
1Par 28,10  fills aprés de vós [*]. 9 [*] 10  Donchs, per ço com nostre Senyor ha elet  
1Par 29,20  yo he aperallada les despesas. 20  Donchs David manà a tota la multitut, dix: 
1Par 29,20 dix: –Banaÿts lo Senyor nostre Déu.  Donchs tota la multitut banaý lo Senyor,  
1Par 29,25  sotsmeséran-sa al rey Salamó. 25  Donchs nostre Senyor axalçà Salamó sobra  
1Par 29,26  aytal que fos anans d’Iraell. 26  Donchs David, fill de Ysay, regnà sobra  
1Par 18,2 fets serfs de David e donàran a ell  dons. 3 En aquell matex temps, vencé David 
1Par 18,6  Síria servís a ell e que li donàs  dons. E nostre Senyor ajudà en aquell en  
1Par 29,17  qui és así atrobat ofarir a tu  dons ab molt gran goig. 18 Senyor, Déu de  
1Par 7,29  [*] en Magadan e ses filles, e  Dor [*]. Aquí habitàran los fills de Josep 
1Par 4,21  la casa d’aquels qui obràvan bis,  drap de lin prim, en la casa del Jurament, 
1Par 6,39  son frare, qui stava a la sua part  dreta. Asaph fo fill de Abarachí, Barachí  
1Par 1,51  en Edom e despuys no hy hach reys,  duch de Termè, duch de Alvà, [*] 52 [*]  
1Par 1,51  no hy hach reys, duch de Termè,  duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de Elà, duch 
1Par 1,52  de Termè, duch de Alvà, [*] 52 [*]  duch de Elà, duch de Phinon, 53 duch de  
1Par 1,52  de Alvà, [*] 52 [*] duch de Elà,  duch de Phinon, 53 duch de Cenès, duch de  
1Par 1,53 [*] duch de Elà, duch de Phinon, 53  duch de Cenès, duch de Comarí, duch  
1Par 1,53  duch de Phinon, 53 duch de Cenès,  duch de Comarí, duch Mabsar, 54 duch de  
1Par 1,53  53 duch de Cenès, duch de Comarí,  duch Mabsar, 54 duch de Madiel, duch de  
1Par 1,54  duch de Comarí, duch Mabsar, 54  duch de Madiel, duch de Hiram. Aquests són 
1Par 1,54  duch Mabsar, 54 duch de Madiel,  duch de Hiram. Aquests són los duchs de  
1Par 9,20  20 E Faieàs, fill de Aletzar, era  duch [*] davant nostre Senyor. 21 E  
1Par 11,6  lo Jebuseu, aquel serà príncep e  duch. Donchs Johab, fill de Servià, anà  
1Par 17,7  en les pastures que tu foces  duch e guiador del meu poble d’Israell, 8 
1Par 27,5  fill de Jaadès, lo pravera,  duch de la terça companya en lo terç mes,  
1Par 27,4  la host en lo primer mes. 4 Achies  Duch havia la sagona companya del sagon  
1Par 1,51  fo mort Adad, comensàran a ésser  duchs en Edom e despuys no hy hach reys,  
1Par 1,54  duch de Hiram. Aquests són los  duchs de Edom. 2,Tit Capítol segon  
1Par 5,24  hòmens forts e poderosos, e foren  duchs e senyors en los lurs companyes. 25  
1Par 7,40  linatge e fóran alets e molt forts  duchs de duchs. Lo nombra d’aquells qui  
1Par 7,40 e fóran alets e molt forts duchs de  duchs. Lo nombra d’aquells qui éran  
1Par 26,26  de companyes e conastables e  duchs de lla host, e fóran majorals. 27 De 
1Par 28,1  tots los prínceps d’Israell e los  duchs dells trips e los pabrosts de les  
1Par 1,30  Cedar, Abdael, Basan, 30 Masmà,  Dumà, Nassà, Haddà, Tamà, 31 Jaür, Naphís, 
1Par 8,30 son fill primer angenrat fo Ason, e  Dur e Chis e Bàal e Ner e Nadap 31 e  
1Par 1,1 Capítol primer 1 Adam engenrà Seth,  e Seth engenrà Enoc, 2 Enoc engenrà  
1Par 1,2  Enoc, 2 Enoc engenrà Caynam,  e Caynam engenrà Malael; e Malael, Gèrech; 
1Par 1,2  Caynam, e Caynam engenrà Malael;  e Malael, Gèrech; 3 e Gèrech, Henoch; e  
1Par 1,3 engenrà Malael; e Malael, Gèrech; 3  e Gèrech, Henoch; e Henoch, Matusalem; e  
1Par 1,3 Malael, Gèrech; 3 e Gèrech, Henoch;  e Henoch, Matusalem; e Matusalem [*]; 4  
1Par 1,3  Henoch; e Henoch, Matusalem;  e Matusalem [*]; 4 [*] Noè; e Noè, Sem,  
1Par 1,4  e Matusalem [*]; 4 [*] Noè;  e Noè, Sem, Cham e Jàfet. 5 E Jàfet  
1Par 1,4  [*]; 4 [*] Noè; e Noè, Sem, Cham  e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà Gòmer e Magog,  
1Par 1,5  e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà Gòmer  e Magog, Maday, Janan e Thubal, Mòsoc,  
1Par 1,5 engenrà Gòmer e Magog, Maday, Janan  e Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6 E Gòmer engenrà  
1Par 1,6  Tyràs. 6 E Gòmer engenrà Asench  e Erifan e Chogormà. 7 E Janan engenrà  
1Par 1,6  6 E Gòmer engenrà Asench e Erifan  e Chogormà. 7 E Janan engenrà Elizà e  
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1Par 1,7 e Chogormà. 7 E Janan engenrà Elizà  e Charsis e Sithim e Dodanim. 8 E Cham  
1Par 1,7  7 E Janan engenrà Elizà e Charsis  e Sithim e Dodanim. 8 E Cham engenrà Chus, 
1Par 1,7  engenrà Elizà e Charsis e Sithim  e Dodanim. 8 E Cham engenrà Chus, Mesraym, 
1Par 1,9  9 E Chus engenrà Sabachatà, Hevilà  e Sabatà, Germà [*]. E Regimà engenrà  
1Par 1,9  Germà [*]. E Regimà engenrà Sabba  e Dadan. 10 E Chus engenrà Nemroth, e  
1Par 1,10 e Dadan. 10 E Chus engenrà Nemroth,  e aquest començà a ésser poderós en la  
1Par 1,11  terra. 11 E Masraym engenrà Ludín  e Namín, Labín, Nepthorn, 12 Pherusín,  
1Par 1,12  Nepthorn, 12 Pherusín, Casluÿm,  e d’aquests nasquéran los falisteus. E  
1Par 1,13  engenrà primerament Sidònem  e Hetheu, 14 Joseu, Amoreu, [*] 15 Heveu,  
1Par 1,18  Mòcoch. 18 E Arfaxat engenrà Sale,  e Sale engenrà Hèber. 19 E Hèber engenrà  
1Par 1,19  engenrà II fills: Gertan, Phàlech,  e en los dies de Phàlech fo depertida la  
1Par 1,23  22 Hebal, Jam, Abimael, Sabba 23  e Osir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem  
1Par 1,28  [*]. 28 E Abraam engenrà Isach  e Ismael. 29 Aquestes són les generacions  
1Par 1,29 Ismael engenrà primerament Nabayot,  e puys Cedar, Abdael, Basan, 30 Masmà,  
1Par 1,34  de Securà. 34 Abram angenrà Isach,  e Isach engenrà Isaú e Jacob, qui és dit  
1Par 1,34 angenrà Isach, e Isach engenrà Isaú  e Jacob, qui és dit Israell. 35 E Ezaú  
1Par 1,40  engenrà Alaym, Manàar, Ebal, Saphí  e Nayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Anà  
1Par 1,43  de Israell: Bàlach, fill de Bahor;  e lo nom de la sua ciutat, Denabach. 44 E  
1Par 1,44 ciutat, Denabach. 44 E morí Bàlach,  e regnà per ell Joab, fill de Sare [*]. 45 
1Par 1,46  dels caneneus. 46 E murí Husan,  e regnà per ell Adab, fill de Badab, qui  
1Par 1,46  Median en la terra de Moab;  e la sua ciutat hach nom Avich. 47 E com  
1Par 1,50 mort Baalanan, regnà per ell Addad,  e la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua  
1Par 1,50  e la sua ciutat havia nom Phorí,  e la sua muller havia nom Marsabel, filla  
1Par 1,51  comensàran a ésser duchs en Edom  e despuys no hy hach reys, duch de Termè,  
1Par 2,1  d’Israell: Rubèn, Simeon, Leví  e Judà e Isachar, Sabulon, 2 Dan, Josep,  
1Par 2,1 Israell: Rubèn, Simeon, Leví e Judà  e Isachar, Sabulon, 2 Dan, Josep,  
1Par 2,3 Her, Onam, Selà. E Her era lo major  e féu mal davant nostre Senyor Déu, e ell  
1Par 2,3 e féu mal davant nostre Senyor Déu,  e ell aucís-lo. 4 E ell engenrà de  
1Par 2,4  de Thamar, qui era sa nora, Zàram  e Phares. E axí fóran los fills de Judà V. 
1Par 2,5  de Judà V. 5 E Phares engenrà Srom  e Hamús. 6 E Zare anjanrà Zamrí e Athan e  
1Par 2,6  e Hamús. 6 E Zare anjanrà Zamrí  e Athan e Aman, Cal, Diram; e axí fóran V. 
1Par 2,6  6 E Zare anjanrà Zamrí e Athan  e Aman, Cal, Diram; e axí fóran V. 7 E  
1Par 2,6  Zamrí e Athan e Aman, Cal, Diram;  e axí fóran V. 7 E Zamrí anjenrà Achor,  
1Par 2,7  anjenrà Achor, qui torbà Israell  e peccà en ledrunici de vet, ço és, que fo 
1Par 2,10  Calubí. 10 E Ram engenrà Aminadab,  e Aminadab angenrà Naason, príncep dels  
1Par 2,17 [*] III. 17 Abigail infantà Amasià,  e fo para d’aquest Gèter esmelita. 18 E  
1Par 2,18  Essubà, de la qual engenrà Enoch,  e Enoch engenrà Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E  
1Par 2,19  alra muller qui era apallada Cayp  e angenrà d’aquella Hur. 20 E Hur engenrà 
1Par 2,20  aquella Hur. 20 E Hur engenrà Urí,  e Urí engenrà Bazalael. 21-24 [*] 25-26  
1Par 2,31 sens enfans. 31 Efaym engenrà Fasí,  e Jasí engenrà Sesan, e [*] engenrà Holoý. 
1Par 2,31 engenrà Fasí, e Jasí engenrà Sesan,  e [*] engenrà Holoý. 32 E Jadà, frare de  
1Par 2,32  Holoý. 32 E Jadà, frare de Samay,  e engendrà Gèter, Joatan. E Ster morí que  
1Par 2,34  Jaramaell. 34 Sesan no hach fills  e hach filles, e hach un sarvicial agipcià 
1Par 2,34  Sesan no hach fills e hach filles,  e hach un sarvicial agipcià qui hach nom  
1Par 2,35  agipcià qui hach nom Ageraà; 35  e donà-li sa filla per muller e engenrà  
1Par 2,35  35 e donà-li sa filla per muller  e engenrà d’aquella Etheus. 36 Ecer  
1Par 2,42  Mosà, Mosà angendrà Zip  e Mareà, para de Hebron. 43 E Hebron  
1Par 2,45  Samey. 45 Samey enjanrà Maon,  e Maon engenrà Agetzur. 46 Ephà, concupina 
1Par 2,46  de Calef, anfantà Haram, Massà  e Tezez. E Haram anjanrà Jazer. 47 Jedon  
1Par 2,49  engenrà Sur, para de Maglemnà  e para de Gabaà. Chalep engenrà Axà. 50  
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1Par 2,53  vaÿa la meytat del raposament, 53  e de la conaxença de Cariatarim, e angenrà 
1Par 2,53 53 e de la conaxença de Cariatarim,  e angenrà Teczey, Aphutrey, Satamay,  
1Par 2,53  d’aquests axíran los saraÿtes  e los staolites. 54 E los fills de Salmà,  
1Par 2,54  fills de Salmà, para de Betleem,  e de Neofací, de la corona de la casa de  
1Par 2,54  de la corona de la casa de Jacob,  e la meitat del repòs de Sararay, 55 e les 
1Par 2,55  la meitat del repòs de Sararay, 55  e les cusinees e les cognicions cantants  
1Par 2,55 repòs de Sararay, 55 e les cusinees  e les cognicions cantants dels maestras  
1Par 3,4  en Hebron, un regnà VII anys  e VI mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII  
1Par 3,4  un regnà VII anys e VI mesos,  e regnà en Jerusalem XXXIII anys. 5 David  
1Par 3,16 Salum. 16 Joachim enjenrà Jechonies  e Sadachias. 17 E Jechonies anjenrà Asur,  
1Par 3,20 Barachíam, Hasadíam, Josab-Hèsed,  e són V. 21 Hananies engenrà Salanàs, [*]  
1Par 3,22  22 [*] Semeïas engenrà Hachús  e Gragal, Barahia, Naarià, Saphay, Ses, e  
1Par 3,22  Barahia, Naarià, Saphay, Ses,  e són VI. 23 Naarià angenrà Aliorenhí,  
1Par 3,23  Aliorenhí, Sodechies, Erchan,  e són III. 24 Elionaý [*] Covià, Eliap,  
1Par 3,24 Phelià, Acub, Joanam, Dalayà, Anam,  e són VII. 4,Tit Capítol IIII º 1 Judes  
1Par 4,2  engendrà Gech, Gech angenrà Achom  e Lech [*]. 3 E aquest és lo linatge de  
1Par 4,3  3 E aquest és lo linatge de Acham  e de Izrael e de Jezemà e de Jedebès, e  
1Par 4,3  és lo linatge de Acham e de Izrael  e de Jezemà e de Jedebès, e lur germana  
1Par 4,3  de Acham e de Izrael e de Jezemà  e de Jedebès, e lur germana havia nom  
1Par 4,3 de Izrael e de Jezemà e de Jedebès,  e lur germana havia nom Asafim. 4 Phimel  
1Par 4,4  [*] Èser; Èser engendrà Hossà  e [*] Hur, qui era lo primer engenrat [*], 
1Par 4,6 E Naarà enfantà Ozam, Hèpher, Teman  e Starí. Aquests són los fills de Narà. 7  
1Par 4,8  Nam. 8 Chus engenrà Enob, Soboà  e les cusinees d’Aral, fill de Aram. 9 E  
1Par 4,9  Aram. 9 E Jazbès emperò fon mellor  e pus nobla que tots sos frares, e la sua  
1Par 4,9  e pus nobla que tots sos frares,  e la sua mara apallà-llo Jabós e dix:  
1Par 4,9  e la sua mara apallà-llo Jabós  e dix: –Per ço l’he apallat axí, com l’  
1Par 4,10  dollor enfantat. 10 E Jabès apellà  e conech Déus d’Israell, e dix: –Tu,  
1Par 4,10  apellà e conech Déus d’Israell,  e dix: –Tu, Senyor, qui ést baneÿt,  
1Par 4,10 Senyor, qui ést baneÿt, banayràs mi  e axempleràs los meus térmens e seràs ab  
1Par 4,10  mi e axempleràs los meus térmens  e seràs ab mi e no volràs que nangun mal  
1Par 4,10  los meus térmens e seràs ab mi  e no volràs que nangun mal vengua a mi. E  
1Par 4,10 -lo de la oració de què ell preguà  e donà-li so que ell volia. 11 E Calep,  
1Par 4,12  de Eston. 12 Eston engenrà Betrefà  e Fesè e Tenaà, qui fo para de la ciutat  
1Par 4,12  12 Eston engenrà Betrefà e Fesè  e Tenaà, qui fo para de la ciutat de Naàs. 
1Par 4,13  [*]. Otoniel engenrà Hachich  e Mahonit. 14 Hachich engenrà Osrà;  
1Par 4,15 Calef, fill de Sofonià, engenrà Hir  e Alam [*]. 16-19 [*] 20 E Simon engenrà  
1Par 4,20 [*] 20 E Simon engenrà Amnon  e Renà; e Naam, Elchion. E Gesí engenrà  
1Par 4,20  20 E Simon engenrà Amnon e Renà;  e Naam, Elchion. E Gesí engenrà Joech e  
1Par 4,20 Naam, Elchion. E Gesí engenrà Joech  e Bensocech. 21 Aquests són los fills de  
1Par 4,21 de Judà: Her, qui fo para de Lachà,  e Laadà, qui fo para de Marasà, e les  
1Par 4,21  e Laadà, qui fo para de Marasà,  e les cognisions de la casa d’aquels qui  
1Par 4,22  prim, en la casa del Jurament, 22  e d’aquel que féu star lo sol e de l’hom 
1Par 4,22  22 e d’aquel que féu star lo sol  e de l’hom de Falsia, e Sagur, Anant, los 
1Par 4,22  star lo sol e de l’hom de Falsia,  e Sagur, Anant, los quals fóran prínceps  
1Par 4,22  los quals fóran prínceps en Moab,  e aquells que tornàran en Lerm. Aquestes  
1Par 4,23  qui stàvan en les plantacions  e en los stabliments en la casa del rey e  
1Par 4,23  los stabliments en la casa del rey  e en los seus castells, e stagéran aquí.  
1Par 4,23  del rey e en los seus castells,  e stagéran aquí. 24 Semeon engenrà Namiem, 
1Par 4,27 Sechur.† 27 Semeý engenrà XVI fills  e VI filles [*]. 28-37 [*] 38 Aquests  
1Par 4,38  anomanats en les sues paranties  e en les cases de lurs cosinees e foren  
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1Par 4,38  e en les cases de lurs cosinees  e foren fort multiplicats. 39 E lavàran- 
1Par 4,40  pastura a les lurs ovelles, 40  e atrobàran fort bones pastures e bona  
1Par 4,40  40 e atrobàran fort bones pastures  e bona terra e ampla e [*] abondosa, en la 
1Par 4,40  fort bones pastures e bona terra  e ampla e [*] abondosa, en la qual ja  
1Par 4,40 bones pastures e bona terra e ampla  e [*] abondosa, en la qual ja havían  
1Par 4,41  los dies de Atzechià, rey de Judà,  e destrovíran tots los tabernacles d’  
1Par 4,41  que atrobàran en aquella terra,  e tots aquells que stàvan e stan foren  
1Par 4,41  terra, e tots aquells que stàvan  e stan foren destrovits dentrò al dia de  
1Par 4,43 Aziel, qui éran fills de Gesehí, 43  e destrovíran e auciéran tots aquells qui  
1Par 4,43  fills de Gesehí, 43 e destrovíran  e auciéran tots aquells qui aquí éran  
1Par 4,43  qui éran scampats als amalachites,  e han stat aquí per aquells entrò al dia  
1Par 5,1 era jermà, aytanbé fill de Israell;  e axí no’l tenían axí com a major. 2  
1Par 5,2  molt pus fort de tots sos germans,  e isquéran d’ él molts prínceps [*]. 3 E  
1Par 5,3  engenrat de Israell, engenrà Enoch  e Phanú, Srom, Carmim. 4 E Joell engenrà  
1Par 5,4  Samachià, Samachià anjenrà Gog;  e Gog, Semeý, 5 e Sameý engenrà Michà, e  
1Par 5,5  anjenrà Gog; e Gog, Semeý, 5  e Sameý engenrà Michà, e Michà engenrà  
1Par 5,5  Semeý, 5 e Sameý engenrà Michà,  e Michà engenrà Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 
1Par 5,5  Michà, e Michà engenrà Reyà,  e Rayà engenrà Bàal, 6 e Bàal engenrà  
1Par 5,6  Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 6  e Bàal engenrà Bacaral, lo qual  
1Par 5,6  dels aserians, se’n manà catiu,  e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los  
1Par 5,7  trip de Rubèn. 7 E los seus frares  e tota la parantia qui era nombrada per  
1Par 5,7  suas havían prínceps Zazael  e Sabacarias. 8 E Baala fon fill de Achàs  
1Par 5,16  de lla casa ab les companyes, 16  e habitàran en Galaad e en Basan e en los  
1Par 5,16 companyes, 16 e habitàran en Galaad  e en Basan e en los carrés lurs e en tots  
1Par 5,16 16 e habitàran en Galaad e en Basan  e en los carrés lurs e en tots lurs lochs  
1Par 5,16  e en Basan e en los carrés lurs  e en tots lurs lochs de Saron entrò als  
1Par 5,17  los dies de Jonatan, rey de Judà,  e en los dies de Jaraboam, rey de Israell. 
1Par 5,18 de Israell. 18 E los fills de Rubèn  e de Galaad e los hòmens de la meytat del  
1Par 5,18 18 E los fills de Rubèn e de Galaad  e los hòmens de la meytat del trip de  
1Par 5,18  trip de Manasès, qui éran bataylés  e portarían lansa e scut e culltels, e  
1Par 5,18 qui éran bataylés e portarían lansa  e scut e culltels, e sabían bé de batallar 
1Par 5,18  bataylés e portarían lansa e scut  e culltels, e sabían bé de batallar e  
1Par 5,18  portarían lansa e scut e culltels,  e sabían bé de batallar e combatra, éran  
1Par 5,18 e culltels, e sabían bé de batallar  e combatra, éran XLIIII M ª DCC LX hòmens, 
1Par 5,19  qui tots axían a batalla, 19  e guaregàvan contra los aguarenchs e  
1Par 5,19  e guaregàvan contra los aguarenchs  e ajudàran-los los jeurueus e’lls  
1Par 5,19  e ajudàran-los los jeurueus  e’lls napheus e aquells de Nadap, 20 [*]  
1Par 5,19  -los los jeurueus e’lls napheus  e aquells de Nadap, 20 [*] e pranguéran  
1Par 5,20  napheus e aquells de Nadap, 20 [*]  e pranguéran los agarenchs e aquells qui  
1Par 5,20  20 [*] e pranguéran los agarenchs  e aquells qui éran ab éls, com ells  
1Par 5,20  ells apallàran Déus com conbatían  e Déus oý-los, per so com crèyan en ell. 
1Par 5,21 crèyan en ell. 21 E praséran an éls  e tota la lur roba e’lls camells, qui  
1Par 5,21  praséran an éls e tota la lur roba  e’lls camells, qui éran V M ª, e preséran 
1Par 5,21  e’lls camells, qui éran V M ª,  e preséran CC L M ª ovelles e II M ª àsens 
1Par 5,21  V M ª, e preséran CC L M ª ovelles  e II M ª àsens e C M ª hòmens. 22 E fo  
1Par 5,21  CC L M ª ovelles e II M ª àsens  e C M ª hòmens. 22 E fo fort gran batalla  
1Par 5,22  gran batalla de nostre senyor Déu,  e nafràran molts e tolguéran-los tota la 
1Par 5,22 nostre senyor Déu, e nafràran molts  e tolguéran-los tota la terra e  
1Par 5,22  e tolguéran-los tota la terra  e habitàran e staguéran aquí [*]. 23 [*]  
1Par 5,22  -los tota la terra e habitàran  e staguéran aquí [*]. 23 [*] dantrò a  
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1Par 5,23  aquí [*]. 23 [*] dantrò a Sanir  e dentrò al munt de Hechmon, car ells éran 
1Par 5,24  Jediell, qui foren hòmens forts  e poderosos, e foren duchs e senyors en  
1Par 5,24 qui foren hòmens forts e poderosos,  e foren duchs e senyors en los lurs  
1Par 5,24  forts e poderosos, e foren duchs  e senyors en los lurs companyes. 25 E  
1Par 5,26 esparit de Phul, rey dels asarians,  e l’esperit de Telgarphalàsar, rey de  
1Par 5,26  de Telgarphalàsar, rey de Asur,  e pres Rubèn [*] e la meytat del trip de  
1Par 5,26  rey de Asur, e pres Rubèn [*]  e la meytat del trip de Manasès, e manà- 
1Par 5,26  e la meytat del trip de Manasès,  e manà-los en Elat e en Habot e en Ara,  
1Par 5,26  de Manasès, e manà-los en Elat  e en Habot e en Ara, e en lo flum de  
1Par 5,26  e manà-los en Elat e en Habot  e en Ara, e en lo flum de Gozan, e han-  
1Par 5,26 -los en Elat e en Habot e en Ara,  e en lo flum de Gozan, e han-hi stat  
1Par 5,26  e en Ara, e en lo flum de Gozan,  e han-hi stat entrò al dia de huy. 6,Tit 
1Par 6,10  anjanrà Anaries. Aquest fo pravera  e usà de l’ofici en la casa de nostre  
1Par 6,15 per les mans de Nabugadenassor Judà  e Jerusalem, lavors Josadech axí d’aquí.  
1Par 6,17  fóran los fills de Gerson: Lobení  e Sameý. 18 Aquests fóran los fills de  
1Par 6,22  de Chaath: Aminadab fo son fill  e fo pare de Corè, Chorè fo pare de Asir,  
1Par 6,24 fo para de Asir, 24 Asir, de Càach,  e Càach fo para de Ariell, Uriell fo pare  
1Par 6,32  aloguada la archa. 32 E cantàvan  e administràvan davant l’archa del  
1Par 6,32  adificat lo temple en Jerusalem,  e stava cascun sagons son orde en lo  
1Par 6,34 fill de Joel, lo fill de Samuel; 34  e Samuel, de Alcanà; e Alcanà, de Joram; e 
1Par 6,34  de Samuel; 34 e Samuel, de Alcanà;  e Alcanà, de Joram; e Joram, de Ehel; e  
1Par 6,34  de Alcanà; e Alcanà, de Joram;  e Joram, de Ehel; e Eheu, de Etheu; 35 [*] 
1Par 6,34 Alcanà, de Joram; e Joram, de Ehel;  e Eheu, de Etheu; 35 [*] de Supha; e  
1Par 6,35  e Eheu, de Etheu; 35 [*] de Supha;  e Supha, de Alchanà; [*] de Mach; [*] de  
1Par 6,36  36 [*] de Alcanà; Alcanà, de Joal;  e Joal, de Samarí; e Asararí, fill de  
1Par 6,36 Alcanà, de Joal; e Joal, de Samarí;  e Asararí, fill de Sofonià; 37 e Sofonià,  
1Par 6,37  e Asararí, fill de Sofonià; 37  e Sofonià, fill de Càhar; [*] de Assir; e  
1Par 6,37  fill de Càhar; [*] de Assir;  e Assir, de Abisab; e Abisab, de Corrè; 38 
1Par 6,37  [*] de Assir; e Assir, de Abisab;  e Abisab, de Corrè; 38 e Corrè, de  
1Par 6,38  de Abisab; e Abisab, de Corrè; 38  e Corrè, de Isachar; [*] e Achar, que era  
1Par 6,38  Corrè; 38 e Corrè, de Isachar; [*]  e Achar, que era fill de Leví, qui era  
1Par 6,44  de Levý. 44 E los fills de Mararí  e sos frares stàvan a part sinestra. Etan, 
1Par 6,44 fill de Cusí, qui fo fill de Abdià,  e Abdià fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de 
1Par 6,45 de Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià;  e Hasabià, de Absí; Absí, de Amasià;  
1Par 6,61  qui éran romasos, de lur cognació  e parantia X ciutats de la meytat del trip 
1Par 6,62  la meytat del trip de Manasès, 62  e alls fills de Gerson, per les sues  
1Par 6,62  de Gerson, per les sues parantias  e cognacions, del trip de Ysachar e del  
1Par 6,62  e cognacions, del trip de Ysachar  e del trip de Aser, del trip de Naptalim e 
1Par 6,62  trip de Aser, del trip de Naptalim  e del trip de Manasès en Basan XIII  
1Par 6,63  de Mararí, per les sues parantias  e cognacions, del trip de Rubèn e del trip 
1Par 6,63  e cognacions, del trip de Rubèn  e del trip de Gaad e del trip de Sabulon  
1Par 6,63  trip de Rubèn e del trip de Gaad  e del trip de Sabulon donàran per sort XII 
1Par 6,65 levítichs ciutats ab lurs lochs, 65  e donàran per sort del trip dels fills de  
1Par 6,65  sort del trip dels fills de Judà  e del trip dels fills de Simeon e del trip 
1Par 6,65  e del trip dels fills de Simeon  e del trip dels fills de Benjamín ciutats, 
1Par 6,66  qui éran dels fills de Caat,  e fóran les ciutats en los térmens d’  
1Par 6,67  lurs lochs, en lo munt de Afraÿm,  e Guàzer ab los lurs lochs, 68 [*]  
1Par 6,69  [*] Abeteron ab los lurs lochs; 69  e del trip de Dan, Helltere, Betor, Helan, 
1Par 6,71  Manasès, Gaulon, qui és en Bassan,  e Staroch ab los lurs lochs. 72 E del trip 
1Par 6,72  72 E del trip de Isachar, Cades  e de Daberich, [*] 73 Armoch e Anem ab  
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1Par 6,73  Cades e de Daberich, [*] 73 Armoch  e Anem ab tots los lochs de aquests. 74 E  
1Par 6,78  orient, del trip de Rubèn, Bòsor  e Jassa [*] 79 e Cadamoch e Mifalach ab  
1Par 6,79 trip de Rubèn, Bòsor e Jassa [*] 79  e Cadamoch e Mifalach ab tots lurs lochs.  
1Par 6,79  Bòsor e Jassa [*] 79 e Cadamoch  e Mifalach ab tots lurs lochs. 80 E del  
1Par 6,80  de Gaad, Romoch, que és en Galche,  e Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser ab tots los  
1Par 6,81  que és en Galche, e Manaÿm 81  e Hesebon e Jaser ab tots los lurs lochs.  
1Par 6,81 és en Galche, e Manaÿm 81 e Hesebon  e Jaser ab tots los lurs lochs. 7,Tit  
1Par 7,1  Tollà, Puà, Jasub, Ismaron,  e axí són IIII. 2 Los fills de Tolló fóran 
1Par 7,2  Joriell, Jamay, Jepsem, Samuel;  e fóran prínceps per les lurs cases e per  
1Par 7,2 e fóran prínceps per les lurs cases  e per lurs cognacions; e nombràran del  
1Par 7,2  lurs cases e per lurs cognacions;  e nombràran del trip de Tollà en los dies  
1Par 7,3 Aquests fóran fills de Ozí: Jesray;  e d’aquests nasquéran aquests: Michael e  
1Par 7,3  aquests nasquéran aquests: Michael  e Obadià e Joel e Josià; aquests V fóran  
1Par 7,3 nasquéran aquests: Michael e Obadià  e Joel e Josià; aquests V fóran prínceps.  
1Par 7,3  aquests: Michael e Obadià e Joel  e Josià; aquests V fóran prínceps. 4 E  
1Par 7,4  E aquests fóran per lurs companyes  e per lurs pobles molt forts hòmens, sants 
1Par 7,4 molt forts hòmens, sants a batalla,  e fóran XXXVI M ª; e aquests haguéran  
1Par 7,4 sants a batalla, e fóran XXXVI M ª;  e aquests haguéran moltes mullers e molts  
1Par 7,4  e aquests haguéran moltes mullers  e molts fills. 5 E los lurs frares e tot  
1Par 7,5  e molts fills. 5 E los lurs frares  e tot lo linatge de Isacar éran molt forts 
1Par 7,5 éran molt forts hòmens per combatra  e éran per nombra LXXXVII M ª. 6 Los fills 
1Par 7,6  6 Los fills de Benjamín éran Bella  e Bèter e Gadiell, los III. 7 Fills de  
1Par 7,6  de Benjamín éran Bella e Bèter  e Gadiell, los III. 7 Fills de Bella éran  
1Par 7,7  III. 7 Fills de Bella éran Estom  e Ozí e Oziel e Sermoch, Auray. Aquests  
1Par 7,7  7 Fills de Bella éran Estom e Ozí  e Oziel e Sermoch, Auray. Aquests fóran  
1Par 7,7  de Bella éran Estom e Ozí e Oziel  e Sermoch, Auray. Aquests fóran cinc  
1Par 7,7  companyes molt forts per combatra  e lo nombre d’éls fóran XXII M ª e XXXIII 
1Par 7,7  e lo nombre d’éls fóran XXII M ª  e XXXIII hòmens. 8 Los fills de Bàther  
1Par 7,8  Los fills de Bàther fóran Zamichaè  e Joàs e Alítzar e Elioenay e Jamrí e  
1Par 7,8  de Bàther fóran Zamichaè e Joàs  e Alítzar e Elioenay e Jamrí e Gramoch [*] 
1Par 7,8  fóran Zamichaè e Joàs e Alítzar  e Elioenay e Jamrí e Gramoch [*] e  
1Par 7,8  e Joàs e Alítzar e Elioenay  e Jamrí e Gramoch [*] e Almancha. Tots  
1Par 7,8 e Joàs e Alítzar e Elioenay e Jamrí  e Gramoch [*] e Almancha. Tots aquests  
1Par 7,8  e Elioenay e Jamrí e Gramoch [*]  e Almancha. Tots aquests fóran fills de  
1Par 7,9  fóran nombrats per lurs companyas  e fóran molts forts per batalla e éran  
1Par 7,9  e fóran molts forts per batalla  e éran XXII M ª CC. 10 Los fills de Jadiel 
1Par 7,10  10 Los fills de Jadiel fóran Balan  e Jeús, Benjamín e Ahot e Channà e Jothan  
1Par 7,10 Jadiel fóran Balan e Jeús, Benjamín  e Ahot e Channà e Jothan e Tarsís e  
1Par 7,10 fóran Balan e Jeús, Benjamín e Ahot  e Channà e Jothan e Tarsís e Tarsàar: 11  
1Par 7,10  e Jeús, Benjamín e Ahot e Channà  e Jothan e Tarsís e Tarsàar: 11 tots  
1Par 7,10  Benjamín e Ahot e Channà e Jothan  e Tarsís e Tarsàar: 11 tots aquests fóran  
1Par 7,10  e Ahot e Channà e Jothan e Tarsís  e Tarsàar: 11 tots aquests fóran fills de  
1Par 7,11  aquests fóran fills de Jadiell,  e éran prínceps de lur linatge, e éran  
1Par 7,11  e éran prínceps de lur linatge,  e éran molt forts hòmens, e éran per  
1Par 7,11  linatge, e éran molt forts hòmens,  e éran per nombra XVII M ª CC, e axíran a  
1Par 7,11  e éran per nombra XVII M ª CC,  e axíran a batalla. 12 Saphan e Hapham  
1Par 7,12  CC, e axíran a batalla. 12 Saphan  e Hapham éran fills de Baÿm, fill de Ader. 
1Par 7,13 Los fills de Naptalim foren Joziel,  e Guní, e Stàser [*]. 14-19 [*] 20 E los  
1Par 7,13  de Naptalim foren Joziel, e Guní,  e Stàser [*]. 14-19 [*] 20 E los fills de  
1Par 7,20 E los fills de Afraÿm fóran Satulla  e Bàrech, son fill, e Càad, son fill, [*]  
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1Par 7,20  fóran Satulla e Bàrech, son fill,  e Càad, son fill, [*] e Sabdobà, 21 [*]  
1Par 7,20  son fill, e Càad, son fill, [*]  e Sabdobà, 21 [*] Èser, son fill, e Aled,  
1Par 7,21  e Sabdobà, 21 [*] Èser, son fill,  e Aled, son fill; e los hòmens de Geth d’ 
1Par 7,21  Èser, son fill, e Aled, son fill;  e los hòmens de Geth d’aquèn nadius  
1Par 7,22  lur para, plorà lonch temps,  e sos frares vanguéran per so que’ll  
1Par 7,23  jac ab sa muller, la quall consabé  e enfantà un fill, e apallà lo nom d’  
1Par 7,23 la quall consabé e enfantà un fill,  e apallà lo nom d’aquell Benà, per so com 
1Par 7,24  la qual adifichà Beterem lo Jusà  e Acoensara lo Sobirà. 25 E los fills d’  
1Par 7,25  25 E los fills d’él fóran Rapha  e Rèseph e Cale, dell qual Thàlan nasch,  
1Par 7,25  fills d’él fóran Rapha e Rèseph  e Cale, dell qual Thàlan nasch, 26 lo qual 
1Par 7,26  E lo fill de aquest hach nom Amiüd  e angenrà Alisamà, 27 dell qual nasch Num, 
1Par 7,28  son fill. 28 E la lur posació  e la lur habitació fo en Bathel ab lurs  
1Par 7,28  fo en Bathel ab lurs fills,  e Noran estech envers la part d’orient e  
1Par 7,28  estech envers la part d’orient  e Gàsser stech envers occident [*]. 29 E  
1Par 7,29  fills [*] staguéran [*] en Magadan  e ses filles, e Dor [*]. Aquí habitàran  
1Par 7,29  [*] en Magadan e ses filles,  e Dor [*]. Aquí habitàran los fills de  
1Par 7,30  da Eser, Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà  e Sara, lur sor. 31 Los fills de Barià  
1Par 7,31  31 Los fills de Barià fóran Hèber  e Melchion, qui fo para de Basarich. 32  
1Par 7,32  Basarich. 32 Hèber engenrà Jafalat  e Sòmer e Hochan e Suà, lur sor. 33 [*]  
1Par 7,32  32 Hèber engenrà Jafalat e Sòmer  e Hochan e Suà, lur sor. 33 [*] fóran  
1Par 7,32  engenrà Jafalat e Sòmer e Hochan  e Suà, lur sor. 33 [*] fóran Phesech e  
1Par 7,33  Suà, lur sor. 33 [*] fóran Phesech  e Chamaal e Jassà; aquests fóran fills d’ 
1Par 7,33 sor. 33 [*] fóran Phesech e Chamaal  e Jassà; aquests fóran fills d’Elfas. 34  
1Par 7,34  34 Los fills de Sòmer foren Achè  e Noarà e Sabà e Aram. 35 Los fills de  
1Par 7,34  fills de Sòmer foren Achè e Noarà  e Sabà e Aram. 35 Los fills de Hèben, son  
1Par 7,34  de Sòmer foren Achè e Noarà e Sabà  e Aram. 35 Los fills de Hèben, son frare,  
1Par 7,35  de Hèben, son frare, fóran Sufà  e Jannà e Seŀles e Mannà. 36 Los fills de  
1Par 7,35  son frare, fóran Sufà e Jannà  e Seŀles e Mannà. 36 Los fills de Sufà  
1Par 7,35  frare, fóran Sufà e Jannà e Seŀles  e Mannà. 36 Los fills de Sufà foren Sue,  
1Par 7,36  fills de Sufà foren Sue, Harmach  e Sual e Berí e Amarà, 37 e Sober e Hador  
1Par 7,36  de Sufà foren Sue, Harmach e Sual  e Berí e Amarà, 37 e Sober e Hador e Samà  
1Par 7,36  foren Sue, Harmach e Sual e Berí  e Amarà, 37 e Sober e Hador e Samà e  
1Par 7,37  Harmach e Sual e Berí e Amarà, 37  e Sober e Hador e Samà e Salusà e Jachan e 
1Par 7,37  e Sual e Berí e Amarà, 37 e Sober  e Hador e Samà e Salusà e Jachan e Baran.  
1Par 7,37  e Berí e Amarà, 37 e Sober e Hador  e Samà e Salusà e Jachan e Baran. 38 E los 
1Par 7,37  e Amarà, 37 e Sober e Hador e Samà  e Salusà e Jachan e Baran. 38 E los fills  
1Par 7,37  37 e Sober e Hador e Samà e Salusà  e Jachan e Baran. 38 E los fills de Bet  
1Par 7,37  e Hador e Samà e Salusà e Jachan  e Baran. 38 E los fills de Bet foren  
1Par 7,38  38 E los fills de Bet foren Sofonó  e Pasphà e Arà. 39 Los fills Ollaà foren  
1Par 7,38  fills de Bet foren Sofonó e Pasphà  e Arà. 39 Los fills Ollaà foren Orech e  
1Par 7,39 Arà. 39 Los fills Ollaà foren Orech  e Haniel e Razí. 40 Tots aquests fóran  
1Par 7,39  fills Ollaà foren Orech e Haniel  e Razí. 40 Tots aquests fóran fills d’  
1Par 7,40 40 Tots aquests fóran fills d’Aser  e fóran prínceps de lur linatge e fóran  
1Par 7,40  e fóran prínceps de lur linatge  e fóran alets e molt forts duchs de duchs. 
1Par 7,40  de lur linatge e fóran alets  e molt forts duchs de duchs. Lo nombra d’ 
1Par 8,1  Bale, son fill primer engenrat,  e Esbala fo lo sagon, e Aam fo lo terç, 2  
1Par 8,1  engenrat, e Esbala fo lo sagon,  e Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo quart, e  
1Par 8,2  fo lo sagon, e Aam fo lo terç, 2  e Nohà lo quart, e Rafà fo lo quint. 3 E  
1Par 8,2  Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo quart,  e Rafà fo lo quint. 3 E los fills de Balle 
1Par 8,3  3 E los fills de Balle fóran Adoar  e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuè e Huram.  
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1Par 8,5 fóran Adoar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*]  e Saphuè e Huram. 6 Aquests fóran fills de 
1Par 8,5  e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuè  e Huram. 6 Aquests fóran fills de Adoch e  
1Par 8,6  6 Aquests fóran fills de Adoch  e fóran prínceps de linatge qui habitava  
1Par 8,7  mudats en Manach: 7 Noaman, Casir  e Gerà. E aquest trasmudà aquells, e  
1Par 8,7  e Gerà. E aquest trasmudà aquells,  e anganrà Ossà e Abiüd. 8 E Saraym engenrà 
1Par 8,7  trasmudà aquells, e anganrà Ossà  e Abiüd. 8 E Saraym engenrà en la regió de 
1Par 8,8 de Moab despuys que ell lexà Dausim  e Barrà, sas mullers, 9 cor ell engendrà  
1Par 8,9  engendrà de Hedes, sa muller, Joab  e Sabià e Moossà e Moalim 10 e Jebús e  
1Par 8,9  de Hedes, sa muller, Joab e Sabià  e Moossà e Moalim 10 e Jebús e Selchià e  
1Par 8,9  sa muller, Joab e Sabià e Moossà  e Moalim 10 e Jebús e Selchià e Marimà;  
1Par 8,10  Joab e Sabià e Moossà e Moalim 10  e Jebús e Selchià e Marimà; aquests són  
1Par 8,10  Sabià e Moossà e Moalim 10 e Jebús  e Selchià e Marimà; aquests són los fills  
1Par 8,10  e Moalim 10 e Jebús e Selchià  e Marimà; aquests són los fills prínceps  
1Par 8,12  de Capsàal fóran Hèmber, Misan  e Sancach. Aquest adifichà Enó e Loth e  
1Par 8,12  e Sancach. Aquest adifichà Enó  e Loth e ses filles. 13 E Barrà e Sèmnua  
1Par 8,12 Sancach. Aquest adifichà Enó e Loth  e ses filles. 13 E Barrà e Sèmnua fóran  
1Par 8,13 Enó e Loth e ses filles. 13 E Barrà  e Sèmnua fóran prínceps dels linatges qui  
1Par 8,14 habitadors de Geth. 14 E Joè, Segat  e Germoch 15 e Zadabià e Aroch e Hèder 16  
1Par 8,15  Geth. 14 E Joè, Segat e Germoch 15  e Zadabià e Aroch e Hèder 16 e Michael e  
1Par 8,15 E Joè, Segat e Germoch 15 e Zadabià  e Aroch e Hèder 16 e Michael e Jesà e Joà  
1Par 8,15  e Germoch 15 e Zadabià e Aroch  e Hèder 16 e Michael e Jesà e Joà e Filli  
1Par 8,16  15 e Zadabià e Aroch e Hèder 16  e Michael e Jesà e Joà e Filli e Barayà.  
1Par 8,16  e Aroch e Hèder 16 e Michael  e Jesà e Joà e Filli e Barayà. 17 [*] 18 E 
1Par 8,16 e Aroch e Hèder 16 e Michael e Jesà  e Joà e Filli e Barayà. 17 [*] 18 E  
1Par 8,16  e Hèder 16 e Michael e Jesà e Joà  e Filli e Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari e  
1Par 8,16  16 e Michael e Jesà e Joà e Filli  e Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari e Eslís e  
1Par 8,18  e Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari  e Eslís e Joab, fill de Afaell, 19 e  
1Par 8,18  17 [*] 18 E Gesamari e Eslís  e Joab, fill de Afaell, 19 e Jathim e  
1Par 8,19  e Eslís e Joab, fill de Afaell, 19  e Jathim e Zeebrí e Zapdí 20 e Elionay e  
1Par 8,19 e Joab, fill de Afaell, 19 e Jathim  e Zeebrí e Zapdí 20 e Elionay e Zelecay e  
1Par 8,19  de Afaell, 19 e Jathim e Zeebrí  e Zapdí 20 e Elionay e Zelecay e Beliel 21 
1Par 8,20  19 e Jathim e Zeebrí e Zapdí 20  e Elionay e Zelecay e Beliel 21 e Adarà e  
1Par 8,20  e Zeebrí e Zapdí 20 e Elionay  e Zelecay e Beliel 21 e Adarà e Arasà e  
1Par 8,20  e Zapdí 20 e Elionay e Zelecay  e Beliel 21 e Adarà e Arasà e Samayrach,  
1Par 8,21  20 e Elionay e Zelecay e Beliel 21  e Adarà e Arasà e Samayrach, fills de  
1Par 8,21  e Zelecay e Beliel 21 e Adarà  e Arasà e Samayrach, fills de Sameý. 22  
1Par 8,21 Zelecay e Beliel 21 e Adarà e Arasà  e Samayrach, fills de Sameý. 22 Jasan e  
1Par 8,22 Samayrach, fills de Sameý. 22 Jasan  e Hèsber e El 23 e Abdom e Jequit e Hamaon 
1Par 8,22  fills de Sameý. 22 Jasan e Hèsber  e El 23 e Abdom e Jequit e Hamaon 24 e  
1Par 8,23 de Sameý. 22 Jasan e Hèsber e El 23  e Abdom e Jequit e Hamaon 24 e Hanan e  
1Par 8,23  22 Jasan e Hèsber e El 23 e Abdom  e Jequit e Hamaon 24 e Hanan e Talaam e  
1Par 8,23  e Hèsber e El 23 e Abdom e Jequit  e Hamaon 24 e Hanan e Talaam e Onaliotià  
1Par 8,24  El 23 e Abdom e Jequit e Hamaon 24  e Hanan e Talaam e Onaliotià 25 e Sepdaià  
1Par 8,24 Abdom e Jequit e Hamaon 24 e Hanan  e Talaam e Onaliotià 25 e Sepdaià e  
1Par 8,24 Jequit e Hamaon 24 e Hanan e Talaam  e Onaliotià 25 e Sepdaià e Batiel, los  
1Par 8,25  24 e Hanan e Talaam e Onaliotià 25  e Sepdaià e Batiel, los fills de Sasach.  
1Par 8,25  e Talaam e Onaliotià 25 e Sepdaià  e Batiel, los fills de Sasach. 26  
1Par 8,26  los fills de Sasach. 26 Sampasarí  e Sacorià [*] 27 e Jarsià e Elià e Zechí,  
1Par 8,27  26 Sampasarí e Sacorià [*] 27  e Jarsià e Elià e Zechí, fills de Jorà. 28 
1Par 8,27 Sampasarí e Sacorià [*] 27 e Jarsià  e Elià e Zechí, fills de Jorà. 28 Aquests  
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1Par 8,27  e Sacorià [*] 27 e Jarsià e Elià  e Zechí, fills de Jorà. 28 Aquests fóran  
1Par 8,28  Jorà. 28 Aquests fóran patriarques  e prínceps de lurs companyes, los quals  
1Par 8,29  habitàran en Jerusalem. 29 [*]  e lo nom de sa muller Macà, 30 e son fill  
1Par 8,30  [*] e lo nom de sa muller Macà, 30  e son fill primer angenrat fo Ason, e Dur  
1Par 8,30 e son fill primer angenrat fo Ason,  e Dur e Chis e Bàal e Ner e Nadap 31 e  
1Par 8,30 fill primer angenrat fo Ason, e Dur  e Chis e Bàal e Ner e Nadap 31 e Gebehor e 
1Par 8,30  angenrat fo Ason, e Dur e Chis  e Bàal e Ner e Nadap 31 e Gebehor e Alor e 
1Par 8,30  fo Ason, e Dur e Chis e Bàal  e Ner e Nadap 31 e Gebehor e Alor e Sècher 
1Par 8,30  fo Ason, e Dur e Chis e Bàal e Ner  e Nadap 31 e Gebehor e Alor e Sècher [*].  
1Par 8,31  Dur e Chis e Bàal e Ner e Nadap 31  e Gebehor e Alor e Sècher [*]. 32 E  
1Par 8,31  e Bàal e Ner e Nadap 31 e Gebehor  e Alor e Sècher [*]. 32 E Machelot engenrà 
1Par 8,31  e Ner e Nadap 31 e Gebehor e Alor  e Sècher [*]. 32 E Machelot engenrà  
1Par 8,32  [*]. 32 E Machelot engenrà Samaan,  e habitàran davant sos frares en Jerusalem 
1Par 8,33  [*]. 33 E Her engenrà Chis,  e Cys engenrà Saül, e Saül engenrà  
1Par 8,33  engenrà Chis, e Cys engenrà Saül,  e Saül engenrà Johanatan e Melchisue e  
1Par 8,33  Saül, e Saül engenrà Johanatan  e Melchisue e Aminedap e Asbaal. 34 Lo  
1Par 8,33  Saül engenrà Johanatan e Melchisue  e Aminedap e Asbaal. 34 Lo fill de  
1Par 8,33  Johanatan e Melchisue e Aminedap  e Asbaal. 34 Lo fill de Jonathàs anjanrà  
1Par 8,35  de Micham fóran Phiton, Amàlech  e Tharà e Acàs. 36 E Acàs anjanrà Jonadà,  
1Par 8,35  fóran Phiton, Amàlech e Tharà  e Acàs. 36 E Acàs anjanrà Jonadà, e Jonadà 
1Par 8,36  e Acàs. 36 E Acàs anjanrà Jonadà,  e Jonadà engendrà Almod e Asimoch e Zamrí, 
1Par 8,36  Jonadà, e Jonadà engendrà Almod  e Asimoch e Zamrí, [*] engenrà Moosà, 37  
1Par 8,36  e Jonadà engendrà Almod e Asimoch  e Zamrí, [*] engenrà Moosà, 37 [*] angenrà 
1Par 8,39  fills de Asa: primer anjanrat Ulam  e Hus lo sagon, Elifali lo terç. 40 Los  
1Par 8,40  fills de Ulam fóran de gran forsa,  e tanían archs e havían molts fills e  
1Par 8,40 fóran de gran forsa, e tanían archs  e havían molts fills e nabots entrò a CL M 
1Par 8,40 e tanían archs e havían molts fills  e nabots entrò a CL M ª. E tots aquests  
1Par 9,1  Donchs tot lo poble d’Israell [*]  e la suma d’aquells és escrita en los  
1Par 9,1  los libres de los reys de Israell  e de Judà, e fóran traspostats en  
1Par 9,1  de los reys de Israell e de Judà,  e fóran traspostats en Babilònia per lurs  
1Par 9,2  primerament en lurs ciutats  e en les pocesions dels fills d’Israell  
1Par 9,2 fills d’Israell fóran los praveras  e los fills de Leví e los naameus. 3 E  
1Par 9,2  los praveras e los fills de Leví  e los naameus. 3 E staguéran en Jerusalem  
1Par 9,3  en Jerusalem dels fills de Judà  e dels fills de Benjamín e dells fills de  
1Par 9,3  de Judà e dels fills de Benjamín  e dells fills de Afraÿm e de Manasès. 4  
1Par 9,3 de Benjamín e dells fills de Afraÿm  e de Manasès. 4 Arí, fill de Amiüt, fill  
1Par 9,5  Los fills de Judà 5 fóran Silormí  e Agià, lo fill primer angendrat; aquests  
1Par 9,6  6 E dels fills de Zàray fo Enell  e sos frares, e fóran DC XC. 7 E dells  
1Par 9,6  de Zàray fo Enell e sos frares,  e fóran DC XC. 7 E dells fills de Benjamín 
1Par 9,8  fill de Abdeyà, fill de Asanà; 8  e Jobanià, fill de Jereboam; e Zellà, fill 
1Par 9,8  8 e Jobanià, fill de Jereboam;  e Zellà, fill de Ozí, fill de Mochorí; e  
1Par 9,8  fill de Ozí, fill de Mochorí;  e Mosoŀlam, fill de Zafasià, fill de  
1Par 9,9  fill de Rauell, fill de Jabamès; 9  e sos frares per lurs companyes. Fóran  
1Par 9,19  guardes de les obres del servey  e sobra los vastiments del tabernacle [*]. 
1Par 9,22  en portés [*], qui éran CC XX,  e aquests fóran descrits en lurs pròpies  
1Par 9,22  pròpies villes, los quals David  e Samuel stablíran en lur fe, 23 atanbé  
1Par 9,23  portes de la casa de nostre Senyor  e en lo tabernacle, cascú per son dia. 24  
1Par 9,24  dels IIII vents, ço és, a lavant  e a ponent e a tramuntana e a migjorn. 25  
1Par 9,24  vents, ço és, a lavant e a ponent  e a tramuntana e a migjorn. 25 E lurs  
1Par 9,24  a lavant e a ponent e a tramuntana  e a migjorn. 25 E lurs frares stàvan en  
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1Par 9,25 E lurs frares stàvan en les viletes  e vanían als disaptes d’un temps a altra. 
1Par 9,26 comanat tot lo nombra dells portés,  e éran sobra ells e guardàvan les  
1Par 9,26  dells portés, e éran sobra ells  e guardàvan les finestres e los tresors de 
1Par 9,26  ells e guardàvan les finestres  e los tresors de lla casa de nostre  
1Par 9,28  vaxells éran guardats per nombra  e hom los prania d’éls a comta. 29  
1Par 9,29  éran posats sobra la sèmola  e sobra lo vin e sobra [*] l’ancens e  
1Par 9,29  sobra la sèmola e sobra lo vin  e sobra [*] l’ancens e sobra les spècies. 
1Par 9,29  sobra lo vin e sobra [*] l’ancens  e sobra les spècies. 30 E dells fills dels 
1Par 9,32  sobra los pans del santificament  e aparallàvan pans novells cascun disapte. 
1Par 9,33  per ço que ells servíran da dia  e de nit contínuament a lur ministeri. 34  
1Par 9,36  lo seu primer fill engenrat Abdon,  e Sus e Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 e  
1Par 9,36  primer fill engenrat Abdon, e Sus  e Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor e  
1Par 9,36  fill engenrat Abdon, e Sus e Cys  e Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor e Chauís e 
1Par 9,36  engenrat Abdon, e Sus e Cys e Bàal  e Ner e Nadap 37 e Gedor e Chauís e  
1Par 9,36  Abdon, e Sus e Cys e Bàal e Ner  e Nadap 37 e Gedor e Chauís e Zacharias e  
1Par 9,37 e Sus e Cys e Bàal e Ner e Nadap 37  e Gedor e Chauís e Zacharias e Masoŀlot.  
1Par 9,37 Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor  e Chauís e Zacharias e Masoŀlot. 38 [*]  
1Par 9,37  e Ner e Nadap 37 e Gedor e Chauís  e Zacharias e Masoŀlot. 38 [*] engenrà  
1Par 9,37  37 e Gedor e Chauís e Zacharias  e Masoŀlot. 38 [*] engenrà Saminaà;  
1Par 9,39  angenrà Saül, Saül angenrà Jonaràs  e Melchisue e Ampiadab e Chisbaal. 40 De  
1Par 9,39  Saül angenrà Jonaràs e Melchisue  e Ampiadab e Chisbaal. 40 De Jonatàs fo  
1Par 9,39  Jonaràs e Melchisue e Ampiadab  e Chisbaal. 40 De Jonatàs fo Marabaal;  
1Par 9,41 Los fills de Michà foren [*] Màlech  e Tarà. 42 E Azà engenrà Jetà; e Arà,  
1Par 9,42  e Tarà. 42 E Azà engenrà Jetà;  e Arà, Emalaach e Azamoch e Zamrí, e Samrí 
1Par 9,42 E Azà engenrà Jetà; e Arà, Emalaach  e Azamoch e Zamrí, e Samrí engenrà Moosà.  
1Par 9,42  Jetà; e Arà, Emalaach e Azamoch  e Zamrí, e Samrí engenrà Moosà. 43 [*]  
1Par 9,42  e Arà, Emalaach e Azamoch e Zamrí,  e Samrí engenrà Moosà. 43 [*] engenrà  
1Par 9,43  Moosà. 43 [*] engenrà Baanà,  e Rafaià fo son fill; Rafeià engenrà  
1Par 9,44  Brocú, Ymael, Sarahià, Abdià  e Henan. Aquests foren fills de Esel.  
1Par 10,1  contra los fills d’Israell,  e los fills d’Israell fusquéran als  
1Par 10,1  d’Israell fusquéran als falisteus  e cayguàran nafrats en lo munt de Gelboe.  
1Par 10,2 fóran acostats, qui persaguían Saül  e sos fills, ells auciéran Jonatàs e  
1Par 10,2  e sos fills, ells auciéran Jonatàs  e Aminadab e Melchisue, fills de Saül. 3  
1Par 10,2  ells auciéran Jonatàs e Aminadab  e Melchisue, fills de Saül. 3 Lavors fo  
1Par 10,3  agreujada la batalla contra Saül,  e los archés atrobàran aquell e segetàran  
1Par 10,3 Saül, e los archés atrobàran aquell  e segetàran-lo. 4 E Saül dix a son  
1Par 10,4  dix a son scuder: –Trau ta spasa  e auciu-ma, perquè per ventura aquells  
1Par 10,4  qui no són sircunsisos vénguan  e que m’scarnèscan. Mas son scuder no  
1Par 10,4  pahor. Donchs Saül pres sa spasa  e lexà’s caer sobra aquella. 5 E com son  
1Par 10,6  ell atrasí sa matà. 6 Donchs Saül  e III fills seus e tota sa companya morí  
1Par 10,6  6 Donchs Saül e III fills seus  e tota sa companya morí ensemps. 7 E, com  
1Par 10,7  vaéran açò, ells fusquéran [*],  e desenparàran lurs ciutats [*]. E los  
1Par 10,8  despules de aquells que éran morts  e trobàran Saül e sos fills, qui jaÿan  
1Par 10,8  que éran morts e trobàran Saül  e sos fills, qui jaÿan morts en lo munt de 
1Par 10,9 9 E com [*] li hagéran lavat lo cap  e desgarnit e levades les armes, ells lo  
1Par 10,9 li hagéran lavat lo cap e desgarnit  e levades les armes, ells lo tramatéran en 
1Par 10,9 mostrat en lo temple dels lurs déus  e als lurs pobles. 10 E consagràran les  
1Par 10,10  sues armes en lo temple de lur déu  e ficàran lo cap en lo temple de Dagó. 11  
1Par 10,12  12 los forts hòmens sa lavàran  e praséran lo cors de Saül e de sos fills  
1Par 10,12  lavàran e praséran lo cors de Saül  e de sos fills e aportàran aquells en  
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1Par 10,12  lo cors de Saül e de sos fills  e aportàran aquells en Jabès, [*] desots  
1Par 10,12  desots un roure qui era en Jabès,  e dajunàran per VII dies. 13 Donchs Saül  
1Par 10,13  Senyor, lo qual ell havia manat  e ell no l’havia pas guardat; e part tot  
1Par 10,13  e ell no l’havia pas guardat;  e part tot açò, él havían damanat consell  
1Par 10,14  consell a una davinadora, 14  e no haguéran sparansa en nostre Senyor,  
1Par 10,14  per la qual cosa ell l’aucís  e mudà lo seu regna a David, fill de  
1Par 11,1  d’Israell sa ajustà en Habron,  e diguéran a David: –Nós som ton os e ta  
1Par 11,1 e diguéran a David: –Nós som ton os  e ta carn. 2 E hir e anans-de-hir, com 
1Par 11,2  –Nós som ton os e ta carn. 2 E hir  e anans-de-hir, com Saül regnava  
1Par 11,2 Israell, tu eres aquell qui menaves  e ramanaves lo poble de Israell. E nostre  
1Par 11,2 “Tu pexeràs lo meu poble d’Israell  e tu seràs príncep sobra aquell.” 3 Donchs 
1Par 11,3 ells amistança davant nostre Senyor  e ells untàran aquell en rey sobra lo  
1Par 11,4 la bocha de Samuel. 4 Donchs, David  e tot lo poble d’Israell se n’anàran en  
1Par 11,6  lo Jebuseu, aquel serà príncep  e duch. Donchs Johab, fill de Servià, anà  
1Par 11,6  Johab, fill de Servià, anà primer  e fo fet príncep de David. 7-9 [*]. 10  
1Par 11,13  en aquell loch per batalla,  e lo camp d’aquella region era plen d’  
1Par 11,13 d’aquella region era plen d’ordi,  e lo poble era fuyt davant los falisteus.  
1Par 11,14  staguéran al mig loch dell camp  e defacéran aquell. E com ell hach vençut  
1Par 11,16  tendes en la vall de Rafaÿm, 16  e David era en lo dafaniment e en la  
1Par 11,16  16 e David era en lo dafaniment  e en la estació dells falisteus e era en  
1Par 11,16  e en la estació dells falisteus  e era en Batllem, 17 e desijà aygua e dix: 
1Par 11,17  falisteus e era en Batllem, 17  e desijà aygua e dix: –Si algun donava a  
1Par 11,17 e era en Batllem, 17 e desijà aygua  e dix: –Si algun donava a mi aygua de la  
1Par 11,18  per mig les tendes dels falisteus  e aportàran aygua de la sisterna de  
1Par 11,18  de Batelem, qui era prop la porta,  e aportàran-na a David que en bagués, lo 
1Par 11,19  aquella a nostra Senyor 19  e dix: –Ja Déu no hu vulla que jo faça  
1Par 11,23  que havia V colzes d’estratura  e havia una lança aytal com plaguador de  
1Par 11,23  ell avallà a ell ab una vergua  e arapà a ell la sua, la qual tanía en sa  
1Par 11,23 ell la sua, la qual tanía en sa mà,  e aucís aquell ab la sua lança matexa. 24  
1Par 11,25 emperò ell no era vangut entre III,  e David posà aquell a lla sua orella. 26  
1Par 11,26  fóran: Açaell, frare de Joab,  e Alanan, frare de son avoncle, de  
1Par 11,27  de son avoncle, de Batalem, 27  e Sammach e Aroch, [*] 28 [*] d’Echchià e 
1Par 11,27  avoncle, de Batalem, 27 e Sammach  e Aroch, [*] 28 [*] d’Echchià e Abísar d’ 
1Par 11,28  e Aroch, [*] 28 [*] d’Echchià  e Abísar d’Enarchot, 29 [*] e Aloy de  
1Par 11,29  e Abísar d’Enarchot, 29 [*]  e Aloy de Thaot, [*] 30 e Macharey de  
1Par 11,30  29 [*] e Aloy de Thaot, [*] 30  e Macharey de Nathafat, e Hèleu, fill de  
1Par 11,30  [*] 30 e Macharey de Nathafat,  e Hèleu, fill de Baanà de Nethofat; 31  
1Par 11,32 de torent de Gaas fóran Ab, Arabach  e Asimoch e Ben de Benamich, e Alibà, e  
1Par 11,32  Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch  e Ben de Benamich, e Alibà, e Salamonich.  
1Par 11,32  e Asimoch e Ben de Benamich,  e Alibà, e Salamonich. 33 Los fills d’  
1Par 11,32  e Ben de Benamich, e Alibà,  e Salamonich. 33 Los fills d’Esom, de  
1Par 11,34  fill de Sachnà, de Arach 34  e Achiam, fill de Achàs, de Arach 35 e  
1Par 11,35  Achiam, fill de Achàs, de Arach 35  e Alifàs, fill de Aüra; 36 Fer de Machís,  
1Par 11,37  36 Fer de Machís, Aphià cleó 37  e Hasray de Carmel; e Nooray, fill de  
1Par 11,37  Aphià cleó 37 e Hasray de Carmel;  e Nooray, fill de Asrabay; 38 e Joell,  
1Par 11,38  e Nooray, fill de Asrabay; 38  e Joell, frare de Nathan; e Monbaur, fill  
1Par 11,38  38 e Joell, frare de Nathan;  e Monbaur, fill de Aragaray; 39 Èlzech de  
1Par 11,39  de Aragaray; 39 Èlzech de Amon,  e Honoray de Baroch, scuder de Joab, fill  
1Par 11,40  scuder de Joab, fill Servià; 40  e Iràs de Gech, e Garech de Gech. 41 E  
1Par 11,40  fill Servià; 40 e Iràs de Gech,  e Garech de Gech. 41 E Uries hetheu e  
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1Par 11,41 e Garech de Gech. 41 E Uries hetheu  e Zabad, fill de Ulí; 42 e Dinà, fill de  
1Par 11,42  hetheu e Zabad, fill de Ulí; 42  e Dinà, fill de Sagad, de Rubèn, príncep  
1Par 11,42 Rubèn, príncep dels fills de Rubèn,  e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de Maachà, e 
1Par 11,43  ab ell; 43 Henaan, fill de Maachà,  e Josaphat de Machan; 44 e Aziàs de  
1Par 11,44 Maachà, e Josaphat de Machan; 44  e Aziàs de Staroch; e Sammà e Jahiel, fill 
1Par 11,44  de Machan; 44 e Aziàs de Staroch;  e Sammà e Jahiel, fill de Betam de Amer;  
1Par 11,44  44 e Aziàs de Staroch; e Sammà  e Jahiel, fill de Betam de Amer; 45 e  
1Par 11,45 e Jahiel, fill de Betam de Amer; 45  e Jadiell, fill de Samarí; e Jaason, frare 
1Par 11,45 Amer; 45 e Jadiell, fill de Samarí;  e Jaason, frare de Coach; 46 e Eliell de  
1Par 11,46  e Jaason, frare de Coach; 46  e Eliell de Maninte, Jeribay, e Joficay,  
1Par 11,46  46 e Eliell de Maninte, Jeribay,  e Joficay, fill de Ellanen; e Jachinà de  
1Par 11,46  e Joficay, fill de Ellanen;  e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e Jasaell  
1Par 11,46 fill de Ellanen; e Jachinà de Moab,  e Ebell [*], e Jasaell de Masabià. 12,Tit  
1Par 11,46  e Jachinà de Moab, e Ebell [*],  e Jasaell de Masabià. 12,Tit Capítol XII 1 
1Par 12,1  cor ells éran molt forts hòmens  e nobles conbatadors, 2 e traýan ab archs  
1Par 12,2  hòmens e nobles conbatadors, 2  e traýan ab archs e gitàvan pedres ab  
1Par 12,2  conbatadors, 2 e traýan ab archs  e gitàvan pedres ab fones ab cascuna mà e  
1Par 12,2  pedres ab fones ab cascuna mà  e traýan sagetes. Dells frares de Saül,  
1Par 12,3  de Benjamín, 3 era príncep Abiàzer  e Jaber, fills de Maàs de Gabach, e  
1Par 12,3  e Jaber, fills de Maàs de Gabach,  e Jazaell e Sàlech, fill de Asidon, e  
1Par 12,3  fills de Maàs de Gabach, e Jazaell  e Sàlech, fill de Asidon, e Bariacà e Ieu  
1Par 12,3 e Jazaell e Sàlech, fill de Asidon,  e Bariacà e Ieu de Och; 4 e Samaÿas de  
1Par 12,3 e Sàlech, fill de Asidon, e Bariacà  e Ieu de Och; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui  
1Par 12,4  Asidon, e Bariacà e Ieu de Och; 4  e Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus fort  
1Par 12,4  qui era lo pus fort entre XXX;  e Jaramies e Jazaell e Johanan e Sepdab de 
1Par 12,4  lo pus fort entre XXX; e Jaramies  e Jazaell e Johanan e Sepdab de Gader 5 e  
1Par 12,4  entre XXX; e Jaramies e Jazaell  e Johanan e Sepdab de Gader 5 e Elizay e  
1Par 12,4 XXX; e Jaramies e Jazaell e Johanan  e Sepdab de Gader 5 e Elizay e Geremuch e  
1Par 12,5  e Johanan e Sepdab de Gader 5  e Elizay e Geremuch e Baalià e Sammarià e  
1Par 12,5  e Sepdab de Gader 5 e Elizay  e Geremuch e Baalià e Sammarià e Safacià  
1Par 12,5  de Gader 5 e Elizay e Geremuch  e Baalià e Sammarià e Safacià de Harach, 6 
1Par 12,5  5 e Elizay e Geremuch e Baalià  e Sammarià e Safacià de Harach, 6 e  
1Par 12,5  e Geremuch e Baalià e Sammarià  e Safacià de Harach, 6 e Elearià e Jasià e 
1Par 12,6  e Sammarià e Safacià de Harach, 6  e Elearià e Jasià e Esraell e Joàser e  
1Par 12,6  e Safacià de Harach, 6 e Elearià  e Jasià e Esraell e Joàser e Jezraam de  
1Par 12,6  de Harach, 6 e Elearià e Jasià  e Esraell e Joàser e Jezraam de Charay, 7  
1Par 12,6  6 e Elearià e Jasià e Esraell  e Joàser e Jezraam de Charay, 7 e Jorlam e 
1Par 12,6  Elearià e Jasià e Esraell e Joàser  e Jezraam de Charay, 7 e Jorlam e Dabadià, 
1Par 12,7  e Joàser e Jezraam de Charay, 7  e Jorlam e Dabadià, fill de Johadam de  
1Par 12,7  e Jezraam de Charay, 7 e Jorlam  e Dabadià, fill de Johadam de Jedore. 8 E  
1Par 12,8  en lo dasert, hòmens molt forts  e trop bons combatadors qui tanían escut e 
1Par 12,8  bons combatadors qui tanían escut  e lança, e lur cara era axí com a cara de  
1Par 12,8  qui tanían escut e lança,  e lur cara era axí com a cara de lahon e  
1Par 12,8  cara era axí com a cara de lahon  e éran pus corents que cabirols en les  
1Par 12,9  muntanyes. 9 E Èsser era príncep  e Odias lo sagon, Eliap lo terç, 10 e  
1Par 12,10 e Odias lo sagon, Eliap lo terç, 10  e Masmanà lo IIII, Geremies lo V, 11  
1Par 12,12  lo VI, Eell VII, 12 Johan lo VIII  e Elzedap lo VIIII è, 13 Geremies lo X,  
1Par 12,15  de créxer sobra las suas ribes,  e tots aquells qui fusquéran, qui éran en  
1Par 12,15  qui éran en la part davers orient  e devers ponent. 16 E hòmens venguéran de  
1Par 12,16  E hòmens venguéran de Benjamin  e de Judà al dafaniment on David stava. 17 
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1Par 12,17  17 E David axí-los a carrera  e dix-los: –Si vós sots vanguts a mi per 
1Par 12,17  lo Déus de nostres paras ho vege  e ho jutge. 18 E sparit complí Abisay, qui 
1Par 12,18 Abisay, qui era entre XXX prínceps,  e dix a David: –Nós som teus e yo, fill de 
1Par 12,18  e dix a David: –Nós som teus  e yo, fill de Ysayi, [*] pau sia ab tu,  
1Par 12,18  a tu. Donchs David rebé en aquells  e féu-los prínceps de lla companya. 19 E 
1Par 12,19  19 E dell trip de Manasès fugíran  e vanguéran a David com ell vania [*]. [*] 
1Par 12,24  fills de Judà, qui portàvan scuts  e lances, fóran VI míllia DCCC espergats a 
1Par 12,27  fo príncep del linatge de Aron  e ab ell III M ª DCC. 28 E Sadoch, qui era 
1Par 12,28  qui era anfant de noble jovantut  e príncep de lla casa de son para, n’hi  
1Par 12,30  de Afraÿm n’hi hach XX M ª DCCC  e éran forts hòmens anomenats en lur  
1Par 12,31 hach XVIII M ª, tots per lurs noms,  e vanguéran per so que faésan David rey  
1Par 12,32  qui éran hòmens molts savis  e sabían conèxer tots los temps e manàvan  
1Par 12,32  e sabían conèxer tots los temps  e manàvan qualcosa los fills d’Israell  
1Par 12,33  de Sabullon que axían de batalla  e stàvan entre companyes ben savis en  
1Par 12,33  ben savis en combatra fóran L M ª,  e vanguéran en ajuda no ab dobla cor. 34 E 
1Par 12,34  ab aquells que sabían portar scut  e lansa. 35 E los de Dan qui éran  
1Par 12,37  és, a saber, dells fills de Rubèn  e de Gaad e de lla miga part dell trip de  
1Par 12,37  dells fills de Rubèn e de Gaad  e de lla miga part dell trip de Manasès,  
1Par 12,37  Manasès, de aquells que éran savis  e discrets en combatra fóran CXX míllia  
1Par 12,38  aquests hòmens éran conbatadors  e spergats [*] ab acabat cor, e venguéran  
1Par 12,38  e spergats [*] ab acabat cor,  e venguéran en Hebron per so que faésan  
1Par 12,39  aquí ab David per III dies,  e menjàran e baguéran, car lurs frares los 
1Par 12,39  ab David per III dies, e menjàran  e baguéran, car lurs frares los n’havían  
1Par 12,40  qui éran de prop entrò a Ysachar  e Zabulon e Naptalim aportàvan pa sobra  
1Par 12,40  de prop entrò a Ysachar e Zabulon  e Naptalim aportàvan pa sobra lurs àsens e 
1Par 12,40  aportàvan pa sobra lurs àsens  e sobra lurs camells e sobra lurs mulls e  
1Par 12,40  lurs àsens e sobra lurs camells  e sobra lurs mulls e sobra lurs bous [*],  
1Par 12,40  lurs camells e sobra lurs mulls  e sobra lurs bous [*], e farina e figua e  
1Par 12,40  lurs mulls e sobra lurs bous [*],  e farina e figua e panses e vin e oli e  
1Par 12,40  e sobra lurs bous [*], e farina  e figua e panses e vin e oli e bous e  
1Par 12,40  lurs bous [*], e farina e figua  e panses e vin e oli e bous e moltons a  
1Par 12,40 bous [*], e farina e figua e panses  e vin e oli e bous e moltons a tot  
1Par 12,40  e farina e figua e panses e vin  e oli e bous e moltons a tot abastament,  
1Par 12,40 farina e figua e panses e vin e oli  e bous e moltons a tot abastament, car  
1Par 12,40 e figua e panses e vin e oli e bous  e moltons a tot abastament, car gran goig  
1Par 13,1  féu consell ab tots los janerals  e ab los conestables e ab tots sos  
1Par 13,1  los janerals e ab los conestables  e ab tots sos prínceps, 2 e dix a tota la  
1Par 13,2  e ab tots sos prínceps, 2  e dix a tota la companya dells fills d’  
1Par 13,2  fills d’Israell: –Si plau a vós  e si la paraula que yo dich ben bé ix de  
1Par 13,2  en totes les regions de Israell  e alls praveres e alls fills de Leví, qui  
1Par 13,2  regions de Israell e alls praveres  e alls fills de Leví, qui habítan en los  
1Par 13,3  so que ells sían ajustats a nós, 3  e que tornam a nós la archa de nostre  
1Par 13,5  tot lo poble d’Israell, de Sider  e de Agipte entrò là on ell entrà en Mach, 
1Par 13,7  nova de lla casa de Aminadab,  e Ozà e sos frares manàvan la careta. 8 E  
1Par 13,7 nova de lla casa de Aminadab, e Ozà  e sos frares manàvan la careta. 8 E David  
1Par 13,8 frares manàvan la careta. 8 E David  e tot lo poble juguàvan davant nostre  
1Par 13,8  Déu en tota lur virtut en cants  e en rautes e en saltiris e [*] en senbels 
1Par 13,8  lur virtut en cants e en rautes  e en saltiris e [*] en senbels [*]. 9 E  
1Par 13,8  en cants e en rautes e en saltiris  e [*] en senbels [*]. 9 E com ells fóran  
1Par 13,9  la archa, car lo bou, que era jova  e saltant, havia un poch anclinada l’  
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1Par 13,10  fou fortment irat contra Ossà  e farí ell, per ço com ell havia tocada la 
1Par 13,10  ell havia tocada la archa de Déu,  e axí ell murí davant nostre Senyor. 11 E  
1Par 13,11  nostre Senyor havia dapartit Ozà,  e apallà aquell loch lo «Dapartiment de  
1Par 13,12  E lavors David tamé nostre Senyor,  e dix: «En quall manera me’n pusch jo  
1Par 13,14  de Gech 14 [*] per tres messos,  e nostre Senyor banaý la sua casa en totes 
1Par 14,1  Thir tramès sos misatgers a David  e tramès a ell fusts de cedres e maestres  
1Par 14,1  e tramès a ell fusts de cedres  e maestres de fer parets e fusters, per ço 
1Par 14,1  de cedres e maestres de fer parets  e fusters, per ço que ells adificàsan a  
1Par 14,2 conformat ell en rey sobra lo poble  e que’ll seu regna era axalçat [*]. 3 E  
1Par 14,3  E pres altres mullers en Jerusalem  e engenrà fills [*]. 4 Aquests són los  
1Par 14,4 nasquéran a ell en Jerusalem: Samnà  e Joab e Nathan e Salamó 5 e Jobeth e  
1Par 14,4  a ell en Jerusalem: Samnà e Joab  e Nathan e Salamó 5 e Jobeth e Elizeu e  
1Par 14,4 en Jerusalem: Samnà e Joab e Nathan  e Salamó 5 e Jobeth e Elizeu e Eliphàleth  
1Par 14,5  Samnà e Joab e Nathan e Salamó 5  e Jobeth e Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga e  
1Par 14,5 e Joab e Nathan e Salamó 5 e Jobeth  e Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga e Àfag e  
1Par 14,5 Nathan e Salamó 5 e Jobeth e Elizeu  e Eliphàleth 6 e Maga e Àfag e Jasie 7 e  
1Par 14,6  5 e Jobeth e Elizeu e Eliphàleth 6  e Maga e Àfag e Jasie 7 e Elisamà e Baldià 
1Par 14,6  e Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga  e Àfag e Jasie 7 e Elisamà e Baldià e  
1Par 14,6 Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga e Àfag  e Jasie 7 e Elisamà e Baldià e Aliàlet. 8  
1Par 14,7  6 e Maga e Àfag e Jasie 7  e Elisamà e Baldià e Aliàlet. 8 Com los  
1Par 14,7 6 e Maga e Àfag e Jasie 7 e Elisamà  e Baldià e Aliàlet. 8 Com los falisteus  
1Par 14,7 e Àfag e Jasie 7 e Elisamà e Baldià  e Aliàlet. 8 Com los falisteus haguéran  
1Par 14,8  tots vanguéran per querer ell  e, com ell oyí açò, ell axí a ells a  
1Par 14,10  demenà de consell a nostre Senyor  e dix: –Iré yo contre los falisteus e  
1Par 14,10 e dix: –Iré yo contre los falisteus  e liuraràs tu aquells en la mia mà? E  
1Par 14,13  vaguada vanguéran los falisteus  e fóran tots scampats en una val. 14 E  
1Par 14,14  a nostre Senyor altra vaguada,  e nostre Senyor dix a David: –Tu no iràs  
1Par 14,14  no iràs pas, pertex-ta d’ells  e vendràs contra de lla part davers los  
1Par 14,15  en la subiranitat de los parers,  e ladonchs tu axiràs a lla batalla, car  
1Par 14,16  féu axí com Déu li havia manat,  e farí les hosts dels falisteus de Gabeon  
1Par 14,17  fo spandit per totes les regions,  e nostre Senyor féu ell éser temut sobra  
1Par 15,1  a son obs en la ciutat de David  e adifichà loch a lla archa de Déu, e stès 
1Par 15,1 e adifichà loch a lla archa de Déu,  e stès lo tabernacle. 2 Ladonchs dix  
1Par 15,2  de Déu sia portada [*] aquella  e aministrar a ell perdurablament. 3 E ell 
1Par 15,4 4 E ajustà atresí los fills de Aron  e los fills de Leví. 5 E dels fills de  
1Par 15,5  fills de Caad fo príncep Uriel,  e sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells  
1Par 15,6  fills de Mararí fo príncep Asaà,  e sos frares, ço és, a saber, de CC XX. 7  
1Par 15,7  fills de Jerson fo príncep Joel,  e sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells  
1Par 15,8  de Alaphan fonch príncep Semeÿas,  e sos frares, ço és, a saber, de CC. 9  
1Par 15,9  fills de Hebron fo príncep Eliel,  e sos frares, ço és, a saber, de LXXX. 10  
1Par 15,10 fills de Azaell fo príncep Aminadap,  e sos frares, ço és, a saber, de C XII.  
1Par 15,11  de C XII. 11 E David apallà Sadoch  e Abitar, preveres, e los fills de Leví,  
1Par 15,11  apallà Sadoch e Abitar, preveres,  e los fills de Leví, ço és, Uriell, Esayà, 
1Par 15,11  Esayà, Joell, Soanian, Eliel  e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós, qui  
1Par 15,12 santificats-vos ab vostres frares  e aportats la archa de nostre Senyor Déu  
1Par 15,13  ço com no hy érets vós presents,  e per ço com nós feÿam cosa [*] laguda. 14 
1Par 15,16  lurs frares cantors en òrgens [*]  e en rautes e arpes e sembels, per so que  
1Par 15,16  cantors en òrgens [*] e en rautes  e arpes e sembels, per so que llo so de  
1Par 15,16  en òrgens [*] e en rautes e arpes  e sembels, per so que llo so de alegrança  
1Par 15,25  [*] 19-24 [*] 25 Adonchs David  e tots los primers nats del poble de  
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1Par 15,25  primers nats del poble de Israell  e los conestables anàran per portar l’  
1Par 15,26  Senyor, sacraficàran VII taurs  e VII moltons. 27 Emperò, David portava  
1Par 15,27  27 Emperò, David portava stolla  e una botzina, e tots los levites, qui  
1Par 15,27 David portava stolla e una botzina,  e tots los levites, qui aportàvan la  
1Par 15,27  levites, qui aportàvan la archa,  e los cantors, e Coenias, qui era príncep  
1Par 15,27  aportàvan la archa, e los cantors,  e Coenias, qui era príncep de la prophecia 
1Par 15,28  de nostre Senyor ab gran alegria,  e ab so de botsines e de trompes e ab son  
1Par 15,28  gran alegria, e ab so de botsines  e de trompes e ab son [*] d’arpes e de  
1Par 15,28  e ab so de botsines e de trompes  e ab son [*] d’arpes e de rautes. 29 E  
1Par 15,28  e de trompes e ab son [*] d’arpes  e de rautes. 29 E com l’archa de lla  
1Par 15,29  de Saül, guardava per una finestra  e vaé lo rey David saltant e jugant, e  
1Par 15,29 finestra e vaé lo rey David saltant  e jugant, e ella menyspressà aquell en son 
1Par 15,29  vaé lo rey David saltant e jugant,  e ella menyspressà aquell en son cor.  
1Par 16,1  ells aportàran la archa de Déu  e matéran-la al mig loch del tabernacle  
1Par 16,1  que David havia aparallat,  e ofaríran sacrificis e ofarenes davant  
1Par 16,1  aparallat, e ofaríran sacrificis  e ofarenes davant nostre Senyor plaents. 2 
1Par 16,2  complit de ofarir sos holocausts  e ses ofarenes, ell banaý lo poble en lo  
1Par 16,3 poble en lo nom de nostre Senyor, 3  e dapartí a tots, axí hòmens com fembres,  
1Par 16,3  com fembres, un tortell de pa  e una part de carn de brúfol rostit e  
1Par 16,3 e una part de carn de brúfol rostit  e sèmolla frita en oli. 4 E stablí, davant 
1Par 16,4  dels levites qui aministràsan  e qui haguésan ramenbrament de les sues  
1Par 16,4  ramenbrament de les sues obres,  e qui glorificàsan e loàsan lo Senyor Déu  
1Par 16,4  les sues obres, e qui glorificàsan  e loàsan lo Senyor Déu d’Israell, 5 ço  
1Par 16,5  era lo sagon a ell. E stablí Aliel  e Samamoch e Jahiell e Machanie e Aliab e  
1Par 16,5  a ell. E stablí Aliel e Samamoch  e Jahiell e Machanie e Aliab e Banaÿes e  
1Par 16,5 E stablí Aliel e Samamoch e Jahiell  e Machanie e Aliab e Banaÿes e Obededom  
1Par 16,5  e Samamoch e Jahiell e Machanie  e Aliab e Banaÿes e Obededom [*] sobra lo  
1Par 16,5  e Jahiell e Machanie e Aliab  e Banaÿes e Obededom [*] sobra lo cant  
1Par 16,5  e Machanie e Aliab e Banaÿes  e Obededom [*] sobra lo cant dell  
1Par 16,5  [*] sobra lo cant dell pasaltiri  e sobra les rautes. [*] 6 E stablí Banayà  
1Par 16,6  les rautes. [*] 6 E stablí Banayà  e Jauel, los praveras, al cantar  
1Par 16,6  de la amistança de nostre Senyor  e davant nostre Senyor. 7 En aquell dia  
1Par 16,7  aquell dia féu David príncep Asaph  e sos frares per confasar a nostre Senyor: 
1Par 16,8  nostre Senyor, apellats lo seu nom  e fets conèxer en lo poble les sues  
1Par 16,9  sues atrobadures. 9 Cantats a ell  e recomtats las suas meravelles. 10 Loats  
1Par 16,11  se alegra 11 Querets nostre Senyor  e la sua virtut, querets la sua cara  
1Par 16,12  lles sues meravelles qu’ell féu,  e dells seus senyals, e dells seus  
1Par 16,12  qu’ell féu, e dells seus senyals,  e dells seus jutgaments de la sua boca. 13 
1Par 16,13  de Israell són los seus serfs  e los fills de Jacob són los seus alets.  
1Par 16,15 ’s perdurablament la sua covinensa  e de la paraula qu’él manà M ª  
1Par 16,16  la qual covinensa ell féu a Abram,  e lo seu sagrament fou ab Ysach. 17 E  
1Par 16,17  stablí aquell a Jacob en manament,  e a Israell en perdurabla covinensa. 18  
1Par 16,19  açò qu’ells sían pochs per nombre  e que los seus leuradors fósan pochs, 20  
1Par 16,20 20 éls pasàran d’una gent en altra  e d’un regna en altra poble. 21 E no  
1Par 16,21  sofarí que nangú los faés sobres,  e anans blasmà los reys per ells: 22 “No  
1Par 16,22  “No vullats tochar los meus serfs  e no us vullats malignar en los meus  
1Par 16,23  terra, cantats a nostre Senyor,  e anuntiats de dia lo seu salvament. 24  
1Par 16,25  25 car nostre Senyor és gran,  e molt loabla, e spantabla sobra tots los  
1Par 16,25  Senyor és gran, e molt loabla,  e spantabla sobra tots los déus. 26 Los  
1Par 16,26  dels pobles són falços ýdolles,  e nostre Senyor féu los cels. 27 Confació  
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1Par 16,27  Senyor féu los cels. 27 Confació  e granesa són davant ell, e fortea e goig  
1Par 16,27  Confació e granesa són davant ell,  e fortea e goig són en lo seu loch. 28 O,  
1Par 16,27  e granesa són davant ell, e fortea  e goig són en lo seu loch. 28 O, companyes 
1Par 16,28  donats a nostre Senyor glòria  e manament! 29 E donats a nostre Senyor  
1Par 16,36  E tot lo poble digua: «Amén»,  e cantan a Déu lahor. 37 Donchs ell lexà  
1Par 16,37  l’archa de nostre Senyor Asaph  e sos frares, per so qu’ells minastràçan  
1Par 16,38  Obededom [*], fill de Edichum,  e Hozè. 39 Stablí Sadoch lo pravera e sos  
1Par 16,39 e Hozè. 39 Stablí Sadoch lo pravera  e sos frares davant l’arqua de nostre  
1Par 16,40  l’holocaust contínuament, a matí  e a vespra, sagons totes les coses qui són 
1Par 16,41  d’Israell. 41 E aprés él, Haman  e Yeditun e tots los altres alets, cascú  
1Par 16,41  41 E aprés él, Haman e Yeditun  e tots los altres alets, cascú per son  
1Par 16,42 perdurablament. 42 E stablí Hellman  e Ydithun que cantàsan ab trompa e que  
1Par 16,42  e Ydithun que cantàsan ab trompa  e que tochàsan sembels e tots languatges  
1Par 16,42  ab trompa e que tochàsan sembels  e tots languatges d’esturments a cantar a 
1Par 16,43  poble se’n tornà a lla sua casa,  e David per banayr la sua casa. 17,Tit  
1Par 17,1  que jo habit en la casa de cedra  e la archa [*] de nostre Senyor és dasots  
1Par 17,3  Senyor parlà aquella nit a Natan  e dix a ell: 4 –Vé e digues a David, mon  
1Par 17,4  nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé  e digues a David, mon serf: “[*] Tu no  
1Par 17,6  qu’ells paschésan lo meu poble,  e yo digué a ell: “Per què tu no has  
1Par 17,7  en les pastures que tu foces duch  e guiador del meu poble d’Israell, 8 e yo 
1Par 17,8 guiador del meu poble d’Israell, 8  e yo fuy ab tu en qualqua loch tu anest, e 
1Par 17,8 fuy ab tu en qualqua loch tu anest,  e yo he morts tots los teus anamichs  
1Par 17,8  tots los teus anamichs davant tu,  e he fet a tu gran nom, axí com un dels  
1Par 17,10 al meu poble d’Israell [*]. 10 [*]  e humillié tots los teus anemichs, d’on  
1Par 17,11  tu, la qual sarà de tos fills,  e jo stabliré lo regne d’aquells. 12 E  
1Par 17,12  12 E ell adificarà a mi casa,  e yo farmaré la sua cadira perdurablament. 
1Par 17,13  13 E yo saré a ell en para  e ell sarà a mi en fill, e yo no tolré a  
1Par 17,13  en para e ell sarà a mi en fill,  e yo no tolré a ell la mia misericòrdia,  
1Par 17,14 E yo stabliré aquell en la mia casa  e en lo meu regna [*] perdurablament.” 15  
1Par 17,19  tu has feta tota aquesta granesa  e has volgut que totes aquestes maravelles 
1Par 17,20  no és null hom semblant a tu,  e no és altra Déu sinó tu, de tots aquells 
1Par 17,21  so que’ns faés a sos obs poble,  e gità per la sua granesa e per los seus  
1Par 17,21  poble, e gità per la sua granesa  e per los seus espavantaments les nasions  
1Par 17,23  paraula que tu has dita a ton serv  e sobra la sua casa sia conformada  
1Par 17,24 com tu has dit. 24 Lo teu nom estia  e sia axaltat perdurablament, e sia dit:  
1Par 17,24 estia e sia axaltat perdurablament,  e sia dit: “Lo Senyor de les companyes e  
1Par 17,24  dit: “Lo Senyor de les companyes  e de lles virtuts, aquell és lo Déu d’  
1Par 17,24  aquell és lo Déu d’Israell,  e la casa de David, son serf, stà davant  
1Par 17,25 serf que tu adificaries a ell casa,  e per asò lo teu serf ha trobada fiança de 
1Par 17,26  tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déu  e has parlat a ton serf aquests tan grans  
1Par 17,27 serf aquests tan grans banifets, 27  e has comansat a banayr la casa de ton  
1Par 18,1  a David que farí los falisteus  e humillià aquells, e pres Gech e les  
1Par 18,1  los falisteus e humillià aquells,  e pres Gech e les filles de aquell de la  
1Par 18,1  e humillià aquells, e pres Gech  e les filles de aquell de la mà dels  
1Par 18,2  enaxí fóran fets serfs de David  e donàran a ell dons. 3 En aquell matex  
1Par 18,4  Donchs David pres M ª carretas [*]  e VIII M cavallers e XX M ª hòmens, e  
1Par 18,4 M ª carretas [*] e VIII M cavallers  e XX M ª hòmens, e sgarà tots los cavalls  
1Par 18,4 e VIII M cavallers e XX M ª hòmens,  e sgarà tots los cavalls de les caretas,  
1Par 18,6  per so que Síria servís a ell  e que li donàs dons. E nostre Senyor ajudà 
1Par 18,7  havían los servicials de Adaser  e aportà aquells en Jerusalem. 8 E pres  
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1Par 18,8 Jerusalem. 8 E pres atrasí da Sabat  e de Semín, qui éran ciutats de Adàser,  
1Par 18,8  qual Salamó féu la «mar» d’aram  e les columnes e los vaxells d’aram. 9 E  
1Par 18,8 féu la «mar» d’aram e les columnes  e los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey 
1Par 18,10  David, qu’ell damanàs a ell pau,  e per fer a ell goig, per so com ell havia 
1Par 18,10  per so com ell havia sobramuntat  e vençut Adaàer, car lo rey Tou fon  
1Par 18,11  Senyor tots los vaxells de l’aur  e de ll’argent [*] lo qual lo rey havia  
1Par 18,11  de lles gents, axí com de Idomea  e de Moab e dels fills de Amon, e així com 
1Par 18,11  gents, axí com de Idomea e de Moab  e dels fills de Amon, e així com dells  
1Par 18,11  e de Moab e dels fills de Amon,  e així com dells falisteus e de Amalech.  
1Par 18,11 de Amon, e així com dells falisteus  e de Amalech. 12 Abisay, fill de Servià,  
1Par 18,12  ferí Edom en la vall de Siluns,  e havia-hy XVIII M ª hòmens. 13 E  
1Par 18,14  sobra tot lo poble d’Israell,  e féu jutgament e justícia a tot lo pobble 
1Par 18,14  poble d’Israell, e féu jutgament  e justícia a tot lo pobble d’Israell. 15  
1Par 18,16  16 E Sadoch, fill de Achitop,  e Achimàlech, fill de Abithacar, eren  
1Par 18,17  de les legions dels fereteus  e dels feriseus. E los fills de David  
1Par 26,2  de Corè fo Mesellemies [*] 2 [*]  e Zacharias lo primer engendrat, e Jadiell 
1Par 26,2  e Zacharias lo primer engendrat,  e Jadiell fo lo sagon, e Sabadies lo terç, 
1Par 26,2  engendrat, e Jadiell fo lo sagon,  e Sabadies lo terç, e Jatanael lo quart, 3 
1Par 26,2  fo lo sagon, e Sabadies lo terç,  e Jatanael lo quart, 3 e Aliam fo lo  
1Par 26,3  lo terç, e Jatanael lo quart, 3  e Aliam fo lo quint, e Johanan lo VI, e  
1Par 26,3  lo quart, 3 e Aliam fo lo quint,  e Johanan lo VI, e Mazay fo lo VII. 4 E  
1Par 26,3 Aliam fo lo quint, e Johanan lo VI,  e Mazay fo lo VII. 4 E los fills de  
1Par 26,4  Samaÿas fo lo primer anjenrat,  e Josadap lo sagon, e Joachà fo lo terç,  
1Par 26,4  anjenrat, e Josadap lo sagon,  e Joachà fo lo terç, Asachar lo quart, e  
1Par 26,4  fo lo terç, Asachar lo quart,  e Nathanael lo quint, 5 e Amayel lo VI, e  
1Par 26,5  lo quart, e Nathanael lo quint, 5  e Amayel lo VI, e Isachar fo lo VII, e  
1Par 26,5  lo quint, 5 e Amayel lo VI,  e Isachar fo lo VII, e Poŀlachí lo VIII è; 
1Par 26,5  Amayel lo VI, e Isachar fo lo VII,  e Poŀlachí lo VIII è; nostre Senyor banaý  
1Par 26,6 son fill per nom Samaÿas hach fills  e fóran pabrosts de lurs companyes, cor  
1Par 26,7  los fills de Semeÿas fóran Ocim  e Rafael e Obadiel e Sabel; lurs frares  
1Par 26,7  de Semeÿas fóran Ocim e Rafael  e Obadiel e Sabel; lurs frares fóran  
1Par 26,7  fóran Ocim e Rafael e Obadiel  e Sabel; lurs frares fóran hòmens molts  
1Par 26,7 fóran hòmens molts forts, so és, Eú  e Samichias. 8 Tots aquests fóran dels  
1Par 26,8  fóran dels fills de Obededon; ells  e lurs fills e lurs frares foren molts  
1Par 26,8  de Obededon; ells e lurs fills  e lurs frares foren molts forts hòmens  
1Par 26,8  foren molts forts hòmens [*],  e fóran LXXII de Obededom. 9 E los fills  
1Par 26,9 Obededom. 9 E los fills de Masamias  e lurs frares foren molt pus forts hòmens, 
1Par 26,9 frares foren molt pus forts hòmens,  e éran XVIII. 10 E los fills de Hozà, ço  
1Par 26,10  ell no havia fill primer anjenrat  e per asò son para havia ell posat en  
1Par 26,11  havia ell posat en príncep, 11  e Halachias fo lo sagon, e Thabalies lo  
1Par 26,11  11 e Halachias fo lo sagon,  e Thabalies lo terç, e Sacarias lo quart;  
1Par 26,11  fo lo sagon, e Thabalies lo terç,  e Sacarias lo quart; tots aquests fraras e 
1Par 26,11  lo quart; tots aquests fraras  e fills de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran  
1Par 26,11  aquests fraras e fills de Hozà,  e fóran XIII. 12 E fóran departits en  
1Par 26,13  fóran mesas agualment als pochs  e als grans per lurs companyas en cascuna  
1Par 26,19  dells portés, dells fills de Corè  e de Merarí. 20 E Achias era sobra los  
1Par 26,20  de la casa de nostre Senyor  e sobra los vaxells dels sants. 21 Los  
1Par 26,21  dels sants. 21 Los fills de Leadan  e los fills de Gerson [*] fóran prínceps  
1Par 26,21 prínceps de les companyas de Joadan  e Gerson e Jehielli. 22 E los fills de  
1Par 26,21 de les companyas de Joadan e Gerson  e Jehielli. 22 E los fills de Gehieli,  
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1Par 26,22  22 E los fills de Gehieli, Sacrí  e Joel, son frare, sobra los trasaurs de  
1Par 26,23  de la casa de nostre Senyor, 23  e fóran sobra los fills de Aram e de Soart 
1Par 26,23  23 e fóran sobra los fills de Aram  e de Soart e de Hebron e de Faciel. 24 E  
1Par 26,23  sobra los fills de Aram e de Soart  e de Hebron e de Faciel. 24 E Subael, fill 
1Par 26,23  de Aram e de Soart e de Hebron  e de Faciel. 24 E Subael, fill de Jerson,  
1Par 26,25  qui hach un fill per nom Raabià,  e Azaïas fo fill de Arabià, e Joram fo  
1Par 26,25 Raabià, e Azaïas fo fill de Arabià,  e Joram fo fill de Asaÿas, e Zecherí fo  
1Par 26,25  Arabià, e Joram fo fill de Asaÿas,  e Zecherí fo fill de Joram, e Zomlimech fo 
1Par 26,25 Asaÿas, e Zecherí fo fill de Joram,  e Zomlimech fo fill de Zerú. 26 Aquest  
1Par 26,26 fo fill de Zerú. 26 Aquest Solimoch  e sos frares fóran sobra los trasaurs [*], 
1Par 26,26  els quals santifichà lo rey David,  e fóran prínceps de companyes e  
1Par 26,26  e fóran prínceps de companyes  e conastables e duchs de lla host, e fóran 
1Par 26,26 prínceps de companyes e conastables  e duchs de lla host, e fóran majorals. 27  
1Par 26,26  e conastables e duchs de lla host,  e fóran majorals. 27 De les batalles e  
1Par 26,27  fóran majorals. 27 De les batalles  e dels guarniments de lles batalles que  
1Par 26,27  havían consagrat en restaurament,  e fóran sobra la vaxella de nostre Senyor. 
1Par 26,28  coses santificà Samuel lo vaent  e Saül, fill de Chis, e Abner, fill de  
1Par 26,28  lo vaent e Saül, fill de Chis,  e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de  
1Par 26,28 fill de Chis, e Abner, fill de Ner,  e Joab, fill de Servià. Tots aquests  
1Par 26,28  aquestes coses per la mà de Lemich  e de son frare. 29 Sanias era sobra los  
1Par 26,29  era sobra los fills de Nisaart,  e sos fills éran sobra les obres qui’s  
1Par 26,29 per los fills d’Israell a ensenyar  e a jutgar ells. 30 Dells fills de Hebron  
1Par 26,30  fills de Hebron fóran Hasabies  e Sabias e los lurs frares; e fóran hòmens 
1Par 26,30  de Hebron fóran Hasabies e Sabias  e los lurs frares; e fóran hòmens molt  
1Par 26,30  e Sabias e los lurs frares;  e fóran hòmens molt forts e éran M ª DCC.  
1Par 26,30  frares; e fóran hòmens molt forts  e éran M ª DCC. Aquests fóran sobra lo  
1Par 26,30 en totes les obres de nostre Senyor  e’n lo servey del rey. 31 E Azarias fo  
1Par 26,31  de Hebron sagons lurs companyas  e sagons lurs linatges. En lo XL any del  
1Par 26,31  del regna de David fóran comtats  e fóran atrobats hòmens [*] en Geser  
1Par 26,32 frares, qui éran de molt fort adat,  e fóran II M ª e DCC prínceps de  
1Par 26,32  de molt fort adat, e fóran II M ª  e DCC prínceps de companyas. E David posà  
1Par 26,32  aquests sobra los fills de Rubèn  e sobra los fills de Gaad e sobra lo mig  
1Par 26,32  de Rubèn e sobra los fills de Gaad  e sobra lo mig trip de Manasès en tot lo  
1Par 26,32  de Manasès en tot lo servey de Déu  e del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 Los  
1Par 27,1  qui foren prínceps de companyes  e conestables e sanescals e prabrosts, qui 
1Par 27,1 prínceps de companyes e conestables  e sanescals e prabrosts, qui administràvan 
1Par 27,1 companyes e conestables e sanescals  e prabrosts, qui administràvan al rey  
1Par 27,1 sagons lurs companyes, qui entràvan  e qui axían cascun mes de l’any, là on  
1Par 27,2  primera companya en lo primer mes,  e havia-hy sots ell XXIIII M ª hòmens. 3 
1Par 27,3  3 E era dells fills de Fares  e príncep de tots los prínceps de la host  
1Par 27,4  la sagona companya del sagon mes,  e havia aprés si un altra per nom  
1Par 27,5  la terça companya en lo terç mes,  e havia en la sua partida XXIIII M ª  
1Par 27,6  era molt fort home entre XXX  e era sobra XXX. E Zabad, son fill, era  
1Par 27,7 lo quart mes Azaell, frare de Joab,  e Sabadias, son fill, era aprés d’él, e  
1Par 27,7  son fill, era aprés d’él,  e havían en lur companya XXIIII M ª  
1Par 27,8  era lo quint príncep en lo V mes,  e havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,9  M ª hòmens. 9 Lo VI è príncep  e lo VI mes era Hiram, fill de Acrès de  
1Par 27,9 era Hiram, fill de Acrès de Tachua,  e havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,10  M ª hòmens. 10 Lo VII príncep  e lo VII mes era Heŀles de Folló, dels  
1Par 27,10  de Folló, dels fills de Afraÿm,  e havia sa companya XXIIII M ª hòmens. 11  
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1Par 27,11  M ª hòmens. 11 Lo VIII príncep  e lo VIII è mes era Sobocay de Hasach, del 
1Par 27,11  de Hasach, del linatge de Sàrayi,  e havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,12  Anacoch, del linatge de Benjamín,  e havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,13  XXIIII M ª hòmens. 13 Lo X príncep  e lo X mes era Maray, de Narofat, del  
1Par 27,13  de Narofat, del linatge de Sàray,  e havia en sa companya XXIIII M ª hòmens.  
1Par 27,14 XXIIII M ª hòmens. 14 Lo XI príncep  e lo XI mes Beneÿes de Pheracot, dells  
1Par 27,14 de Pheracot, dells fills de Afraÿm,  e havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,15  Nethofat, del linatge de Gotoniel,  e havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,24  multiplicaria lo poble [*]. 24 [*]  e per açò lo nombra d’aquells qui éran  
1Par 27,25 del rey fou Asmoch, fill d’Adiell,  e Jonathan, fill de Ozias, era sobra  
1Par 27,25  trasaurs qui éran en les ciutats  e en les villes e en les torres. 26 E  
1Par 27,25 éran en les ciutats e en les villes  e en les torres. 26 E Ozrí, fill de Zelup, 
1Par 27,26  Zelup, era sobra les obres groses  e sobra los lauradors qui lauràvan la  
1Par 27,27 sobra los lauradors de lles vinyes,  e Sabdias de Aphot era sobra los cellés  
1Par 27,28  de Guadarich era sobra los olivars  e sobra les figueres qui éran en los  
1Par 27,28 les figueres qui éran en los camps,  e Joàs era sobra les cambras on stava l’  
1Par 27,29  les bèsties que paxían en Sarona;  e Safat, fill de Addí, era sobra los bous  
1Par 27,32  avonclo de David, era consaller  e hom poderós e savi, hom ben letrat. E él 
1Par 27,32  David, era consaller e hom poderós  e savi, hom ben letrat. E él e Yaell, fill 
1Par 27,32  e savi, hom ben letrat. E él  e Yaell, fill de Hachamon, éran ab los  
1Par 27,33  Athitòfell era consaller del rey,  e Cosí de Arach era amich del rey. 34 E  
1Par 27,34  fo Joradà, fill de Banaÿas,  e Abiatar. E Joab era príncep de tota la  
1Par 28,1 apallà tots los prínceps d’Israell  e los duchs dells trips e los pabrosts de  
1Par 28,1  d’Israell e los duchs dells trips  e los pabrosts de les companyes, los  
1Par 28,1  los qualls ministràvan al rey,  e los conestables e los sanescalls e  
1Par 28,1  al rey, e los conestables  e los sanescalls e aquells qui éran sobra  
1Par 28,1  e los conestables e los sanescalls  e aquells qui éran sobra les riqueses e  
1Par 28,1 aquells qui éran sobra les riqueses  e les pocesions dell rey, e apallà lurs  
1Par 28,1  riqueses e les pocesions dell rey,  e apallà lurs fills ab lurs misatgers e  
1Par 28,1 apallà lurs fills ab lurs misatgers  e tots los poderrosos e los molts forts  
1Par 28,1  misatgers e tots los poderrosos  e los molts forts qui éran en la host de  
1Par 28,2 de Jerusalem. 2 Com lo rey fo lavat  e stech en peus, ell dix: –O, mos frares e 
1Par 28,2  en peus, ell dix: –O, mos frares  e mon poble, oÿts-mi! Jo’m perpansé que 
1Par 28,2  de lla amistança de nostre Senyor  e lo siti dels peus de nostre Déu. E jo he 
1Par 28,3  so com tu ést stat hom combatent  e has scampada sanch.” 4 »Mas lo senyor  
1Par 28,4 lo poble d’Israell perdurablament;  e ha elets prínceps del trip de Judà, [*]  
1Par 28,4  de Judà, [*] la casa de mon para,  e [*] ha allet mi en rey sobra tot lo  
1Par 28,6  ton fill, adificarà la mia casa  e los meus atris, car yo he alet aquell a  
1Par 28,6  car yo he alet aquell a mi en fill  e yo seré a ell en para. 7 E fermaré lo  
1Par 28,8  com lo meu Déu ho ou, vós guardats  e scrutats tots los manaments de nostre  
1Par 28,8 ço que vós posaescats la bona terra  e que lexets aquella als vostres fills  
1Par 28,10  la casa del santuari, conforte’t  e acaba aquella. 11 E David donà a Salamó, 
1Par 28,11  son fill, discrepcion del porxo  e del temple e dels cellers e de la cambra 
1Par 28,11  discrepcion del porxo e del temple  e dels cellers e de la cambra e dels lits  
1Par 28,11  porxo e del temple e dels cellers  e de la cambra e dels lits en los lochs  
1Par 28,11  e dels cellers e de la cambra  e dels lits en los lochs amagats e de la  
1Par 28,11  e dels lits en los lochs amagats  e de la casa de madian 12 e de tots los  
1Par 28,12  amagats e de la casa de madian 12  e de tots los palaus qu’ell s’havia  
1Par 28,12  palaus qu’ell s’havia perpensats  e de lles finestres tot entorn en los  
1Par 28,12  de la casa de nostre Senyor  e en los trasaurs dels sants. 13 E donà a  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

95 
 

1Par 28,13  dels depertiments dels praveres  e dels fills de Leví en totes les obres de 
1Par 28,13  obres de la casa de nostre Senyor  e en tots los vaxels dell temple de nostre 
1Par 28,14  pes per la diversitat dels vaxells  e de lles obres. 15 E donà aur per masura  
1Par 28,15  masura als canalobres de llanterna  e les lurs lantarnes, enaxí qu’ell li  
1Par 28,15  de masura de cascun canalobra  e de lles lanternes, atrasí [*]. 16 E donà 
1Par 28,16 a obs de lla taulla de proposicion,  e atrasí li donà argent a les altras  
1Par 28,17 argent a les altras taulles [*]; 17  e donà a lles culleres e a lles anpolles e 
1Par 28,17  [*]; 17 e donà a lles culleres  e a lles anpolles e als ansencers qui éran 
1Par 28,17  a lles culleres e a lles anpolles  e als ansencers qui éran d’aur [*] de  
1Par 28,17  so és, un pes entra la un lahó  e l’altra. E atrasí donà a ell diverses  
1Par 28,18  de àngells qui stanésan lurs alles  e qui cobrísan l’archa de lla amistança  
1Par 28,20 Salamó, son fill: –Fé beronívolment  e conforte’t, e fé que no’t temes ne  
1Par 28,20  –Fé beronívolment e conforte’t,  e fé que no’t temes ne hajes pahor, cor  
1Par 28,20  cor lo Senyor mon Déu serà ab tu  e no lexarà tu ne no desemparà tu dentrò  
1Par 28,21 qu’ells dapartiments dels praveres  e dells fills de Leví en tota la obra del  
1Par 28,21  casa de nostre Senyor seran ab tu  e són aparallats. E sàban aytambé los  
1Par 29,1  rey David parlà a tota la multitut  e dix: –Nostre Senyor ha alet Salamon mon  
1Par 29,1  mon fill, qui és encara infant  e tenra, e la obra és gran e la habitació  
1Par 29,1 fill, qui és encara infant e tenra,  e la obra és gran e la habitació no és pas 
1Par 29,1  infant e tenra, e la obra és gran  e la habitació no és pas aparallada a  
1Par 29,2  aram per fer los vaxells d’aram,  e ferro als vaxells de ferro, e fusts als  
1Par 29,2 aram, e ferro als vaxells de ferro,  e fusts als vaxells de fust, e pedres de  
1Par 29,2 ferro, e fusts als vaxells de fust,  e pedres de diverses collors, e totes  
1Par 29,2 fust, e pedres de diverses collors,  e totes pedres presioses e moltes pedres  
1Par 29,2  collors, e totes pedres presioses  e moltes pedres de marbra [*] e molt  
1Par 29,2  e moltes pedres de marbra [*]  e molt abundament. 3 E part asò yo do  
1Par 29,3  3 E part asò yo do argent  e aur en lo temple de mon Déu, lo qual yo  
1Par 29,4  és, III M ª talens d’aur de Ophir  e VII M ª talens d’argent provat per  
1Par 29,5 5 en qualqua loch haurà obra d’aur  e là on haurà obra de argent, que totes  
1Par 29,5  de grat, ell complescha vuy sa man  e ofira so que volrà a nostre Senyor. 6  
1Par 29,6  6 Los prínceps de les companyes  e los pròmens dels trips d’Israell, los  
1Par 29,6  trips d’Israell, los conestables  e los sanescals e los prínceps dells  
1Par 29,6  los conestables e los sanescals  e los prínceps dells prínceps sían curosos 
1Par 29,7  donaren [*] V M ª tallens d’aur  e X M ª [*] tallens d’argent e XVIII M ª  
1Par 29,7  aur e X M ª [*] tallens d’argent  e XVIII M ª tallens d’aram e C M ª  
1Par 29,7  argent e XVIII M ª tallens d’aram  e C M ª tallens de ferro. 8 E tots aquells 
1Par 29,9 aquells a nostre Senyor ab lur cor;  e lo rey David se n’alegrà de molt gran  
1Par 29,10  Senyor davant tota la multitut  e dix: –Banaÿt ést tu, Senyor Déu d’  
1Par 29,10  nostre para sens comensament  e sens fi. 11 Senyor, la granesa és tua e  
1Par 29,11  fi. 11 Senyor, la granesa és tua  e lo poder e la glòria e la victòria. A tu 
1Par 29,11  la granesa és tua e lo poder  e la glòria e la victòria. A tu sia laor.  
1Par 29,11  és tua e lo poder e la glòria  e la victòria. A tu sia laor. Totes les  
1Par 29,11  Totes les coses qui són en lo cel  e en la terra són tues. Senyor, lo regna  
1Par 29,11  són tues. Senyor, lo regna és teu  e tu ést sobra tots los prínceps. 12 Les  
1Par 29,12  prínceps. 12 Les riqueses són tues  e la glòria és tua, tu has sanyoria sobra  
1Par 29,16  al teu sant nom, és de lla tua mà  e totes les coses són tues. 17 Senyor Déu, 
1Par 29,17  jo sé bé que tu proves los cors  e amas simplesa, un yo, qui són alegre en  
1Par 29,17  ofertes totes aquestes coses a tu,  e he vist lo teu poble qui és así atrobat  
1Par 29,18  aquesta volentat de lur cor,  e enaxí que aquesta pensa stigua tostemps  
1Par 29,19  que’ll guart los teus manaments  e los teus testimonis e als teus  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

96 
 

1Par 29,19  manaments e los teus testimonis  e als teus sacrificis, qu’ell los faça  
1Par 29,19  sacrificis, qu’ell los faça tots  e que adifich la casa de la qual yo he  
1Par 29,20 banaý lo Senyor, Déu de lurs pares,  e anclinàran-sa tots e ahoràran Déu e  
1Par 29,20  lurs pares, e anclinàran-sa tots  e ahoràran Déu e despuys lo rey. 21 E  
1Par 29,20 anclinàran-sa tots e ahoràran Déu  e despuys lo rey. 21 E sacreficàran  
1Par 29,21  sacrificis a nostre Senyor  e l’andamà ells ofaríran lurs holocausts, 
1Par 29,21  ço és, a saber, M ª vadels  e M ª moltons e M ª anyells e  
1Par 29,21  a saber, M ª vadels e M ª moltons  e M ª anyells e sacrificaments ab tota la  
1Par 29,21  vadels e M ª moltons e M ª anyells  e sacrificaments ab tota la costuma que  
1Par 29,22  22 E aquell dia ells manjàran  e baguéran davant nostra Senyor ab gran  
1Par 29,22  nostra Senyor ab gran alegria,  e untàran la sagona vaguada Salomon, fill  
1Par 29,22  untàran príncep a nostre Senyor  e untàran Sadoch en bisba. 23 E Salamó  
1Par 29,23  axí com a rey per David, son para,  e a tots plasch, e tot lo poble de Israell 
1Par 29,23  David, son para, e a tots plasch,  e tot lo poble de Israell obaý a ell. 24 E 
1Par 29,24  obaý a ell. 24 E tots los prínceps  e tots los poderossos e tots los fills  
1Par 29,24  los prínceps e tots los poderossos  e tots los fills dell rey David donàran  
1Par 29,24 fills dell rey David donàran lur mà  e sotsmeséran-sa al rey Salamó. 25  
1Par 29,25  sobra tot lo poble d’Israell  e donà a aquell sa glòria de son regna,  
1Par 29,27 anys: ell regnà en Habron VII anys,  e en Jerusalem, XXXIII. 28 Ell morí en  
1Par 29,28 XXXIII. 28 Ell morí en bona valesa,  e era ple de dies e de riqueses e de  
1Par 29,28  en bona valesa, e era ple de dies  e de riqueses e de glòria. E Salamó son  
1Par 29,28  e era ple de dies e de riqueses  e de glòria. E Salamó son fill regnà per  
1Par 29,29  fets dell rey David, los primers  e los darés, són scrits en lo libre de  
1Par 29,29  en lo libre de Samuel lo vahent  e en lo libre de Natan profeta e en lo  
1Par 29,29  e en lo libre de Natan profeta  e en lo volum de Gaad lo vaent, 30 e los  
1Par 29,30  e en lo volum de Gaad lo vaent, 30  e los fets de tot lo seu regna e de la sua 
1Par 29,30  30 e los fets de tot lo seu regna  e de la sua forsa e del temps que pasàran  
1Par 29,30  tot lo seu regna e de la sua forsa  e del temps que pasàran desots ell, o en  
1Par 1,5  Noè; e Noè, Sem, Cham e Jàfet. 5  E Jàfet engenrà Gòmer e Magog, Maday,  
1Par 1,6  Janan e Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6  E Gòmer engenrà Asench e Erifan e  
1Par 1,7  Asench e Erifan e Chogormà. 7  E Janan engenrà Elizà e Charsis e Sithim e 
1Par 1,8  e Charsis e Sithim e Dodanim. 8  E Cham engenrà Chus, Mesraym, Phut,  
1Par 1,9  Chus, Mesraym, Phut, Chanaan. 9  E Chus engenrà Sabachatà, Hevilà e Sabatà, 
1Par 1,9  Hevilà e Sabatà, Germà [*].  E Regimà engenrà Sabba e Dadan. 10 E Chus  
1Par 1,10  E Regimà engenrà Sabba e Dadan. 10  E Chus engenrà Nemroth, e aquest començà a 
1Par 1,11  a ésser poderós en la terra. 11  E Masraym engenrà Ludín e Namín, Labín,  
1Par 1,12 d’aquests nasquéran los falisteus.  E aytambé engenrà Caprurín. 13 E Chanaan  
1Par 1,13  E aytambé engenrà Caprurín. 13  E Chanaan engenrà primerament Sidònem e  
1Par 1,17  Sineu, 16 Aradiu, Samareu [*]. 17  E Cem engenrà Alay, Azuz, Arfaxat, Luud,  
1Par 1,17  Alay, Azuz, Arfaxat, Luud, Aram.  E Aram engenrà Hus, Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 
1Par 1,18 engenrà Hus, Hul, Gòtor, Mòcoch. 18  E Arfaxat engenrà Sale, e Sale engenrà  
1Par 1,19  Sale, e Sale engenrà Hèber. 19  E Hèber engenrà II fills: Gertan, Phàlech, 
1Par 1,20  Phàlech fo depertida la terra. 20  E Gactan engenrà Elmodat, Sàlef,  
1Par 1,24  23 e Osir, Hevilà, Jobam [*]. 24  E Sem engenrà Erfaxat, Sàlem, 25 Hèber,  
1Par 1,28  Nachor, Tare, 27 Abram [*]. 28  E Abraam engenrà Isach e Ismael. 29  
1Par 1,32  31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32  E Abram engenrà de Securà, qui era  
1Par 1,32  Midam, Jesmadum, Jesboch, Sue.  E Getzan engenrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E  
1Par 1,33  engenrà Saba, Abidà, Dedan. 33  E Bidan engenrà Ephà, Èpher, Henoch, [*]  
1Par 1,35  e Jacob, qui és dit Israell. 35  E Ezaú engenrà Eliphàs, Rauel, Jaús,  
1Par 1,37  Jachum, Tenès, Thanà, Amalech. 37  E Rauell engenrà Nàach, Sàtara, [*] Maasà. 
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1Par 1,38  Nàach, Sàtara, [*] Maasà. 38  E Seÿr engenrà Joatham, Sobal, Sebeon,  
1Par 1,39 Sebeon, Anà, Dison, Èser, Disan. 39  E [*] Johatan. 40 E Sobal engenrà Alaym,  
1Par 1,40  Èser, Disan. 39 E [*] Johatan. 40  E Sobal engenrà Alaym, Manàar, Ebal, Saphí 
1Par 1,40  Alaym, Manàar, Ebal, Saphí e Nayr.  E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Anà engenrà  
1Par 1,40  e Nayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà.  E Anà engenrà Dison. 41 [*] 42 [*] Balan, 
1Par 1,42  [*] 42 [*] Balan, Savan, Jacham.  E Disan engenrà Chis, Aram. 43 Aquests  
1Par 1,44  nom de la sua ciutat, Denabach. 44  E morí Bàlach, e regnà per ell Joab, fill  
1Par 1,45  per ell Joab, fill de Sare [*]. 45  E com fo mort Jobab, regnà per ell Husan,  
1Par 1,46  de la terra dels caneneus. 46  E murí Husan, e regnà per ell Adab, fill  
1Par 1,47  e la sua ciutat hach nom Avich. 47  E com fo mort Adad, regnà per ell Semlà de 
1Par 1,48 regnà per ell Semlà de Mescachà. 48  E com fo mort Semlà, regnà per ell Saül de 
1Par 1,49  qui és posada de prop la aygua. 49  E com fo mort Saül, regnà per ell  
1Par 1,50  ell Balaanan, fill de Acobor. 50  E com fo mort Baalanan, regnà per ell  
1Par 1,51  de Macred, filla de Masaab. 51  E com fo mort Adad, comensàran a ésser  
1Par 2,3  Benjamín, Neptalim, Gaad, Aser. 3  E Judes engenrà aquests III fills de la  
1Par 2,3  cananite, ço és, Her, Onam, Selà.  E Her era lo major e féu mal davant nostre 
1Par 2,4  Senyor Déu, e ell aucís-lo. 4  E ell engenrà de Thamar, qui era sa nora,  
1Par 2,4  qui era sa nora, Zàram e Phares.  E axí fóran los fills de Judà V. 5 E  
1Par 2,5  E axí fóran los fills de Judà V. 5  E Phares engenrà Srom e Hamús. 6 E Zare  
1Par 2,6  5 E Phares engenrà Srom e Hamús. 6  E Zare anjanrà Zamrí e Athan e Aman, Cal,  
1Par 2,7  Aman, Cal, Diram; e axí fóran V. 7  E Zamrí anjenrà Achor, qui torbà Israell e 
1Par 2,8  de vet, ço és, que fo vadat. 8  E Athan angenrà Azarias. 9 Hesrom engenrà  
1Par 2,10  engenrà Garamal, Ram, Calubí. 10  E Ram engenrà Aminadab, e Aminadab angenrà 
1Par 2,18  para d’aquest Gèter esmelita. 18  E Chalep, fill de Hesrom, pres muller qui  
1Par 2,19  engenrà Jèsar, Sodap, Ardon. 19  E com fo morta Asubà, pres alra muller qui 
1Par 2,20  Cayp e angenrà d’aquella Hur. 20  E Hur engenrà Urí, e Urí engenrà Bazalael. 
1Par 2,27  Bazalael. 21-24 [*] 25-26 [*] 27  E [*] Bazael, engenrà primerament [*]  
1Par 2,30  30 Nadap engendrà Sàlef, Efahim.  E Sèlep murí sens enfans. 31 Efaym engenrà 
1Par 2,32  Sesan, e [*] engenrà Holoý. 32  E Jadà, frare de Samay, e engendrà Gèter,  
1Par 2,32 de Samay, e engendrà Gèter, Joatan.  E Ster morí que no hach enfans. 33  
1Par 2,43  Zip e Mareà, para de Hebron. 43  E Hebron enjenrà Chorè, Cayhú, Càsem,  
1Par 2,46  anfantà Haram, Massà e Tezez.  E Haram anjanrà Jazer. 47 Jedon engenrà  
1Par 2,50  50 Aquests fóran fills de Calef.  E Hur, qui fo primer, engenrà de Efrata  
1Par 2,54  los saraÿtes e los staolites. 54  E los fills de Salmà, para de Betleem, e  
1Par 3,17  enjenrà Jechonies e Sadachias. 17  E Jechonies anjenrà Asur, Sasaritel, 18  
1Par 4,3  Gech angenrà Achom e Lech [*]. 3  E aquest és lo linatge de Acham e de  
1Par 4,5  engenrat [*], para de Betelem. 5  E Asur, para de Chachua, havia II mullers: 
1Par 4,6  havia nom Halaà, l’altra Naarà. 6  E Naarà enfantà Ozam, Hèpher, Teman e  
1Par 4,9  cusinees d’Aral, fill de Aram. 9  E Jazbès emperò fon mellor e pus nobla que 
1Par 4,10  com l’he en dollor enfantat. 10  E Jabès apellà e conech Déus d’Israell, e 
1Par 4,10  volràs que nangun mal vengua a mi.  E nostre Senyor oÿ-lo de la oració de  
1Par 4,11  e donà-li so que ell volia. 11  E Calep, frara de Suà, engenrà Madachir,  
1Par 4,15  que sabían fer los artaficis. 15  E Calef, fill de Sofonià, engenrà Hir e  
1Par 4,20  Hir e Alam [*]. 16-19 [*] 20  E Simon engenrà Amnon e Renà; e Naam,  
1Par 4,20  Amnon e Renà; e Naam, Elchion.  E Gesí engenrà Joech e Bensocech. 21  
1Par 4,25  Jamsim, Jarib, Jara, Saül. 25  E Salum [*] Masmà [*]. 26 †Semeý, lo fill 
1Par 4,39  e foren fort multiplicats. 39  E lavàran-se, per so que anàsan en Gidor 
1Par 4,41  qui fóran dell linatja de Can. 41  E lavors vanguéran aquells que damunt  
1Par 4,41  destrovits dentrò al dia de vuy.  E puys habitàran ells aquí per aquels, per 
1Par 4,42  trobàran moltes bones pestures. 42  E dels fills de Simeon anàran en lo munt  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

98 
 

1Par 5,3  d’ él molts prínceps [*]. 3  E Rubèn, qui era lo primer engenrat de  
1Par 5,4  Enoch e Phanú, Srom, Carmim. 4  E Joell engenrà Samachià, Samachià anjenrà 
1Par 5,7 e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7  E los seus frares e tota la parantia qui  
1Par 5,8  prínceps Zazael e Sabacarias. 8  E Baala fon fill de Achàs [*]. 9-10 [*]  
1Par 5,15  de Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15  E sos frares, los fills de Abdiell, qui fo 
1Par 5,17 de Saron entrò als térmens seus. 17  E tots aquests fóran nombrats en los dies  
1Par 5,18  de Jaraboam, rey de Israell. 18  E los fills de Rubèn e de Galaad e los  
1Par 5,21 -los, per so com crèyan en ell. 21  E praséran an éls e tota la lur roba e  
1Par 5,22  e II M ª àsens e C M ª hòmens. 22  E fo fort gran batalla de nostre senyor  
1Par 5,25 e senyors en los lurs companyes. 25  E desenparàran Déus [*] del poble, la qual 
1Par 5,26  Senyor Déus los havia badada. 26  E nostre Senyor scomoch l’esparit de  
1Par 6,11 la qual féu Salamó en Jerusalem. 11  E Azacharias angenrà Mazias, Amazias  
1Par 6,15  Saraÿas angendrà Josadech. 15  E, com nostre Senyor trasmudà per les mans 
1Par 6,32  li haguéran aloguada la archa. 32  E cantàvan e administràvan davant l’archa 
1Par 6,33 sagons son orde en lo ministeri. 33  E aquests són aquells qui stàvan ab sos  
1Par 6,39  Leví, qui era fill de Israell. 39  E era Asaph, son frare, qui stava a la sua 
1Par 6,44 [*], de Gerson; Gerson, de Levý. 44  E los fills de Mararí e sos frares stàvan  
1Par 6,45  e Abdià fo fill de Moloch. 45  E Moloch, de Hasabià; e Hasabià, de Absí;  
1Par 6,61  [*] de Merarí [*]. 48-60 [*] 61  E donàran als fills de Chaat qui éran  
1Par 6,64  donàran per sort XII ciutats. 64  E los fills d’Israell donàran als  
1Par 6,67  d’aquells del trip de Afraÿm. 67  E donàran a ells ciutats a fúger en Siquén 
1Par 6,71  cognació dels fills de Chaat. 71  E los fills de Gerson, de lla cognació de  
1Par 6,72  e Staroch ab los lurs lochs. 72  E del trip de Isachar, Cades e de  
1Par 6,74  ab tots los lochs de aquests. 74  E del trip d’Asser, Masal, Abdon [*], 75  
1Par 6,76  Rodop ab tots los lurs lochs. 76  E del trip de Nabtalim, Cades qui és en  
1Par 6,77  Cariatim ab tots lurs lochs. 77  E als fills de Mararí qui éran romasos del 
1Par 6,78  Tabor ab tots los lurs lochs. 78  E dayà detràs Jordà, davant Jerichó, de  
1Par 6,80  e Mifalach ab tots lurs lochs. 80  E del trip de Gaad, Romoch, que és en  
1Par 7,4  Josià; aquests V fóran prínceps. 4  E aquests fóran per lurs companyes e per  
1Par 7,5  moltes mullers e molts fills. 5  E los lurs frares e tot lo linatge de  
1Par 7,9  aquests fóran fills de Bèther. 9  E los prínceps del linatja fóran nombrats  
1Par 7,20  e Guní, e Stàser [*]. 14-19 [*] 20  E los fills de Afraÿm fóran Satulla e  
1Par 7,23  per so que’ll consolàsan. 23  E ell jac ab sa muller, la quall consabé e 
1Par 7,24  en los malls de lla sua casa. 24  E sa filla fo Sarrà, la qual adifichà  
1Par 7,25  lo Jusà e Acoensara lo Sobirà. 25  E los fills d’él fóran Rapha e Rèseph e  
1Par 7,26  nasch, 26 lo qual angenrà Laadon.  E lo fill de aquest hach nom Amiüd e  
1Par 7,28  lo qual hach Josuè, son fill. 28  E la lur posació e la lur habitació fo en  
1Par 7,29  stech envers occident [*]. 29  E [*] sos fills [*] staguéran [*] en  
1Par 7,30  los fills de Josep [*]. 30  E los fills da Eser, Jamnà, Josuà, Esuí,  
1Par 7,38  Samà e Salusà e Jachan e Baran. 38  E los fills de Bet foren Sofonó e Pasphà e 
1Par 8,3  lo quart, e Rafà fo lo quint. 3  E los fills de Balle fóran Adoar e Jesrà  
1Par 8,7  en Manach: 7 Noaman, Casir e Gerà.  E aquest trasmudà aquells, e anganrà Ossà  
1Par 8,8  aquells, e anganrà Ossà e Abiüd. 8  E Saraym engenrà en la regió de Moab  
1Par 8,12 Mensim engenrà Achioch, Caphàal. 12  E los fills de Capsàal fóran Hèmber, Misan 
1Par 8,13  Enó e Loth e ses filles. 13  E Barrà e Sèmnua fóran prínceps dels  
1Par 8,14  casàran los habitadors de Geth. 14  E Joè, Segat e Germoch 15 e Zadabià e  
1Par 8,18  e Joà e Filli e Barayà. 17 [*] 18  E Gesamari e Eslís e Joab, fill de Afaell, 
1Par 8,32  e Gebehor e Alor e Sècher [*]. 32  E Machelot engenrà Samaan, e habitàran  
1Par 8,33  sos frares en Jerusalem [*]. 33  E Her engenrà Chis, e Cys engenrà Saül, e  
1Par 8,36  Phiton, Amàlech e Tharà e Acàs. 36  E Acàs anjanrà Jonadà, e Jonadà engendrà  
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1Par 8,38 nat Elesà, lo qual anjanrà Ezel. 38  E Ezel hach VI fills per los noms dels  
1Par 8,40  fills e nabots entrò a CL M ª.  E tots aquests fóran fills de Benjamín.  
1Par 9,3  los fills de Leví e los naameus. 3  E staguéran en Jerusalem dels fills de  
1Par 9,6  aquests fóran sos fills. 6  E dels fills de Zàray fo Enell e sos  
1Par 9,7  e sos frares, e fóran DC XC. 7  E dells fills de Benjamín fóran Asà, lo  
1Par 9,20  vastiments del tabernacle [*]. 20  E Faieàs, fill de Aletzar, era duch [*]  
1Par 9,21  duch [*] davant nostre Senyor. 21  E Sacharias, fill de Mosoŀlam, era porter  
1Par 9,25  e a tramuntana e a migjorn. 25  E lurs frares stàvan en les viletes e  
1Par 9,26  disaptes d’un temps a altra. 26  E a’quests IIII fills de Leví fo comanat  
1Par 9,30  l’ancens e sobra les spècies. 30  E dells fills dels praveres feïen [*]. 31  
1Par 9,31  fills dels praveres feïen [*]. 31  E Amachaties, del linatge de Leví, primer  
1Par 9,32 coses qui éran frites en paella. 32  E los fills de Chaat, lurs frares, éran  
1Par 9,42  Michà foren [*] Màlech e Tarà. 42  E Azà engenrà Jetà; e Arà, Emalaach e  
1Par 10,2  nafrats en lo munt de Gelboe. 2  E com los falisteus sa fóran acostats, qui 
1Par 10,4  aquell e segetàran-lo. 4  E Saül dix a son scuder: –Trau ta spasa e  
1Par 10,5  e lexà’s caer sobra aquella. 5  E com son scuder hach vist [*] que Saül era 
1Par 10,7  e tota sa companya morí ensemps. 7  E, com los fills de Israell qui habitàvan  
1Par 10,7  e desenparàran lurs ciutats [*].  E los falisteus [*] habitàran en aquelles. 
1Par 10,8  [*] habitàran en aquelles. 8  E en l’altra dia pranguéran les despules  
1Par 10,9 jaÿan morts en lo munt de Gelboe. 9  E com [*] li hagéran lavat lo cap e  
1Par 10,10  lurs déus e als lurs pobles. 10  E consagràran les sues armes en lo temple  
1Par 10,11  lo cap en lo temple de Dagó. 11  E com los hòmens de Jabes-Galach  
1Par 11,2 David: –Nós som ton os e ta carn. 2  E hir e anans-de-hir, com Saül regnava 
1Par 11,2  e ramanaves lo poble de Israell.  E nostre Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo  
1Par 11,3 Israell vanguéran al rey en Hebron.  E David féu ab ells amistança davant  
1Par 11,5  qui hi habitàvan en la terra. 5  E aquells qui [*] habitàvan diguéran a  
1Par 11,5  a David: –Tu no entraràs sa.  E David pres la torra de Sion, la qual és  
1Par 11,6 la qual és en la ciutat de David. 6  E ell dix: –Aquell qui primerament farrà  
1Par 11,12  sobra CCC, nafrats una veguada. 12  E Aletzar, fill de son avonclo Eraach, qui 
1Par 11,13  era entre III hòmens poderosos. 13  E aquest fo en Afès ab David, com los  
1Par 11,14  loch dell camp e defacéran aquell.  E com ell hach vençut los falisteus, ell  
1Par 11,15  donà gran salut al seu poble. 15  E III dells XXX prínceps davallàran a lla  
1Par 11,15  David, de prop la cova de Adolam.  E, com los falisteus ficàran les lurs  
1Par 11,18  de la sisterna de Berem [*]. 18  E lavors anàran III forts hòmens per mig  
1Par 11,23  hòmens [*]. [*] 20-21 [*] 22[*] 23  E ell aucís un home de Agipte, que havia V 
1Par 11,24  aquell ab la sua lança matexa. 24  E açò féu Benamies, fill de Joadà, qui era 
1Par 11,25  nomanat entre III molt forts. 25  E ell era primer entra XXX, emperò ell no  
1Par 11,41  Iràs de Gech, e Garech de Gech. 41  E Uries hetheu e Zabad, fill de Ulí; 42 e  
1Par 12,8  fill de Johadam de Jedore. 8  E fugíran de Gaddi ab ell, com ell s’  
1Par 12,9  que cabirols en les muntanyes. 9  E Èsser era príncep e Odias lo sagon,  
1Par 12,16  davers orient e devers ponent. 16  E hòmens venguéran de Benjamin e de Judà  
1Par 12,17  al dafaniment on David stava. 17  E David axí-los a carrera e dix-los:  
1Par 12,18  paras ho vege e ho jutge. 18  E sparit complí Abisay, qui era entre XXX  
1Par 12,19 -los prínceps de lla companya. 19  E dell trip de Manasès fugíran e vanguéran 
1Par 12,26  hòmens qui éran molt forts [*]. 26  E dels fills de Leví, IIII M ª DC. 27  
1Par 12,28  de Aron e ab ell III M ª DCC. 28  E Sadoch, qui era anfant de noble jovantut 
1Par 12,29  son para, n’hi hach XXII M ª. 29  E dells fills de Benjamín, frares de Judà, 
1Par 12,30  saguia encara a la casa Saül. 30  E dells fills de Afraÿm n’hi hach XX M ª  
1Par 12,31 hòmens anomenats en lur linatge. 31  E del trip mig de Manasès n’hi hach XVIII 
1Par 12,32 que faésan David rey sobra ells. 32  E dells fills de Isachar, qui éran hòmens  
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1Par 12,34  en ajuda no ab dobla cor. 34  E los prínceps de lla cavallaria de  
1Par 12,35  que sabían portar scut e lansa. 35  E los de Dan qui éran aparallats a lla  
1Par 12,36  batalla fóran XXVIII M ª DCC. 36  E dels fills d’Ezer qui axían a batalla,  
1Par 12,37  en la host, fóran XL M ª. 37  E aquells qui éran detràs flum Jordà, ço  
1Par 12,38  rey sobra tot lo poble d’Israell.  E totes les romenilles dells fills d’  
1Par 12,39  sobra tot lo poble d’Israell. 39  E staguéran aquí ab David per III dies, e  
1Par 12,40  frares los n’havían aparellat. 40  E aquests qui éran de prop entrò a Ysachar 
1Par 13,4  aquella en lo temps de Saül. 4  E tota la multitut respòs que axí fos fet; 
1Par 13,8  e sos frares manàvan la careta. 8  E David e tot lo poble juguàvan davant  
1Par 13,9 en saltiris e [*] en senbels [*]. 9  E com ells fóran vanguts a lla casa de  
1Par 13,10  un poch anclinada l’archa. 10  E nostre Senyor fou fortment irat contra  
1Par 13,11  ell murí davant nostre Senyor. 11  E lavors fo molt trist David, per ço com  
1Par 13,12  aquest present dia de huy. 12  E lavors David tamé nostre Senyor, e dix:  
1Par 13,13  la archa de nostre Senyor?» 13  E per aquesta rahó ell no la féu portar a  
1Par 14,2  ells adificàsan a ell una casa. 2  E David conech que nostre Senyor havia  
1Par 14,3  ’ll seu regna era axalçat [*]. 3  E pres altres mullers en Jerusalem e  
1Par 14,9  açò, ell axí a ells a carerra. 9  E com los falisteus vanguéran, ells fóran  
1Par 14,10  scampats en la vall de Rafaÿm. 10  E David demenà de consell a nostre Senyor  
1Par 14,10 e liuraràs tu aquells en la mia mà?  E nostre Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo 
1Par 14,11  yo liure aquells en la tua mà. 11  E com aquells fóran muntats en la vall de  
1Par 14,12  loch fo apellat Baalseraphin. 12  E aquí ells desenparàran lurs déus, los  
1Par 14,14  fóran tots scampats en una val. 14  E David damanà de consell a nostre Senyor  
1Par 14,15  de lla part davers los parers. 15  E com tu oyràs lo so del qui irà en la  
1Par 14,17  de Gabeon entrò a Gàtzara. 17  E lo nom de David fo spandit per totes les 
1Par 15,3  aministrar a ell perdurablament. 3  E ell ajustà adonchs tot lo poble d’  
1Par 15,4  lo qual ell li havia aparallat. 4  E ajustà atresí los fills de Aron e los  
1Par 15,5  de Aron e los fills de Leví. 5  E dels fills de Caad fo príncep Uriel, e  
1Par 15,6  e sos frares, ço és, de C XX. 6  E dells fills de Mararí fo príncep Asaà, e 
1Par 15,7 frares, ço és, a saber, de CC XX. 7  E dells fills de Jerson fo príncep Joel, e 
1Par 15,8  e sos frares, ço és, de C XX. 8  E dells fills de Alaphan fonch príncep  
1Par 15,11  ço és, a saber, de C XII. 11  E David apallà Sadoch e Abitar, preveres,  
1Par 15,12  Soanian, Eliel e Aminadap. 12  E dix a ells:  Vós, qui sóts prínceps de  
1Par 15,26  de Abededom ab gran alagria. 26  E com oÿsan los levitens que aportàvan l’ 
1Par 15,29 ab son [*] d’arpes e de rautes. 29  E com l’archa de lla amistança de nostre  
1Par 16,2  davant nostre Senyor plaents. 2  E com David hach complit de ofarir sos  
1Par 16,4  rostit e sèmolla frita en oli. 4  E stablí, davant l’archa de nostre  
1Par 16,5 Azacharies, qui era lo sagon a ell.  E stablí Aliel e Samamoch e Jahiell e  
1Par 16,6 pasaltiri e sobra les rautes. [*] 6  E stablí Banayà e Jauel, los praveras, al  
1Par 16,17 e lo seu sagrament fou ab Ysach. 17  E stablí aquell a Jacob en manament, e a  
1Par 16,21  e d’un regna en altra poble. 21  E no sofarí que nangú los faés sobres, e  
1Par 16,29 nostre Senyor glòria e manament! 29  E donats a nostre Senyor glòria al seu  
1Par 16,36  Déu d’Israell perdurablament.»  E tot lo poble digua: «Amén», e cantan a  
1Par 16,38  tots dies, cascú per sos dies. 38  E stablí portés Obededom [*], fill de  
1Par 16,41  ell manà al poble d’Israell. 41  E aprés él, Haman e Yeditun e tots los  
1Par 16,42  sua és perdurablament. 42  E stablí Hellman e Ydithun que cantàsan ab 
1Par 16,42  d’esturments a cantar a Déu.  E féu los fills de Iditun éser portés. 43  
1Par 16,43 los fills de Iditun éser portés. 43  E tot lo poble se’n tornà a lla sua casa, 
1Par 17,2  Senyor és dasots les pells. 2  E Nathan dix a David: –Tu fé totes les  
1Par 17,9  grans qui són honrats en terra. 9  E he donat loch al meu poble d’Israell  
1Par 17,11  a tu una casa nostre Senyor. 11  E com tu hauràs complits tots los dies que 
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1Par 17,12 jo stabliré lo regne d’aquells. 12  E ell adificarà a mi casa, e yo farmaré la 
1Par 17,13  la sua cadira perdurablament. 13  E yo saré a ell en para e ell sarà a mi en 
1Par 17,14  a aquell qui fo anans [*]. 14  E yo stabliré aquell en la mia casa e en  
1Par 17,21  oÿts de lles nostres orelles. 21  E qual altra és axí com lo teu poble d’  
1Par 17,22  aquell de la terra de Agipta. 22  E tu has posat lo teu poble [*]  
1Par 17,22  lo teu poble [*] perdurablament.  E tu, Senyor, ést fet lo lur Déu. 23  
1Par 17,23 casa sia conformada perdurablement.  E fes-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu  
1Par 18,2  aquell de la mà dels falisteus. 2  E farí Moab; enaxí fóran fets serfs de  
1Par 18,5  ell servà a sos obs C càreus. 5  E los sirienchs de Damasch vanguéran per  
1Par 18,6  XXII M ª hòmens qu’ell havia. 6  E mès los cavallers en Damasch, per so que 
1Par 18,6  servís a ell e que li donàs dons.  E nostre Senyor ajudà en aquell en totes  
1Par 18,7  en totes les coses que ell faÿa. 7  E David pres los carcaxos d’aur los quals 
1Par 18,8  e aportà aquells en Jerusalem. 8  E pres atrasí da Sabat e de Semín, qui  
1Par 18,9  columnes e los vaxells d’aram. 9  E com Tou, lo rey de Hamach, hach oÿt que  
1Par 18,11  rey Tou fon enamich de Adàser. 11  E lo rey David consagrà a nostre Senyor  
1Par 18,13  e havia-hy XVIII M ª hòmens. 13  E establí en Adom difiniment, sí que  
1Par 18,13  sí que Idomea serví David.  E nostre Senyor salvà David en totes les  
1Par 18,15  a tot lo pobble d’Israell. 15  E Joab, fill de Servià, era sobra tota la  
1Par 18,15 era sobra tota la sua host príncep.  E Josafat, fill d’Eliüd, era sobra los  
1Par 18,16 d’Eliüd, era sobra los notaris. 16  E Sadoch, fill de Achitop, e Achimàlech,  
1Par 18,16  fill de Abithacar, eren preveres.  E Susan era escrivà. 17 E Banaÿes, fill de 
1Par 18,17  preveres. E Susan era escrivà. 17  E Banaÿes, fill de Joadà, era sobra  
1Par 18,17  dels fereteus e dels feriseus.  E los fills de David stàvan primers a la  
1Par 26,4 Johanan lo VI, e Mazay fo lo VII. 4  E los fills de Obedom: Samaÿas fo lo  
1Par 26,6  è; nostre Senyor banaý aquell. 6  E son fill per nom Samaÿas hach fills e  
1Par 26,9  [*], e fóran LXXII de Obededom. 9  E los fills de Masamias e lurs frares  
1Par 26,10  pus forts hòmens, e éran XVIII. 10  E los fills de Hozà, ço és, a saber, fills 
1Par 26,12  e fills de Hozà, e fóran XIII. 12  E fóran departits en portés que fósan tots 
1Par 26,20 dells fills de Corè e de Merarí. 20  E Achias era sobra los trasaurs de la casa 
1Par 26,22  de Joadan e Gerson e Jehielli. 22  E los fills de Gehieli, Sacrí e Joel, son  
1Par 26,24  Soart e de Hebron e de Faciel. 24  E Subael, fill de Jerson, fill de Musi,  
1Par 26,25  de Musi, era [*] del tressor. 25  E son frare Aliàzer, qui hach un fill per  
1Par 26,31  Senyor e’n lo servey del rey. 31  E Azarias fo príncep dels fills de Hebron  
1Par 26,32  hòmens [*] en Geser Galaad. 32  E lurs frares, qui éran de molt fort adat, 
1Par 26,32 II M ª e DCC prínceps de companyas.  E David posà aquests sobra los fills de  
1Par 27,3 -hy sots ell XXIIII M ª hòmens. 3  E era dells fills de Fares e príncep de  
1Par 27,6  home entre XXX e era sobra XXX.  E Zabad, son fill, era sobra la sua  
1Par 27,12 sua companya XXIIII M ª hòmens. 12  E [*] en lo VIIII è mes Abiàzer de  
1Par 27,23 prínceps dells fills d’Israell. 23  E David no volch nombrar aquells de XX  
1Par 27,26 e en les villes e en les torres. 26  E Ozrí, fill de Zelup, era sobra les obres 
1Par 27,28  era sobra los cellés del vin. 28  E Balanan de Guadarich era sobra los  
1Par 27,29  les cambras on stava l’oli. 29  E Satari de Saroni era pabrost sobra les  
1Par 27,30  los bous qui éran en les valls. 30  E Ubil de Ismayel era sobra los camells. E 
1Par 27,30  de Ismayel era sobra los camells.  E Jaeries de Maroch era sobra los àsans.  
1Par 27,31  de Maroch era sobra los àsans. 31  E Jazís de Agaren era sobra los bous. Tots 
1Par 27,32  de lla requea del rey David. 32  E Jonatan, avonclo de David, era consaller 
1Par 27,32 hom poderós e savi, hom ben letrat.  E él e Yaell, fill de Hachamon, éran ab  
1Par 27,34 Cosí de Arach era amich del rey. 34  E aprés Achitòfel fo Joradà, fill de  
1Par 27,34 Joradà, fill de Banaÿas, e Abiatar.  E Joab era príncep de tota la host del  
1Par 28,2  e lo siti dels peus de nostre Déu.  E jo he aparallades totes les coses que hy 
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1Par 28,5  sobra tot lo poble d’Israell. 5  E nostre Senyor ha donats a mi molts  
1Par 28,6  de nostre Senyor sobra Israell. 6  E ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill,  
1Par 28,7  en fill e yo seré a ell en para. 7  E fermaré lo seu regna perdurablament, si  
1Par 28,11  conforte’t e acaba aquella. 11  E David donà a Salamó, son fill,  
1Par 28,13  e en los trasaurs dels sants. 13  E donà a él la discrepcion dels  
1Par 28,14  aur per cascun vaxell del servei.  E donà a ell argent a pes per la  
1Par 28,15  dels vaxells e de lles obres. 15  E donà aur per masura als canalobres de  
1Par 28,16 e de lles lanternes, atrasí [*]. 16  E donà a masura aur a obs de lla taulla de 
1Par 28,17 un pes entra la un lahó e l’altra.  E atrasí donà a ell diverses pes d’argent 
1Par 28,18 pes d’argent en los lehons [*]. 18  E donà aur molt pur a l’altar en què hom  
1Par 28,20  les obres de ll’axemplar.» 20  E David dix a Salamó, son fill: –Fé  
1Par 28,21  seran ab tu e són aparallats.  E sàban aytambé los prínceps com lo poble  
1Par 29,2 pas aparallada a homa, mas a Déu. 2  E yo ab totes mes forces he aparalades les 
1Par 29,3  de marbra [*] e molt abundament. 3  E part asò yo do argent e aur en lo temple 
1Par 29,5 argent per les mans dells maestres.  E si algun n’hi ofer de grat, ell  
1Par 29,7  de lles pocesions del rey. 7  E ells donaren [*] V M ª tallens d’aur e  
1Par 29,8 d’aram e C M ª tallens de ferro. 8  E tots aquells als quals fóran trobades  
1Par 29,10  se n’alegrà de molt gran goig. 10  E banaý nostre Senyor davant tota la  
1Par 29,19 stigua tostemps a lla tua honor. 19  E dóna acabat cor a Salamó, mon fill,  
1Par 29,21 e ahoràran Déu e despuys lo rey. 21  E sacreficàran sacrificis a nostre Senyor  
1Par 29,22  en tot Israell, molt largament. 22  E aquell dia ells manjàran e baguéran  
1Par 29,23  e untàran Sadoch en bisba. 23  E Salamó sech sobra la cadira de nostre  
1Par 29,24  lo poble de Israell obaý a ell. 24  E tots los prínceps e tots los poderossos  
1Par 29,27  sobra tot lo poble de Israel. 27  E los dies en què regnà sobra’l poble d’ 
1Par 29,28  de dies e de riqueses e de glòria.  E Salamó son fill regnà per ell. 29 Los  
1Par 1,40  40 E Sobal engenrà Alaym, Manàar,  Ebal, Saphí e Nayr. E Sebeon engenrà Ayà,  
1Par 11,46  de Ellanen; e Jachinà de Moab, e  Ebell [*], e Jasaell de Masabià. 12,Tit  
1Par 2,36  e engenrà d’aquella Etheus. 36  Ecer engenrà Nathan, Nathan angenrà Sabad, 
1Par 11,28 27 e Sammach e Aroch, [*] 28 [*] d’ Echchià e Abísar d’Enarchot, 29 [*] e  
1Par 16,38 stablí portés Obededom [*], fill de  Edichum, e Hozè. 39 Stablí Sadoch lo  
1Par 1,43  qui foren senyors de la terra de  Edom, anans que haguésan reys los fills de 
1Par 1,51  Adad, comensàran a ésser duchs en  Edom e despuys no hy hach reys, duch de  
1Par 1,54  de Hiram. Aquests són los duchs de  Edom. 2,Tit Capítol segon Aquests son los 
1Par 18,12  12 Abisay, fill de Servià, ferí  Edom en la vall de Siluns, e havia-hy  
1Par 5,24  Èpher, Gesí, Eliel, [*] Geremí,  Edonià, Jediell, qui foren hòmens forts e  
1Par 12,11  Geremies lo V, 11 Sechey lo VI,  Eell VII, 12 Johan lo VIII e Elzedap lo  
1Par 2,47  47 Jedon engenrà Règon, [*] Phale,  Efà, Saf. 48 Maachà, concupina de Calep,  
1Par 2,30  Molip. 30 Nadap engendrà Sàlef,  Efahim. E Sèlep murí sens enfans. 31 Efaym 
1Par 2,31  E Sèlep murí sens enfans. 31  Efaym engenrà Fasí, e Jasí engenrà Sesan,  
1Par 15,27  de una vastidura de lin que ha nom  effot. 28 Tots los fills de Leví, qui  
1Par 2,50  E Hur, qui fo primer, engenrà de  Efrata Sabual, para de Cariatarym. 51  
1Par 6,34  e Alcanà, de Joram; e Joram, de  Ehel; e Eheu, de Etheu; 35 [*] de Supha; e 
1Par 6,34  de Joram; e Joram, de Ehel; e  Eheu, de Etheu; 35 [*] de Supha; e Supha,  
1Par 8,22 fills de Sameý. 22 Jasan e Hèsber e  El 23 e Abdom e Jequit e Hamaon 24 e Hanan 
1Par 5,2 de tots sos germans, e isquéran d’  él molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era  
1Par 7,25  lo Sobirà. 25 E los fills d’ él fóran Rapha e Rèseph e Cale, dell qual  
1Par 10,13  havia pas guardat; e part tot açò,  él havían damanat consell a una  
1Par 16,15  sua covinensa e de la paraula qu’ él manà M ª generacions, 16 la qual  
1Par 16,41  al poble d’Israell. 41 E aprés  él, Haman e Yeditun e tots los altres  
1Par 18,3  Sobà, de la region de Hamach, com  él anà per axamplar son emperi dentrò al  
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1Par 18,10  tota la host de Adàser [*], 10  él tramès Aram, son fill, al rey David,  
1Par 27,7  e Sabadias, son fill, era aprés d’ él, e havían en lur companya XXIIII M ª  
1Par 27,32  poderós e savi, hom ben letrat. E  él e Yaell, fill de Hachamon, éran ab los  
1Par 28,13  trasaurs dels sants. 13 E donà a  él la discrepcion dels depertiments dels  
1Par 1,52  duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de  Elà, duch de Phinon, 53 duch de Cenès,  
1Par 17,27 car pus tu, Senyor, la has banaÿta,  éla serà banaÿta perdurablament. 18,Tit  
1Par 2,40  Heŀles, Heŀles angenrà Alasà, 40  Elasà engenrà Sisamoy, Sisamoy engenrà  
1Par 5,26  trip de Manasès, e manà-los en  Elat e en Habot e en Ara, e en lo flum de  
1Par 4,20 engenrà Amnon e Renà; e Naam,  Elchion. E Gesí engenrà Joech e Bensocech. 
1Par 12,6 e Sammarià e Safacià de Harach, 6 e  Elearià e Jasià e Esraell e Joàser e  
1Par 6,4  Nadab, Abuid, Eleazar, Ychamar. 4  Eleatzar engenrà Fineàs. Fineàs anjenrà  
1Par 6,3  Aron foren aquests: Nadab, Abuid,  Eleazar, Ychamar. 4 Eleatzar engenrà  
1Par 28,19  «Totes aquestes coses desús dites,  eles venguéran a mi de la mà de nostre  
1Par 8,37  fo fill Rafaià, del qual és nat  Elesà, lo qual anjanrà Ezel. 38 E Ezel  
1Par 28,10 Donchs, per ço com nostre Senyor ha  elet tu per ço que adifichs la casa del  
1Par 28,4  d’Israell perdurablament; e ha  elets prínceps del trip de Judà, [*] la  
1Par 9,43  Rafaià fo son fill; Rafeià engenrà  Elezà, Elezà engenrà Ezel. 44 Ezel hach VI 
1Par 9,43  fo son fill; Rafeià engenrà Elezà,  Elezà engenrà Ezel. 44 Ezel hach VI fills, 
1Par 7,33  e Jassà; aquests fóran fills d’ Elfas. 34 Los fills de Sòmer foren Achè e  
1Par 3,3  Abigal, lo VI Jetron, qui nasch de  Elguà, muller sua. 4 Donchs VI fills de  
1Par 8,27  e Sacorià [*] 27 e Jarsià e  Elià e Zechí, fills de Jorà. 28 Aquests  
1Par 2,13  Isay, 13 Ysay angendrà primerament  Eliab, lo segon Aminap, lo III Samaà, 14  
1Par 3,8  6 Jabar, Elizamà, 7 [*] 8 [*]  Eliadè, Elifàlech. Aquests IX 9 [*], part  
1Par 3,24  e són III. 24 Elionaý [*] Covià,  Eliap, Phelià, Acub, Joanam, Dalayà, Anam, 
1Par 12,9 Èsser era príncep e Odias lo sagon,  Eliap lo terç, 10 e Masmanà lo IIII,  
1Par 5,24  casa de lur parantia: Èpher, Gesí,  Eliel, [*] Geremí, Edonià, Jediell, qui  
1Par 15,9  9 Dells fills de Hebron fo príncep  Eliel, e sos frares, ço és, a saber, de  
1Par 15,11  és, Uriell, Esayà, Joell, Soanian,  Eliel e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós,  
1Par 11,46  e Jaason, frare de Coach; 46 e  Eliell de Maninte, Jeribay, e Joficay,  
1Par 3,8  Elizamà, 7 [*] 8 [*] Eliadè,  Elifàlech. Aquests IX 9 [*], part los  
1Par 8,39  anjanrat Ulam e Hus lo sagon,  Elifali lo terç. 40 Los fills de Ulam  
1Par 7,8  fóran Zamichaè e Joàs e Alítzar e  Elioenay e Jamrí e Gramoch [*] e Almancha. 
1Par 8,20  19 e Jathim e Zeebrí e Zapdí 20 e  Elionay e Zelecay e Beliel 21 e Adarà e  
1Par 3,24  Sodechies, Erchan, e són III. 24  Elionaý [*] Covià, Eliap, Phelià, Acub,  
1Par 14,5  e Salamó 5 e Jobeth e Elizeu e  Eliphàleth 6 e Maga e Àfag e Jasie 7 e  
1Par 1,35  és dit Israell. 35 E Ezaú engenrà  Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 36  
1Par 1,36  Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 36  Eliphats engenrà Taman, Omer, Sephí,  
1Par 14,7  6 e Maga e Àfag e Jasie 7 e  Elisamà e Baldià e Aliàlet. 8 Com los  
1Par 18,15  host príncep. E Josafat, fill d’ Eliüd, era sobra los notaris. 16 E Sadoch, 
1Par 1,7  e Chogormà. 7 E Janan engenrà  Elizà e Charsis e Sithim e Dodanim. 8 E  
1Par 3,6  Barsabé, filla de Amiel. 6 Jabar,  Elizamà, 7 [*] 8 [*] Eliadè, Elifàlech.  
1Par 12,5  e Johanan e Sepdab de Gader 5 e  Elizay e Geremuch e Baalià e Sammarià e  
1Par 14,5 Joab e Nathan e Salamó 5 e Jobeth e  Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga e Àfag e  
1Par 1,44  44 E morí Bàlach, e regnà per  ell Joab, fill de Sare [*]. 45 E com fo  
1Par 1,45  45 E com fo mort Jobab, regnà per  ell Husan, de la terra dels caneneus. 46 E 
1Par 1,46  46 E murí Husan, e regnà per  ell Adab, fill de Badab, qui destroví  
1Par 1,47  47 E com fo mort Adad, regnà per  ell Semlà de Mescachà. 48 E com fo mort  
1Par 1,48  48 E com fo mort Semlà, regnà per  ell Saül de Robooth, qui és posada de prop 
1Par 1,49  49 E com fo mort Saül, regnà per  ell Balaanan, fill de Acobor. 50 E com fo  
1Par 1,50  E com fo mort Baalanan, regnà per  ell Addad, e la sua ciutat havia nom  
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1Par 2,3 féu mal davant nostre Senyor Déu, e  ell aucís-lo. 4 E ell engenrà de Thamar, 
1Par 2,4  Senyor Déu, e ell aucís-lo. 4 E  ell engenrà de Thamar, qui era sa nora,  
1Par 4,10  Senyor oÿ-lo de la oració de què  ell preguà e donà-li so que ell volia.  
1Par 4,10  què ell preguà e donà-li so que  ell volia. 11 E Calep, frara de Suà,  
1Par 5,20 Déus oý-los, per so com crèyan en  ell. 21 E praséran an éls e tota la lur  
1Par 7,23  per so que’ll consolàsan. 23 E  ell jac ab sa muller, la quall consabé e  
1Par 8,8  en la regió de Moab despuys que  ell lexà Dausim e Barrà, sas mullers, 9  
1Par 8,9  Dausim e Barrà, sas mullers, 9 cor  ell engendrà de Hedes, sa muller, Joab e  
1Par 10,4  son scuder no volch fer açò, car  ell era molt spaventat per pahor. Donchs  
1Par 10,5 hach vist [*] que Saül era mort,  ell atrasí sa matà. 6 Donchs Saül e III  
1Par 10,13  morí per sos paccats, per so com  ell havia traspasats los manaments de  
1Par 10,13 manaments de nostre Senyor, lo qual  ell havia manat e ell no l’havia pas  
1Par 10,13  Senyor, lo qual ell havia manat e  ell no l’havia pas guardat; e part tot  
1Par 10,14  en nostre Senyor, per la qual cosa  ell l’aucís e mudà lo seu regna a David,  
1Par 11,3  paraula de nostre Senyor, la qual  ell dix per la bocha de Samuel. 4 Donchs,  
1Par 11,6  qual és en la ciutat de David. 6 E  ell dix: –Aquell qui primerament farrà lo  
1Par 11,10  tot Israell sagons la paraula qu’ ell dix alls fills d’Israell. 11 Aquest  
1Par 11,14 dell camp e defacéran aquell. E com  ell hach vençut los falisteus, ell donà  
1Par 11,14  com ell hach vençut los falisteus,  ell donà gran salut al seu poble. 15 E III 
1Par 11,23  [*]. [*] 20-21 [*] 22[*] 23 E  ell aucís un home de Agipte, que havia V  
1Par 11,23  com plaguador de texidor. Donchs  ell avallà a ell ab una vergua e arapà a  
1Par 11,23  de texidor. Donchs ell avallà a  ell ab una vergua e arapà a ell la sua, la 
1Par 11,23  a ell ab una vergua e arapà a  ell la sua, la qual tanía en sa mà, e  
1Par 11,25  nomanat entre III molt forts. 25 E  ell era primer entra XXX, emperò ell no  
1Par 11,25  E ell era primer entra XXX, emperò  ell no era vangut entre III, e David posà  
1Par 11,42  dels fills de Rubèn, e XXX ab  ell; 43 Henaan, fill de Maachà, e Josaphat 
1Par 12,1  a David en Sichalech, dementra qu’ ell fugia encara a Saül, fill de Chis, cor 
1Par 12,8  de Jedore. 8 E fugíran de Gaddi ab  ell, com ell s’amaguava en lo dasert,  
1Par 12,8  8 E fugíran de Gaddi ab ell, com  ell s’amaguava en lo dasert, hòmens molt  
1Par 12,15  flum Jordà lo primer mes, com  ell ha acostumat de créxer sobra las suas  
1Par 12,19  fugíran e vanguéran a David com  ell vania [*]. [*] 20-22 [*] 23 Aquest és  
1Par 12,23  lla host qui vanguéran a David com  ell era en Hebron, per so qu’ells  
1Par 12,23  traspostàsan lo regna de Saül en  ell, sagons la paraula de nostre Senyor.  
1Par 12,27 fo príncep del linatge de Aron e ab  ell III M ª DCC. 28 E Sadoch, qui era  
1Par 13,5  de Sider e de Agipte entrò là on  ell entrà en Mach, per ço que ell amenàs  
1Par 13,5 là on ell entrà en Mach, per ço que  ell amenàs l’archa de Déu de  
1Par 13,10  fortment irat contra Ossà e farí  ell, per ço com ell havia tocada la archa  
1Par 13,10  contra Ossà e farí ell, per ço com  ell havia tocada la archa de Déu, e axí  
1Par 13,10 havia tocada la archa de Déu, e axí  ell murí davant nostre Senyor. 11 E lavors 
1Par 13,13  Senyor?» 13 E per aquesta rahó  ell no la féu portar a la ciutat de David, 
1Par 13,14  la sua casa en totes les coses que  ell havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 Hiram  
1Par 14,1  sos misatgers a David e tramès a  ell fusts de cedres e maestres de fer  
1Par 14,1  per ço que ells adificàsan a  ell una casa. 2 E David conech que nostre  
1Par 14,2  que nostre Senyor havia conformat  ell en rey sobra lo poble e que’ll seu  
1Par 14,4  noms dells fills que nasquéran a  ell en Jerusalem: Samnà e Joab e Nathan e  
1Par 14,8  Israell, tots vanguéran per querer  ell e, com ell oyí açò, ell axí a ells a  
1Par 14,8  vanguéran per querer ell e, com  ell oyí açò, ell axí a ells a carerra. 9 E 
1Par 14,8  per querer ell e, com ell oyí açò,  ell axí a ells a carerra. 9 E com los  
1Par 14,15  car Déus és axit per ço qu’ ell destrua les hosts dells falisteus. 16  
1Par 14,17  les regions, e nostre Senyor féu  ell éser temut sobra tots los regnes.  
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1Par 15,2  portada [*] aquella e aministrar a  ell perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs 
1Par 15,3  a ell perdurablament. 3 E  ell ajustà adonchs tot lo poble d’Israell 
1Par 15,3  de Déu en lo seu loch, lo qual  ell li havia aparallat. 4 E ajustà atresí  
1Par 16,2  sos holocausts e ses ofarenes,  ell banaý lo poble en lo nom de nostre  
1Par 16,5  Azacharies, qui era lo sagon a  ell. E stablí Aliel e Samamoch e Jahiell e 
1Par 16,9  les sues atrobadures. 9 Cantats a  ell e recomtats las suas meravelles. 10  
1Par 16,12  ’s de lles sues meravelles qu’ ell féu, e dells seus senyals, e dells  
1Par 16,14 de Jacob són los seus alets. 14 Car  ell és lo Senyor nostre Déu, los seus  
1Par 16,16 generacions, 16 la qual covinensa  ell féu a Abram, e lo seu sagrament fou ab 
1Par 16,27  27 Confació e granesa són davant  ell, e fortea e goig són en lo seu loch.  
1Par 16,37  e cantan a Déu lahor. 37 Donchs  ell lexà aquí davant l’archa de nostre  
1Par 16,40 en la lig de nostre Senyor, la qual  ell manà al poble d’Israell. 41 E aprés  
1Par 17,1  Con David habitava en la sua casa,  ell dix a Natan lo profeta: –Veus que jo  
1Par 17,3  parlà aquella nit a Natan e dix a  ell: 4 –Vé e digues a David, mon serf:  
1Par 17,6  lo meu poble, e yo digué a  ell: “Per què tu no has adificada a mi  
1Par 17,12  stabliré lo regne d’aquells. 12 E  ell adificarà a mi casa, e yo farmaré la  
1Par 17,13  perdurablament. 13 E yo saré a  ell en para e ell sarà a mi en fill, e yo  
1Par 17,13  13 E yo saré a ell en para e  ell sarà a mi en fill, e yo no tolré a ell 
1Par 17,13  sarà a mi en fill, e yo no tolré a  ell la mia misericòrdia, axí com la tolguí 
1Par 17,21  les nasions davant ells, car  ell deliurà aquell de la terra de Agipta.  
1Par 17,24 casa de David, son serf, stà davant  ell.” 25 Car tu, Senyor mon Déu, has  
1Par 17,25  de ton serf que tu adificaries a  ell casa, e per asò lo teu serf ha trobada 
1Par 17,27  a banayr la casa de ton serf, qu’ ell sia tostemps davant tu, car pus tu,  
1Par 18,2  fets serfs de David e donàran a  ell dons. 3 En aquell matex temps, vencé  
1Par 18,4  cavalls de les caretas, dels quals  ell servà a sos obs C càreus. 5 E los  
1Par 18,5 mas David vancé XXII M ª hòmens qu’ ell havia. 6 E mès los cavallers en  
1Par 18,6  Damasch, per so que Síria servís a  ell e que li donàs dons. E nostre Senyor  
1Par 18,6  en aquell en totes les coses que  ell faÿa. 7 E David pres los carcaxos d’  
1Par 18,10  Aram, son fill, al rey David, qu’ ell damanàs a ell pau, e per fer a ell  
1Par 18,10  al rey David, qu’ell damanàs a  ell pau, e per fer a ell goig, per so com  
1Par 18,10  ell damanàs a ell pau, e per fer a  ell goig, per so com ell havia sobramuntat 
1Par 18,10  e per fer a ell goig, per so com  ell havia sobramuntat e vençut Adaàer, car 
1Par 18,13  salvà David en totes les coses que  ell féu. 14 Donchs David regnà sobra tot  
1Par 26,10  de Mararí, fo príncep Sechrí, car  ell no havia fill primer anjenrat e per  
1Par 26,10  anjenrat e per asò son para havia  ell posat en príncep, 11 e Halachias fo  
1Par 27,2 en lo primer mes, e havia-hy sots  ell XXIIII M ª hòmens. 3 E era dells fills 
1Par 27,23  ço com nostre Senyor havia dit qu’ ell multiplicaria lo poble [*]. 24 [*] e  
1Par 28,2  lo rey fo lavat e stech en peus,  ell dix: –O, mos frares e mon poble, oÿts  
1Par 28,5 fills ha alet Salamó, mon fill, que  ell segue en la cadira dell regna de  
1Par 28,6 de nostre Senyor sobra Israell. 6 E  ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill,  
1Par 28,6  aquell a mi en fill e yo seré a  ell en para. 7 E fermaré lo seu regna  
1Par 28,7  lo seu regna perdurablament, si  ell persavera de fer los meus manaments  
1Par 28,12  madian 12 e de tots los palaus qu’ ell s’havia perpensats e de lles  
1Par 28,14  cascun vaxell del servei. E donà a  ell argent a pes per la diversitat dels  
1Par 28,15  e les lurs lantarnes, enaxí qu’ ell li donà pes d’argent per diversitat  
1Par 28,17 un lahó e l’altra. E atrasí donà a  ell diverses pes d’argent en los lehons  
1Par 29,5  E si algun n’hi ofer de grat,  ell complescha vuy sa man e ofira so que  
1Par 29,19  e als teus sacrificis, qu’ ell los faça tots e que adifich la casa de 
1Par 29,23  e tot lo poble de Israell obaý a  ell. 24 E tots los prínceps e tots los  
1Par 29,27  ’l poble d’Israel fóran XL anys:  ell regnà en Habron VII anys, e en  
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1Par 29,28 glòria. E Salamó son fill regnà per  ell. 29 Los fets dell rey David, los  
1Par 29,30  e del temps que pasàran desots  ell, o en Israell o en tots los regnes de  
1Par 29,28  anys, e en Jerusalem, XXXIII. 28  Ell morí en bona valesa, e era ple de dies 
1Par 15,12  Déu de Israel al loch qui és a  ella aparallat, 13 per ço que no’ns  
1Par 15,29  lo rey David saltant e jugant, e  ella menyspressà aquell en son cor. 16,Tit 
1Par 11,46  Jeribay, e Joficay, fill de  Ellanen; e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e 
1Par 4,41  al dia de vuy. E puys habitàran  ells aquí per aquels, per ço com hi  
1Par 5,20  e aquells qui éran ab éls, com  ells apallàran Déus com conbatían e Déus  
1Par 5,23  e dentrò al munt de Hechmon, car  ells éran fort molts. 24 Aquests foren los 
1Par 6,67  del trip de Afraÿm. 67 E donàran a  ells ciutats a fúger en Siquén ab los lurs 
1Par 7,21  aquèn nadius auciéran aquells, car  ells vanguéran per asvair les posacions.  
1Par 9,23  stablíran en lur fe, 23 atanbé  ells com lurs fills en les portes de la  
1Par 9,26  nombra dells portés, e éran sobra  ells e guardàvan les finestres e los  
1Par 9,33 stàvan en les finestres, per ço que  ells servíran da dia e de nit contínuament 
1Par 10,2  qui persaguían Saül e sos fills,  ells auciéran Jonatàs e Aminadab e  
1Par 10,7  habitàvan en los camps vaéran açò,  ells fusquéran [*], e desenparàran lurs  
1Par 10,9  e desgarnit e levades les armes,  ells lo tramatéran en la lur terra, per so 
1Par 11,3  al rey en Hebron. E David féu ab  ells amistança davant nostre Senyor e ells 
1Par 11,3  amistança davant nostre Senyor e  ells untàran aquell en rey sobra lo poble  
1Par 12,1  encara a Saül, fill de Chis, cor  ells éran molt forts hòmens e nobles  
1Par 12,23  com ell era en Hebron, per so qu’ ells traspostàsan lo regna de Saül en ell, 
1Par 12,29  hach III M ª, car gran partida d’ ells saguia encara a la casa Saül. 30 E  
1Par 12,31  per so que faésan David rey sobra  ells. 32 E dells fills de Isachar, qui  
1Par 13,2  burchs de lles ciutats, per so que  ells sían ajustats a nós, 3 e que tornam a 
1Par 13,7  lo seu nom fo apellat. 7 Donchs  ells posàran l’archa de nostre Senyor  
1Par 13,9  e [*] en senbels [*]. 9 E com  ells fóran vanguts a lla casa de Aquidon,  
1Par 14,1 de fer parets e fusters, per ço que  ells adificàsan a ell una casa. 2 E David  
1Par 14,8  ell e, com ell oyí açò, ell axí a  ells a carerra. 9 E com los falisteus  
1Par 14,9  9 E com los falisteus vanguéran,  ells fóran scampats en la vall de Rafaÿm.  
1Par 14,12  fo apellat Baalseraphin. 12 E aquí  ells desenparàran lurs déus, los quals  
1Par 14,14  –Tu no iràs pas, pertex-ta d’ ells e vendràs contra de lla part davers  
1Par 15,3 d’Israell en Jerusalem, per so que  ells aportàsan la archa de Déu en lo seu  
1Par 15,12  Eliel e Aminadap. 12 E dix a  ells: –Vós, qui sóts prínceps de lles  
1Par 15,16  David dix als [*] fils de Leví que  ells stablísan de lurs frares cantors en  
1Par 16,1  cor. 16,Tit Capítol XVI 1 Donchs  ells aportàran la archa de Déu e matéran- 
1Par 16,19  vostra haretat.” 19 Jatsia açò qu’ ells sían pochs per nombre e que los seus  
1Par 16,21 sobres, e anans blasmà los reys per  ells: 22 “No vullats tochar los meus serfs 
1Par 16,37  Asaph e sos frares, per so qu’ ells minastràçan davant l’archa de nostre 
1Par 17,6 Israell, als qualls havia manat qu’ ells paschésan lo meu poble, e yo digué a  
1Par 17,21  espavantaments les nasions davant  ells, car ell deliurà aquell de la terra  
1Par 26,6  pabrosts de lurs companyes, cor  ells éran molt forts hòmens. 7 Donchs, los 
1Par 26,8  fóran dels fills de Obededon;  ells e lurs fills e lurs frares foren  
1Par 26,27  guarniments de lles batalles que  ells havían consagrat en restaurament, e  
1Par 26,29  d’Israell a ensenyar e a jutgar  ells. 30 Dells fills de Hebron fóran  
1Par 28,21  casa de nostre Senyor. 21 Vet qu’ ells dapartiments dels praveres e dells  
1Par 29,7  de lles pocesions del rey. 7 E  ells donaren [*] V M ª tallens d’aur e X  
1Par 29,8  fóran trobades pedres presioses,  ells les donàran en lo trasaur de [*]  
1Par 29,9  9 Tot lo poble se alegrà com  ells promatían vot de bon grat, car ells  
1Par 29,9 ells promatían vot de bon grat, car  ells ofarían aquells a nostre Senyor ab  
1Par 29,21  a nostre Senyor e l’andamà  ells ofaríran lurs holocausts, ço és, a  
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1Par 29,22  molt largament. 22 E aquell dia  ells manjàran e baguéran davant nostra  
1Par 29,22 vaguada Salomon, fill de David; [*]  ells untàran príncep a nostre Senyor e  
1Par 1,20  la terra. 20 E Gactan engenrà  Elmodat, Sàlef, Esalimoch, Jare, 21  
1Par 26,26  fóran sobra los trasaurs [*],  els quals santifichà lo rey David, e fóran 
1Par 5,20 los agarenchs e aquells qui éran ab  éls, com ells apallàran Déus com conbatían 
1Par 5,21 com crèyan en ell. 21 E praséran an  éls e tota la lur roba e’lls camells, qui 
1Par 7,7  forts per combatra e lo nombre d’ éls fóran XXII M ª e XXXIII hòmens. 8 Los  
1Par 9,28  per nombra e hom los prania d’ éls a comta. 29 Aquells que tanían en lur  
1Par 16,20  los seus leuradors fósan pochs, 20  éls pasàran d’una gent en altra e d’un  
1Par 11,39  e Monbaur, fill de Aragaray; 39  Èlzech de Amon, e Honoray de Baroch,  
1Par 12,12 lo VI, Eell VII, 12 Johan lo VIII e  Elzedap lo VIIII è, 13 Geremies lo X,  
1Par 9,42 Tarà. 42 E Azà engenrà Jetà; e Arà,  Emalaach e Azamoch e Zamrí, e Samrí  
1Par 3,12  Ocosiam, Ocosiam engendrà Joàs. 12  Emasias fon fill de Joàs, lo qual anjanrà  
1Par 18,3 Hamach, com él anà per axamplar son  emperi dentrò al flum de Eufrates. 4  
1Par 4,9  d’Aral, fill de Aram. 9 E Jazbès  emperò fon mellor e pus nobla que tots sos 
1Par 6,63  Basan XIII ciutats. 63 Los fills,  emperò, de Mararí, per les sues parantias  
1Par 11,25  25 E ell era primer entra XXX,  emperò ell no era vangut entre III, e  
1Par 15,27  VII taurs e VII moltons. 27  Emperò, David portava stolla e una  
1Par 1,10  e aquest començà a ésser poderós  en la terra. 11 E Masraym engenrà Ludín e  
1Par 1,19  II fills: Gertan, Phàlech, e  en los dies de Phàlech fo depertida la  
1Par 1,46  fill de Badab, qui destroví Median  en la terra de Moab; e la sua ciutat hach  
1Par 1,51 mort Adad, comensàran a ésser duchs  en Edom e despuys no hy hach reys, duch de 
1Par 2,7  Achor, qui torbà Israell e peccà  en ledrunici de vet, ço és, que fo vadat.  
1Par 2,55  cantants dels maestras qui stávan  en Jabés en los tabernacles. Aquestes són  
1Par 2,55  dels maestras qui stávan en Jabés  en los tabernacles. Aquestes són les  
1Par 3,1  III 1 David engendrà aquests fills  en Hebron: lo primer fo Amon, qui nach de  
1Par 3,4  Donchs VI fills de David nasquéran  en Hebron, un regnà VII anys e VI mesos, e 
1Par 3,4  regnà VII anys e VI mesos, e regnà  en Jerusalem XXXIII anys. 5 David angendrà 
1Par 3,5  5 David angendrà aquests fills  en Jerusalem: Samaà, Sabab, Nathan,  
1Par 4,9  ço l’he apallat axí, com l’he  en dollor enfantat. 10 E Jabès apellà e  
1Par 4,21  qui obràvan bis, drap de lin prim,  en la casa del Jurament, 22 e d’aquel que 
1Par 4,22  Anant, los quals fóran prínceps  en Moab, e aquells que tornàran en Lerm.  
1Par 4,22  en Moab, e aquells que tornàran  en Lerm. Aquestes paraulles són velles. 23 
1Par 4,23  Aquests són los ollers qui stàvan  en les plantacions e en los stabliments en 
1Par 4,23  qui stàvan en les plantacions e  en los stabliments en la casa del rey e en 
1Par 4,23  plantacions e en los stabliments  en la casa del rey e en los seus castells, 
1Par 4,23  stabliments en la casa del rey e  en los seus castells, e stagéran aquí. 24  
1Par 4,38  los prínceps qui fóran anomanats  en les sues paranties e en les cases de  
1Par 4,38  anomanats en les sues paranties e  en les cases de lurs cosinees e foren fort 
1Par 4,39  E lavàran-se, per so que anàsan  en Gidor dentrò a l’ orient de la val,  
1Par 4,40  bona terra e ampla e [*] abondosa,  en la qual ja havían habitat d’ aquells  
1Par 4,41 aquells que damunt havem anomenats,  en los dies de Atzechià, rey de Judà, e  
1Par 4,41  d’ aquells que atrobàran  en aquella terra, e tots aquells que  
1Par 4,42  42 E dels fills de Simeon anàran  en lo munt de Saÿr D hòmens. Éran los lurs 
1Par 5,6  se’n manà catiu, e fo príncep  en lo trip de Rubèn. 7 E los seus frares e 
1Par 5,16  ab les companyes, 16 e habitàran  en Galaad e en Basan e en los carrés lurs  
1Par 5,16  16 e habitàran en Galaad e  en Basan e en los carrés lurs e en tots  
1Par 5,16  e habitàran en Galaad e en Basan e  en los carrés lurs e en tots lurs lochs de 
1Par 5,16  e en Basan e en los carrés lurs e  en tots lurs lochs de Saron entrò als  
1Par 5,17  17 E tots aquests fóran nombrats  en los dies de Jonatan, rey de Judà, e en  
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1Par 5,17 los dies de Jonatan, rey de Judà, e  en los dies de Jaraboam, rey de Israell.  
1Par 5,20  e Déus oý-los, per so com crèyan  en ell. 21 E praséran an éls e tota la lur 
1Par 5,24  poderosos, e foren duchs e senyors  en los lurs companyes. 25 E desenparàran  
1Par 5,26  del trip de Manasès, e manà-los  en Elat e en Habot e en Ara, e en lo flum  
1Par 5,26  de Manasès, e manà-los en Elat e  en Habot e en Ara, e en lo flum de Gozan,  
1Par 5,26  e manà-los en Elat e en Habot e  en Ara, e en lo flum de Gozan, e han-hi  
1Par 5,26  los en Elat e en Habot e en Ara, e  en lo flum de Gozan, e han-hi stat entrò 
1Par 6,10 Aquest fo pravera e usà de l’ofici  en la casa de nostre Senyor Déus, la qual  
1Par 6,10  Senyor Déus, la qual féu Salamó  en Jerusalem. 11 E Azacharias angenrà  
1Par 6,32  que Salamó hach adificat lo temple  en Jerusalem, e stava cascun sagons son  
1Par 6,32  e stava cascun sagons son orde  en lo ministeri. 33 E aquests són aquells  
1Par 6,62  de Naptalim e del trip de Manasès  en Basan XIII ciutats. 63 Los fills,  
1Par 6,66  fills de Caat, e fóran les ciutats  en los térmens d’aquells del trip de  
1Par 6,67 67 E donàran a ells ciutats a fúger  en Siquén ab los lurs lochs, en lo munt de 
1Par 6,67  fúger en Siquén ab los lurs lochs,  en lo munt de Afraÿm, e Guàzer ab los lurs 
1Par 6,71  trip de Manasès, Gaulon, qui és  en Bassan, e Staroch ab los lurs lochs. 72 
1Par 6,76  del trip de Nabtalim, Cades qui és  en Galilea, Hamon, Cariatim ab tots lurs  
1Par 6,80  E del trip de Gaad, Romoch, que és  en Galche, e Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser  
1Par 7,2  e nombràran del trip de Tollà  en los dies de David XXII M ª DC, qui tots 
1Par 7,23  d’aquell Benà, per so com era nat  en los malls de lla sua casa. 24 E sa  
1Par 7,28  lur posació e la lur habitació fo  en Bathel ab lurs fills, e Noran estech  
1Par 7,29  E [*] sos fills [*] staguéran [*]  en Magadan e ses filles, e Dor [*]. Aquí  
1Par 8,6  prínceps de linatge qui habitava  en Gàbaa, los qualls fóran mudats en  
1Par 8,6  en Gàbaa, los qualls fóran mudats  en Manach: 7 Noaman, Casir e Gerà. E  
1Par 8,8  Ossà e Abiüd. 8 E Saraym engenrà  en la regió de Moab despuys que ell lexà  
1Par 8,10  aquests són los fills prínceps  en les companyes. 11 Mensim engenrà  
1Par 8,13  dels linatges qui habitàran  en Aylon. Aquests casàran los habitadors  
1Par 8,28 lurs companyes, los quals habitàran  en Jerusalem. 29 [*] e lo nom de sa muller 
1Par 8,32  e habitàran davant sos frares  en Jerusalem [*]. 33 E Her engenrà Chis, e 
1Par 9,1 [*] e la suma d’aquells és escrita  en los libres de los reys de Israell e de  
1Par 9,1  e de Judà, e fóran traspostats  en Babilònia per lurs paccats. 2 Mas  
1Par 9,2  aquells que habitàran primerament  en lurs ciutats e en les pocesions dels  
1Par 9,2  primerament en lurs ciutats e  en les pocesions dels fills d’Israell  
1Par 9,3  Leví e los naameus. 3 E staguéran  en Jerusalem dels fills de Judà e dels  
1Par 9,22  del tastimoni. 22 Tots foren alets  en portés [*], qui éran CC XX, e aquests  
1Par 9,22  CC XX, e aquests fóran descrits  en lurs pròpies villes, los quals David e  
1Par 9,22  los quals David e Samuel stablíran  en lur fe, 23 atanbé ells com lurs fills  
1Par 9,23  fe, 23 atanbé ells com lurs fills  en les portes de la casa de nostre Senyor  
1Par 9,23  de la casa de nostre Senyor e  en lo tabernacle, cascú per son dia. 24  
1Par 9,25  a migjorn. 25 E lurs frares stàvan  en les viletes e vanían als disaptes d’un 
1Par 9,29  éls a comta. 29 Aquells que tanían  en lur craensa les coses del santuari éran 
1Par 9,31  de totes les coses qui éran frites  en paella. 32 E los fills de Chaat, lurs  
1Par 9,33  dels fills de Leví, que stàvan  en les finestres, per ço que ells servíran 
1Par 9,38  davant la ragion de sos frares  en Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà Chis,  
1Par 10,1  als falisteus e cayguàran nafrats  en lo munt de Gelboe. 2 E com los  
1Par 10,7  los fills de Israell qui habitàvan  en los camps vaéran açò, ells fusquéran  
1Par 10,7  [*]. E los falisteus [*] habitàran  en aquelles. 8 E en l’altra dia  
1Par 10,8  [*] habitàran en aquelles. 8 E  en l’altra dia pranguéran les despules de 
1Par 10,8  Saül e sos fills, qui jaÿan morts  en lo munt de Gelboe. 9 E com [*] li  
1Par 10,9  les armes, ells lo tramatéran  en la lur terra, per so que [*] fos  
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1Par 10,9  terra, per so que [*] fos mostrat  en lo temple dels lurs déus e als lurs  
1Par 10,10  10 E consagràran les sues armes  en lo temple de lur déu e ficàran lo cap  
1Par 10,10  temple de lur déu e ficàran lo cap  en lo temple de Dagó. 11 E com los hòmens  
1Par 10,12  e de sos fills e aportàran aquells  en Jabès, [*] desots un roure qui era en  
1Par 10,12  Jabès, [*] desots un roure qui era  en Jabès, e dajunàran per VII dies. 13  
1Par 10,14  14 e no haguéran sparansa  en nostre Senyor, per la qual cosa ell l’ 
1Par 11,1 1 Tot lo poble d’Israell sa ajustà  en Habron, e diguéran a David: –Nós som  
1Par 11,3  poble d’Israell vanguéran al rey  en Hebron. E David féu ab ells amistança  
1Par 11,3 nostre Senyor e ells untàran aquell  en rey sobra lo poble d’Israell, segons  
1Par 11,4  lo poble d’Israell se n’anàran  en Jerusalem, so és, en Jebús, on éran los 
1Par 11,4  se n’anàran en Jerusalem, so és,  en Jebús, on éran los jeboseus, qui hi  
1Par 11,4 éran los jeboseus, qui hi habitàvan  en la terra. 5 E aquells qui [*] habitàvan 
1Par 11,5  pres la torra de Sion, la qual és  en la ciutat de David. 6 E ell dix:  
1Par 11,13  hòmens poderosos. 13 E aquest fo  en Afès ab David, com los falisteus se  
1Par 11,13  com los falisteus se ajustàran  en aquell loch per batalla, e lo camp d’  
1Par 11,15 XXX prínceps davallàran a lla pedra  en què era David, de prop la cova de  
1Par 11,15  falisteus ficàran les lurs tendes  en la vall de Rafaÿm, 16 e David era en lo 
1Par 11,16  la vall de Rafaÿm, 16 e David era  en lo dafaniment e en la estació dells  
1Par 11,16  16 e David era en lo dafaniment e  en la estació dells falisteus e era en  
1Par 11,16 en la estació dells falisteus e era  en Batllem, 17 e desijà aygua e dix: –Si  
1Par 11,18 porta, e aportàran-na a David que  en bagués, lo quall no’n volch beura,  
1Par 11,23 e arapà a ell la sua, la qual tanía  en sa mà, e aucís aquell ab la sua lança  
1Par 12,1  XII 1 Aquests venguéran a David  en Sichalech, dementra qu’ell fugia  
1Par 12,8  Gaddi ab ell, com ell s’amaguava  en lo dasert, hòmens molt forts e trop  
1Par 12,8  e éran pus corents que cabirols  en les muntanyes. 9 E Èsser era príncep e  
1Par 12,15  aquells qui fusquéran, qui éran  en la part davers orient e devers ponent.  
1Par 12,17  advarsaris, com jo no haja pacat  en les mies mans, lo Déus de nostres paras 
1Par 12,18  Déu ajuda a tu. Donchs David rebé  en aquells e féu-los prínceps de lla  
1Par 12,23  qui vanguéran a David com ell era  en Hebron, per so qu’ells traspostàsan lo 
1Par 12,23  ells traspostàsan lo regna de Saül  en ell, sagons la paraula de nostre  
1Par 12,30  e éran forts hòmens anomenats  en lur linatge. 31 E del trip mig de  
1Par 12,33  e stàvan entre companyes ben savis  en combatra fóran L M ª, e vanguéran en  
1Par 12,33  combatra fóran L M ª, e vanguéran  en ajuda no ab dobla cor. 34 E los  
1Par 12,36  axían a batalla, qui’s combatían  en la host, fóran XL M ª. 37 E aquells qui 
1Par 12,37  aquells que éran savis e discrets  en combatra fóran CXX míllia hòmens. 38  
1Par 12,38  [*] ab acabat cor, e venguéran  en Hebron per so que faésan David rey  
1Par 13,2 tots nostres frares que són romasos  en totes les regions de Israell e alls  
1Par 13,2  e alls fills de Leví, qui habítan  en los burchs de lles ciutats, per so que  
1Par 13,3  Déu, car nós no damanam aquella  en lo temps de Saül. 4 E tota la multitut  
1Par 13,5  e de Agipte entrò là on ell entrà  en Mach, per ço que ell amenàs l’archa de 
1Par 13,6 de Judà, [*] qui seu sobra Xarobín,  en lo quall loch lo seu nom fo apellat. 7  
1Par 13,8  juguàvan davant nostre Senyor Déu  en tota lur virtut en cants e en rautes e  
1Par 13,8  Senyor Déu en tota lur virtut  en cants e en rautes e en saltiris e [*]  
1Par 13,8  Déu en tota lur virtut en cants e  en rautes e en saltiris e [*] en senbels  
1Par 13,8  lur virtut en cants e en rautes e  en saltiris e [*] en senbels [*]. 9 E com  
1Par 13,8  e en rautes e en saltiris e [*]  en senbels [*]. 9 E com ells fóran vanguts 
1Par 13,13  a la ciutat de David, anans la mès  en la casa de Obededom de Gech 14 [*] per  
1Par 13,14  e nostre Senyor banaý la sua casa  en totes les coses que ell havia. 14,Tit  
1Par 14,2  nostre Senyor havia conformat ell  en rey sobra lo poble e que’ll seu regna  
1Par 14,3  [*]. 3 E pres altres mullers  en Jerusalem e engenrà fills [*]. 4  
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1Par 14,4  dells fills que nasquéran a ell  en Jerusalem: Samnà e Joab e Nathan e  
1Par 14,8  haguéran oÿt que David era untat  en rey sobra tot lo poble d’Israell, tots 
1Par 14,9  vanguéran, ells fóran scampats  en la vall de Rafaÿm. 10 E David demenà de 
1Par 14,10 los falisteus e liuraràs tu aquells  en la mia mà? E nostre Senyor dix-li:  
1Par 14,10  li: –Vé-hy, cor yo liure aquells  en la tua mà. 11 E com aquells fóran  
1Par 14,11  mà. 11 E com aquells fóran muntats  en la vall de Rafaÿm, David los vencé [*]: 
1Par 14,13 los falisteus e fóran tots scampats  en una val. 14 E David damanà de consell a 
1Par 14,15 15 E com tu oyràs lo so del qui irà  en la subiranitat de los parers, e  
1Par 15,1  XV 1 David féu casas a son obs  en la ciutat de David e adifichà loch a  
1Par 15,3  adonchs tot lo poble d’Israell  en Jerusalem, per so que ells aportàsan la 
1Par 15,3  que ells aportàsan la archa de Déu  en lo seu loch, lo qual ell li havia  
1Par 15,15 sagons la paraula de nostre Senyor,  en los muscles ab perxes. 16 David dix als 
1Par 15,16  stablísan de lurs frares cantors  en òrgens [*] e en rautes e arpes e  
1Par 15,16 lurs frares cantors en òrgens [*] e  en rautes e arpes e sembels, per so que  
1Par 15,29  de nostre Senyor fo vanguda tro  en la ciutat de David, Nicoll, filla de  
1Par 15,29 e jugant, e ella menyspressà aquell  en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 Donchs  
1Par 16,2  e ses ofarenes, ell banaý lo poble  en lo nom de nostre Senyor, 3 e dapartí a  
1Par 16,3  de brúfol rostit e sèmolla frita  en oli. 4 E stablí, davant l’archa de  
1Par 16,8  apellats lo seu nom e fets conèxer  en lo poble les sues atrobadures. 9  
1Par 16,14 nostre Déu, los seus jutgaments són  en tota la terra. 15 Ramembreu’s  
1Par 16,17  Ysach. 17 E stablí aquell a Jacob  en manament, e a Israell en perdurabla  
1Par 16,17  a Jacob en manament, e a Israell  en perdurabla covinensa. 18 Dix: “Jo daré  
1Par 16,20  pochs, 20 éls pasàran d’una gent  en altra e d’un regna en altra poble. 21  
1Par 16,20  d’una gent en altra e d’un regna  en altra poble. 21 E no sofarí que nangú  
1Par 16,22 meus serfs e no us vullats malignar  en los meus profetes.” 23 Cantats, terra,  
1Par 16,27 són davant ell, e fortea e goig són  en lo seu loch. 28 O, companyes de pobla,  
1Par 16,39  davant l’arqua de nostre Senyor  en un al loch qui era en Gabaon, 40 per  
1Par 16,39 nostre Senyor en un al loch qui era  en Gabaon, 40 per ofarir sacrificis a  
1Par 16,40  totes les coses qui són escrites  en la lig de nostre Senyor, la qual ell  
1Par 17,1  Capítol XVII 1 Con David habitava  en la sua casa, ell dix a Natan lo  
1Par 17,1  lo profeta: –Veus que jo habit  en la casa de cedra e la archa [*] de  
1Par 17,2  –Tu fé totes les coses que són  en ton cor, car nostre Senyor és ab tu. 3  
1Par 17,5  a habitar, 5 car jo no he stat  en casa d’aquell temps a ençà que yo  
1Par 17,5  a ençà que yo amené lo poble entrò  en aquest dia de huy, anans en tota hora,  
1Par 17,5  entrò en aquest dia de huy, anans  en tota hora, mudats los lochs del  
1Par 17,5 los lochs del trabernacla, he estat  en tendes 6 ab tot lo poble d’Israell.  
1Par 17,7 pres tu com tu guardavas lo bastiar  en les pastures que tu foces duch e  
1Par 17,8  poble d’Israell, 8 e yo fuy ab tu  en qualqua loch tu anest, e yo he morts  
1Par 17,8  un dels pus grans qui són honrats  en terra. 9 E he donat loch al meu poble  
1Par 17,13  perdurablament. 13 E yo saré a ell  en para e ell sarà a mi en fill, e yo no  
1Par 17,13  saré a ell en para e ell sarà a mi  en fill, e yo no tolré a ell la mia  
1Par 17,14  anans [*]. 14 E yo stabliré aquell  en la mia casa e en lo meu regna [*]  
1Par 17,14 yo stabliré aquell en la mia casa e  en lo meu regna [*] perdurablament.” 15  
1Par 17,21 teu poble d’Israell? Una sola gent  en terra, a la qual Déu anà per deliurar  
1Par 18,6  ell havia. 6 E mès los cavallers  en Damasch, per so que Síria servís a ell  
1Par 18,6  donàs dons. E nostre Senyor ajudà  en aquell en totes les coses que ell faÿa. 
1Par 18,6  E nostre Senyor ajudà en aquell  en totes les coses que ell faÿa. 7 E David 
1Par 18,7  de Adaser e aportà aquells  en Jerusalem. 8 E pres atrasí da Sabat e  
1Par 18,12  Abisay, fill de Servià, ferí Edom  en la vall de Siluns, e havia-hy XVIII M 
1Par 18,13 -hy XVIII M ª hòmens. 13 E establí  en Adom difiniment, sí que Idomea serví  
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1Par 18,13  David. E nostre Senyor salvà David  en totes les coses que ell féu. 14 Donchs  
1Par 26,10  e per asò son para havia ell posat  en príncep, 11 e Halachias fo lo sagon, e 
1Par 26,12  e fóran XIII. 12 E fóran departits  en portés que fósan tots prínceps de lles  
1Par 26,12  de lles guardes, que adminestràsan  en la casa de nostre Senyor [*]. 13 Donchs 
1Par 26,13  e als grans per lurs companyas  en cascuna de lles portes. 14-16 [*] 17-18 
1Par 26,27  batalles que ells havían consagrat  en restaurament, e fóran sobra la vaxella  
1Par 26,30  Jordà, de la part devers ponent,  en totes les obres de nostre Senyor e’n  
1Par 26,31 comtats e fóran atrobats hòmens [*]  en Geser Galaad. 32 E lurs frares, qui  
1Par 26,32 Gaad e sobra lo mig trip de Manasès  en tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit  
1Par 27,2  era sobra la primera companya  en lo primer mes, e havia-hy sots ell  
1Par 27,3  de tots los prínceps de la host  en lo primer mes. 4 Achies Duch havia la  
1Par 27,5  pravera, duch de la terça companya  en lo terç mes, e havia en la sua partida  
1Par 27,5  companya en lo terç mes, e havia  en la sua partida XXIIII M ª hòmens. 6  
1Par 27,7 son fill, era aprés d’él, e havían  en lur companya XXIIII M ª hòmens. 8  
1Par 27,8  de Zezares era lo quint príncep  en lo V mes, e havia en la sua companya  
1Par 27,8  quint príncep en lo V mes, e havia  en la sua companya XXIIII M ª hòmens. 9 Lo 
1Par 27,9  fill de Acrès de Tachua, e havia  en la sua companya XXIIII M ª hòmens. 10  
1Par 27,11  del linatge de Sàrayi, e havia  en la sua companya XXIIII M ª hòmens. 12 E 
1Par 27,12  XXIIII M ª hòmens. 12 E [*]  en lo VIIII è mes Abiàzer de Anacoch, del  
1Par 27,12  del linatge de Benjamín, e havia  en la sua companya XXIIII M ª hòmens. 13  
1Par 27,13  del linatge de Sàray, e havia  en sa companya XXIIII M ª hòmens. 14 Lo XI 
1Par 27,14  dells fills de Afraÿm, e havia  en la sua companya XXIIII M ª hòmens. 15  
1Par 27,15  XXIIII M ª hòmens. 15 Lo XII  en lo XII mes era Hooldià de Nethofat, del 
1Par 27,15  del linatge de Gotoniel, e havia  en la sua companya XXIIII M ª hòmens. 16  
1Par 27,23 no volch nombrar aquells de XX anys  en aval, per ço com nostre Senyor havia  
1Par 27,24  stats nombrats no fóran aportats  en los escrits del rey David. 25 Sobra los 
1Par 27,25 era sobra aquells trasaurs qui éran  en les ciutats e en les villes e en les  
1Par 27,25  trasaurs qui éran en les ciutats e  en les villes e en les torres. 26 E Ozrí,  
1Par 27,25  en les ciutats e en les villes e  en les torres. 26 E Ozrí, fill de Zelup,  
1Par 27,28  e sobra les figueres qui éran  en los camps, e Joàs era sobra les cambras 
1Par 27,29  sobra les bèsties que paxían  en Sarona; e Safat, fill de Addí, era  
1Par 27,29  Addí, era sobra los bous qui éran  en les valls. 30 E Ubil de Ismayel era  
1Par 28,1  e los molts forts qui éran  en la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo  
1Par 28,2  2 Com lo rey fo lavat e stech  en peus, ell dix: –O, mos frares e mon  
1Par 28,2  que adificàs casa a nostre Senyor,  en la qual stagués la archa de lla  
1Par 28,4 casa de mon para, e [*] ha allet mi  en rey sobra tot lo poble d’Israell. 5 E  
1Par 28,5  Salamó, mon fill, que ell segue  en la cadira dell regna de nostre Senyor  
1Par 28,6  atris, car yo he alet aquell a mi  en fill e yo seré a ell en para. 7 E  
1Par 28,6 aquell a mi en fill e yo seré a ell  en para. 7 E fermaré lo seu regna  
1Par 28,11  cellers e de la cambra e dels lits  en los lochs amagats e de la casa de  
1Par 28,12  e de lles finestres tot entorn  en los trasaurs de la casa de nostre  
1Par 28,12  de la casa de nostre Senyor e  en los trasaurs dels sants. 13 E donà a él 
1Par 28,13  dels praveres e dels fills de Leví  en totes les obres de la casa de nostre  
1Par 28,13 obres de la casa de nostre Senyor e  en tots los vaxels dell temple de nostre  
1Par 28,17  donà a ell diverses pes d’argent  en los lehons [*]. 18 E donà aur molt pur  
1Par 28,18  18 E donà aur molt pur a l’altar  en què hom cramava l’ancens, per so que  
1Par 28,21 dels praveres e dells fills de Leví  en tota la obra del servey de la casa de  
1Par 29,3  3 E part asò yo do argent e aur  en lo temple de mon Déu, lo qual yo he  
1Par 29,3  de mon Déu, lo qual yo he ofert  en lo temple de mon Déu de ço qui era meu  
1Par 29,5 per daurar les parets del temple, 5  en qualqua loch haurà obra d’aur e là on  
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1Par 29,8  pedres presioses, ells les donàran  en lo trasaur de [*] nostre Senyor per la  
1Par 29,11  sia laor. Totes les coses qui són  en lo cel e en la terra són tues. Senyor,  
1Par 29,11 Totes les coses qui són en lo cel e  en la terra són tues. Senyor, lo regna és  
1Par 29,17  simplesa, un yo, qui són alegre  en la simplesa del mon cor, he ofertes  
1Par 29,21  ab tota la costuma que hom sol fer  en tot Israell, molt largament. 22 E  
1Par 29,22  a nostre Senyor e untàran Sadoch  en bisba. 23 E Salamó sech sobra la cadira 
1Par 29,27  lo poble de Israel. 27 E los dies  en què regnà sobra’l poble d’Israel  
1Par 29,27  d’Israel fóran XL anys: ell regnà  en Habron VII anys, e en Jerusalem,  
1Par 29,27  ell regnà en Habron VII anys, e  en Jerusalem, XXXIII. 28 Ell morí en bona  
1Par 29,28 e en Jerusalem, XXXIII. 28 Ell morí  en bona valesa, e era ple de dies e de  
1Par 29,29 los primers e los darés, són scrits  en lo libre de Samuel lo vahent e en lo  
1Par 29,29  en lo libre de Samuel lo vahent e  en lo libre de Natan profeta e en lo volum 
1Par 29,29  e en lo libre de Natan profeta e  en lo volum de Gaad lo vaent, 30 e los  
1Par 29,30 del temps que pasàran desots ell, o  en Israell o en tots los regnes de lles  
1Par 29,30  pasàran desots ell, o en Israell o  en tots los regnes de lles terras. Expl  
1Par 9,35  per lurs companyes [*]. 35  En Gabaon [*] 36 lo seu primer fill  
1Par 13,12  David tamé nostre Senyor, e dix:  «En quall manera me’n pusch jo portar la  
1Par 16,7  Senyor e davant nostre Senyor. 7  En aquell dia féu David príncep Asaph e  
1Par 18,3  de David e donàran a ell dons. 3  En aquell matex temps, vencé David  
1Par 26,31  companyas e sagons lurs linatges.  En lo XL any del regna de David fóran  
1Par 27,7  fill, era sobra la sua companya. 7  En aquell any era lo quart mes Azaell,  
1Par 18,10 e vençut Adaàer, car lo rey Tou fon  enamich de Adàser. 11 E lo rey David  
1Par 11,28  [*] 28 [*] d’Echchià e Abísar d’ Enarchot, 29 [*] e Aloy de Thaot, [*] 30 e 
1Par 18,2  mà dels falisteus. 2 E farí Moab;  enaxí fóran fets serfs de David e donàran  
1Par 28,15  de llanterna e les lurs lantarnes,  enaxí qu’ell li donà pes d’argent per  
1Par 29,18  aquesta volentat de lur cor, e  enaxí que aquesta pensa stigua tostemps a  
1Par 29,19 dóna acabat cor a Salamó, mon fill,  enaxí que’ll guart los teus manaments e  
1Par 17,5  he stat en casa d’aquell temps a  ençà que yo amené lo poble entrò en aquest 
1Par 11,2  anans-de-hir, com Saül regnava  encara sobra lo poble de Israell, tu eres  
1Par 12,1  Sichalech, dementra qu’ell fugia  encara a Saül, fill de Chis, cor ells éran 
1Par 12,29  car gran partida d’ells saguia  encara a la casa Saül. 30 E dells fills de 
1Par 15,27  entra los cantors. David era  encara vastit de una vastidura de lin que  
1Par 29,1  ha alet Salamon mon fill, qui és  encara infant e tenra, e la obra és gran e 
1Par 9,6  fills. 6 E dels fills de Zàray fo  Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E  
1Par 2,30  Sàlef, Efahim. E Sèlep murí sens  enfans. 31 Efaym engenrà Fasí, e Jasí  
1Par 2,32  Joatan. E Ster morí que no hach  enfans. 33 Jonathan engendrà Fàlet, Zizà.  
1Par 2,48 Saf. 48 Maachà, concupina de Calep,  enfantà Càber, Taranà. 49 Aph, para de  
1Par 4,6  Halaà, l’altra Naarà. 6 E Naarà  enfantà Ozam, Hèpher, Teman e Starí.  
1Par 4,7  són los fills de Narà. 7 Haloaà  enfantà Sàrech, Izàar, Nam. 8 Chus engenrà 
1Par 7,23  ab sa muller, la quall consabé e  enfantà un fill, e apallà lo nom d’aquell 
1Par 4,9 he apallat axí, com l’he en dollor  enfantat. 10 E Jabès apellà e conech Déus  
1Par 29,3  Déu de ço qui era meu pròpiament,  enfora aquelles coses que yo he aparalades 
1Par 2,28  28 [*] angenrà Samey, Jadà; Samey  engendrà Nadab, Abisur. 29 Abisur hach per 
1Par 2,30 qual hach Anahoban, Molip. 30 Nadap  engendrà Sàlef, Efahim. E Sèlep murí sens  
1Par 2,32 Holoý. 32 E Jadà, frare de Samay, e  engendrà Gèter, Joatan. E Ster morí que no 
1Par 2,33  que no hach enfans. 33 Jonathan  engendrà Fàlet, Zizà. Aquests fóran los  
1Par 2,42  42 [*] frare de Ioramael, Iaramael  engendrà primerament Mosà, Mosà angendrà  
1Par 2,44  Cayhú, Càsem, Jamina. 44 Jama  engendrà Sàram, para de Jarsaan, Ràcom  
1Par 3,1 de Racab. 3,Tit Capítol III 1 David  engendrà aquests fills en Hebron: lo  
1Par 3,10  que hach nom Tamar. 10 Salamà  engendrà Raboam, Raboam engendrà Abià,  
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1Par 3,10  Salamà engendrà Raboam, Raboam  engendrà Abià, Abià angendrà Asà, Asà  
1Par 3,11  Joram anjenrà Ocosiam, Ocosiam  engendrà Joàs. 12 Emasias fon fill de  
1Par 4,1  VII. 4,Tit Capítol IIII º 1 Judes  engendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 
1Par 4,2  Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2 [*]  engendrà Gech, Gech angenrà Achom e Lech  
1Par 4,4  germana havia nom Asafim. 4 Phimel  engendrà Gedor, [*] Èser; Èser engendrà  
1Par 4,4  engendrà Gedor, [*] Èser; Èser  engendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo  
1Par 8,9  e Barrà, sas mullers, 9 cor ell  engendrà de Hedes, sa muller, Joab e Sabià 
1Par 8,36  36 E Acàs anjanrà Jonadà, e Jonadà  engendrà Almod e Asimoch e Zamrí, [*]  
1Par 26,2  [*] 2 [*] e Zacharias lo primer  engendrat, e Jadiell fo lo sagon, e  
1Par 1,1  1,Tit Capítol primer 1 Adam  engenrà Seth, e Seth engenrà Enoc, 2 Enoc  
1Par 1,1  primer 1 Adam engenrà Seth, e Seth  engenrà Enoc, 2 Enoc engenrà Caynam, e  
1Par 1,2  Seth, e Seth engenrà Enoc, 2 Enoc  engenrà Caynam, e Caynam engenrà Malael; e 
1Par 1,2  2 Enoc engenrà Caynam, e Caynam  engenrà Malael; e Malael, Gèrech; 3 e  
1Par 1,5 e Noè, Sem, Cham e Jàfet. 5 E Jàfet  engenrà Gòmer e Magog, Maday, Janan e  
1Par 1,6  e Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6 E Gòmer  engenrà Asench e Erifan e Chogormà. 7 E  
1Par 1,7  e Erifan e Chogormà. 7 E Janan  engenrà Elizà e Charsis e Sithim e  
1Par 1,8  e Sithim e Dodanim. 8 E Cham  engenrà Chus, Mesraym, Phut, Chanaan. 9 E  
1Par 1,9  Mesraym, Phut, Chanaan. 9 E Chus  engenrà Sabachatà, Hevilà e Sabatà, Germà  
1Par 1,9  e Sabatà, Germà [*]. E Regimà  engenrà Sabba e Dadan. 10 E Chus engenrà  
1Par 1,10  engenrà Sabba e Dadan. 10 E Chus  engenrà Nemroth, e aquest començà a ésser  
1Par 1,11  poderós en la terra. 11 E Masraym  engenrà Ludín e Namín, Labín, Nepthorn, 12 
1Par 1,12  nasquéran los falisteus. E aytambé  engenrà Caprurín. 13 E Chanaan engenrà  
1Par 1,13  engenrà Caprurín. 13 E Chanaan  engenrà primerament Sidònem e Hetheu, 14  
1Par 1,17  16 Aradiu, Samareu [*]. 17 E Cem  engenrà Alay, Azuz, Arfaxat, Luud, Aram. E 
1Par 1,17  Azuz, Arfaxat, Luud, Aram. E Aram  engenrà Hus, Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 E  
1Par 1,18  Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 E Arfaxat  engenrà Sale, e Sale engenrà Hèber. 19 E  
1Par 1,18  18 E Arfaxat engenrà Sale, e Sale  engenrà Hèber. 19 E Hèber engenrà II  
1Par 1,19  e Sale engenrà Hèber. 19 E Hèber  engenrà II fills: Gertan, Phàlech, e en  
1Par 1,20  fo depertida la terra. 20 E Gactan  engenrà Elmodat, Sàlef, Esalimoch, Jare,  
1Par 1,24 e Osir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem  engenrà Erfaxat, Sàlem, 25 Hèber, Phàlech, 
1Par 1,28  Tare, 27 Abram [*]. 28 E Abraam  engenrà Isach e Ismael. 29 Aquestes són  
1Par 1,29  les generacions de aquests: Ismael  engenrà primerament Nabayot, e puys Cedar, 
1Par 1,32 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E Abram  engenrà de Securà, qui era concupina sua,  
1Par 1,32  Jesmadum, Jesboch, Sue. E Getzan  engenrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E Bidan  
1Par 1,33  Saba, Abidà, Dedan. 33 E Bidan  engenrà Ephà, Èpher, Henoch, [*] Aldaà.  
1Par 1,34  34 Abram angenrà Isach, e Isach  engenrà Isaú e Jacob, qui és dit Israell.  
1Par 1,35  qui és dit Israell. 35 E Ezaú  engenrà Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 
1Par 1,36  Jaús, Jalam, Corè. 36 Eliphats  engenrà Taman, Omer, Sephí, Jachum, Tenès, 
1Par 1,37  Tenès, Thanà, Amalech. 37 E Rauell  engenrà Nàach, Sàtara, [*] Maasà. 38 E  
1Par 1,38 Nàach, Sàtara, [*] Maasà. 38 E Seÿr  engenrà Joatham, Sobal, Sebeon, Anà,  
1Par 1,40 Disan. 39 E [*] Johatan. 40 E Sobal  engenrà Alaym, Manàar, Ebal, Saphí e Nayr. 
1Par 1,40  Ebal, Saphí e Nayr. E Sebeon  engenrà Ayà, Anà. E Anà engenrà Dison. 41  
1Par 1,40  E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Anà  engenrà Dison. 41 [*] 42 [*] Balan,  
1Par 1,42  [*] Balan, Savan, Jacham. E Disan  engenrà Chis, Aram. 43 Aquests foren los  
1Par 2,3  Neptalim, Gaad, Aser. 3 E Judes  engenrà aquests III fills de la filla de  
1Par 2,4  Déu, e ell aucís-lo. 4 E ell  engenrà de Thamar, qui era sa nora, Zàram  
1Par 2,5  los fills de Judà V. 5 E Phares  engenrà Srom e Hamús. 6 E Zare anjanrà  
1Par 2,9 8 E Athan angenrà Azarias. 9 Hesrom  engenrà Garamal, Ram, Calubí. 10 E Ram  
1Par 2,10  Garamal, Ram, Calubí. 10 E Ram  engenrà Aminadab, e Aminadab angenrà  
1Par 2,11  11 Naason angenrà Salmon, Salmon  engenrà Boós, 12 Boós engenrà Oboch, Oboch 
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1Par 2,12  Salmon engenrà Boós, 12 Boós  engenrà Oboch, Oboch engenrà Isay, 13 Ysay 
1Par 2,12  Boós, 12 Boós engenrà Oboch, Oboch  engenrà Isay, 13 Ysay angendrà primerament 
1Par 2,18 qui era apellada Essubà, de la qual  engenrà Enoch, e Enoch engenrà Jèsar,  
1Par 2,18  de la qual engenrà Enoch, e Enoch  engenrà Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E com fo  
1Par 2,20  e angenrà d’aquella Hur. 20 E Hur  engenrà Urí, e Urí engenrà Bazalael. 21-24 
1Par 2,20  Hur. 20 E Hur engenrà Urí, e Urí  engenrà Bazalael. 21-24 [*] 25-26 [*] 27 E 
1Par 2,27  [*] 25-26 [*] 27 E [*] Bazael,  engenrà primerament [*] Mahon, Yamim,  
1Par 2,31  E Sèlep murí sens enfans. 31 Efaym  engenrà Fasí, e Jasí engenrà Sesan, e [*]  
1Par 2,31  31 Efaym engenrà Fasí, e Jasí  engenrà Sesan, e [*] engenrà Holoý. 32 E  
1Par 2,31  Fasí, e Jasí engenrà Sesan, e [*]  engenrà Holoý. 32 E Jadà, frare de Samay,  
1Par 2,35  e donà-li sa filla per muller e  engenrà d’aquella Etheus. 36 Ecer engenrà 
1Par 2,36  engenrà d’aquella Etheus. 36 Ecer  engenrà Nathan, Nathan angenrà Sabad, 37  
1Par 2,37  Nathan angenrà Sabad, 37 Sabad  engenrà Ofilal, Ofilal engenrà Obech, 38  
1Par 2,37  37 Sabad engenrà Ofilal, Ofilal  engenrà Obech, 38 Obech engenrà Hieu, Hieu 
1Par 2,38  Ofilal engenrà Obech, 38 Obech  engenrà Hieu, Hieu angenrà Azaries, 39  
1Par 2,39  Hieu angenrà Azaries, 39 Ezaries  engenrà Heŀles, Heŀles angenrà Alasà, 40  
1Par 2,40  Heŀles angenrà Alasà, 40 Elasà  engenrà Sisamoy, Sisamoy engenrà Saulum,  
1Par 2,40  40 Elasà engenrà Sisamoy, Sisamoy  engenrà Saulum, 41 Salum angenrà Ycanià,  
1Par 2,45  45 Samey enjanrà Maon, e Maon  engenrà Agetzur. 46 Ephà, concupina de  
1Par 2,47  E Haram anjanrà Jazer. 47 Jedon  engenrà Règon, [*] Phale, Efà, Saf. 48  
1Par 2,49  Taranà. 49 Aph, para de Madapnà,  engenrà Sur, para de Maglemnà e para de  
1Par 2,49 de Maglemnà e para de Gabaà. Chalep  engenrà Axà. 50 Aquests fóran fills de  
1Par 2,50  de Calef. E Hur, qui fo primer,  engenrà de Efrata Sabual, para de  
1Par 3,14  angenrà Manazès, 14 Manazès  engenrà Amon, Amon anjanrà Josias. 15  
1Par 3,19 Sethemià, Samà, Nadamià. 19 Fadahià  engenrà Sorobabel, Semeý. Sorobabel  
1Par 3,21 Josab-Hèsed, e són V. 21 Hananies  engenrà Salanàs, [*] engenrà Jezechias,  
1Par 3,21 V. 21 Hananies engenrà Salanàs, [*]  engenrà Jezechias, Gezequias anjenrà  
1Par 3,21  Rafahias anjenrà Esnan, Eznan  engenrà Abdias, Sesamès. 22 [*] Semeïas  
1Par 3,22  Abdias, Sesamès. 22 [*] Semeïas  engenrà Hachús e Gragal, Barahia, Naarià,  
1Par 4,8  enfantà Sàrech, Izàar, Nam. 8 Chus  engenrà Enob, Soboà e les cusinees d’  
1Par 4,11  volia. 11 E Calep, frara de Suà,  engenrà Madachir, qui fo para de Eston. 12 
1Par 4,12  qui fo para de Eston. 12 Eston  engenrà Betrefà e Fesè e Tenaà, qui fo  
1Par 4,13  són los hòmens de Tachà. 13 Conès  engenrà Otoniel [*]. Otoniel engenrà  
1Par 4,13  Conès engenrà Otoniel [*]. Otoniel  engenrà Hachich e Mahonit. 14 Hachich  
1Par 4,14  Hachich e Mahonit. 14 Hachich  engenrà Osrà; Sarachias, Joàs, para de la  
1Par 4,15  15 E Calef, fill de Sofonià,  engenrà Hir e Alam [*]. 16-19 [*] 20 E  
1Par 4,20  e Alam [*]. 16-19 [*] 20 E Simon  engenrà Amnon e Renà; e Naam, Elchion. E  
1Par 4,20  e Renà; e Naam, Elchion. E Gesí  engenrà Joech e Bensocech. 21 Aquests són  
1Par 4,24  e stagéran aquí. 24 Semeon  engenrà Namiem, Jamsim, Jarib, Jara, Saül. 
1Par 4,27  Semeý, lo fill Sechur.† 27 Semeý  engenrà XVI fills e VI filles [*]. 28-37  
1Par 5,3  era lo primer engenrat de Israell,  engenrà Enoch e Phanú, Srom, Carmim. 4 E  
1Par 5,4  e Phanú, Srom, Carmim. 4 E Joell  engenrà Samachià, Samachià anjenrà Gog; e  
1Par 5,5  Gog; e Gog, Semeý, 5 e Sameý  engenrà Michà, e Michà engenrà Reyà, e  
1Par 5,5  5 e Sameý engenrà Michà, e Michà  engenrà Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 6 e  
1Par 5,5 Michà, e Michà engenrà Reyà, e Rayà  engenrà Bàal, 6 e Bàal engenrà Bacaral, lo 
1Par 5,6 Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 6 e Bàal  engenrà Bacaral, lo qual Teglaphatasar,  
1Par 6,4 Abuid, Eleazar, Ychamar. 4 Eleatzar  engenrà Fineàs. Fineàs anjenrà Abisue. 5  
1Par 6,5  5 Abisue angenrà Brocrí, Bocrí  engenrà Ozí. 6 Ozí engenrà Saraïas,  
1Par 6,6  Brocrí, Bocrí engenrà Ozí. 6 Ozí  engenrà Saraïas, Saraÿas anjenrà Marasot.  
1Par 6,13  Sadoch angendrà Salum, 13 Salum  engenrà Halchias, Halchias engenrà  
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1Par 6,13 13 Salum engenrà Halchias, Halchias  engenrà Azarias, 14 Azarias angendrà  
1Par 7,32  qui fo para de Basarich. 32 Hèber  engenrà Jafalat e Sòmer e Hochan e Suà,  
1Par 8,1  8,Tit Capítol VIII 1 Benramín  engenrà Bale, son fill primer engenrat, e  
1Par 8,8  e anganrà Ossà e Abiüd. 8 E Saraym  engenrà en la regió de Moab despuys que  
1Par 8,11  en les companyes. 11 Mensim  engenrà Achioch, Caphàal. 12 E los fills  
1Par 8,32  e Alor e Sècher [*]. 32 E Machelot  engenrà Samaan, e habitàran davant sos  
1Par 8,33  frares en Jerusalem [*]. 33 E Her  engenrà Chis, e Cys engenrà Saül, e Saül  
1Par 8,33  [*]. 33 E Her engenrà Chis, e Cys  engenrà Saül, e Saül engenrà Johanatan e  
1Par 8,33  Chis, e Cys engenrà Saül, e Saül  engenrà Johanatan e Melchisue e Aminedap e 
1Par 8,34  de Jonathàs anjanrà Mirabaal, [*]  engenrà Micham. 35 Los fills de Micham  
1Par 8,36  Almod e Asimoch e Zamrí, [*]  engenrà Moosà, 37 [*] angenrà Banaà, del  
1Par 9,38  e Zacharias e Masoŀlot. 38 [*]  engenrà Saminaà; aquests habitàran davant  
1Par 9,40 40 De Jonatàs fo Marabaal; Marabaal  engenrà Michà. 41 Los fills de Michà foren 
1Par 9,42  foren [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà  engenrà Jetà; e Arà, Emalaach e Azamoch e  
1Par 9,42 Emalaach e Azamoch e Zamrí, e Samrí  engenrà Moosà. 43 [*] engenrà Baanà, e  
1Par 9,43  e Samrí engenrà Moosà. 43 [*]  engenrà Baanà, e Rafaià fo son fill;  
1Par 9,43 Baanà, e Rafaià fo son fill; Rafeià  engenrà Elezà, Elezà engenrà Ezel. 44 Ezel 
1Par 9,43  fill; Rafeià engenrà Elezà, Elezà  engenrà Ezel. 44 Ezel hach VI fills, qui  
1Par 14,3  pres altres mullers en Jerusalem e  engenrà fills [*]. 4 Aquests són los noms  
1Par 4,4  Hossà e [*] Hur, qui era lo primer  engenrat [*], para de Betelem. 5 E Asur,  
1Par 5,3  [*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer  engenrat de Israell, engenrà Enoch e  
1Par 8,1  engenrà Bale, son fill primer  engenrat, e Esbala fo lo sagon, e Aam fo  
1Par 9,31  del linatge de Leví, primer fill  engenrat de Selum, fill de Corrè, era  
1Par 9,36 En Gabaon [*] 36 lo seu primer fill  engenrat Abdon, e Sus e Cys e Bàal e Ner e 
1Par 2,45  Ràcom enjenrà Samey. 45 Samey  enjanrà Maon, e Maon engenrà Agetzur. 46  
1Par 2,41  41 Salum angenrà Ycanià, Ichanià  enjenrà Alisamà. 42 [*] frare de Ioramael, 
1Par 2,43  Mareà, para de Hebron. 43 E Hebron  enjenrà Chorè, Cayhú, Càsem, Jamina. 44  
1Par 2,44  Sàram, para de Jarsaan, Ràcom  enjenrà Samey. 45 Samey enjanrà Maon, e  
1Par 3,16  lo quart Salum. 16 Joachim  enjenrà Jechonies e Sadachias. 17 E  
1Par 6,12 Amazias anjanrà Achitob, 12 Achitop  enjenrà Sadoch, Sadoch angendrà Salum, 13  
1Par 8,12  Misan e Sancach. Aquest adifichà  Enó e Loth e ses filles. 13 E Barrà e  
1Par 4,8  Sàrech, Izàar, Nam. 8 Chus engenrà  Enob, Soboà e les cusinees d’Aral, fill  
1Par 1,1 1 Adam engenrà Seth, e Seth engenrà  Enoc, 2 Enoc engenrà Caynam, e Caynam  
1Par 1,2  Seth, e Seth engenrà Enoc, 2  Enoc engenrà Caynam, e Caynam engenrà  
1Par 2,18 apellada Essubà, de la qual engenrà  Enoch, e Enoch engenrà Jèsar, Sodap,  
1Par 2,18 Essubà, de la qual engenrà Enoch, e  Enoch engenrà Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E  
1Par 5,3 primer engenrat de Israell, engenrà  Enoch e Phanú, Srom, Carmim. 4 E Joell  
1Par 5,2 axí no’l tenían axí com a major. 2  Enperò Judes era molt pus fort de tots sos 
1Par 10,6  fills seus e tota sa companya morí  ensemps. 7 E, com los fills de Israell qui 
1Par 26,29  de fora per los fills d’Israell a  ensenyar e a jutgar ells. 30 Dells fills  
1Par 28,19  Senyor escrites, per so que yo  entenés les obres de ll’axemplar.» 20 E  
1Par 28,12  perpensats e de lles finestres tot  entorn en los trasaurs de la casa de  
1Par 11,25 III molt forts. 25 E ell era primer  entra XXX, emperò ell no era vangut entre  
1Par 15,27  qui era príncep de la prophecia  entra los cantors. David era encara vastit 
1Par 28,17 d’aur [*] de masura, so és, un pes  entra la un lahó e l’altra. E atrasí donà 
1Par 13,5  Sider e de Agipte entrò là on ell  entrà en Mach, per ço que ell amenàs l’  
1Par 11,5  habitàvan diguéran a David: –Tu no  entraràs sa. E David pres la torra de  
1Par 27,1  al rey sagons lurs companyes, qui  entràvan e qui axían cascun mes de l’any, 
1Par 11,11 Jasaban, fill de Hachemoní, príncep  entre XXX; aquest lavà la sua lança sobra  
1Par 11,12 fill de son avonclo Eraach, qui era  entre III hòmens poderosos. 13 E aquest fo 
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1Par 11,24  de Joadà, qui era lo pus nomanat  entre III molt forts. 25 E ell era primer  
1Par 11,25 entra XXX, emperò ell no era vangut  entre III, e David posà aquell a lla sua  
1Par 12,4  de Gabaon, qui era lo pus fort  entre XXX; e Jaramies e Jazaell e Johanan  
1Par 12,18  18 E sparit complí Abisay, qui era  entre XXX prínceps, e dix a David: –Nós  
1Par 12,33  que axían de batalla e stàvan  entre companyes ben savis en combatra  
1Par 27,6 6 Aquest Banaÿas era molt fort home  entre XXX e era sobra XXX. E Zabad, son  
1Par 4,43  e han stat aquí per aquells  entrò al dia de huy. 5,Tit Capítol V 1  
1Par 5,16  lurs e en tots lurs lochs de Saron  entrò als térmens seus. 17 E tots aquests  
1Par 5,26  lo flum de Gozan, e han-hi stat  entrò al dia de huy. 6,Tit Capítol VI 1  
1Par 8,40 archs e havían molts fills e nabots  entrò a CL M ª. E tots aquests fóran fills 
1Par 12,40  40 E aquests qui éran de prop  entrò a Ysachar e Zabulon e Naptalim  
1Par 13,5  d’Israell, de Sider e de Agipte  entrò là on ell entrà en Mach, per ço que  
1Par 14,16  les hosts dels falisteus de Gabeon  entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de David fo  
1Par 17,5  temps a ençà que yo amené lo poble  entrò en aquest dia de huy, anans en tota  
1Par 7,28  ab lurs fills, e Noran estech  envers la part d’orient e Gàsser stech  
1Par 7,28  la part d’orient e Gàsser stech  envers occident [*]. 29 E [*] sos fills  
1Par 1,33  Abidà, Dedan. 33 E Bidan engenrà  Ephà, Èpher, Henoch, [*] Aldaà. Tots  
1Par 2,46  Maon, e Maon engenrà Agetzur. 46  Ephà, concupina de Calef, anfantà Haram,  
1Par 1,33  Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephà,  Èpher, Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests són 
1Par 5,24  de lla casa de lur parantia:  Èpher, Gesí, Eliel, [*] Geremí, Edonià,  
1Par 1,32  32 E Abram engenrà de Securà, qui  era concupina sua, Samram, Jetsan, Midam,  
1Par 2,3  ço és, Her, Onam, Selà. E Her  era lo major e féu mal davant nostre  
1Par 2,4  lo. 4 E ell engenrà de Thamar, qui  era sa nora, Zàram e Phares. E axí fóran  
1Par 2,18  fill de Hesrom, pres muller qui  era apellada Essubà, de la qual engenrà  
1Par 2,19  morta Asubà, pres alra muller qui  era apallada Cayp e angenrà d’aquella  
1Par 4,4  Èser engendrà Hossà e [*] Hur, qui  era lo primer engenrat [*], para de  
1Par 5,1  -ho als fills de Josep, qui  era jermà, aytanbé fill de Israell; e axí  
1Par 5,2  axí com a major. 2 Enperò Judes  era molt pus fort de tots sos germans, e  
1Par 5,3  molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui  era lo primer engenrat de Israell, engenrà 
1Par 5,7  seus frares e tota la parantia qui  era nombrada per companyas suas havían  
1Par 6,38 Corrè, de Isachar; [*] e Achar, que  era fill de Leví, qui era fill de Israell. 
1Par 6,38  e Achar, que era fill de Leví, qui  era fill de Israell. 39 E era Asaph, son  
1Par 6,39 Leví, qui era fill de Israell. 39 E  era Asaph, son frare, qui stava a la sua  
1Par 7,23  lo nom d’aquell Benà, per so com  era nat en los malls de lla sua casa. 24 E 
1Par 7,40  qui éran covinents a batalla  era XXVI míllia. 8,Tit Capítol VIII 1  
1Par 9,20  [*]. 20 E Faieàs, fill de Aletzar,  era duch [*] davant nostre Senyor. 21 E  
1Par 9,21  21 E Sacharias, fill de Mosoŀlam,  era porter de lla porta del tabernacla del 
1Par 9,31  engenrat de Selum, fill de Corrè,  era prabost de totes les coses qui éran  
1Par 10,4  scuder no volch fer açò, car ell  era molt spaventat per pahor. Donchs Saül  
1Par 10,5  son scuder hach vist [*] que Saül  era mort, ell atrasí sa matà. 6 Donchs  
1Par 10,12  en Jabès, [*] desots un roure qui  era en Jabès, e dajunàran per VII dies. 13 
1Par 11,12  fill de son avonclo Eraach, qui  era entre III hòmens poderosos. 13 E  
1Par 11,13  e lo camp d’aquella region  era plen d’ordi, e lo poble era fuyt  
1Par 11,13 region era plen d’ordi, e lo poble  era fuyt davant los falisteus. 14 Aquests  
1Par 11,15  davallàran a lla pedra en què  era David, de prop la cova de Adolam. E,  
1Par 11,16  en la vall de Rafaÿm, 16 e David  era en lo dafaniment e en la estació dells 
1Par 11,16  e en la estació dells falisteus e  era en Batllem, 17 e desijà aygua e dix:  
1Par 11,18  de la sisterna de Batelem, qui  era prop la porta, e aportàran-na a  
1Par 11,24  féu Benamies, fill de Joadà, qui  era lo pus nomanat entre III molt forts.  
1Par 11,25  entre III molt forts. 25 E ell  era primer entra XXX, emperò ell no era  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

117 
 

1Par 11,25 era primer entra XXX, emperò ell no  era vangut entre III, e David posà aquell  
1Par 12,3 de Saül, dells fills de Benjamín, 3  era príncep Abiàzer e Jaber, fills de Maàs 
1Par 12,4  de Och; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui  era lo pus fort entre XXX; e Jaramies e  
1Par 12,8  tanían escut e lança, e lur cara  era axí com a cara de lahon e éran pus  
1Par 12,9  en les muntanyes. 9 E Èsser  era príncep e Odias lo sagon, Eliap lo  
1Par 12,14 Gaad prínceps de lla host; lo manor  era sobra C cavallers [*]. 15 Aquests són  
1Par 12,18  18 E sparit complí Abisay, qui  era entre XXX prínceps, e dix a David:  
1Par 12,23  host qui vanguéran a David com ell  era en Hebron, per so qu’ells  
1Par 12,28  ell III M ª DCC. 28 E Sadoch, qui  era anfant de noble jovantut e príncep de  
1Par 12,40  a tot abastament, car gran goig  era a tot lo poble d’Israell. 13,Tit  
1Par 13,9  la archa, car lo bou, que  era jova e saltant, havia un poch  
1Par 14,2  sobra lo poble e que’ll seu regna  era axalçat [*]. 3 E pres altres mullers  
1Par 14,8  falisteus haguéran oÿt que David  era untat en rey sobra tot lo poble d’  
1Par 15,27  e los cantors, e Coenias, qui  era príncep de la prophecia entra los  
1Par 15,27  prophecia entra los cantors. David  era encara vastit de una vastidura de lin  
1Par 16,5  Asaph lo príncep, Azacharies, qui  era lo sagon a ell. E stablí Aliel e  
1Par 16,39  de nostre Senyor en un al loch qui  era en Gabaon, 40 per ofarir sacrificis a  
1Par 18,15 Israell. 15 E Joab, fill de Servià,  era sobra tota la sua host príncep. E  
1Par 18,15  príncep. E Josafat, fill d’Eliüd,  era sobra los notaris. 16 E Sadoch, fill  
1Par 18,16  Abithacar, eren preveres. E Susan  era escrivà. 17 E Banaÿes, fill de Joadà,  
1Par 18,17  17 E Banaÿes, fill de Joadà,  era sobra aquelles de les legions dels  
1Par 26,20  de Corè e de Merarí. 20 E Achias  era sobra los trasaurs de la casa de  
1Par 26,24  fill de Jerson, fill de Musi,  era [*] del tressor. 25 E son frare  
1Par 26,29 de Lemich e de son frare. 29 Sanias  era sobra los fills de Nisaart, e sos  
1Par 27,1  axían cascun mes de l’any, là on  era cascun era sobra XXIIII M ª hòmens. 2  
1Par 27,1  mes de l’any, là on era cascun  era sobra XXIIII M ª hòmens. 2 Siboam,  
1Par 27,2 hòmens. 2 Siboam, fill de Sabdiell,  era sobra la primera companya en lo primer 
1Par 27,3  hy sots ell XXIIII M ª hòmens. 3 E  era dells fills de Fares e príncep de tots 
1Par 27,6 XXIIII M ª hòmens. 6 Aquest Banaÿas  era molt fort home entre XXX e era sobra  
1Par 27,6  era molt fort home entre XXX e  era sobra XXX. E Zabad, son fill, era  
1Par 27,6 e era sobra XXX. E Zabad, son fill,  era sobra la sua companya. 7 En aquell any 
1Par 27,7  la sua companya. 7 En aquell any  era lo quart mes Azaell, frare de Joab, e  
1Par 27,7  de Joab, e Sabadias, son fill,  era aprés d’él, e havían en lur companya  
1Par 27,8  M ª hòmens. 8 Samaoch de Zezares  era lo quint príncep en lo V mes, e havia  
1Par 27,9  9 Lo VI è príncep e lo VI mes  era Hiram, fill de Acrès de Tachua, e  
1Par 27,10  10 Lo VII príncep e lo VII mes  era Heŀles de Folló, dels fills de Afraÿm, 
1Par 27,11  11 Lo VIII príncep e lo VIII è mes  era Sobocay de Hasach, del linatge de  
1Par 27,13  hòmens. 13 Lo X príncep e lo X mes  era Maray, de Narofat, del linatge de  
1Par 27,15 M ª hòmens. 15 Lo XII en lo XII mes  era Hooldià de Nethofat, del linatge de  
1Par 27,25  Adiell, e Jonathan, fill de Ozias,  era sobra aquells trasaurs qui éran en les 
1Par 27,26  torres. 26 E Ozrí, fill de Zelup,  era sobra les obres groses e sobra los  
1Par 27,27  la terra; 27 Samaÿas de Ramach  era sobra los lauradors de lles vinyes, e  
1Par 27,27  de lles vinyes, e Sabdias de Aphot  era sobra los cellés del vin. 28 E Balanan 
1Par 27,28  del vin. 28 E Balanan de Guadarich  era sobra los olivars e sobra les figueres 
1Par 27,28  qui éran en los camps, e Joàs  era sobra les cambras on stava l’oli. 29  
1Par 27,29 stava l’oli. 29 E Satari de Saroni  era pabrost sobra les bèsties que paxían  
1Par 27,29  en Sarona; e Safat, fill de Addí,  era sobra los bous qui éran en les valls.  
1Par 27,30  en les valls. 30 E Ubil de Ismayel  era sobra los camells. E Jaeries de Maroch 
1Par 27,30  los camells. E Jaeries de Maroch  era sobra los àsans. 31 E Jazís de Agaren  
1Par 27,31  los àsans. 31 E Jazís de Agaren  era sobra los bous. Tots aquests fóran  
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1Par 27,32  32 E Jonatan, avonclo de David,  era consaller e hom poderós e savi, hom  
1Par 27,33 ab los fills del rey. 33 Athitòfell  era consaller del rey, e Cosí de Arach era 
1Par 27,33  consaller del rey, e Cosí de Arach  era amich del rey. 34 E aprés Achitòfel fo 
1Par 27,34  fill de Banaÿas, e Abiatar. E Joab  era príncep de tota la host del rey.  
1Par 29,3  en lo temple de mon Déu de ço qui  era meu pròpiament, enfora aquelles coses  
1Par 29,28  28 Ell morí en bona valesa, e  era ple de dies e de riqueses e de glòria. 
1Par 11,12  12 E Aletzar, fill de son avonclo  Eraach, qui era entre III hòmens  
1Par 4,42  Naarias, Raphaïes, Aziel, qui  éran fills de Gesehí, 43 e destrovíran e  
1Par 4,43  e auciéran tots aquells qui aquí  éran romasos, qui éran scampats als  
1Par 4,43  aquells qui aquí éran romasos, qui  éran scampats als amalachites, e han stat  
1Par 5,18  la meytat del trip de Manasès, qui  éran bataylés e portarían lansa e scut e  
1Par 5,18 e sabían bé de batallar e combatra,  éran XLIIII M ª DCC LX hòmens, qui tots  
1Par 5,20  los agarenchs e aquells qui  éran ab éls, com ells apallàran Déus com  
1Par 5,21  la lur roba e’lls camells, qui  éran V M ª, e preséran CC L M ª ovelles e  
1Par 5,23 dentrò al munt de Hechmon, car ells  éran fort molts. 24 Aquests foren los  
1Par 6,61 61 E donàran als fills de Chaat qui  éran romasos, de lur cognació e parantia X 
1Par 6,66  [*], 66 axí com aquelles qui  éran dels fills de Caat, e fóran les  
1Par 6,70  so és, a saber, 70 [*] aquells que  éran romasos de lla cognació dels fills de 
1Par 6,77 lochs. 77 E als fills de Mararí qui  éran romasos del trip de Zabulon, Ramonó,  
1Par 7,2 dies de David XXII M ª DC, qui tots  éran hòmens forts. 3 Aquests fóran fills  
1Par 7,5  frares e tot lo linatge de Isacar  éran molt forts hòmens per combatra e éran 
1Par 7,5  molt forts hòmens per combatra e  éran per nombra LXXXVII M ª. 6 Los fills  
1Par 7,6  M ª. 6 Los fills de Benjamín  éran Bella e Bèter e Gadiell, los III. 7  
1Par 7,7  Gadiell, los III. 7 Fills de Bella  éran Estom e Ozí e Oziel e Sermoch, Auray. 
1Par 7,9  e fóran molts forts per batalla e  éran XXII M ª CC. 10 Los fills de Jadiel  
1Par 7,11  aquests fóran fills de Jadiell, e  éran prínceps de lur linatge, e éran molt  
1Par 7,11  e éran prínceps de lur linatge, e  éran molt forts hòmens, e éran per nombra  
1Par 7,11  e éran molt forts hòmens, e  éran per nombra XVII M ª CC, e axíran a  
1Par 7,12  a batalla. 12 Saphan e Hapham  éran fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los  
1Par 7,40  de duchs. Lo nombra d’aquells qui  éran covinents a batalla era XXVI míllia.  
1Par 9,22 Tots foren alets en portés [*], qui  éran CC XX, e aquests fóran descrits en  
1Par 9,26  tot lo nombra dells portés, e  éran sobra ells e guardàvan les finestres  
1Par 9,28  temps. 28 D’aquell matex linatge  éran aquells qui guardàvan los vaxells,  
1Par 9,28  los vaxells, car tots los vaxells  éran guardats per nombra e hom los prania  
1Par 9,29  lur craensa les coses del santuari  éran posats sobra la sèmola e sobra lo vin 
1Par 9,31  era prabost de totes les coses qui  éran frites en paella. 32 E los fills de  
1Par 9,32  E los fills de Chaat, lurs frares,  éran sobra los pans del santificament e  
1Par 10,8  les despules de aquells que  éran morts e trobàran Saül e sos fills,  
1Par 11,4  en Jerusalem, so és, en Jebús, on  éran los jeboseus, qui hi habitàvan en la  
1Par 12,1  a Saül, fill de Chis, cor ells  éran molt forts hòmens e nobles  
1Par 12,8  cara era axí com a cara de lahon e  éran pus corents que cabirols en les  
1Par 12,15  e tots aquells qui fusquéran, qui  éran en la part davers orient e devers  
1Par 12,25  Simeon, VII míllia [*] hòmens qui  éran molt forts [*]. 26 E dels fills de  
1Par 12,30 de Afraÿm n’hi hach XX M ª DCCC e  éran forts hòmens anomenats en lur  
1Par 12,32  32 E dells fills de Isachar, qui  éran hòmens molts savis e sabían conèxer  
1Par 12,35  scut e lansa. 35 E los de Dan qui  éran aparallats a lla batalla fóran XXVIII 
1Par 12,37  fóran XL M ª. 37 E aquells qui  éran detràs flum Jordà, ço és, a saber,  
1Par 12,37  trip de Manasès, de aquells que  éran savis e discrets en combatra fóran  
1Par 12,38  hòmens. 38 Tots aquests hòmens  éran conbatadors e spergats [*] ab acabat  
1Par 12,38  romenilles dells fills d’Israell  éran de un matex cor, que David fos fet  
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1Par 12,40  havían aparellat. 40 E aquests qui  éran de prop entrò a Ysachar e Zabulon e  
1Par 18,8  atrasí da Sabat e de Semín, qui  éran ciutats de Adàser, molt aram, del  
1Par 26,6  de lurs companyes, cor ells  éran molt forts hòmens. 7 Donchs, los  
1Par 26,9  foren molt pus forts hòmens, e  éran XVIII. 10 E los fills de Hozà, ço és, 
1Par 26,29  los fills de Nisaart, e sos fills  éran sobra les obres qui’s feÿan sobra la 
1Par 26,30 frares; e fóran hòmens molt forts e  éran M ª DCC. Aquests fóran sobra lo poble 
1Par 26,32 Geser Galaad. 32 E lurs frares, qui  éran de molt fort adat, e fóran II M ª e  
1Par 27,24  e per açò lo nombra d’aquells qui  éran stats nombrats no fóran aportats en  
1Par 27,25  era sobra aquells trasaurs qui  éran en les ciutats e en les villes e en  
1Par 27,28  olivars e sobra les figueres qui  éran en los camps, e Joàs era sobra les  
1Par 27,29  de Addí, era sobra los bous qui  éran en les valls. 30 E Ubil de Ismayel  
1Par 27,32  E él e Yaell, fill de Hachamon,  éran ab los fills del rey. 33 Athitòfell  
1Par 28,1  e los sanescalls e aquells qui  éran sobra les riqueses e les pocesions  
1Par 28,1  poderrosos e los molts forts qui  éran en la host de Jerusalem. 2 Com lo rey 
1Par 28,17 a lles anpolles e als ansencers qui  éran d’aur [*] de masura, so és, un pes  
1Par 4,42 anàran en lo munt de Saÿr D hòmens.  Éran los lurs prínceps Palcias, Naarias,  
1Par 9,19 pares. 10-16 [*] 17-18 [*] 19 [*].  Éran guardes de les obres del servey e  
1Par 3,23  angenrà Aliorenhí, Sodechies,  Erchan, e són III. 24 Elionaý [*] Covià,  
1Par 18,16  e Achimàlech, fill de Abithacar,  eren preveres. E Susan era escrivà. 17 E  
1Par 11,2  sobra lo poble de Israell, tu  eres aquell qui menaves e ramanaves lo  
1Par 15,13  com nos farí, per ço com no hy  érets vós presents, e per ço com nós feÿam 
1Par 1,24 Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem engenrà  Erfaxat, Sàlem, 25 Hèber, Phàlech, Reú, 26 
1Par 1,6  Tyràs. 6 E Gòmer engenrà Asench e  Erifan e Chogormà. 7 E Janan engenrà Elizà 
1Par 1,34  e Isach engenrà Isaú e Jacob, qui  és dit Israell. 35 E Ezaú engenrà Eliphàs, 
1Par 1,48  regnà per ell Saül de Robooth, qui  és posada de prop la aygua. 49 E com fo  
1Par 2,3  de la filla de Sue cananite, ço  és, Her, Onam, Selà. E Her era lo major e  
1Par 2,7  e peccà en ledrunici de vet, ço  és, que fo vadat. 8 E Athan angenrà  
1Par 4,3  Achom e Lech [*]. 3 E aquest  és lo linatge de Acham e de Izrael e de  
1Par 6,69 Helon, Getrem ab los lurs lochs, so  és, a saber, 70 [*] aquells que éran  
1Par 6,71  dell trip de Manasès, Gaulon, qui  és en Bassan, e Staroch ab los lurs lochs. 
1Par 6,76  E del trip de Nabtalim, Cades qui  és en Galilea, Hamon, Cariatim ab tots  
1Par 6,78  Jerichó, de lla part de Jordà qui  és vers orient, del trip de Rubèn, Bòsor e 
1Par 6,80  80 E del trip de Gaad, Romoch, que  és en Galche, e Manaÿm 81 e Hesebon e  
1Par 8,37  del qual fo fill Rafaià, del qual  és nat Elesà, lo qual anjanrà Ezel. 38 E  
1Par 9,1 d’Israell [*] e la suma d’aquells  és escrita en los libres de los reys de  
1Par 9,24  alguna part dels IIII vents, ço  és, a lavant e a ponent e a tramuntana e a 
1Par 10,11 Jabes-Galach haguéran oÿt açò, ço  és, a saber, que los falisteus havían fet  
1Par 11,4  se n’anàran en Jerusalem, so  és, en Jebús, on éran los jeboseus, qui hi 
1Par 11,5  pres la torra de Sion, la qual  és en la ciutat de David. 6 E ell dix:  
1Par 11,11  alls fills d’Israell. 11 Aquest  és lo nombre dells forts hòmens de David:  
1Par 12,23  vania [*]. [*] 20-22 [*] 23 Aquest  és lo [*] dells prínceps de lla host qui  
1Par 12,37  qui éran detràs flum Jordà, ço  és, a saber, dells fills de Rubèn e de  
1Par 14,15  tu axiràs a lla batalla, car Déus  és axit per ço qu’ell destrua les hosts  
1Par 15,2  2 Ladonchs dix David: –No  és cosa laguda que lla archa de Déu sia  
1Par 15,5  fo príncep Uriel, e sos frares, ço  és, de C XX. 6 E dells fills de Mararí fo  
1Par 15,6  fo príncep Asaà, e sos frares, ço  és, a saber, de CC XX. 7 E dells fills de  
1Par 15,7  fo príncep Joel, e sos frares, ço  és, de C XX. 8 E dells fills de Alaphan  
1Par 15,8  príncep Semeÿas, e sos frares, ço  és, a saber, de CC. 9 Dells fills de  
1Par 15,9  fo príncep Eliel, e sos frares, ço  és, a saber, de LXXX. 10 Dels fills de  
1Par 15,10  príncep Aminadap ,e sos frares, ço  és, a saber, de C XII. 11 E David apallà  
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1Par 15,11  preveres, e los fills de Leví, ço  és, Uriell, Esayà, Joell, Soanian, Eliel e 
1Par 15,12  Senyor Déu de Israel al loch qui  és a ella aparallat, 13 per ço que no’ns  
1Par 16,5  lo Senyor Déu d’Israell, 5 ço  és, Asaph lo príncep, Azacharies, qui era  
1Par 16,14  són los seus alets. 14 Car ell  és lo Senyor nostre Déu, los seus  
1Par 16,25  meravelles, 25 car nostre Senyor  és gran, e molt loabla, e spantabla sobra  
1Par 16,41  Senyor, car la misericòrdia sua  és perdurablament. 42 E stablí Hellman e  
1Par 17,1  e la archa [*] de nostre Senyor  és dasots les pells. 2 E Nathan dix a  
1Par 17,2  són en ton cor, car nostre Senyor  és ab tu. 3 Donchs nostre Senyor parlà  
1Par 17,20  fósan conagudes. 20 O, Senyor, no  és null hom semblant a tu, e no és altra  
1Par 17,20  no és null hom semblant a tu, e no  és altra Déu sinó tu, de tots aquells que  
1Par 17,21  nostres orelles. 21 E qual altra  és axí com lo teu poble d’Israell? Una  
1Par 17,24 companyes e de lles virtuts, aquell  és lo Déu d’Israell, e la casa de David,  
1Par 26,7 frares fóran hòmens molts forts, so  és, Eú e Samichias. 8 Tots aquests fóran  
1Par 26,10  XVIII. 10 E los fills de Hozà, ço  és, a saber, fills de Mararí, fo príncep  
1Par 27,16  16 Sobra los trips de Israel, so  és, a saber, sobra los fills de Rubèn [*]. 
1Par 28,17  qui éran d’aur [*] de masura, so  és, un pes entra la un lahó e l’altra. E  
1Par 29,1  ha alet Salamon mon fill, qui  és encara infant e tenra, e la obra és  
1Par 29,1 és encara infant e tenra, e la obra  és gran e la habitació no és pas  
1Par 29,1 e la obra és gran e la habitació no  és pas aparallada a homa, mas a Déu. 2 E  
1Par 29,2  despesas de la casa de mon Déu, ço  és, [*] aram per fer los vaxells d’aram,  
1Par 29,4  aparalades a lla santa casa, 4 ço  és, III M ª talens d’aur de Ophir e VII M 
1Par 29,11  e sens fi. 11 Senyor, la granesa  és tua e lo poder e la glòria e la  
1Par 29,11 la terra són tues. Senyor, lo regna  és teu e tu ést sobra tots los prínceps.  
1Par 29,12  Les riqueses són tues e la glòria  és tua, tu has sanyoria sobra totes les  
1Par 29,16  nostre Déu, tota aquesta cosa  és abundància que nós havem aperallada que 
1Par 29,16  ne sia adificada al teu sant nom,  és de lla tua mà e totes les coses són  
1Par 29,17  a tu, e he vist lo teu poble qui  és así atrobat ofarir a tu dons ab molt  
1Par 29,21  ells ofaríran lurs holocausts, ço  és, a saber, M ª vadels e M ª moltons e M  
1Par 7,1  VII 1 Aquests fóran los fills de  Esachar: Tollà, Puà, Jasub, Ismaron, e axí 
1Par 1,20 20 E Gactan engenrà Elmodat, Sàlef,  Esalimoch, Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà,  
1Par 15,11 e los fills de Leví, ço és, Uriell,  Esayà, Joell, Soanian, Eliel e Aminadap.  
1Par 8,1  Bale, son fill primer engenrat, e  Esbala fo lo sagon, e Aam fo lo terç, 2 e  
1Par 9,1 Israell [*] e la suma d’aquells és  escrita en los libres de los reys de  
1Par 16,40  sagons totes les coses qui són  escrites en la lig de nostre Senyor, la  
1Par 28,19  a mi de la mà de nostre Senyor  escrites, per so que yo entenés les obres  
1Par 27,24  nombrats no fóran aportats en los  escrits del rey David. 25 Sobra los  
1Par 18,16  eren preveres. E Susan era  escrivà. 17 E Banaÿes, fill de Joadà, era  
1Par 12,8  e trop bons combatadors qui tanían  escut e lança, e lur cara era axí com a  
1Par 15,13  aparallat, 13 per ço que no’ns  esdavengua axí com fou al comensament, com 
1Par 9,44  e Henan. Aquests foren fills de  Esel. 10,Tit Capítol X 1 Los phalisteus se 
1Par 6,23  de Corè, Chorè fo pare de Asir, 23  Eser fo para d’Alcanà, Alchanà fo para de 
1Par 7,30  de Josep [*]. 30 E los fills da  Eser, Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà e Sara,  
1Par 11,10  [*], los qualls li ajudàran a  éser rey sobra tot Israell sagons la  
1Par 14,12  lurs déus, los quals David manà  éser cramats. 13 Altra vaguada vanguéran  
1Par 14,17  regions, e nostre Senyor féu ell  éser temut sobra tots los regnes. 15,Tit  
1Par 16,42  a Déu. E féu los fills de Iditun  éser portés. 43 E tot lo poble se’n tornà 
1Par 1,38 Joatham, Sobal, Sebeon, Anà, Dison,  Èser, Disan. 39 E [*] Johatan. 40 E Sobal  
1Par 4,4  4 Phimel engendrà Gedor, [*]  Èser; Èser engendrà Hossà e [*] Hur, qui  
1Par 4,4  4 Phimel engendrà Gedor, [*] Èser;  Èser engendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo  
1Par 7,21  son fill, [*] e Sabdobà, 21 [*]  Èser, son fill, e Aled, son fill; e los  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

121 
 

1Par 8,18  e Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari e  Eslís e Joab, fill de Afaell, 19 e Jathim  
1Par 2,17  Amasià, e fo para d’aquest Gèter  esmelita. 18 E Chalep, fill de Hesrom,  
1Par 3,21  anjenrà Rafahies, Rafahias anjenrà  Esnan, Eznan engenrà Abdias, Sesamès. 22  
1Par 11,33  e Salamonich. 33 Los fills d’ Esom, de Ges, fóran Jonatan, fill de  
1Par 5,26  26 E nostre Senyor scomoch l’ esparit de Phul, rey dels asarians, e l’  
1Par 17,21  per la sua granesa e per los seus  espavantaments les nasions davant ells,  
1Par 12,24  e lances, fóran VI míllia DCCC  espergats a combatra. 25 Dels fills de  
1Par 5,26  de Phul, rey dels asarians, e l’ esperit de Telgarphalàsar, rey de Asur, e  
1Par 12,6  de Harach, 6 e Elearià e Jasià e  Esraell e Joàser e Jezraam de Charay, 7 e  
1Par 1,10 engenrà Nemroth, e aquest començà a  ésser poderós en la terra. 11 E Masraym  
1Par 1,51 51 E com fo mort Adad, comensàran a  ésser duchs en Edom e despuys no hy hach  
1Par 12,9  que cabirols en les muntanyes. 9 E  Èsser era príncep e Odias lo sagon, Eliap  
1Par 9,44  VI fills, qui haguéran axí nom:  Essricam, Brocú, Ymael, Sarahià, Abdià e  
1Par 2,18  pres muller qui era apellada  Essubà, de la qual engenrà Enoch, e Enoch  
1Par 4,10  Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui  ést baneÿt, banayràs mi e axempleràs los  
1Par 17,22  [*] perdurablament. E tu, Senyor,  ést fet lo lur Déu. 23 Donchs, Senyor  
1Par 17,26  davant tu. 26 Donchs, Senyor, tu  ést Déu e has parlat a ton serf aquests  
1Par 28,3  la casa al meu nom, per so com tu  ést stat hom combatent e has scampada  
1Par 29,10  tota la multitut e dix: –Banaÿt  ést tu, Senyor Déu d’Israell, nostre para 
1Par 29,11  tues. Senyor, lo regna és teu e tu  ést sobra tots los prínceps. 12 Les  
1Par 18,13 e havia-hy XVIII M ª hòmens. 13 E  establí en Adom difiniment, sí que Idomea  
1Par 11,16  David era en lo dafaniment e en la  estació dells falisteus e era en Batllem,  
1Par 17,5  los lochs del trabernacla, he  estat en tendes 6 ab tot lo poble d’  
1Par 7,28 fo en Bathel ab lurs fills, e Noran  estech envers la part d’orient e Gàsser  
1Par 17,24  axí com tu has dit. 24 Lo teu nom  estia e sia axaltat perdurablament, e sia  
1Par 7,7  los III. 7 Fills de Bella éran  Estom e Ozí e Oziel e Sermoch, Auray.  
1Par 4,11  engenrà Madachir, qui fo para de  Eston. 12 Eston engenrà Betrefà e Fesè e  
1Par 4,12  Madachir, qui fo para de Eston. 12  Eston engenrà Betrefà e Fesè e Tenaà, qui  
1Par 11,23  de Agipte, que havia V colzes d’ estratura e havia una lança aytal com  
1Par 16,42  sembels e tots languatges d’ esturments a cantar a Déu. E féu los fills 
1Par 7,30  E los fills da Eser, Jamnà, Josuà,  Esuí, Bannà e Sara, lur sor. 31 Los fills  
1Par 6,44  sos frares stàvan a part sinestra.  Etan, fill de Cusí, qui fo fill de Abdià,  
1Par 6,34 Joram; e Joram, de Ehel; e Eheu, de  Etheu; 35 [*] de Supha; e Supha, de  
1Par 2,35  per muller e engenrà d’aquella  Etheus. 36 Ecer engenrà Nathan, Nathan  
1Par 26,7  fóran hòmens molts forts, so és,  Eú e Samichias. 8 Tots aquests fóran dels  
1Par 18,3  son emperi dentrò al flum de  Eufrates. 4 Donchs David pres M ª carretas 
1Par 3,13  Achàs, Acàs anganrà Azaquias,  Ezaquias angenrà Manazès, 14 Manazès  
1Par 2,39  Hieu, Hieu angenrà Azaries, 39  Ezaries engenrà Heŀles, Heŀles angenrà  
1Par 1,35  e Jacob, qui és dit Israell. 35 E  Ezaú engenrà Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam,  
1Par 8,37  qual és nat Elesà, lo qual anjanrà  Ezel. 38 E Ezel hach VI fills per los noms 
1Par 8,38  Elesà, lo qual anjanrà Ezel. 38 E  Ezel hach VI fills per los noms dels quals 
1Par 9,43 Rafeià engenrà Elezà, Elezà engenrà  Ezel. 44 Ezel hach VI fills, qui haguéran  
1Par 9,44  Elezà, Elezà engenrà Ezel. 44  Ezel hach VI fills, qui haguéran axí nom:  
1Par 12,36  XXVIII M ª DCC. 36 E dels fills d’ Ezer qui axían a batalla, qui’s combatían 
1Par 8,38 fills per los noms dels quals fóran  Ezericham, Bocrú, Ysmael, Sarià, Obdià,  
1Par 3,21  Rafahies, Rafahias anjenrà Esnan,  Eznan engenrà Abdias, Sesamès. 22 [*]  
1Par 28,7  fer los meus manaments [*] axí com  fa vuy.” 8 »Donchs ara, davant tot lo  
1Par 11,19  e dix: –Ja Déu no hu vulla que jo  faça açò, que yo begua la sanch d’aquests 
1Par 29,19  e als teus sacrificis, qu’ell los  faça tots e que adifich la casa de la qual 
1Par 26,23 de Aram e de Soart e de Hebron e de  Faciel. 24 E Subael, fill de Jerson, fill  
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1Par 3,19  Sethemià, Samà, Nadamià. 19  Fadahià engenrà Sorobabel, Semeý.  
1Par 3,18  Asur, Sasaritel, 18 Melchiram,  Fadayà, Seneser, Sethemià, Samà, Nadamià.  
1Par 16,21 poble. 21 E no sofarí que nangú los  faés sobres, e anans blasmà los reys per  
1Par 17,21  deliurar aquella, per so que’ns  faés a sos obs poble, e gità per la sua  
1Par 12,31  lurs noms, e vanguéran per so que  faésan David rey sobra ells. 32 E dells  
1Par 12,38  e venguéran en Hebron per so que  faésan David rey sobra tot lo poble d’  
1Par 9,20 vastiments del tabernacle [*]. 20 E  Faieàs, fill de Aletzar, era duch [*]  
1Par 16,26  déus. 26 Los déus dels pobles són  falços ýdolles, e nostre Senyor féu los  
1Par 2,33  hach enfans. 33 Jonathan engendrà  Fàlet, Zizà. Aquests fóran los fills de  
1Par 1,12 Casluÿm, e d’aquests nasquéran los  falisteus. E aytambé engenrà Caprurín. 13  
1Par 10,1  los fills d’Israell fusquéran als  falisteus e cayguàran nafrats en lo munt  
1Par 10,2  en lo munt de Gelboe. 2 E com los  falisteus sa fóran acostats, qui  
1Par 10,7  lurs ciutats [*]. E los  falisteus [*] habitàran en aquelles. 8 E  
1Par 10,11  oÿt açò, ço és, a saber, que los  falisteus havían fet contra Saül, 12 los  
1Par 11,13 aquest fo en Afès ab David, com los  falisteus se ajustàran en aquell loch per  
1Par 11,13  e lo poble era fuyt davant los  falisteus. 14 Aquests staguéran al mig  
1Par 11,14  aquell. E com ell hach vençut los  falisteus, ell donà gran salut al seu  
1Par 11,15  prop la cova de Adolam. E, com los  falisteus ficàran les lurs tendes en la  
1Par 11,16 lo dafaniment e en la estació dells  falisteus e era en Batllem, 17 e desijà  
1Par 11,18  hòmens per mig les tendes dels  falisteus e aportàran aygua de la sisterna 
1Par 14,8  e Baldià e Aliàlet. 8 Com los  falisteus haguéran oÿt que David era untat 
1Par 14,9  axí a ells a carerra. 9 E com los  falisteus vanguéran, ells fóran scampats  
1Par 14,10  Senyor e dix: –Iré yo contre los  falisteus e liuraràs tu aquells en la mia  
1Par 14,13  13 Altra vaguada vanguéran los  falisteus e fóran tots scampats en una  
1Par 14,15  ço qu’ell destrua les hosts dells  falisteus. 16 Donchs David féu axí com Déu 
1Par 14,16  havia manat, e farí les hosts dels  falisteus de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E  
1Par 18,1 aquestes coses a David que farí los  falisteus e humillià aquells, e pres Gech  
1Par 18,1  les filles de aquell de la mà dels  falisteus. 2 E farí Moab; enaxí fóran fets 
1Par 18,11  fills de Amon, e així com dells  falisteus e de Amalech. 12 Abisay, fill de 
1Par 4,22  que féu star lo sol e de l’hom de  Falsia, e Sagur, Anant, los quals fóran  
1Par 4,1  Capítol IIII º 1 Judes engendrà  Fares, Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2 [*]  
1Par 9,4 fill de Bonmí, qui fo dels fills de  Fares. Los fills de Judà 5 fóran Silormí e 
1Par 27,3  M ª hòmens. 3 E era dells fills de  Fares e príncep de tots los prínceps de la 
1Par 13,10  fou fortment irat contra Ossà e  farí ell, per ço com ell havia tocada la  
1Par 14,16  féu axí com Déu li havia manat, e  farí les hosts dels falisteus de Gabeon  
1Par 15,13  com fou al comensament, com nos  farí, per ço com no hy érets vós presents, 
1Par 18,1 sa aprés aquestes coses a David que  farí los falisteus e humillià aquells, e  
1Par 18,2 aquell de la mà dels falisteus. 2 E  farí Moab; enaxí fóran fets serfs de David 
1Par 12,40 lurs mulls e sobra lurs bous [*], e  farina e figua e panses e vin e oli e bous 
1Par 17,12  12 E ell adificarà a mi casa, e yo  farmaré la sua cadira perdurablament. 13 E 
1Par 11,6  E ell dix: –Aquell qui primerament  farrà lo Jebuseu, aquel serà príncep e  
1Par 2,31  murí sens enfans. 31 Efaym engenrà  Fasí, e Jasí engenrà Sesan, e [*] engenrà  
1Par 18,6  aquell en totes les coses que ell  faÿa. 7 E David pres los carcaxos d’aur  
1Par 9,22  David e Samuel stablíran en lur  fe, 23 atanbé ells com lurs fills en les  
1Par 17,2  pells. 2 E Nathan dix a David: –Tu  fé totes les coses que són en ton cor, car 
1Par 28,20  –Fé beronívolment e conforte’t, e  fé que no’t temes ne hajes pahor, cor lo  
1Par 28,20  20 E David dix a Salamó, son fill:  –Fé beronívolment e conforte’t, e fé que  
1Par 9,30  30 E dells fills dels praveres  feïen [*]. 31 E Amachaties, del linatge de 
1Par 16,3  3 e dapartí a tots, axí hòmens com  fembres, un tortell de pa e una part de  
1Par 4,14  aquí stàvan los hòmens que sabían  fer los artaficis. 15 E Calef, fill de  
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1Par 10,4 scarnèscan. Mas son scuder no volch  fer açò, car ell era molt spaventat per  
1Par 12,32  los fills d’Israell daguésan  fer, fóran CC prínceps ab lurs hòmens.  
1Par 14,1 a ell fusts de cedres e maestres de  fer parets e fusters, per ço que ells  
1Par 18,5  sirienchs de Damasch vanguéran per  fer ajuda a Adadèser, rey de Sobà, mas  
1Par 18,10  qu’ell damanàs a ell pau, e per  fer a ell goig, per so com ell havia  
1Par 28,7 perdurablament, si ell persavera de  fer los meus manaments [*] axí com fa  
1Par 28,21 aytambé los prínceps com lo poble a  fer tots los meus manaments. 29,Tit  
1Par 29,2  de mon Déu, ço és, [*] aram per  fer los vaxells d’aram, e ferro als  
1Par 29,21  ab tota la costuma que hom sol  fer en tot Israell, molt largament. 22 E  
1Par 11,36 Arach 35 e Alifàs, fill de Aüra; 36  Fer de Machís, Aphià cleó 37 e Hasray de  
1Par 12,32  altres prínceps los lurs consells  féran. 33 Los fills de Sabullon que axían  
1Par 18,17  sobra aquelles de les legions dels  fereteus e dels feriseus. E los fills de  
1Par 18,12 Amalech. 12 Abisay, fill de Servià,  ferí Edom en la vall de Siluns, e havia- 
1Par 18,17 de les legions dels fereteus e dels  feriseus. E los fills de David stàvan  
1Par 28,7  fill e yo seré a ell en para. 7 E  fermaré lo seu regna perdurablament, si  
1Par 29,2 aram per fer los vaxells d’aram, e  ferro als vaxells de ferro, e fusts als  
1Par 29,2  d’aram, e ferro als vaxells de  ferro, e fusts als vaxells de fust, e  
1Par 29,7  tallens d’aram e C M ª tallens de  ferro. 8 E tots aquells als quals fóran  
1Par 17,23  sia conformada perdurablement. E  fes-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom 
1Par 4,12  Eston. 12 Eston engenrà Betrefà e  Fesè e Tenaà, qui fo para de la ciutat de  
1Par 10,11  a saber, que los falisteus havían  fet contra Saül, 12 los forts hòmens sa  
1Par 11,6  fill de Servià, anà primer e fo  fet príncep de David. 7-9 [*]. 10 Aquests  
1Par 12,38 éran de un matex cor, que David fos  fet rey sobra tot lo poble d’Israell. 39  
1Par 13,4 tota la multitut respòs que axí fos  fet; aquella paraulla plach a tot lo poble 
1Par 17,8  los teus anamichs davant tu, e he  fet a tu gran nom, axí com un dels pus  
1Par 17,22  perdurablament. E tu, Senyor, ést  fet lo lur Déu. 23 Donchs, Senyor Déus,  
1Par 17,19  17-18 [*] 19 Senyor, [*] tu has  feta tota aquesta granesa e has volgut que 
1Par 28,18 l’ancens, per so que d’aquell fos  feta semblança de carreta de àngells qui  
1Par 29,5 totes les obres qui seran aquí sían  fetes d’argent per les mans dells  
1Par 16,8  Senyor, apellats lo seu nom e  fets conèxer en lo poble les sues  
1Par 18,2  2 E farí Moab; enaxí fóran  fets serfs de David e donàran a ell dons.  
1Par 29,29  son fill regnà per ell. 29 Los  fets dell rey David, los primers e los  
1Par 29,30 lo volum de Gaad lo vaent, 30 e los  fets de tot lo seu regna e de la sua forsa 
1Par 2,3  Onam, Selà. E Her era lo major e  féu mal davant nostre Senyor Déu, e ell  
1Par 4,22  del Jurament, 22 e d’aquel que  féu star lo sol e de l’hom de Falsia, e  
1Par 6,10 casa de nostre Senyor Déus, la qual  féu Salamó en Jerusalem. 11 E Azacharias  
1Par 11,3 vanguéran al rey en Hebron. E David  féu ab ells amistança davant nostre Senyor 
1Par 11,24  ab la sua lança matexa. 24 E açò  féu Benamies, fill de Joadà, qui era lo  
1Par 12,18  tu. Donchs David rebé en aquells e  féu-los prínceps de lla companya. 19 E  
1Par 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 David  féu consell ab tots los janerals e ab los  
1Par 13,13  13 E per aquesta rahó ell no la  féu portar a la ciutat de David, anans la  
1Par 14,16  dells falisteus. 16 Donchs David  féu axí com Déu li havia manat, e farí les 
1Par 14,17  totes les regions, e nostre Senyor  féu ell éser temut sobra tots los regnes.  
1Par 15,1  regnes. 15,Tit Capítol XV 1 David  féu casas a son obs en la ciutat de David  
1Par 16,7  nostre Senyor. 7 En aquell dia  féu David príncep Asaph e sos frares per  
1Par 16,12 ’s de lles sues meravelles qu’ell  féu, e dells seus senyals, e dells seus  
1Par 16,16  16 la qual covinensa ell  féu a Abram, e lo seu sagrament fou ab  
1Par 16,26 són falços ýdolles, e nostre Senyor  féu los cels. 27 Confació e granesa són  
1Par 16,42  d’esturments a cantar a Déu. E  féu los fills de Iditun éser portés. 43 E  
1Par 18,8  Adàser, molt aram, del qual Salamó  féu la «mar» d’aram e les columnes e los  
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1Par 18,13  David en totes les coses que ell  féu. 14 Donchs David regnà sobra tot lo  
1Par 18,14  sobra tot lo poble d’Israell, e  féu jutgament e justícia a tot lo pobble  
1Par 15,13  vós presents, e per ço com nós  feÿam cosa [*] laguda. 14 Donchs los  
1Par 26,29  fills éran sobra les obres qui’s  feÿan sobra la part de fora per los fills  
1Par 29,10 nostre para sens comensament e sens  fi. 11 Senyor, la granesa és tua e lo  
1Par 17,25  e per asò lo teu serf ha trobada  fiança de pregar davant tu. 26 Donchs,  
1Par 10,10  armes en lo temple de lur déu e  ficàran lo cap en lo temple de Dagó. 11 E  
1Par 11,15  de Adolam. E, com los falisteus  ficàran les lurs tendes en la vall de  
1Par 12,40  e sobra lurs bous [*], e farina e  figua e panses e vin e oli e bous e  
1Par 27,28  era sobra los olivars e sobra les  figueres qui éran en los camps, e Joàs era 
1Par 1,43  reys los fills de Israell: Bàlach,  fill de Bahor; e lo nom de la sua ciutat,  
1Par 1,44  morí Bàlach, e regnà per ell Joab,  fill de Sare [*]. 45 E com fo mort Jobab,  
1Par 1,46 E murí Husan, e regnà per ell Adab,  fill de Badab, qui destroví Median en la  
1Par 1,49  mort Saül, regnà per ell Balaanan,  fill de Acobor. 50 E com fo mort Baalanan, 
1Par 2,18 aquest Gèter esmelita. 18 E Chalep,  fill de Hesrom, pres muller qui era  
1Par 3,2  rey de Jerusi; lo quart Adonias,  fill de Agich, 3 lo quint Safaon, de la  
1Par 3,12  engendrà Joàs. 12 Emasias fon  fill de Joàs, lo qual anjanrà Asarias,  
1Par 4,8 Enob, Soboà e les cusinees d’Aral,  fill de Aram. 9 E Jazbès emperò fon mellor 
1Par 4,15  fer los artaficis. 15 E Calef,  fill de Sofonià, engenrà Hir e Alam [*].  
1Par 4,21  21 Aquests són los fills de Sellà,  fill de Judà: Her, qui fo para de Lachà, e 
1Par 4,26 Salum [*] Masmà [*]. 26 †Semeý, lo  fill de Secur, fo fill de Masmà. Semeý, lo 
1Par 4,26  26 †Semeý, lo fill de Secur, fo  fill de Masmà. Semeý, lo fill Sechur.† 27  
1Par 4,26  Secur, fo fill de Masmà. Semeý, lo  fill Sechur.† 27 Semeý engenrà XVI fills e 
1Par 5,1  de Josep, qui era jermà, aytanbé  fill de Israell; e axí no’l tenían axí  
1Par 5,8  Zazael e Sabacarias. 8 E Baala fon  fill de Achàs [*]. 9-10 [*] 11-13 [*]  
1Par 5,14  foren fills de Abidell, qui fou  fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, [*]  
1Par 5,14  qui fou fill de Hurí, Hurí fo  fill de Jaïd, [*] fon fill de Galaad,  
1Par 5,14 Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, [*] fon  fill de Galaad, Galaad fo fill de  
1Par 5,14  [*] fon fill de Galaad, Galaad fo  fill de Michaell, Michaell fo fill de  
1Par 5,14  fo fill de Michaell, Michaell fo  fill de Jadès, Jesès fo fill de Jadó, Jedó 
1Par 5,14 Michaell fo fill de Jadès, Jesès fo  fill de Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15 E  
1Par 5,14  Jesès fo fill de Jadó, Jedó fo  fill de Bus. 15 E sos frares, los fills de 
1Par 5,15  los fills de Abdiell, qui fo  fill de Oremí, príncep de lla casa ab les  
1Par 6,22  fills de Chaath: Aminadab fo son  fill e fo pare de Corè, Chorè fo pare de  
1Par 6,33  de Cahat: Heman, qui fo cantor,  fill de Joel, lo fill de Samuel; 34 e  
1Par 6,33  qui fo cantor, fill de Joel, lo  fill de Samuel; 34 e Samuel, de Alcanà; e  
1Par 6,36 Joal; e Joal, de Samarí; e Asararí,  fill de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de  
1Par 6,37  fill de Sofonià; 37 e Sofonià,  fill de Càhar; [*] de Assir; e Assir, de  
1Par 6,38  de Isachar; [*] e Achar, que era  fill de Leví, qui era fill de Israell. 39  
1Par 6,38  que era fill de Leví, qui era  fill de Israell. 39 E era Asaph, son  
1Par 6,39 stava a la sua part dreta. Asaph fo  fill de Abarachí, Barachí fo fill de Samà; 
1Par 6,39  fo fill de Abarachí, Barachí fo  fill de Samà; 40 Samà, de Michaell; [*] de 
1Par 6,44  stàvan a part sinestra. Etan,  fill de Cusí, qui fo fill de Abdià, e  
1Par 6,44  Etan, fill de Cusí, qui fo  fill de Abdià, e Abdià fo fill de Moloch.  
1Par 6,44  qui fo fill de Abdià, e Abdià fo  fill de Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià; e 
1Par 7,12 Saphan e Hapham éran fills de Baÿm,  fill de Ader. 13 Los fills de Naptalim  
1Par 7,20  Afraÿm fóran Satulla e Bàrech, son  fill, e Càad, son fill, [*] e Sabdobà, 21  
1Par 7,20  e Bàrech, son fill, e Càad, son  fill, [*] e Sabdobà, 21 [*] Èser, son  
1Par 7,21  [*] e Sabdobà, 21 [*] Èser, son  fill, e Aled, son fill; e los hòmens de  
1Par 7,21  21 [*] Èser, son fill, e Aled, son  fill; e los hòmens de Geth d’aquèn nadius 
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1Par 7,23  la quall consabé e enfantà un  fill, e apallà lo nom d’aquell Benà, per  
1Par 7,26  26 lo qual angenrà Laadon. E lo  fill de aquest hach nom Amiüd e angenrà  
1Par 7,27  nasch Num, lo qual hach Josuè, son  fill. 28 E la lur posació e la lur  
1Par 8,1  VIII 1 Benramín engenrà Bale, son  fill primer engenrat, e Esbala fo lo  
1Par 8,18  [*] 18 E Gesamari e Eslís e Joab,  fill de Afaell, 19 e Jathim e Zeebrí e  
1Par 8,30  lo nom de sa muller Macà, 30 e son  fill primer angenrat fo Ason, e Dur e Chis 
1Par 8,34  e Aminedap e Asbaal. 34 Lo  fill de Jonathàs anjanrà Mirabaal, [*]  
1Par 8,37  37 [*] angenrà Banaà, del qual fo  fill Rafaià, del qual és nat Elesà, lo  
1Par 9,4  de Afraÿm e de Manasès. 4 Arí,  fill de Amiüt, fill de Samrí, fill de  
1Par 9,4 e de Manasès. 4 Arí, fill de Amiüt,  fill de Samrí, fill de Omarí, fill de  
1Par 9,4  Arí, fill de Amiüt, fill de Samrí,  fill de Omarí, fill de Bonmí, qui fo dels  
1Par 9,4  fill de Samrí, fill de Omarí,  fill de Bonmí, qui fo dels fills de Fares. 
1Par 9,5  de Judà 5 fóran Silormí e Agià, lo  fill primer angendrat; aquests fóran sos  
1Par 9,7  fills de Benjamín fóran Asà, lo  fill de Mosolan, fill de Abdeyà, fill de  
1Par 9,7  fóran Asà, lo fill de Mosolan,  fill de Abdeyà, fill de Asanà; 8 e  
1Par 9,7 lo fill de Mosolan, fill de Abdeyà,  fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill de  
1Par 9,8 Abdeyà, fill de Asanà; 8 e Jobanià,  fill de Jereboam; e Zellà, fill de Ozí,  
1Par 9,8 Jobanià, fill de Jereboam; e Zellà,  fill de Ozí, fill de Mochorí; e Mosoŀlam,  
1Par 9,8  de Jereboam; e Zellà, fill de Ozí,  fill de Mochorí; e Mosoŀlam, fill de  
1Par 9,8  Ozí, fill de Mochorí; e Mosoŀlam,  fill de Zafasià, fill de Rauell, fill de  
1Par 9,8  e Mosoŀlam, fill de Zafasià,  fill de Rauell, fill de Jabamès; 9 e sos  
1Par 9,8  fill de Zafasià, fill de Rauell,  fill de Jabamès; 9 e sos frares per lurs  
1Par 9,20  del tabernacle [*]. 20 E Faieàs,  fill de Aletzar, era duch [*] davant  
1Par 9,21  nostre Senyor. 21 E Sacharias,  fill de Mosoŀlam, era porter de lla porta  
1Par 9,31  del linatge de Leví, primer  fill engenrat de Selum, fill de Corrè, era 
1Par 9,31  primer fill engenrat de Selum,  fill de Corrè, era prabost de totes les  
1Par 9,36  35 En Gabaon [*] 36 lo seu primer  fill engenrat Abdon, e Sus e Cys e Bàal e  
1Par 9,43  [*] engenrà Baanà, e Rafaià fo son  fill; Rafeià engenrà Elezà, Elezà engenrà  
1Par 10,14  aucís e mudà lo seu regna a David,  fill de Isayi. 11,Tit Capítol XI 1 Tot lo  
1Par 11,6  serà príncep e duch. Donchs Johab,  fill de Servià, anà primer e fo fet  
1Par 11,11  forts hòmens de David: Jasaban,  fill de Hachemoní, príncep entre XXX;  
1Par 11,12  nafrats una veguada. 12 E Aletzar,  fill de son avonclo Eraach, qui era entre  
1Par 11,24  matexa. 24 E açò féu Benamies,  fill de Joadà, qui era lo pus nomanat  
1Par 11,30 30 e Macharey de Nathafat, e Hèleu,  fill de Baanà de Nethofat; 31 Achayi, fill 
1Par 11,31  de Baanà de Nethofat; 31 Achayi,  fill de Gabayi [*], de fills de Benjamín,  
1Par 11,33  d’Esom, de Ges, fóran Jonatan,  fill de Sachnà, de Arach 34 e Achiam, fill 
1Par 11,34  de Sachnà, de Arach 34 e Achiam,  fill de Achàs, de Arach 35 e Alifàs, fill  
1Par 11,35  de Achàs, de Arach 35 e Alifàs,  fill de Aüra; 36 Fer de Machís, Aphià cleó 
1Par 11,37  37 e Hasray de Carmel; e Nooray,  fill de Asrabay; 38 e Joell, frare de  
1Par 11,38  Joell, frare de Nathan; e Monbaur,  fill de Aragaray; 39 Èlzech de Amon, e  
1Par 11,39  Honoray de Baroch, scuder de Joab,  fill Servià; 40 e Iràs de Gech, e Garech  
1Par 11,41 de Gech. 41 E Uries hetheu e Zabad,  fill de Ulí; 42 e Dinà, fill de Sagad, de  
1Par 11,42  e Zabad, fill de Ulí; 42 e Dinà,  fill de Sagad, de Rubèn, príncep dels  
1Par 11,43  de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan,  fill de Maachà, e Josaphat de Machan; 44 e 
1Par 11,44 Aziàs de Staroch; e Sammà e Jahiel,  fill de Betam de Amer; 45 e Jadiell, fill  
1Par 11,45  de Betam de Amer; 45 e Jadiell,  fill de Samarí; e Jaason, frare de Coach;  
1Par 11,46  de Maninte, Jeribay, e Joficay,  fill de Ellanen; e Jachinà de Moab, e  
1Par 12,1  qu’ell fugia encara a Saül,  fill de Chis, cor ells éran molt forts  
1Par 12,3 Maàs de Gabach, e Jazaell e Sàlech,  fill de Asidon, e Bariacà e Ieu de Och; 4  
1Par 12,7  de Charay, 7 e Jorlam e Dabadià,  fill de Johadam de Jedore. 8 E fugíran de  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

126 
 

1Par 12,18  e dix a David: –Nós som teus e yo,  fill de Ysayi, [*] pau sia ab tu, pau sia  
1Par 16,38  38 E stablí portés Obededom [*],  fill de Edichum, e Hozè. 39 Stablí Sadoch  
1Par 17,13  a ell en para e ell sarà a mi en  fill, e yo no tolré a ell la mia  
1Par 18,10  Adàser [*], 10 él tramès Aram, son  fill, al rey David, qu’ell damanàs a ell  
1Par 18,12  falisteus e de Amalech. 12 Abisay,  fill de Servià, ferí Edom en la vall de  
1Par 18,15  lo pobble d’Israell. 15 E Joab,  fill de Servià, era sobra tota la sua host 
1Par 18,15  la sua host príncep. E Josafat,  fill d’Eliüd, era sobra los notaris. 16 E 
1Par 18,16 era sobra los notaris. 16 E Sadoch,  fill de Achitop, e Achimàlech, fill de  
1Par 18,16  fill de Achitop, e Achimàlech,  fill de Abithacar, eren preveres. E Susan  
1Par 18,17  E Susan era escrivà. 17 E Banaÿes,  fill de Joadà, era sobra aquelles de les  
1Par 26,6 nostre Senyor banaý aquell. 6 E son  fill per nom Samaÿas hach fills e fóran  
1Par 26,10 fo príncep Sechrí, car ell no havia  fill primer anjenrat e per asò son para  
1Par 26,24 de Hebron e de Faciel. 24 E Subael,  fill de Jerson, fill de Musi, era [*] del  
1Par 26,24  24 E Subael, fill de Jerson,  fill de Musi, era [*] del tressor. 25 E  
1Par 26,25 25 E son frare Aliàzer, qui hach un  fill per nom Raabià, e Azaïas fo fill de  
1Par 26,25 un fill per nom Raabià, e Azaïas fo  fill de Arabià, e Joram fo fill de Asaÿas, 
1Par 26,25  fo fill de Arabià, e Joram fo  fill de Asaÿas, e Zecherí fo fill de  
1Par 26,25  fo fill de Asaÿas, e Zecherí fo  fill de Joram, e Zomlimech fo fill de  
1Par 26,25  fo fill de Joram, e Zomlimech fo  fill de Zerú. 26 Aquest Solimoch e sos  
1Par 26,28  santificà Samuel lo vaent e Saül,  fill de Chis, e Abner, fill de Ner, e  
1Par 26,28  e Saül, fill de Chis, e Abner,  fill de Ner, e Joab, fill de Servià. Tots  
1Par 26,28 Chis, e Abner, fill de Ner, e Joab,  fill de Servià. Tots aquests santificàran  
1Par 27,2  sobra XXIIII M ª hòmens. 2 Siboam,  fill de Sabdiell, era sobra la primera  
1Par 27,5  host de XXIIII miliars. 5 Banaÿas,  fill de Jaadès, lo pravera, duch de la  
1Par 27,6  XXX e era sobra XXX. E Zabad, son  fill, era sobra la sua companya. 7 En  
1Par 27,7  frare de Joab, e Sabadias, son  fill, era aprés d’él, e havían en lur  
1Par 27,9 VI è príncep e lo VI mes era Hiram,  fill de Acrès de Tachua, e havia en la sua 
1Par 27,25  los trasaurs del rey fou Asmoch,  fill d’Adiell, e Jonathan, fill de Ozias, 
1Par 27,25 Asmoch, fill d’Adiell, e Jonathan,  fill de Ozias, era sobra aquells trasaurs  
1Par 27,26  villes e en les torres. 26 E Ozrí,  fill de Zelup, era sobra les obres groses  
1Par 27,29  que paxían en Sarona; e Safat,  fill de Addí, era sobra los bous qui éran  
1Par 27,32 savi, hom ben letrat. E él e Yaell,  fill de Hachamon, éran ab los fills del  
1Par 27,34  34 E aprés Achitòfel fo Joradà,  fill de Banaÿas, e Abiatar. E Joab era  
1Par 28,5  meus fills ha alet Salamó, mon  fill, que ell segue en la cadira dell  
1Par 28,6  6 E ell ha dit a mi: “Salamó, ton  fill, adificarà la mia casa e los meus  
1Par 28,6  car yo he alet aquell a mi en  fill e yo seré a ell en para. 7 E fermaré  
1Par 28,11  11 E David donà a Salamó, son  fill, discrepcion del porxo e del temple e 
1Par 28,20  20 E David dix a Salamó, son  fill: –Fé beronívolment e conforte’t, e  
1Par 29,1  –Nostre Senyor ha alet Salamon mon  fill, qui és encara infant e tenra, e la  
1Par 29,19  19 E dóna acabat cor a Salamó, mon  fill, enaxí que’ll guart los teus  
1Par 29,22  untàran la sagona vaguada Salomon,  fill de David; [*] ells untàran príncep a  
1Par 29,26  anans d’Iraell. 26 Donchs David,  fill de Ysay, regnà sobra tot lo poble de  
1Par 29,28  riqueses e de glòria. E Salamó son  fill regnà per ell. 29 Los fets dell rey  
1Par 1,50 e la sua muller havia nom Marsabel,  filla de Macred, filla de Masaab. 51 E com 
1Par 1,50  nom Marsabel, filla de Macred,  filla de Masaab. 51 E com fo mort Adad,  
1Par 2,3  engenrà aquests III fills de la  filla de Sue cananite, ço és, Her, Onam,  
1Par 2,35  hach nom Ageraà; 35 e donà-li sa  filla per muller e engenrà d’aquella  
1Par 3,2  terç Absalon, qui nasch de Maachà,  filla de Tholomum, rey de Jerusi; lo quart 
1Par 3,3  de Agich, 3 lo quint Safaon, de la  filla de Abigal, lo VI Jetron, qui nasch  
1Par 3,5  aquests IIII fóran de Barsabé,  filla de Amiel. 6 Jabar, Elizamà, 7 [*] 8 
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1Par 7,24  los malls de lla sua casa. 24 E sa  filla fo Sarrà, la qual adifichà Beterem  
1Par 15,29  tro en la ciutat de David, Nicoll,  filla de Saül, guardava per una finestra e 
1Par 2,34  34 Sesan no hach fills e hach  filles, e hach un sarvicial agipcià qui  
1Par 4,27  27 Semeý engenrà XVI fills e VI  filles [*]. 28-37 [*] 38 Aquests fóran los 
1Par 7,29  [*] staguéran [*] en Magadan e ses  filles, e Dor [*]. Aquí habitàran los  
1Par 8,12  Aquest adifichà Enó e Loth e ses  filles. 13 E Barrà e Sèmnua fóran prínceps 
1Par 18,1 humillià aquells, e pres Gech e les  filles de aquell de la mà dels falisteus.  
1Par 8,16 e Hèder 16 e Michael e Jesà e Joà e  Filli e Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari e  
1Par 1,19  Hèber. 19 E Hèber engenrà II  fills: Gertan, Phàlech, e en los dies de  
1Par 1,33 Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests són  fills de Securà. 34 Abram angenrà Isach, e 
1Par 1,43  Edom, anans que haguésan reys los  fills de Israell: Bàlach, fill de Bahor; e 
1Par 2,1  Capítol segon Aquests son los  fills d’Israell: Rubèn, Simeon, Leví e  
1Par 2,3 Aser. 3 E Judes engenrà aquests III  fills de la filla de Sue cananite, ço és,  
1Par 2,4  Zàram e Phares. E axí fóran los  fills de Judà V. 5 E Phares engenrà Srom e 
1Par 2,10  angenrà Naason, príncep dels  fills de Judà. 11 Naason angenrà Salmon,  
1Par 2,33  Fàlet, Zizà. Aquests fóran los  fills de Jaramaell. 34 Sesan no hach fills 
1Par 2,34  de Jaramaell. 34 Sesan no hach  fills e hach filles, e hach un sarvicial  
1Par 2,50  engenrà Axà. 50 Aquests fóran  fills de Calef. E Hur, qui fo primer,  
1Par 2,54  saraÿtes e los staolites. 54 E los  fills de Salmà, para de Betleem, e de  
1Par 3,1  III 1 David engendrà aquests  fills en Hebron: lo primer fo Amon, qui  
1Par 3,4  de Elguà, muller sua. 4 Donchs VI  fills de David nasquéran en Hebron, un  
1Par 3,5  anys. 5 David angendrà aquests  fills en Jerusalem: Samaà, Sabab, Nathan,  
1Par 3,9  Aquests IX 9 [*], part los  fills de lles concopines, haguéran una  
1Par 4,6  Teman e Starí. Aquests són los  fills de Narà. 7 Haloaà enfantà Sàrech,  
1Par 4,21  e Bensocech. 21 Aquests són los  fills de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo  
1Par 4,27  fill Sechur.† 27 Semeý engenrà XVI  fills e VI filles [*]. 28-37 [*] 38  
1Par 4,42  moltes bones pestures. 42 E dels  fills de Simeon anàran en lo munt de Saÿr  
1Par 4,42  Naarias, Raphaïes, Aziel, qui éran  fills de Gesehí, 43 e destrovíran e  
1Par 5,1  1 Rubèn fo lo primer angenrat dels  fills de Israell, mas, per so com corompé  
1Par 5,1  la majoria, mes donàran-ho als  fills de Josep, qui era jermà, aytanbé  
1Par 5,14  11-13 [*] 14 Aquests foren  fills de Abidell, qui fou fill de Hurí,  
1Par 5,15  fill de Bus. 15 E sos frares, los  fills de Abdiell, qui fo fill de Oremí,  
1Par 5,18  Jaraboam, rey de Israell. 18 E los  fills de Rubèn e de Galaad e los hòmens de 
1Par 6,1  dia de huy. 6,Tit Capítol VI 1 Los  fills de Leví fóran aquests: Gerson,  
1Par 6,2  Gerson, Chaat, Merar. 2 Los  fills de Chaat fóran aquests: Amram,  
1Par 6,3  Assaar, Hebron, Aziell. 3 Los  fills d’Amram foren aquests: Aron,  
1Par 6,3  aquests: Aron, Moysès, Maria. Los  fills de Aron foren aquests: Nadab, Abuid, 
1Par 6,16  axí d’aquí. 16 Aquests fóran los  fills de Leví: Gerson, Chaat, Mararí. 17  
1Par 6,17 Chaat, Mararí. 17 Aquests fóran los  fills de Gerson: Lobení e Sameý. 18  
1Par 6,18  e Sameý. 18 Aquests fóran los  fills de Caat: Aram, Izar, Hobron, Osiell. 
1Par 6,19  Hobron, Osiell. 19 Aquests fóran  fills de Mararí: Moolí, Musí. Aquests  
1Par 6,22 fo para de Gezí. 22 Aquests són los  fills de Chaath: Aminadab fo son fill e fo 
1Par 6,25  fo para de Saül. 25 Aquests fóran  fills de Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym, qui  
1Par 6,28  para de Alchenà. 28 Aquests fóran  fills de Saniel: lo primer angenrat fo  
1Par 6,29  fo Vazezí, Abià. 29 Aquests fóran  fills de Mararí: Molí, qui fo para de  
1Par 6,33  són aquells qui stàvan ab sos  fills. Dells fills de Cahat: Heman, qui fo 
1Par 6,33  qui stàvan ab sos fills. Dells  fills de Cahat: Heman, qui fo cantor, fill 
1Par 6,44  Gerson; Gerson, de Levý. 44 E los  fills de Mararí e sos frares stàvan a part 
1Par 6,61  [*]. 48-60 [*] 61 E donàran als  fills de Chaat qui éran romasos, de lur  
1Par 6,62  del trip de Manasès, 62 e alls  fills de Gerson, per les sues parantias e  
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1Par 6,63  en Basan XIII ciutats. 63 Los  fills, emperò, de Mararí, per les sues  
1Par 6,64  per sort XII ciutats. 64 E los  fills d’Israell donàran als levítichs  
1Par 6,65 65 e donàran per sort del trip dels  fills de Judà e del trip dels fills de  
1Par 6,65  dels fills de Judà e del trip dels  fills de Simeon e del trip dels fills de  
1Par 6,65  fills de Simeon e del trip dels  fills de Benjamín ciutats, les qualls  
1Par 6,66  66 axí com aquelles qui éran dels  fills de Caat, e fóran les ciutats en los  
1Par 6,70  éran romasos de lla cognació dels  fills de Chaat. 71 E los fills de Gerson,  
1Par 6,71  dels fills de Chaat. 71 E los  fills de Gerson, de lla cognació de la  
1Par 6,77  ab tots lurs lochs. 77 E als  fills de Mararí qui éran romasos del trip  
1Par 7,1  Capítol VII 1 Aquests fóran los  fills de Esachar: Tollà, Puà, Jasub,  
1Par 7,2  Ismaron, e axí són IIII. 2 Los  fills de Tolló fóran aquests: Ozí,  
1Par 7,3  éran hòmens forts. 3 Aquests fóran  fills de Ozí: Jesray; e d’aquests  
1Par 7,4  haguéran moltes mullers e molts  fills. 5 E los lurs frares e tot lo  
1Par 7,6  éran per nombra LXXXVII M ª. 6 Los  fills de Benjamín éran Bella e Bèter e  
1Par 7,8  XXII M ª e XXXIII hòmens. 8 Los  fills de Bàther fóran Zamichaè e Joàs e  
1Par 7,8  [*] e Almancha. Tots aquests fóran  fills de Bèther. 9 E los prínceps del  
1Par 7,10  batalla e éran XXII M ª CC. 10 Los  fills de Jadiel fóran Balan e Jeús,  
1Par 7,11  e Tarsàar: 11 tots aquests fóran  fills de Jadiell, e éran prínceps de lur  
1Par 7,12  a batalla. 12 Saphan e Hapham éran  fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills  
1Par 7,13 fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los  fills de Naptalim foren Joziel, e Guní, e  
1Par 7,20  e Stàser [*]. 14-19 [*] 20 E los  fills de Afraÿm fóran Satulla e Bàrech,  
1Par 7,25  e Acoensara lo Sobirà. 25 E los  fills d’él fóran Rapha e Rèseph e Cale,  
1Par 7,28  lur habitació fo en Bathel ab lurs  fills, e Noran estech envers la part d’  
1Par 7,29  envers occident [*]. 29 E [*] sos  fills [*] staguéran [*] en Magadan e ses  
1Par 7,29  e Dor [*]. Aquí habitàran los  fills de Josep [*]. 30 E los fills da  
1Par 7,30  los fills de Josep [*]. 30 E los  fills da Eser, Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà e 
1Par 7,31 Esuí, Bannà e Sara, lur sor. 31 Los  fills de Barià fóran Hèber e Melchion, qui 
1Par 7,33  e Chamaal e Jassà; aquests fóran  fills d’Elfas. 34 Los fills de Sòmer  
1Par 7,34  fóran fills d’Elfas. 34 Los  fills de Sòmer foren Achè e Noarà e Sabà e 
1Par 7,35  Achè e Noarà e Sabà e Aram. 35 Los  fills de Hèben, son frare, fóran Sufà e  
1Par 7,36  e Jannà e Seŀles e Mannà. 36 Los  fills de Sufà foren Sue, Harmach e Sual e  
1Par 7,38 e Salusà e Jachan e Baran. 38 E los  fills de Bet foren Sofonó e Pasphà e Arà.  
1Par 7,39 foren Sofonó e Pasphà e Arà. 39 Los  fills Ollaà foren Orech e Haniel e Razí.  
1Par 7,40  e Razí. 40 Tots aquests fóran  fills d’Aser e fóran prínceps de lur  
1Par 8,3  quart, e Rafà fo lo quint. 3 E los  fills de Balle fóran Adoar e Jesrà [*] 4  
1Par 8,6  e Saphuè e Huram. 6 Aquests fóran  fills de Adoch e fóran prínceps de linatge 
1Par 8,10 e Selchià e Marimà; aquests són los  fills prínceps en les companyes. 11 Mensim 
1Par 8,12  engenrà Achioch, Caphàal. 12 E los  fills de Capsàal fóran Hèmber, Misan e  
1Par 8,21  21 e Adarà e Arasà e Samayrach,  fills de Sameý. 22 Jasan e Hèsber e El 23  
1Par 8,25  25 e Sepdaià e Batiel, los  fills de Sasach. 26 Sampasarí e Sacorià  
1Par 8,27  [*] 27 e Jarsià e Elià e Zechí,  fills de Jorà. 28 Aquests fóran  
1Par 8,35  [*] engenrà Micham. 35 Los  fills de Micham fóran Phiton, Amàlech e  
1Par 8,38  anjanrà Ezel. 38 E Ezel hach VI  fills per los noms dels quals fóran  
1Par 8,38  Obdià, Hanan. Tots aquests foren  fills de Asaell. 39 Los fills de Asa:  
1Par 8,39  foren fills de Asaell. 39 Los  fills de Asa: primer anjanrat Ulam e Hus  
1Par 8,40  lo sagon, Elifali lo terç. 40 Los  fills de Ulam fóran de gran forsa, e  
1Par 8,40  e tanían archs e havían molts  fills e nabots entrò a CL M ª. E tots  
1Par 8,40  a CL M ª. E tots aquests fóran  fills de Benjamín. 9,Tit Capítol VIIII º 1 
1Par 9,2  ciutats e en les pocesions dels  fills d’Israell fóran los praveras e los  
1Par 9,2 d’Israell fóran los praveras e los  fills de Leví e los naameus. 3 E staguéran 
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1Par 9,3  3 E staguéran en Jerusalem dels  fills de Judà e dels fills de Benjamín e  
1Par 9,3 Jerusalem dels fills de Judà e dels  fills de Benjamín e dells fills de Afraÿm  
1Par 9,3  e dels fills de Benjamín e dells  fills de Afraÿm e de Manasès. 4 Arí, fill  
1Par 9,4  Omarí, fill de Bonmí, qui fo dels  fills de Fares. Los fills de Judà 5 fóran  
1Par 9,4  qui fo dels fills de Fares. Los  fills de Judà 5 fóran Silormí e Agià, lo  
1Par 9,5 primer angendrat; aquests fóran sos  fills. 6 E dels fills de Zàray fo Enell e  
1Par 9,6  aquests fóran sos fills. 6 E dels  fills de Zàray fo Enell e sos frares, e  
1Par 9,7  frares, e fóran DC XC. 7 E dells  fills de Benjamín fóran Asà, lo fill de  
1Par 9,23  en lur fe, 23 atanbé ells com lurs  fills en les portes de la casa de nostre  
1Par 9,26  temps a altra. 26 E a’quests IIII  fills de Leví fo comanat tot lo nombra  
1Par 9,30  e sobra les spècies. 30 E dells  fills dels praveres feïen [*]. 31 E  
1Par 9,32 qui éran frites en paella. 32 E los  fills de Chaat, lurs frares, éran sobra  
1Par 9,33  cantors per lurs companyes dels  fills de Leví, que stàvan en les  
1Par 9,34  a lur ministeri. 34 Los caps dells  fills de Leví staguéran per lurs companyes 
1Par 9,41  Marabaal engenrà Michà. 41 Los  fills de Michà foren [*] Màlech e Tarà. 42 
1Par 9,44 Elezà engenrà Ezel. 44 Ezel hach VI  fills, qui haguéran axí nom: Essricam,  
1Par 9,44  Abdià e Henan. Aquests foren  fills de Esel. 10,Tit Capítol X 1 Los  
1Par 10,1 phalisteus se combatéran contra los  fills d’Israell, e los fills d’Israell  
1Par 10,1  contra los fills d’Israell, e los  fills d’Israell fusquéran als falisteus e 
1Par 10,2 acostats, qui persaguían Saül e sos  fills, ells auciéran Jonatàs e Aminadab e  
1Par 10,2  Jonatàs e Aminadab e Melchisue,  fills de Saül. 3 Lavors fo agreujada la  
1Par 10,6 atrasí sa matà. 6 Donchs Saül e III  fills seus e tota sa companya morí  
1Par 10,7 companya morí ensemps. 7 E, com los  fills de Israell qui habitàvan en los  
1Par 10,8  éran morts e trobàran Saül e sos  fills, qui jaÿan morts en lo munt de  
1Par 10,12 e praséran lo cors de Saül e de sos  fills e aportàran aquells en Jabès, [*]  
1Par 11,10  sagons la paraula qu’ell dix alls  fills d’Israell. 11 Aquest és lo nombre  
1Par 11,31  31 Achayi, fill de Gabayi [*], de  fills de Benjamín, Sobarallà da Baraton.  
1Par 11,33  e Alibà, e Salamonich. 33 Los  fills d’Esom, de Ges, fóran Jonatan, fill 
1Par 11,42  de Sagad, de Rubèn, príncep dels  fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan,  
1Par 12,2  Dells frares de Saül, dells  fills de Benjamín, 3 era príncep Abiàzer e 
1Par 12,3  3 era príncep Abiàzer e Jaber,  fills de Maàs de Gabach, e Jazaell e  
1Par 12,14  lo XI. 14 Aquests fóran dells  fills de Gaad prínceps de lla host; lo  
1Par 12,24 la paraula de nostre Senyor. 24 Los  fills de Judà, qui portàvan scuts e  
1Par 12,25 DCCC espergats a combatra. 25 Dels  fills de Simeon, VII míllia [*] hòmens qui 
1Par 12,26  qui éran molt forts [*]. 26 E dels  fills de Leví, IIII M ª DC. 27 Joadà fo  
1Par 12,29  n’hi hach XXII M ª. 29 E dells  fills de Benjamín, frares de Judà, n’hi  
1Par 12,30  encara a la casa Saül. 30 E dells  fills de Afraÿm n’hi hach XX M ª DCCC e  
1Par 12,32  David rey sobra ells. 32 E dells  fills de Isachar, qui éran hòmens molts  
1Par 12,32  los temps e manàvan qualcosa los  fills d’Israell daguésan fer, fóran CC  
1Par 12,33  los lurs consells féran. 33 Los  fills de Sabullon que axían de batalla e  
1Par 12,36  fóran XXVIII M ª DCC. 36 E dels  fills d’Ezer qui axían a batalla, qui’s  
1Par 12,37  flum Jordà, ço és, a saber, dells  fills de Rubèn e de Gaad e de lla miga  
1Par 12,38  E totes les romenilles dells  fills d’Israell éran de un matex cor, que 
1Par 13,2  2 e dix a tota la companya dells  fills d’Israell: –Si plau a vós e si la  
1Par 13,2  de Israell e alls praveres e alls  fills de Leví, qui habítan en los burchs  
1Par 14,3  mullers en Jerusalem e engenrà  fills [*]. 4 Aquests són los noms dells  
1Par 14,4  [*]. 4 Aquests són los noms dells  fills que nasquéran a ell en Jerusalem:  
1Par 15,4  aparallat. 4 E ajustà atresí los  fills de Aron e los fills de Leví. 5 E  
1Par 15,4  atresí los fills de Aron e los  fills de Leví. 5 E dels fills de Caad fo  
1Par 15,5  Aron e los fills de Leví. 5 E dels  fills de Caad fo príncep Uriel, e sos  
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1Par 15,6  frares, ço és, de C XX. 6 E dells  fills de Mararí fo príncep Asaà, e sos  
1Par 15,7 ço és, a saber, de CC XX. 7 E dells  fills de Jerson fo príncep Joel, e sos  
1Par 15,8  frares, ço és, de C XX. 8 E dells  fills de Alaphan fonch príncep Semeÿas, e  
1Par 15,9  ço és, a saber, de CC. 9 Dells  fills de Hebron fo príncep Eliel, e sos  
1Par 15,10  ço és, a saber, de LXXX. 10 Dels  fills de Azaell fo príncep Aminadap ,e sos 
1Par 15,11  Sadoch e Abitar, preveres, e los  fills de Leví, ço és, Uriell, Esayà,  
1Par 15,12  prínceps de lles companyes dells  fills de Leví, santificats-vos ab  
1Par 15,15 de nostre Senyor Déu [*], 15 on los  fills de Leví aportàran la archa [*], axí  
1Par 15,28  lin que ha nom effot. 28 Tots los  fills de Leví, qui aportàvan l’archa de  
1Par 16,13 de Israell són los seus serfs e los  fills de Jacob són los seus alets. 14 Car  
1Par 16,42  a cantar a Déu. E féu los  fills de Iditun éser portés. 43 E tot lo  
1Par 17,11  aprés tu, la qual sarà de tos  fills, e jo stabliré lo regne d’aquells.  
1Par 18,11  axí com de Idomea e de Moab e dels  fills de Amon, e així com dells falisteus  
1Par 18,17  fereteus e dels feriseus. E los  fills de David stàvan primers a la mà del  
1Par 26,1  XXVI 1 Lo depertiment [*] dels  fills de Corè fo Mesellemies [*] 2 [*] e  
1Par 26,4  lo VI, e Mazay fo lo VII. 4 E los  fills de Obedom: Samaÿas fo lo primer  
1Par 26,6  6 E son fill per nom Samaÿas hach  fills e fóran pabrosts de lurs companyes,  
1Par 26,7  molt forts hòmens. 7 Donchs, los  fills de Semeÿas fóran Ocim e Rafael e  
1Par 26,8  8 Tots aquests fóran dels  fills de Obededon; ells e lurs fills e  
1Par 26,8 dels fills de Obededon; ells e lurs  fills e lurs frares foren molts forts  
1Par 26,9  e fóran LXXII de Obededom. 9 E los  fills de Masamias e lurs frares foren molt 
1Par 26,10  hòmens, e éran XVIII. 10 E los  fills de Hozà, ço és, a saber, fills de  
1Par 26,10  los fills de Hozà, ço és, a saber,  fills de Mararí, fo príncep Sechrí, car  
1Par 26,11  lo quart; tots aquests fraras e  fills de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran  
1Par 26,19  depertiments dells portés, dells  fills de Corè e de Merarí. 20 E Achias era 
1Par 26,21  los vaxells dels sants. 21 Los  fills de Leadan e los fills de Gerson [*]  
1Par 26,21 sants. 21 Los fills de Leadan e los  fills de Gerson [*] fóran prínceps de les  
1Par 26,22  e Gerson e Jehielli. 22 E los  fills de Gehieli, Sacrí e Joel, son frare, 
1Par 26,23 nostre Senyor, 23 e fóran sobra los  fills de Aram e de Soart e de Hebron e de  
1Par 26,29  son frare. 29 Sanias era sobra los  fills de Nisaart, e sos fills éran sobra  
1Par 26,29  sobra los fills de Nisaart, e sos  fills éran sobra les obres qui’s feÿan  
1Par 26,29 feÿan sobra la part de fora per los  fills d’Israell a ensenyar e a jutgar  
1Par 26,30  ensenyar e a jutgar ells. 30 Dells  fills de Hebron fóran Hasabies e Sabias e  
1Par 26,31  rey. 31 E Azarias fo príncep dels  fills de Hebron sagons lurs companyas e  
1Par 26,32  E David posà aquests sobra los  fills de Rubèn e sobra los fills de Gaad e 
1Par 26,32  los fills de Rubèn e sobra los  fills de Gaad e sobra lo mig trip de  
1Par 27,1 del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 Los  fills d’Israel, sagons lur nombre, qui  
1Par 27,3  XXIIII M ª hòmens. 3 E era dells  fills de Fares e príncep de tots los  
1Par 27,10  VII mes era Heŀles de Folló, dels  fills de Afraÿm, e havia sa companya  
1Par 27,14  XI mes Beneÿes de Pheracot, dells  fills de Afraÿm, e havia en la sua  
1Par 27,16  Israel, so és, a saber, sobra los  fills de Rubèn [*]. 17-22 [*] Aquests  
1Par 27,17-22  Aquests fóran los prínceps dells  fills d’Israell. 23 E David no volch  
1Par 27,32  fill de Hachamon, éran ab los  fills del rey. 33 Athitòfell era consaller 
1Par 28,1  pocesions dell rey, e apallà lurs  fills ab lurs misatgers e tots los  
1Par 28,5  nostre Senyor ha donats a mi molts  fills; dells meus fills ha alet Salamó,  
1Par 28,5 donats a mi molts fills; dells meus  fills ha alet Salamó, mon fill, que ell  
1Par 28,8  e que lexets aquella als vostres  fills aprés de vós [*]. 9 [*] 10 Donchs,  
1Par 28,13  depertiments dels praveres e dels  fills de Leví en totes les obres de la  
1Par 28,21  dapartiments dels praveres e dells  fills de Leví en tota la obra del servey  
1Par 29,24  e tots los poderossos e tots los  fills dell rey David donàran lur mà e  
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1Par 7,7 Bella e Bèter e Gadiell, los III. 7  Fills de Bella éran Estom e Ozí e Oziel e  
1Par 15,16  ab perxes. 16 David dix als [*]  fils de Leví que ells stablísan de lurs  
1Par 6,4  Ychamar. 4 Eleatzar engenrà  Fineàs. Fineàs anjenrà Abisue. 5 Abisue  
1Par 6,4 Ychamar. 4 Eleatzar engenrà Fineàs.  Fineàs anjenrà Abisue. 5 Abisue angenrà  
1Par 15,29  filla de Saül, guardava per una  finestra e vaé lo rey David saltant e  
1Par 9,26  e éran sobra ells e guardàvan les  finestres e los tresors de lla casa de  
1Par 9,33  fills de Leví, que stàvan en les  finestres, per ço que ells servíran da dia 
1Par 28,12  ell s’havia perpensats e de lles  finestres tot entorn en los trasaurs de la 
1Par 5,26  Elat e en Habot e en Ara, e en lo  flum de Gozan, e han-hi stat entrò al  
1Par 12,15  15 Aquests són aquells qui pasàran  flum Jordà lo primer mes, com ell ha  
1Par 12,37  M ª. 37 E aquells qui éran detràs  flum Jordà, ço és, a saber, dells fills de 
1Par 18,3  per axamplar son emperi dentrò al  flum de Eufrates. 4 Donchs David pres M ª  
1Par 26,30  sobra lo poble d’Israell ultra lo  flum Jordà, de la part devers ponent, en  
1Par 1,19  Phàlech, e en los dies de Phàlech  fo depertida la terra. 20 E Gactan engenrà 
1Par 1,45  Joab, fill de Sare [*]. 45 E com  fo mort Jobab, regnà per ell Husan, de la  
1Par 1,47 sua ciutat hach nom Avich. 47 E com  fo mort Adad, regnà per ell Semlà de  
1Par 1,48 per ell Semlà de Mescachà. 48 E com  fo mort Semlà, regnà per ell Saül de  
1Par 1,49  posada de prop la aygua. 49 E com  fo mort Saül, regnà per ell Balaanan, fill 
1Par 1,50  Balaanan, fill de Acobor. 50 E com  fo mort Baalanan, regnà per ell Addad, e  
1Par 1,51  Macred, filla de Masaab. 51 E com  fo mort Adad, comensàran a ésser duchs en  
1Par 2,7  en ledrunici de vet, ço és, que  fo vadat. 8 E Athan angenrà Azarias. 9  
1Par 2,17  III. 17 Abigail infantà Amasià, e  fo para d’aquest Gèter esmelita. 18 E  
1Par 2,19  Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E com  fo morta Asubà, pres alra muller qui era  
1Par 2,50  fóran fills de Calef. E Hur, qui  fo primer, engenrà de Efrata Sabual, para  
1Par 2,51  para de Cariatarym. 51 Galmà  fo para de Beteleem, Harip fo para de [*]. 
1Par 2,51 51 Galmà fo para de Beteleem, Harip  fo para de [*]. 52 [*] Cariatarim, qui  
1Par 3,1  aquests fills en Hebron: lo primer  fo Amon, qui nach de Achinor gechrelite,  
1Par 4,11 frara de Suà, engenrà Madachir, qui  fo para de Eston. 12 Eston engenrà Betrefà 
1Par 4,12 engenrà Betrefà e Fesè e Tenaà, qui  fo para de la ciutat de Naàs. Aquests són  
1Par 4,21  de Sellà, fill de Judà: Her, qui  fo para de Lachà, e Laadà, qui fo para de  
1Par 4,21  qui fo para de Lachà, e Laadà, qui  fo para de Marasà, e les cognisions de la  
1Par 4,26  [*]. 26 †Semeý, lo fill de Secur,  fo fill de Masmà. Semeý, lo fill Sechur.†  
1Par 5,1 dia de huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn  fo lo primer angenrat dels fills de  
1Par 5,6  dels aserians, se’n manà catiu, e  fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los  
1Par 5,14 Abidell, qui fou fill de Hurí, Hurí  fo fill de Jaïd, [*] fon fill de Galaad,  
1Par 5,14  [*] fon fill de Galaad, Galaad  fo fill de Michaell, Michaell fo fill de  
1Par 5,14  fo fill de Michaell, Michaell  fo fill de Jadès, Jesès fo fill de Jadó,  
1Par 5,14  Michaell fo fill de Jadès, Jesès  fo fill de Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15 E 
1Par 5,14  Jadès, Jesès fo fill de Jadó, Jedó  fo fill de Bus. 15 E sos frares, los fills 
1Par 5,15  frares, los fills de Abdiell, qui  fo fill de Oremí, príncep de lla casa ab  
1Par 5,22 e II M ª àsens e C M ª hòmens. 22 E  fo fort gran batalla de nostre senyor Déu, 
1Par 6,10  10 Joanàs anjanrà Anaries. Aquest  fo pravera e usà de l’ofici en la casa de 
1Par 6,20  les companyes [*]. 20 Gerson, qui  fo para de Lobení, qui fo para de Jòat,  
1Par 6,20  Gerson, qui fo para de Lobení, qui  fo para de Jòat, Jòat fo para de Sammà, 21 
1Par 6,20  Lobení, qui fo para de Jòat, Jòat  fo para de Sammà, 21 Sammà fo para de Adó, 
1Par 6,21  Jòat fo para de Sammà, 21 Sammà  fo para de Adó, Adó fo para de Azara,  
1Par 6,21 21 Sammà fo para de Adó, Adó  fo para de Azara, Azara fo para de Gezí.  
1Par 6,21 de Adó, Adó fo para de Azara, Azara  fo para de Gezí. 22 Aquests són los fills  
1Par 6,22  són los fills de Chaath: Aminadab  fo son fill e fo pare de Corè, Chorè fo  
1Par 6,22  de Chaath: Aminadab fo son fill e  fo pare de Corè, Chorè fo pare de Asir, 23 
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1Par 6,22  son fill e fo pare de Corè, Chorè  fo pare de Asir, 23 Eser fo para d’  
1Par 6,23  Chorè fo pare de Asir, 23 Eser  fo para d’Alcanà, Alchanà fo para de  
1Par 6,23  23 Eser fo para d’Alcanà, Alchanà  fo para de Abisach, Abisach fo para de  
1Par 6,23 Alchanà fo para de Abisach, Abisach  fo para de Asir, 24 Asir, de Càach, e  
1Par 6,24 de Asir, 24 Asir, de Càach, e Càach  fo para de Ariell, Uriell fo pare de  
1Par 6,24  e Càach fo para de Ariell, Uriell  fo pare de Uzies, Uzies fo para de Saül.  
1Par 6,24  Uriell fo pare de Uzies, Uzies  fo para de Saül. 25 Aquests fóran fills de 
1Par 6,26  de Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym, qui  fo para de Nàat, 27 Nàat fo para de [*]  
1Par 6,27  qui fo para de Nàat, 27 Nàat  fo para de [*] Jaraboam, Jereboam fo para  
1Par 6,27  fo para de [*] Jaraboam, Jereboam  fo para de Alchenà. 28 Aquests fóran fills 
1Par 6,28 fills de Saniel: lo primer angenrat  fo Vazezí, Abià. 29 Aquests fóran fills de 
1Par 6,29  fóran fills de Mararí: Molí, qui  fo para de Lobanín, Lobanín [*] fo para de 
1Par 6,29 qui fo para de Lobanín, Lobanín [*]  fo para de Ozà, 30 Ozà fo para [*] Ayà. 31 
1Par 6,30  Lobanín [*] fo para de Ozà, 30 Ozà  fo para [*] Ayà. 31 Aquests són aquells  
1Par 6,33  Dells fills de Cahat: Heman, qui  fo cantor, fill de Joel, lo fill de  
1Par 6,39  stava a la sua part dreta. Asaph  fo fill de Abarachí, Barachí fo fill de  
1Par 6,39  Asaph fo fill de Abarachí, Barachí  fo fill de Samà; 40 Samà, de Michaell; [*] 
1Par 6,44  sinestra. Etan, fill de Cusí, qui  fo fill de Abdià, e Abdià fo fill de  
1Par 6,44 Cusí, qui fo fill de Abdià, e Abdià  fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de  
1Par 7,24  de lla sua casa. 24 E sa filla  fo Sarrà, la qual adifichà Beterem lo Jusà 
1Par 7,28 E la lur posació e la lur habitació  fo en Bathel ab lurs fills, e Noran estech 
1Par 7,31  Barià fóran Hèber e Melchion, qui  fo para de Basarich. 32 Hèber engenrà  
1Par 8,1  son fill primer engenrat, e Esbala  fo lo sagon, e Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo 
1Par 8,1  e Esbala fo lo sagon, e Aam  fo lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà fo  
1Par 8,2  lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà  fo lo quint. 3 E los fills de Balle fóran  
1Par 8,30 Macà, 30 e son fill primer angenrat  fo Ason, e Dur e Chis e Bàal e Ner e Nadap 
1Par 8,37  37 [*] angenrà Banaà, del qual  fo fill Rafaià, del qual és nat Elesà, lo  
1Par 9,4  fill de Omarí, fill de Bonmí, qui  fo dels fills de Fares. Los fills de Judà  
1Par 9,6  sos fills. 6 E dels fills de Zàray  fo Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E  
1Par 9,26  26 E a’quests IIII fills de Leví  fo comanat tot lo nombra dells portés, e  
1Par 9,40  Ampiadab e Chisbaal. 40 De Jonatàs  fo Marabaal; Marabaal engenrà Michà. 41  
1Par 9,43  43 [*] engenrà Baanà, e Rafaià  fo son fill; Rafeià engenrà Elezà, Elezà  
1Par 10,3  Melchisue, fills de Saül. 3 Lavors  fo agreujada la batalla contra Saül, e los 
1Par 11,6 Johab, fill de Servià, anà primer e  fo fet príncep de David. 7-9 [*]. 10  
1Par 11,13  III hòmens poderosos. 13 E aquest  fo en Afès ab David, com los falisteus se  
1Par 12,27  de Leví, IIII M ª DC. 27 Joadà  fo príncep del linatge de Aron e ab ell  
1Par 13,6  en lo quall loch lo seu nom  fo apellat. 7 Donchs ells posàran l’archa 
1Par 13,11  davant nostre Senyor. 11 E lavors  fo molt trist David, per ço com nostre  
1Par 14,11  Per què’l nom de aquel loch  fo apellat Baalseraphin. 12 E aquí ells  
1Par 14,17  a Gàtzara. 17 E lo nom de David  fo spandit per totes les regions, e nostre 
1Par 15,5  de Leví. 5 E dels fills de Caad  fo príncep Uriel, e sos frares, ço és, de  
1Par 15,6  de C XX. 6 E dells fills de Mararí  fo príncep Asaà, e sos frares, ço és, a  
1Par 15,7 de CC XX. 7 E dells fills de Jerson  fo príncep Joel, e sos frares, ço és, de C 
1Par 15,9  de CC. 9 Dells fills de Hebron  fo príncep Eliel, e sos frares, ço és, a  
1Par 15,10  de LXXX. 10 Dels fills de Azaell  fo príncep Aminadap ,e sos frares, ço és,  
1Par 15,29  de lla amistança de nostre Senyor  fo vanguda tro en la ciutat de David,  
1Par 17,13  axí com la tolguí a aquell qui  fo anans [*]. 14 E yo stabliré aquell en  
1Par 26,1  depertiment [*] dels fills de Corè  fo Mesellemies [*] 2 [*] e Zacharias lo  
1Par 26,2  lo primer engendrat, e Jadiell  fo lo sagon, e Sabadies lo terç, e  
1Par 26,3  e Jatanael lo quart, 3 e Aliam  fo lo quint, e Johanan lo VI, e Mazay fo  
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1Par 26,3  lo quint, e Johanan lo VI, e Mazay  fo lo VII. 4 E los fills de Obedom:  
1Par 26,4  4 E los fills de Obedom: Samaÿas  fo lo primer anjenrat, e Josadap lo sagon, 
1Par 26,4  e Josadap lo sagon, e Joachà  fo lo terç, Asachar lo quart, e Nathanael  
1Par 26,5  quint, 5 e Amayel lo VI, e Isachar  fo lo VII, e Poŀlachí lo VIII è; nostre  
1Par 26,10  ço és, a saber, fills de Mararí,  fo príncep Sechrí, car ell no havia fill  
1Par 26,11  posat en príncep, 11 e Halachias  fo lo sagon, e Thabalies lo terç, e  
1Par 26,25  un fill per nom Raabià, e Azaïas  fo fill de Arabià, e Joram fo fill de  
1Par 26,25 e Azaïas fo fill de Arabià, e Joram  fo fill de Asaÿas, e Zecherí fo fill de  
1Par 26,25  Joram fo fill de Asaÿas, e Zecherí  fo fill de Joram, e Zomlimech fo fill de  
1Par 26,25  fo fill de Joram, e Zomlimech  fo fill de Zerú. 26 Aquest Solimoch e sos  
1Par 26,31 ’n lo servey del rey. 31 E Azarias  fo príncep dels fills de Hebron sagons  
1Par 27,34 amich del rey. 34 E aprés Achitòfel  fo Joradà, fill de Banaÿas, e Abiatar. E  
1Par 28,2  la host de Jerusalem. 2 Com lo rey  fo lavat e stech en peus, ell dix:  O, mos 
1Par 17,7  lo bastiar en les pastures que tu  foces duch e guiador del meu poble d’  
1Par 27,10  príncep e lo VII mes era Heŀles de  Folló, dels fills de Afraÿm, e havia sa  
1Par 3,12  Ocosiam engendrà Joàs. 12 Emasias  fon fill de Joàs, lo qual anjanrà Asarias, 
1Par 4,9  fill de Aram. 9 E Jazbès emperò  fon mellor e pus nobla que tots sos  
1Par 5,8  Zazael e Sabacarias. 8 E Baala  fon fill de Achàs [*]. 9-10 [*] 11-13 [*]  
1Par 5,14  de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, [*]  fon fill de Galaad, Galaad fo fill de  
1Par 18,10  e vençut Adaàer, car lo rey Tou  fon enamich de Adàser. 11 E lo rey David  
1Par 15,8 de C XX. 8 E dells fills de Alaphan  fonch príncep Semeÿas, e sos frares, ço  
1Par 12,2 traýan ab archs e gitàvan pedres ab  fones ab cascuna mà e traýan sagetes.  
1Par 26,29 obres qui’s feÿan sobra la part de  fora per los fills d’Israell a ensenyar e 
1Par 2,4  era sa nora, Zàram e Phares. E axí  fóran los fills de Judà V. 5 E Phares  
1Par 2,6  e Athan e Aman, Cal, Diram; e axí  fóran V. 7 E Zamrí anjenrà Achor, qui  
1Par 2,16  David. 16 Les germanes d’aquests  fóran Servià, Abigayl. Servià [*] III. 17  
1Par 2,33  engendrà Fàlet, Zizà. Aquests  fóran los fills de Jaramaell. 34 Sesan no  
1Par 2,50  Chalep engenrà Axà. 50 Aquests  fóran fills de Calef. E Hur, qui fo  
1Par 3,5  Nathan, Salamon; aquests IIII  fóran de Barsabé, filla de Amiel. 6 Jabar, 
1Par 4,22  Falsia, e Sagur, Anant, los quals  fóran prínceps en Moab, e aquells que  
1Par 4,38 VI filles [*]. 28-37 [*] 38 Aquests  fóran los prínceps qui fóran anomanats en  
1Par 4,38  38 Aquests fóran los prínceps qui  fóran anomanats en les sues paranties e en 
1Par 4,40  ja havían habitat d’ aquells qui  fóran dell linatja de Can. 41 E lavors  
1Par 5,17 als térmens seus. 17 E tots aquests  fóran nombrats en los dies de Jonatan, rey 
1Par 6,1  Capítol VI 1 Los fills de Leví  fóran aquests: Gerson, Chaat, Merar. 2 Los 
1Par 6,2  Chaat, Merar. 2 Los fills de Chaat  fóran aquests: Amram, Assaar, Hebron,  
1Par 6,16  Josadech axí d’aquí. 16 Aquests  fóran los fills de Leví: Gerson, Chaat,  
1Par 6,17  Gerson, Chaat, Mararí. 17 Aquests  fóran los fills de Gerson: Lobení e Sameý. 
1Par 6,18  Gerson: Lobení e Sameý. 18 Aquests  fóran los fills de Caat: Aram, Izar,  
1Par 6,19  Izar, Hobron, Osiell. 19 Aquests  fóran fills de Mararí: Moolí, Musí.  
1Par 6,25  Uzies fo para de Saül. 25 Aquests  fóran fills de Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym, 
1Par 6,28  fo para de Alchenà. 28 Aquests  fóran fills de Saniel: lo primer angenrat  
1Par 6,29  fo Vazezí, Abià. 29 Aquests  fóran fills de Mararí: Molí, qui fo para  
1Par 6,66  qui éran dels fills de Caat, e  fóran les ciutats en los térmens d’  
1Par 7,1  lochs. 7,Tit Capítol VII 1 Aquests  fóran los fills de Esachar: Tollà, Puà,  
1Par 7,2  axí són IIII. 2 Los fills de Tolló  fóran aquests: Ozí, Rafahià, Joriell,  
1Par 7,2  Joriell, Jamay, Jepsem, Samuel; e  fóran prínceps per les lurs cases e per  
1Par 7,3  tots éran hòmens forts. 3 Aquests  fóran fills de Ozí: Jesray; e d’aquests  
1Par 7,3  e Obadià e Joel e Josià; aquests V  fóran prínceps. 4 E aquests fóran per lurs 
1Par 7,4  V fóran prínceps. 4 E aquests  fóran per lurs companyes e per lurs pobles 
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1Par 7,4  forts hòmens, sants a batalla, e  fóran XXXVI M ª; e aquests haguéran moltes 
1Par 7,7  e Oziel e Sermoch, Auray. Aquests  fóran cinc prínceps de companyes molt  
1Par 7,7  per combatra e lo nombre d’éls  fóran XXII M ª e XXXIII hòmens. 8 Los  
1Par 7,8  hòmens. 8 Los fills de Bàther  fóran Zamichaè e Joàs e Alítzar e Elioenay 
1Par 7,8  [*] e Almancha. Tots aquests  fóran fills de Bèther. 9 E los prínceps  
1Par 7,9  9 E los prínceps del linatja  fóran nombrats per lurs companyas e fóran  
1Par 7,9 fóran nombrats per lurs companyas e  fóran molts forts per batalla e éran XXII  
1Par 7,10 XXII M ª CC. 10 Los fills de Jadiel  fóran Balan e Jeús, Benjamín e Ahot e  
1Par 7,11 e Tarsís e Tarsàar: 11 tots aquests  fóran fills de Jadiell, e éran prínceps de 
1Par 7,20  14-19 [*] 20 E los fills de Afraÿm  fóran Satulla e Bàrech, son fill, e Càad,  
1Par 7,25  lo Sobirà. 25 E los fills d’él  fóran Rapha e Rèseph e Cale, dell qual  
1Par 7,31  lur sor. 31 Los fills de Barià  fóran Hèber e Melchion, qui fo para de  
1Par 7,33  e Hochan e Suà, lur sor. 33 [*]  fóran Phesech e Chamaal e Jassà; aquests  
1Par 7,33  Phesech e Chamaal e Jassà; aquests  fóran fills d’Elfas. 34 Los fills de  
1Par 7,35  35 Los fills de Hèben, son frare,  fóran Sufà e Jannà e Seŀles e Mannà. 36  
1Par 7,40  e Haniel e Razí. 40 Tots aquests  fóran fills d’Aser e fóran prínceps de  
1Par 7,40  Tots aquests fóran fills d’Aser e  fóran prínceps de lur linatge e fóran  
1Par 7,40  e fóran prínceps de lur linatge e  fóran alets e molt forts duchs de duchs.  
1Par 8,3 fo lo quint. 3 E los fills de Balle  fóran Adoar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e  
1Par 8,6  5 [*] e Saphuè e Huram. 6 Aquests  fóran fills de Adoch e fóran prínceps de  
1Par 8,6  6 Aquests fóran fills de Adoch e  fóran prínceps de linatge qui habitava en  
1Par 8,6  qui habitava en Gàbaa, los qualls  fóran mudats en Manach: 7 Noaman, Casir e  
1Par 8,12  Caphàal. 12 E los fills de Capsàal  fóran Hèmber, Misan e Sancach. Aquest  
1Par 8,13  e ses filles. 13 E Barrà e Sèmnua  fóran prínceps dels linatges qui habitàran 
1Par 8,28  e Zechí, fills de Jorà. 28 Aquests  fóran patriarques e prínceps de lurs  
1Par 8,35  Micham. 35 Los fills de Micham  fóran Phiton, Amàlech e Tharà e Acàs. 36 E 
1Par 8,38  VI fills per los noms dels quals  fóran Ezericham, Bocrú, Ysmael, Sarià,  
1Par 8,40  lo terç. 40 Los fills de Ulam  fóran de gran forsa, e tanían archs e  
1Par 8,40  entrò a CL M ª. E tots aquests  fóran fills de Benjamín. 9,Tit Capítol  
1Par 9,1 de los reys de Israell e de Judà, e  fóran traspostats en Babilònia per lurs  
1Par 9,2 les pocesions dels fills d’Israell  fóran los praveras e los fills de Leví e  
1Par 9,5 fills de Fares. Los fills de Judà 5  fóran Silormí e Agià, lo fill primer  
1Par 9,5  lo fill primer angendrat; aquests  fóran sos fills. 6 E dels fills de Zàray  
1Par 9,6  de Zàray fo Enell e sos frares, e  fóran DC XC. 7 E dells fills de Benjamín  
1Par 9,7  DC XC. 7 E dells fills de Benjamín  fóran Asà, lo fill de Mosolan, fill de  
1Par 9,9  Fóran DCCCC LVI. Tots aquests  fóran prínceps per lurs companyes per les  
1Par 9,22  [*], qui éran CC XX, e aquests  fóran descrits en lurs pròpies villes, los 
1Par 10,2 de Gelboe. 2 E com los falisteus sa  fóran acostats, qui persaguían Saül e sos  
1Par 11,26 lla sua orella. 26 Los forts hòmens  fóran: Açaell, frare de Joab, e Alanan,  
1Par 11,32  32 Los hòmens de torent de Gaas  fóran Ab, Arabach e Asimoch e Ben de  
1Par 11,33  33 Los fills d’Esom, de Ges,  fóran Jonatan, fill de Sachnà, de Arach 34 
1Par 12,14  lo X, Abachamà lo XI. 14 Aquests  fóran dells fills de Gaad prínceps de lla  
1Par 12,24  Judà, qui portàvan scuts e lances,  fóran VI míllia DCCC espergats a combatra. 
1Par 12,32  los fills d’Israell daguésan fer,  fóran CC prínceps ab lurs hòmens. Tots los 
1Par 12,33  companyes ben savis en combatra  fóran L M ª, e vanguéran en ajuda no ab  
1Par 12,34  de lla cavallaria de Naptalim  fóran [*] XXVIII M ª ab aquells que sabían 
1Par 12,35  qui éran aparallats a lla batalla  fóran XXVIII M ª DCC. 36 E dels fills d’  
1Par 12,36  qui’s combatían en la host,  fóran XL M ª. 37 E aquells qui éran detràs 
1Par 12,37  éran savis e discrets en combatra  fóran CXX míllia hòmens. 38 Tots aquests  
1Par 13,9  e [*] en senbels [*]. 9 E com ells  fóran vanguts a lla casa de Aquidon, Ozà  
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1Par 14,9 E com los falisteus vanguéran, ells  fóran scampats en la vall de Rafaÿm. 10 E  
1Par 14,11  en la tua mà. 11 E com aquells  fóran muntats en la vall de Rafaÿm, David  
1Par 14,13  vaguada vanguéran los falisteus e  fóran tots scampats en una val. 14 E David 
1Par 15,14  laguda. 14 Donchs los praveras [*]  fóran santificats, per so que aportàsan la 
1Par 18,2  falisteus. 2 E farí Moab; enaxí  fóran fets serfs de David e donàran a ell  
1Par 26,6  fill per nom Samaÿas hach fills e  fóran pabrosts de lurs companyes, cor ells 
1Par 26,7  7 Donchs, los fills de Semeÿas  fóran Ocim e Rafael e Obadiel e Sabel;  
1Par 26,7  e Obadiel e Sabel; lurs frares  fóran hòmens molts forts, so és, Eú e  
1Par 26,8  és, Eú e Samichias. 8 Tots aquests  fóran dels fills de Obededon; ells e lurs  
1Par 26,8  foren molts forts hòmens [*], e  fóran LXXII de Obededom. 9 E los fills de  
1Par 26,11  aquests fraras e fills de Hozà, e  fóran XIII. 12 E fóran departits en portés 
1Par 26,12 e fills de Hozà, e fóran XIII. 12 E  fóran departits en portés que fósan tots  
1Par 26,13  Senyor [*]. 13 Donchs las sorts  fóran mesas agualment als pochs e als  
1Par 26,21 de Leadan e los fills de Gerson [*]  fóran prínceps de les companyas de Joadan  
1Par 26,23  de la casa de nostre Senyor, 23 e  fóran sobra los fills de Aram e de Soart e 
1Par 26,26  26 Aquest Solimoch e sos frares  fóran sobra los trasaurs [*], els quals  
1Par 26,26  quals santifichà lo rey David, e  fóran prínceps de companyes e conastables  
1Par 26,26  conastables e duchs de lla host, e  fóran majorals. 27 De les batalles e dels  
1Par 26,27 havían consagrat en restaurament, e  fóran sobra la vaxella de nostre Senyor.  
1Par 26,30  ells. 30 Dells fills de Hebron  fóran Hasabies e Sabias e los lurs frares; 
1Par 26,30  e Sabias e los lurs frares; e  fóran hòmens molt forts e éran M ª DCC.  
1Par 26,30  molt forts e éran M ª DCC. Aquests  fóran sobra lo poble d’Israell ultra lo  
1Par 26,31  En lo XL any del regna de David  fóran comtats e fóran atrobats hòmens [*]  
1Par 26,31  del regna de David fóran comtats e  fóran atrobats hòmens [*] en Geser Galaad. 
1Par 26,32  qui éran de molt fort adat, e  fóran II M ª e DCC prínceps de companyas.  
1Par 27,17-22  de Rubèn [*]. 17-22 [*] Aquests  fóran los prínceps dells fills d’Israell. 
1Par 27,24  aquells qui éran stats nombrats no  fóran aportats en los escrits del rey  
1Par 27,31  era sobra los bous. Tots aquests  fóran prínceps de lla requea del rey  
1Par 29,8  ferro. 8 E tots aquells als quals  fóran trobades pedres presioses, ells les  
1Par 29,27  què regnà sobra’l poble d’Israel  fóran XL anys: ell regnà en Habron VII  
1Par 9,9  9 e sos frares per lurs companyes.  Fóran DCCCC LVI. Tots aquests fóran  
1Par 29,2  mas a Déu. 2 E yo ab totes mes  forces he aparalades les despesas de la  
1Par 1,43  engenrà Chis, Aram. 43 Aquests  foren los reys qui foren senyors de la  
1Par 1,43 Aram. 43 Aquests foren los reys qui  foren senyors de la terra de Edom, anans  
1Par 4,38  e en les cases de lurs cosinees e  foren fort multiplicats. 39 E lavàran-  
1Par 4,41  e tots aquells que stàvan e stan  foren destrovits dentrò al dia de vuy. E  
1Par 5,14  [*] 11-13 [*] 14 Aquests  foren fills de Abidell, qui fou fill de  
1Par 5,24  ells éran fort molts. 24 Aquests  foren los prínceps de lla casa de lur  
1Par 5,24  [*] Geremí, Edonià, Jediell, qui  foren hòmens forts e poderosos, e foren  
1Par 5,24  foren hòmens forts e poderosos, e  foren duchs e senyors en los lurs  
1Par 6,3  Aziell. 3 Los fills d’Amram  foren aquests: Aron, Moysès, Maria. Los  
1Par 6,3  Moysès, Maria. Los fills de Aron  foren aquests: Nadab, Abuid, Eleazar,  
1Par 6,19  de Mararí: Moolí, Musí. Aquests  foren [*] segons les companyes [*]. 20  
1Par 7,13  de Ader. 13 Los fills de Naptalim  foren Joziel, e Guní, e Stàser [*]. 14-19  
1Par 7,34  d’Elfas. 34 Los fills de Sòmer  foren Achè e Noarà e Sabà e Aram. 35 Los  
1Par 7,36  e Mannà. 36 Los fills de Sufà  foren Sue, Harmach e Sual e Berí e Amarà,  
1Par 7,38  e Baran. 38 E los fills de Bet  foren Sofonó e Pasphà e Arà. 39 Los fills  
1Par 7,39  e Pasphà e Arà. 39 Los fills Ollaà  foren Orech e Haniel e Razí. 40 Tots  
1Par 8,38  Sarià, Obdià, Hanan. Tots aquests  foren fills de Asaell. 39 Los fills de  
1Par 9,22  tabernacla del tastimoni. 22 Tots  foren alets en portés [*], qui éran CC XX, 



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

136 
 

1Par 9,41  Michà. 41 Los fills de Michà  foren [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà  
1Par 9,44  Sarahià, Abdià e Henan. Aquests  foren fills de Esel. 10,Tit Capítol X 1  
1Par 26,8  ells e lurs fills e lurs frares  foren molts forts hòmens [*], e fóran  
1Par 26,9 los fills de Masamias e lurs frares  foren molt pus forts hòmens, e éran XVIII. 
1Par 27,1  d’Israel, sagons lur nombre, qui  foren prínceps de companyes e conestables  
1Par 8,40  40 Los fills de Ulam fóran de gran  forsa, e tanían archs e havían molts fills 
1Par 29,30  de tot lo seu regna e de la sua  forsa e del temps que pasàran desots ell,  
1Par 4,38  les cases de lurs cosinees e foren  fort multiplicats. 39 E lavàran-se, per  
1Par 4,40  a les lurs ovelles, 40 e atrobàran  fort bones pastures e bona terra e ampla e 
1Par 5,2  major. 2 Enperò Judes era molt pus  fort de tots sos germans, e isquéran d’  
1Par 5,22  M ª àsens e C M ª hòmens. 22 E fo  fort gran batalla de nostre senyor Déu, e  
1Par 5,23  al munt de Hechmon, car ells éran  fort molts. 24 Aquests foren los prínceps  
1Par 12,4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus  fort entre XXX; e Jaramies e Jazaell e  
1Par 26,32  32 E lurs frares, qui éran de molt  fort adat, e fóran II M ª e DCC prínceps  
1Par 27,6 hòmens. 6 Aquest Banaÿas era molt  fort home entre XXX e era sobra XXX. E  
1Par 16,27  e granesa són davant ell, e  fortea e goig són en lo seu loch. 28 O,  
1Par 13,10  l’archa. 10 E nostre Senyor fou  fortment irat contra Ossà e farí ell, per  
1Par 5,24  Edonià, Jediell, qui foren hòmens  forts e poderosos, e foren duchs e senyors 
1Par 7,2  XXII M ª DC, qui tots éran hòmens  forts. 3 Aquests fóran fills de Ozí:  
1Par 7,4  companyes e per lurs pobles molt  forts hòmens, sants a batalla, e fóran  
1Par 7,5  tot lo linatge de Isacar éran molt  forts hòmens per combatra e éran per  
1Par 7,7  cinc prínceps de companyes molt  forts per combatra e lo nombre d’éls  
1Par 7,9  per lurs companyas e fóran molts  forts per batalla e éran XXII M ª CC. 10  
1Par 7,11  de lur linatge, e éran molt  forts hòmens, e éran per nombra XVII M ª  
1Par 7,40 de lur linatge e fóran alets e molt  forts duchs de duchs. Lo nombra d’aquells 
1Par 10,12  havían fet contra Saül, 12 los  forts hòmens sa lavàran e praséran lo cors 
1Par 11,10  10 Aquests són los prínceps dells  forts hòmens [*], los qualls li ajudàran a 
1Par 11,11  11 Aquest és lo nombre dells  forts hòmens de David: Jasaban, fill de  
1Par 11,18  Berem [*]. 18 E lavors anàran III  forts hòmens per mig les tendes dels  
1Par 11,24  era lo pus nomanat entre III molt  forts. 25 E ell era primer entra XXX,  
1Par 11,26  aquell a lla sua orella. 26 Los  forts hòmens fóran: Açaell, frare de Joab, 
1Par 12,1  fill de Chis, cor ells éran molt  forts hòmens e nobles conbatadors, 2 e  
1Par 12,8  amaguava en lo dasert, hòmens molt  forts e trop bons combatadors qui tanían  
1Par 12,25 VII míllia [*] hòmens qui éran molt  forts [*]. 26 E dels fills de Leví, IIII M 
1Par 12,30  n’hi hach XX M ª DCCC e éran  forts hòmens anomenats en lur linatge. 31  
1Par 26,6  lurs companyes, cor ells éran molt  forts hòmens. 7 Donchs, los fills de  
1Par 26,7  lurs frares fóran hòmens molts  forts, so és, Eú e Samichias. 8 Tots  
1Par 26,8  fills e lurs frares foren molts  forts hòmens [*], e fóran LXXII de  
1Par 26,9  e lurs frares foren molt pus  forts hòmens, e éran XVIII. 10 E los fills 
1Par 26,30  lurs frares; e fóran hòmens molt  forts e éran M ª DCC. Aquests fóran sobra  
1Par 28,1  e tots los poderrosos e los molts  forts qui éran en la host de Jerusalem. 2  
1Par 10,9  en la lur terra, per so que [*]  fos mostrat en lo temple dels lurs déus e  
1Par 12,38  éran de un matex cor, que David  fos fet rey sobra tot lo poble d’Israell. 
1Par 13,4 4 E tota la multitut respòs que axí  fos fet; aquella paraulla plach a tot lo  
1Par 28,4  la casa de mon para, per ço que yo  fos rey sobra lo poble d’Israell  
1Par 28,18  l’ancens, per so que d’aquell  fos feta semblança de carreta de àngells  
1Par 29,25  nangun rey no la hach aytal que  fos anans d’Iraell. 26 Donchs David, fill 
1Par 16,19 per nombre e que los seus leuradors  fósan pochs, 20 éls pasàran d’una gent en 
1Par 17,19  que totes aquestes maravelles  fósan conagudes. 20 O, Senyor, no és null  
1Par 26,12  12 E fóran departits en portés que  fósan tots prínceps de lles guardes, que  
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1Par 5,14 Aquests foren fills de Abidell, qui  fou fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd,  
1Par 13,10  l’archa. 10 E nostre Senyor  fou fortment irat contra Ossà e farí ell,  
1Par 15,13  ço que no’ns esdavengua axí com  fou al comensament, com nos farí, per ço  
1Par 16,16 ell féu a Abram, e lo seu sagrament  fou ab Ysach. 17 E stablí aquell a Jacob  
1Par 27,25  25 Sobra los trasaurs del rey  fou Asmoch, fill d’Adiell, e Jonathan,  
1Par 4,11 -li so que ell volia. 11 E Calep,  frara de Suà, engenrà Madachir, qui fo  
1Par 26,11  e Sacarias lo quart; tots aquests  fraras e fills de Hozà, e fóran XIII. 12 E 
1Par 2,32  e [*] engenrà Holoý. 32 E Jadà,  frare de Samay, e engendrà Gèter, Joatan.  
1Par 2,42  Ichanià enjenrà Alisamà. 42 [*]  frare de Ioramael, Iaramael engendrà  
1Par 6,39  de Israell. 39 E era Asaph, son  frare, qui stava a la sua part dreta.  
1Par 7,35  e Aram. 35 Los fills de Hèben, son  frare, fóran Sufà e Jannà e Seŀles e  
1Par 11,26  26 Los forts hòmens fóran: Açaell,  frare de Joab, e Alanan, frare de son  
1Par 11,26  Açaell, frare de Joab, e Alanan,  frare de son avoncle, de Batalem, 27 e  
1Par 11,38  fill de Asrabay; 38 e Joell,  frare de Nathan; e Monbaur, fill de  
1Par 11,45  Jadiell, fill de Samarí; e Jaason,  frare de Coach; 46 e Eliell de Maninte,  
1Par 26,22 fills de Gehieli, Sacrí e Joel, son  frare, sobra los trasaurs de la casa de  
1Par 26,25 Musi, era [*] del tressor. 25 E son  frare Aliàzer, qui hach un fill per nom  
1Par 26,28  coses per la mà de Lemich e de son  frare. 29 Sanias era sobra los fills de  
1Par 27,7 aquell any era lo quart mes Azaell,  frare de Joab, e Sabadias, son fill, era  
1Par 4,9 fon mellor e pus nobla que tots sos  frares, e la sua mara apallà-llo Jabós e 
1Par 5,7  en lo trip de Rubèn. 7 E los seus  frares e tota la parantia qui era nombrada 
1Par 5,15 Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15 E sos  frares, los fills de Abdiell, qui fo fill  
1Par 6,44  44 E los fills de Mararí e sos  frares stàvan a part sinestra. Etan, fill  
1Par 7,5 mullers e molts fills. 5 E los lurs  frares e tot lo linatge de Isacar éran  
1Par 7,22  lur para, plorà lonch temps, e sos  frares vanguéran per so que’ll  
1Par 8,32  Samaan, e habitàran davant sos  frares en Jerusalem [*]. 33 E Her engenrà  
1Par 9,6  dels fills de Zàray fo Enell e sos  frares, e fóran DC XC. 7 E dells fills de  
1Par 9,9 de Rauell, fill de Jabamès; 9 e sos  frares per lurs companyes. Fóran DCCCC  
1Par 9,25 a tramuntana e a migjorn. 25 E lurs  frares stàvan en les viletes e vanían als  
1Par 9,32  32 E los fills de Chaat, lurs  frares, éran sobra los pans del  
1Par 9,38  habitàran davant la ragion de sos  frares en Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà  
1Par 12,2  cascuna mà e traýan sagetes. Dells  frares de Saül, dells fills de Benjamín, 3 
1Par 12,29  M ª. 29 E dells fills de Benjamín,  frares de Judà, n’hi hach III M ª, car  
1Par 12,39  e menjàran e baguéran, car lurs  frares los n’havían aparellat. 40 E  
1Par 13,2  Déu, nós trametam a tots nostres  frares que són romasos en totes les  
1Par 13,7  lla casa de Aminadab, e Ozà e sos  frares manàvan la careta. 8 E David e tot  
1Par 15,5  de Caad fo príncep Uriel, e sos  frares, ço és, de C XX. 6 E dells fills de 
1Par 15,6  de Mararí fo príncep Asaà, e sos  frares, ço és, a saber, de CC XX. 7 E  
1Par 15,7  de Jerson fo príncep Joel, e sos  frares, ço és, de C XX. 8 E dells fills de 
1Par 15,8  fonch príncep Semeÿas, e sos  frares, ço és, a saber, de CC. 9 Dells  
1Par 15,9  de Hebron fo príncep Eliel, e sos  frares, ço és, a saber, de LXXX. 10 Dels  
1Par 15,10  Azaell fo príncep Aminadap ,e sos  frares, ço és, a saber, de C XII. 11 E  
1Par 15,12  Leví, santificats-vos ab vostres  frares e aportats la archa de nostre  
1Par 15,16  de Leví que ells stablísan de lurs  frares cantors en òrgens [*] e en rautes e 
1Par 16,7  dia féu David príncep Asaph e sos  frares per confasar a nostre Senyor: 8  
1Par 16,37  archa de nostre Senyor Asaph e sos  frares, per so qu’ells minastràçan davant 
1Par 16,39  39 Stablí Sadoch lo pravera e sos  frares davant l’arqua de nostre Senyor en 
1Par 26,7  e Rafael e Obadiel e Sabel; lurs  frares fóran hòmens molts forts, so és, Eú 
1Par 26,8  Obededon; ells e lurs fills e lurs  frares foren molts forts hòmens [*], e  
1Par 26,9  9 E los fills de Masamias e lurs  frares foren molt pus forts hòmens, e éran 
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1Par 26,26  de Zerú. 26 Aquest Solimoch e sos  frares fóran sobra los trasaurs [*], els  
1Par 26,30  fóran Hasabies e Sabias e los lurs  frares; e fóran hòmens molt forts e éran M 
1Par 26,32  [*] en Geser Galaad. 32 E lurs  frares, qui éran de molt fort adat, e  
1Par 28,2  e stech en peus, ell dix: –O, mos  frares e mon poble, oÿts-mi! Jo’m  
1Par 16,3  de carn de brúfol rostit e sèmolla  frita en oli. 4 E stablí, davant l’archa  
1Par 9,31 prabost de totes les coses qui éran  frites en paella. 32 E los fills de Chaat, 
1Par 6,67  67 E donàran a ells ciutats a  fúger en Siquén ab los lurs lochs, en lo  
1Par 12,1  en Sichalech, dementra qu’ell  fugia encara a Saül, fill de Chis, cor  
1Par 12,8  fill de Johadam de Jedore. 8 E  fugíran de Gaddi ab ell, com ell s’  
1Par 12,19 companya. 19 E dell trip de Manasès  fugíran e vanguéran a David com ell vania  
1Par 10,1  d’Israell, e los fills d’Israell  fusquéran als falisteus e cayguàran  
1Par 10,7  en los camps vaéran açò, ells  fusquéran [*], e desenparàran lurs ciutats 
1Par 12,15  las suas ribes, e tots aquells qui  fusquéran, qui éran en la part davers  
1Par 29,2  de ferro, e fusts als vaxells de  fust, e pedres de diverses collors, e  
1Par 14,1  cedres e maestres de fer parets e  fusters, per ço que ells adificàsan a ell  
1Par 14,1  misatgers a David e tramès a ell  fusts de cedres e maestres de fer parets e 
1Par 29,2  e ferro als vaxells de ferro, e  fusts als vaxells de fust, e pedres de  
1Par 17,8  del meu poble d’Israell, 8 e yo  fuy ab tu en qualqua loch tu anest, e yo  
1Par 11,13  era plen d’ordi, e lo poble era  fuyt davant los falisteus. 14 Aquests  
1Par 2,2  2 Dan, Josep, Benjamín, Neptalim,  Gaad, Aser. 3 E Judes engenrà aquests III  
1Par 6,63  del trip de Rubèn e del trip de  Gaad e del trip de Sabulon donàran per  
1Par 6,80  tots lurs lochs. 80 E del trip de  Gaad, Romoch, que és en Galche, e Manaÿm  
1Par 12,14 XI. 14 Aquests fóran dells fills de  Gaad prínceps de lla host; lo manor era  
1Par 12,37  a saber, dells fills de Rubèn e de  Gaad e de lla miga part dell trip de  
1Par 26,32 fills de Rubèn e sobra los fills de  Gaad e sobra lo mig trip de Manasès en tot 
1Par 29,29  de Natan profeta e en lo volum de  Gaad lo vaent, 30 e los fets de tot lo seu 
1Par 11,32 Baraton. 32 Los hòmens de torent de  Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch e Ben de  
1Par 2,49  Sur, para de Maglemnà e para de  Gabaà. Chalep engenrà Axà. 50 Aquests  
1Par 8,6 prínceps de linatge qui habitava en  Gàbaa, los qualls fóran mudats en Manach:  
1Par 12,3  Abiàzer e Jaber, fills de Maàs de  Gabach, e Jazaell e Sàlech, fill de  
1Par 9,35  per lurs companyes [*]. 35 En  Gabaon [*] 36 lo seu primer fill engenrat  
1Par 12,4  e Ieu de Och; 4 e Samaÿas de  Gabaon, qui era lo pus fort entre XXX; e  
1Par 16,39  Senyor en un al loch qui era en  Gabaon, 40 per ofarir sacrificis a nostre  
1Par 11,31  de Nethofat; 31 Achayi, fill de  Gabayi [*], de fills de Benjamín,  
1Par 14,16  e farí les hosts dels falisteus de  Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de  
1Par 1,20 Phàlech fo depertida la terra. 20 E  Gactan engenrà Elmodat, Sàlef, Esalimoch,  
1Par 12,8  Johadam de Jedore. 8 E fugíran de  Gaddi ab ell, com ell s’amaguava en lo  
1Par 12,4  e Jazaell e Johanan e Sepdab de  Gader 5 e Elizay e Geremuch e Baalià e  
1Par 7,6  de Benjamín éran Bella e Bèter e  Gadiell, los III. 7 Fills de Bella éran  
1Par 5,14  fo fill de Jaïd, [*] fon fill de  Galaad, Galaad fo fill de Michaell,  
1Par 5,14  de Jaïd, [*] fon fill de Galaad,  Galaad fo fill de Michaell, Michaell fo  
1Par 5,16 ab les companyes, 16 e habitàran en  Galaad e en Basan e en los carrés lurs e  
1Par 5,18  18 E los fills de Rubèn e de  Galaad e los hòmens de la meytat del trip  
1Par 26,31  fóran atrobats hòmens [*] en Geser  Galaad. 32 E lurs frares, qui éran de molt 
1Par 10,11  11 E com los hòmens de Jabes- Galach haguéran oÿt açò, ço és, a saber,  
1Par 6,80 del trip de Gaad, Romoch, que és en  Galche, e Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser ab  
1Par 6,76  trip de Nabtalim, Cades qui és en  Galilea, Hamon, Cariatim ab tots lurs  
1Par 2,51  Sabual, para de Cariatarym. 51  Galmà fo para de Beteleem, Harip fo para  
1Par 2,9  angenrà Azarias. 9 Hesrom engenrà  Garamal, Ram, Calubí. 10 E Ram engenrà  
1Par 11,40  fill Servià; 40 e Iràs de Gech, e  Garech de Gech. 41 E Uries hetheu e Zabad, 
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1Par 7,28  estech envers la part d’orient e  Gàsser stech envers occident [*]. 29 E [*] 
1Par 14,16  dels falisteus de Gabeon entrò a  Gàtzara. 17 E lo nom de David fo spandit  
1Par 6,71  de la meytat dell trip de Manasès,  Gaulon, qui és en Bassan, e Staroch ab los 
1Par 8,31  e Chis e Bàal e Ner e Nadap 31 e  Gebehor e Alor e Sècher [*]. 32 E Machelot 
1Par 4,2  Carmí, Hur, Subal. 2 [*] engendrà  Gech, Gech angenrà Achom e Lech [*]. 3 E  
1Par 4,2  Hur, Subal. 2 [*] engendrà Gech,  Gech angenrà Achom e Lech [*]. 3 E aquest  
1Par 6,43  Samnà, de Sameý; 43 Semeý, de  Gech; [*], de Gerson; Gerson, de Levý. 44  
1Par 11,40  de Joab, fill Servià; 40 e Iràs de  Gech, e Garech de Gech. 41 E Uries hetheu  
1Par 11,40  40 e Iràs de Gech, e Garech de  Gech. 41 E Uries hetheu e Zabad, fill de  
1Par 13,13  la mès en la casa de Obededom de  Gech 14 [*] per tres messos, e nostre  
1Par 18,1  e humillià aquells, e pres  Gech e les filles de aquell de la mà dels  
1Par 3,1 primer fo Amon, qui nach de Achinor  gechrelite, lo sagon Daniel, qui nasch de  
1Par 4,4 havia nom Asafim. 4 Phimel engendrà  Gedor, [*] Èser; Èser engendrà Hossà e [*] 
1Par 9,37 Sus e Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 e  Gedor e Chauís e Zacharias e Masoŀlot. 38  
1Par 26,22  e Jehielli. 22 E los fills de  Gehieli, Sacrí e Joel, son frare, sobra  
1Par 10,1  e cayguàran nafrats en lo munt de  Gelboe. 2 E com los falisteus sa fóran  
1Par 10,8  qui jaÿan morts en lo munt de  Gelboe. 9 E com [*] li hagéran lavat lo  
1Par 1,29 Isach e Ismael. 29 Aquestes són les  generacions de aquests: Ismael engenrà  
1Par 16,15  e de la paraula qu’él manà M ª  generacions, 16 la qual covinensa ell féu  
1Par 16,20  fósan pochs, 20 éls pasàran d’una  gent en altra e d’un regna en altra  
1Par 17,21  lo teu poble d’Israell? Una sola  gent en terra, a la qual Déu anà per  
1Par 16,24  seu salvament. 24 Racomtats a les  gents la sua glòria, a tots los pobles les 
1Par 18,11  lo qual lo rey havia pres de lles  gents, axí com de Idomea e de Moab e dels  
1Par 8,7 mudats en Manach: 7 Noaman, Casir e  Gerà. E aquest trasmudà aquells, e anganrà 
1Par 1,2  e Caynam engenrà Malael; e Malael,  Gèrech; 3 e Gèrech, Henoch; e Henoch,  
1Par 1,3  Malael; e Malael, Gèrech; 3 e  Gèrech, Henoch; e Henoch, Matusalem; e  
1Par 5,24  parantia: Èpher, Gesí, Eliel, [*]  Geremí, Edonià, Jediell, qui foren hòmens  
1Par 12,10  lo terç, 10 e Masmanà lo IIII,  Geremies lo V, 11 Sechey lo VI, Eell VII,  
1Par 12,13  lo VIII e Elzedap lo VIIII è, 13  Geremies lo X, Abachamà lo XI. 14 Aquests  
1Par 12,5  e Sepdab de Gader 5 e Elizay e  Geremuch e Baalià e Sammarià e Safacià de  
1Par 1,9 engenrà Sabachatà, Hevilà e Sabatà,  Germà [*]. E Regimà engenrà Sabba e Dadan. 
1Par 3,9  de lles concopines, haguéran una  germana que hach nom Tamar. 10 Salamà  
1Par 3,19  Mosolam, Hanamiam, Solomit, lur  germana; 20 Habasan, Acoll, Barachíam,  
1Par 4,3  e de Jezemà e de Jedebès, e lur  germana havia nom Asafim. 4 Phimel  
1Par 2,16 15 lo VI Asom, lo VII David. 16 Les  germanes d’aquests fóran Servià, Abigayl. 
1Par 5,2 Judes era molt pus fort de tots sos  germans, e isquéran d’ él molts prínceps  
1Par 8,14  de Geth. 14 E Joè, Segat e  Germoch 15 e Zadabià e Aroch e Hèder 16 e  
1Par 6,1  1 Los fills de Leví fóran aquests:  Gerson, Chaat, Merar. 2 Los fills de Chaat 
1Par 6,16 16 Aquests fóran los fills de Leví:  Gerson, Chaat, Mararí. 17 Aquests fóran  
1Par 6,17  17 Aquests fóran los fills de  Gerson: Lobení e Sameý. 18 Aquests fóran  
1Par 6,20  [*] segons les companyes [*]. 20  Gerson, qui fo para de Lobení, qui fo para 
1Par 6,43  Sameý; 43 Semeý, de Gech; [*], de  Gerson; Gerson, de Levý. 44 E los fills de 
1Par 6,43  43 Semeý, de Gech; [*], de Gerson;  Gerson, de Levý. 44 E los fills de Mararí  
1Par 6,62 trip de Manasès, 62 e alls fills de  Gerson, per les sues parantias e  
1Par 6,71  fills de Chaat. 71 E los fills de  Gerson, de lla cognació de la meytat dell  
1Par 26,21  Los fills de Leadan e los fills de  Gerson [*] fóran prínceps de les companyas 
1Par 26,21  de les companyas de Joadan e  Gerson e Jehielli. 22 E los fills de  
1Par 29,8  Senyor per la mà de Jaiell de  Gerson. 9 Tot lo poble se alegrà com ells  
1Par 1,19 Hèber. 19 E Hèber engenrà II fills:  Gertan, Phàlech, e en los dies de Phàlech  
1Par 11,33  33 Los fills d’Esom, de  Ges, fóran Jonatan, fill de Sachnà, de  
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1Par 8,18 e Joà e Filli e Barayà. 17 [*] 18 E  Gesamari e Eslís e Joab, fill de Afaell,  
1Par 4,42  Raphaïes, Aziel, qui éran fills de  Gesehí, 43 e destrovíran e auciéran tots  
1Par 26,31  e fóran atrobats hòmens [*] en  Geser Galaad. 32 E lurs frares, qui éran  
1Par 4,20  Amnon e Renà; e Naam, Elchion. E  Gesí engenrà Joech e Bensocech. 21 Aquests 
1Par 5,24 de lla casa de lur parantia: Èpher,  Gesí, Eliel, [*] Geremí, Edonià, Jediell,  
1Par 2,17 infantà Amasià, e fo para d’aquest  Gèter esmelita. 18 E Chalep, fill de  
1Par 2,32  E Jadà, frare de Samay, e engendrà  Gèter, Joatan. E Ster morí que no hach  
1Par 7,21  e Aled, son fill; e los hòmens de  Geth d’aquèn nadius auciéran aquells, car 
1Par 8,13  Aquests casàran los habitadors de  Geth. 14 E Joè, Segat e Germoch 15 e  
1Par 6,69 Dan, Helltere, Betor, Helan, Helon,  Getrem ab los lurs lochs, so és, a saber,  
1Par 1,32  Midam, Jesmadum, Jesboch, Sue. E  Getzan engenrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E  
1Par 3,21  Salanàs, [*] engenrà Jezechias,  Gezequias anjenrà Rafahies, Rafahias  
1Par 6,21  fo para de Azara, Azara fo para de  Gezí. 22 Aquests són los fills de Chaath:  
1Par 4,39  lavàran-se, per so que anàsan en  Gidor dentrò a l’ orient de la val, per  
1Par 17,21  so que’ns faés a sos obs poble, e  gità per la sua granesa e per los seus  
1Par 12,2  conbatadors, 2 e traýan ab archs e  gitàvan pedres ab fones ab cascuna mà e  
1Par 16,24  24 Racomtats a les gents la sua  glòria, a tots los pobles les sues  
1Par 16,28  de pobla, donats a nostre Senyor  glòria e manament! 29 E donats a nostre  
1Par 16,29  29 E donats a nostre Senyor  glòria al seu nom, [*] [*]. 30-35 [*]  
1Par 29,11  la granesa és tua e lo poder e la  glòria e la victòria. A tu sia laor. Totes 
1Par 29,12  12 Les riqueses són tues e la  glòria és tua, tu has sanyoria sobra totes 
1Par 29,25 poble d’Israell e donà a aquell sa  glòria de son regna, tal que anch nangun  
1Par 29,28  era ple de dies e de riqueses e de  glòria. E Salamó son fill regnà per ell.  
1Par 16,4  de les sues obres, e qui  glorificàsan e loàsan lo Senyor Déu d’  
1Par 5,4  engenrà Samachià, Samachià anjenrà  Gog; e Gog, Semeý, 5 e Sameý engenrà  
1Par 5,4  Samachià, Samachià anjenrà Gog; e  Gog, Semeý, 5 e Sameý engenrà Michà, e  
1Par 12,40  moltons a tot abastament, car gran  goig era a tot lo poble d’Israell. 13,Tit 
1Par 16,27  granesa són davant ell, e fortea e  goig són en lo seu loch. 28 O, companyes  
1Par 18,10  damanàs a ell pau, e per fer a ell  goig, per so com ell havia sobramuntat e  
1Par 29,9 rey David se n’alegrà de molt gran  goig. 10 E banaý nostre Senyor davant tota 
1Par 29,17  ofarir a tu dons ab molt gran  goig. 18 Senyor, Déu de Abran, de Isach,  
1Par 1,5  Cham e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà  Gòmer e Magog, Maday, Janan e Thubal,  
1Par 1,6  Janan e Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6 E  Gòmer engenrà Asench e Erifan e Chogormà.  
1Par 27,15 Hooldià de Nethofat, del linatge de  Gotoniel, e havia en la sua companya  
1Par 1,17  Aram. E Aram engenrà Hus, Hul,  Gòtor, Mòcoch. 18 E Arfaxat engenrà Sale,  
1Par 27,4  un altra per nom Maceloch, lo qual  governava una partida de lla host de  
1Par 5,26  en Habot e en Ara, e en lo flum de  Gozan, e han-hi stat entrò al dia de  
1Par 3,22  22 [*] Semeïas engenrà Hachús e  Gragal, Barahia, Naarià, Saphay, Ses, e  
1Par 7,8 Joàs e Alítzar e Elioenay e Jamrí e  Gramoch [*] e Almancha. Tots aquests fóran 
1Par 5,22  àsens e C M ª hòmens. 22 E fo fort  gran batalla de nostre senyor Déu, e  
1Par 8,40 terç. 40 Los fills de Ulam fóran de  gran forsa, e tanían archs e havían molts  
1Par 11,14 hach vençut los falisteus, ell donà  gran salut al seu poble. 15 E III dells  
1Par 12,29  de Judà, n’hi hach III M ª, car  gran partida d’ells saguia encara a la  
1Par 12,40  e moltons a tot abastament, car  gran goig era a tot lo poble d’Israell.  
1Par 15,25  Senyor de la casa de Abededom ab  gran alagria. 26 E com oÿsan los levitens  
1Par 15,28  l’archa de nostre Senyor ab  gran alegria, e ab so de botsines e de  
1Par 16,25 meravelles, 25 car nostre Senyor és  gran, e molt loabla, e spantabla sobra  
1Par 17,8  anamichs davant tu, e he fet a tu  gran nom, axí com un dels pus grans qui  
1Par 29,1 encara infant e tenra, e la obra és  gran e la habitació no és pas aparallada a 
1Par 29,9 e lo rey David se n’alegrà de molt  gran goig. 10 E banaý nostre Senyor davant 
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1Par 29,17  atrobat ofarir a tu dons ab molt  gran goig. 18 Senyor, Déu de Abran, de  
1Par 29,22  e baguéran davant nostra Senyor ab  gran alegria, e untàran la sagona vaguada  
1Par 16,27  Senyor féu los cels. 27 Confació e  granesa són davant ell, e fortea e goig  
1Par 17,19  [*] tu has feta tota aquesta  granesa e has volgut que totes aquestes  
1Par 17,21  a sos obs poble, e gità per la sua  granesa e per los seus espavantaments les  
1Par 29,11  e sens fi. 11 Senyor, la  granesa és tua e lo poder e la glòria e la 
1Par 17,8  a tu gran nom, axí com un dels pus  grans qui són honrats en terra. 9 E he  
1Par 17,26 e has parlat a ton serf aquests tan  grans banifets, 27 e has comansat a banayr 
1Par 26,13  mesas agualment als pochs e als  grans per lurs companyas en cascuna de  
1Par 29,5  maestres. E si algun n’hi ofer de  grat, ell complescha vuy sa man e ofira so 
1Par 29,9  com ells promatían vot de bon  grat, car ells ofarían aquells a nostre  
1Par 27,26  fill de Zelup, era sobra les obres  groses e sobra los lauradors qui lauràvan  
1Par 27,28 los cellés del vin. 28 E Balanan de  Guadarich era sobra los olivars e sobra  
1Par 29,18  Isach, de Jacob, nostres paras, tu  guarda perdurablament aquesta volentat de  
1Par 10,13  havia manat e ell no l’havia pas  guardat; e part tot açò, él havían damanat 
1Par 9,28  vaxells, car tots los vaxells éran  guardats per nombra e hom los prania d’  
1Par 28,8  ara com lo meu Déu ho ou, vós  guardats e scrutats tots los manaments de  
1Par 15,29  de David, Nicoll, filla de Saül,  guardava per una finestra e vaé lo rey  
1Par 9,26  dells portés, e éran sobra ells e  guardàvan les finestres e los tresors de  
1Par 9,28  matex linatge éran aquells qui  guardàvan los vaxells, car tots los  
1Par 17,7  diu açò: Yo pres tu com tu  guardavas lo bastiar en les pastures que  
1Par 9,19  10-16 [*] 17-18 [*] 19 [*]. Éran  guardes de les obres del servey e sobra  
1Par 26,12  que fósan tots prínceps de lles  guardes, que adminestràsan en la casa de  
1Par 5,19  qui tots axían a batalla, 19 e  guaregàvan contra los aguarenchs e  
1Par 26,27 majorals. 27 De les batalles e dels  guarniments de lles batalles que ells  
1Par 29,19  a Salamó, mon fill, enaxí que’ll  guart los teus manaments e los teus  
1Par 6,67 lurs lochs, en lo munt de Afraÿm, e  Guàzer ab los lurs lochs, 68 [*] Abeteron  
1Par 17,7 en les pastures que tu foces duch e  guiador del meu poble d’Israell, 8 e yo  
1Par 7,13  fills de Naptalim foren Joziel, e  Guní, e Stàser [*]. 14-19 [*] 20 E los  
1Par 12,15  flum Jordà lo primer mes, com ell  ha acostumat de créxer sobra las suas  
1Par 15,27  vastit de una vastidura de lin que  ha nom effot. 28 Tots los fills de Leví,  
1Par 17,25  a ell casa, e per asò lo teu serf  ha trobada fiança de pregar davant tu. 26  
1Par 28,3  per adificar la casa, 3 mas Déu  ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al  
1Par 28,4  »Mas lo senyor Déu d’Israell a mi  ha alet de la casa de mon para, per ço que 
1Par 28,4  poble d’Israell perdurablament; e  ha elets prínceps del trip de Judà, [*] la 
1Par 28,4  [*] la casa de mon para, e [*]  ha allet mi en rey sobra tot lo poble d’  
1Par 28,5 poble d’Israell. 5 E nostre Senyor  ha donats a mi molts fills; dells meus  
1Par 28,5  a mi molts fills; dells meus fills  ha alet Salamó, mon fill, que ell segue en 
1Par 28,6  Senyor sobra Israell. 6 E ell  ha dit a mi: “Salamó, ton fill, adificarà  
1Par 28,10 10 Donchs, per ço com nostre Senyor  ha elet tu per ço que adifichs la casa del 
1Par 29,1  la multitut e dix: –Nostre Senyor  ha alet Salamon mon fill, qui és encara  
1Par 3,20  Hanamiam, Solomit, lur germana; 20  Habasan, Acoll, Barachíam, Hasadíam, Josab 
1Par 17,1  a Natan lo profeta: –Veus que jo  habit en la casa de cedra e la archa [*]  
1Par 7,28  fill. 28 E la lur posació e la lur  habitació fo en Bathel ab lurs fills, e  
1Par 29,1  e tenra, e la obra és gran e la  habitació no és pas aparallada a homa, mas 
1Par 8,13  en Aylon. Aquests casàran los  habitadors de Geth. 14 E Joè, Segat e  
1Par 13,2  praveres e alls fills de Leví, qui  habítan en los burchs de lles ciutats, per 
1Par 17,4  “[*] Tu no adificaràs a mi casa a  habitar, 5 car jo no he stat en casa d’  
1Par 4,41  dentrò al dia de vuy. E puys  habitàran ells aquí per aquels, per ço com 
1Par 5,16  de lla casa ab les companyes, 16 e  habitàran en Galaad e en Basan e en los  
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1Par 5,22  e tolguéran-los tota la terra e  habitàran e staguéran aquí [*]. 23 [*]  
1Par 7,29  e ses filles, e Dor [*]. Aquí  habitàran los fills de Josep [*]. 30 E los 
1Par 8,13  fóran prínceps dels linatges qui  habitàran en Aylon. Aquests casàran los  
1Par 8,28  de lurs companyes, los quals  habitàran en Jerusalem. 29 [*] e lo nom de 
1Par 8,32  32 E Machelot engenrà Samaan, e  habitàran davant sos frares en Jerusalem  
1Par 9,2 per lurs paccats. 2 Mas aquells que  habitàran primerament en lurs ciutats e en 
1Par 9,38  38 [*] engenrà Saminaà; aquests  habitàran davant la ragion de sos frares  
1Par 10,7  ciutats [*]. E los falisteus [*]  habitàran en aquelles. 8 E en l’altra dia 
1Par 4,40  [*] abondosa, en la qual ja havían  habitat d’ aquells qui fóran dell linatja 
1Par 8,6  e fóran prínceps de linatge qui  habitava en Gàbaa, los qualls fóran mudats 
1Par 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 Con David  habitava en la sua casa, ell dix a Natan  
1Par 10,7  7 E, com los fills de Israell qui  habitàvan en los camps vaéran açò, ells  
1Par 11,4 Jebús, on éran los jeboseus, qui hi  habitàvan en la terra. 5 E aquells qui [*] 
1Par 11,5  en la terra. 5 E aquells qui [*]  habitàvan diguéran a David: –Tu no  
1Par 5,26  Manasès, e manà-los en Elat e en  Habot e en Ara, e en lo flum de Gozan, e  
1Par 11,1  lo poble d’Israell sa ajustà en  Habron, e diguéran a David: –Nós som ton  
1Par 29,27  Israel fóran XL anys: ell regnà en  Habron VII anys, e en Jerusalem, XXXIII.  
1Par 1,46  la terra de Moab; e la sua ciutat  hach nom Avich. 47 E com fo mort Adad,  
1Par 1,51 ésser duchs en Edom e despuys no hy  hach reys, duch de Termè, duch de Alvà,  
1Par 2,29  engendrà Nadab, Abisur. 29 Abisur  hach per muller Adigal, de lla qual hach  
1Par 2,29 hach per muller Adigal, de lla qual  hach Anahoban, Molip. 30 Nadap engendrà  
1Par 2,32  Gèter, Joatan. E Ster morí que no  hach enfans. 33 Jonathan engendrà Fàlet,  
1Par 2,34 los fills de Jaramaell. 34 Sesan no  hach fills e hach filles, e hach un  
1Par 2,34 Jaramaell. 34 Sesan no hach fills e  hach filles, e hach un sarvicial agipcià  
1Par 2,34  no hach fills e hach filles, e  hach un sarvicial agipcià qui hach nom  
1Par 2,34  e hach un sarvicial agipcià qui  hach nom Ageraà; 35 e donà-li sa filla  
1Par 3,9  haguéran una germana que  hach nom Tamar. 10 Salamà engendrà Raboam, 
1Par 6,32  del testimoni dentrò que Salamó  hach adificat lo temple en Jerusalem, e  
1Par 7,26 angenrà Laadon. E lo fill de aquest  hach nom Amiüd e angenrà Alisamà, 27 dell  
1Par 7,27  27 dell qual nasch Num, lo qual  hach Josuè, son fill. 28 E la lur posació  
1Par 8,38  lo qual anjanrà Ezel. 38 E Ezel  hach VI fills per los noms dels quals  
1Par 9,44  Elezà, Elezà engenrà Ezel. 44 Ezel  hach VI fills, qui haguéran axí nom:  
1Par 10,5  sobra aquella. 5 E com son scuder  hach vist [*] que Saül era mort, ell atrasí sa  
1Par 11,14  camp e defacéran aquell. E com ell  hach vençut los falisteus, ell donà gran  
1Par 12,28  de lla casa de son para, n’hi  hach XXII M ª. 29 E dells fills de  
1Par 12,29  de Benjamín, frares de Judà, n’hi  hach III M ª, car gran partida d’ells  
1Par 12,30  30 E dells fills de Afraÿm n’hi  hach XX M ª DCCC e éran forts hòmens  
1Par 12,31  31 E del trip mig de Manasès n’hi  hach XVIII M ª, tots per lurs noms, e  
1Par 16,2  Senyor plaents. 2 E com David  hach complit de ofarir sos holocausts e  
1Par 18,9  9 E com Tou, lo rey de Hamach,  hach oÿt que David havia vançuda tota la  
1Par 26,6  6 E son fill per nom Samaÿas  hach fills e fóran pabrosts de lurs  
1Par 26,25  25 E son frare Aliàzer, qui  hach un fill per nom Raabià, e Azaïas fo  
1Par 29,25  tal que anch nangun rey no la  hach aytal que fos anans d’Iraell. 26  
1Par 27,32  ben letrat. E él e Yaell, fill de  Hachamon, éran ab los fills del rey. 33  
1Par 11,11  hòmens de David: Jasaban, fill de  Hachemoní, príncep entre XXX; aquest lavà  
1Par 4,13  Otoniel [*]. Otoniel engenrà  Hachich e Mahonit. 14 Hachich engenrà  
1Par 4,14  engenrà Hachich e Mahonit. 14  Hachich engenrà Osrà; Sarachias, Joàs,  
1Par 3,22  Sesamès. 22 [*] Semeïas engenrà  Hachús e Gragal, Barahia, Naarià, Saphay,  
1Par 1,30  Basan, 30 Masmà, Dumà, Nassà,  Haddà, Tamà, 31 Jaür, Naphís, Cedma. [*]  
1Par 7,37 e Sual e Berí e Amarà, 37 e Sober e  Hador e Samà e Salusà e Jachan e Baran. 38 
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1Par 10,9  lo munt de Gelboe. 9 E com [*] li  hagéran lavat lo cap e desgarnit e levades 
1Par 28,20 tu ne no desemparà tu dentrò que tu  hages acabada tota la obra del servici de  
1Par 3,9  part los fills de lles concopines,  haguéran una germana que hach nom Tamar.  
1Par 6,31  nostre Senyor Déus, despuys que li  haguéran aloguada la archa. 32 E cantàvan  
1Par 7,4  e fóran XXXVI M ª; e aquests  haguéran moltes mullers e molts fills. 5 E 
1Par 9,44  Ezel. 44 Ezel hach VI fills, qui  haguéran axí nom: Essricam, Brocú, Ymael,  
1Par 10,11  E com los hòmens de Jabes-Galach  haguéran oÿt açò, ço és, a saber, que los  
1Par 10,14  consell a una davinadora, 14 e no  haguéran sparansa en nostre Senyor, per la 
1Par 14,8  e Aliàlet. 8 Com los falisteus  haguéran oÿt que David era untat en rey  
1Par 1,43  de la terra de Edom, anans que  haguésan reys los fills de Israell:  
1Par 16,4 dels levites qui aministràsan e qui  haguésan ramenbrament de les sues obres, e 
1Par 12,17  per los meus advarsaris, com jo no  haja pacat en les mies mans, lo Déus de  
1Par 28,20  ’t, e fé que no’t temes ne  hajes pahor, cor lo Senyor mon Déu serà ab 
1Par 4,5  havia II mullers: la una havia nom  Halaà, l’altra Naarà. 6 E Naarà enfantà  
1Par 26,11  havia ell posat en príncep, 11 e  Halachias fo lo sagon, e Thabalies lo  
1Par 6,45  Absí; Absí, de Amasià; Amasià, de  Halchià; 46 Helchià, de Amasay; Amasay, de 
1Par 6,13  angendrà Salum, 13 Salum engenrà  Halchias, Halchias engenrà Azarias, 14  
1Par 6,13  Salum, 13 Salum engenrà Halchias,  Halchias engenrà Azarias, 14 Azarias  
1Par 4,7  Aquests són los fills de Narà. 7  Haloaà enfantà Sàrech, Izàar, Nam. 8 Chus  
1Par 18,3  rey de Sobà, de la region de  Hamach, com él anà per axamplar son emperi 
1Par 18,9  d’aram. 9 E com Tou, lo rey de  Hamach, hach oÿt que David havia vançuda  
1Par 16,41 al poble d’Israell. 41 E aprés él,  Haman e Yeditun e tots los altres alets,  
1Par 8,23 e Hèsber e El 23 e Abdom e Jequit e  Hamaon 24 e Hanan e Talaam e Onaliotià 25  
1Par 6,76  Nabtalim, Cades qui és en Galilea,  Hamon, Cariatim ab tots lurs lochs. 77 E  
1Par 2,5  Judà V. 5 E Phares engenrà Srom e  Hamús. 6 E Zare anjanrà Zamrí e Athan e  
1Par 4,43  éran scampats als amalachites, e  han stat aquí per aquells entrò al dia de  
1Par 5,26  e en Ara, e en lo flum de Gozan, e  han-hi stat entrò al dia de huy. 6,Tit  
1Par 3,19 Semeý. Sorobabel angendrà Mosolam,  Hanamiam, Solomit, lur germana; 20  
1Par 8,24  23 e Abdom e Jequit e Hamaon 24 e  Hanan e Talaam e Onaliotià 25 e Sepdaià e  
1Par 8,38  Bocrú, Ysmael, Sarià, Obdià,  Hanan. Tots aquests foren fills de Asaell. 
1Par 3,21  Josab-Hèsed, e són V. 21  Hananies engenrà Salanàs, [*] engenrà  
1Par 7,39  39 Los fills Ollaà foren Orech e  Haniel e Razí. 40 Tots aquests fóran fills 
1Par 7,12 CC, e axíran a batalla. 12 Saphan e  Hapham éran fills de Baÿm, fill de Ader.  
1Par 12,5  e Baalià e Sammarià e Safacià de  Harach, 6 e Elearià e Jasià e Esraell e  
1Par 6,75 trip d’Asser, Masal, Abdon [*], 75  Harad, Rodop ab tots los lurs lochs. 76 E  
1Par 2,46  Ephà, concupina de Calef, anfantà  Haram, Massà e Tezez. E Haram anjanrà  
1Par 2,46  anfantà Haram, Massà e Tezez. E  Haram anjanrà Jazer. 47 Jedon engenrà  
1Par 16,18  car de la terra de lla vostra  haretat.” 19 Jatsia açò qu’ells sían  
1Par 2,51  51 Galmà fo para de Beteleem,  Harip fo para de [*]. 52 [*] Cariatarim,  
1Par 7,36  36 Los fills de Sufà foren Sue,  Harmach e Sual e Berí e Amarà, 37 e Sober  
1Par 17,6  e yo digué a ell: “Per què tu no  has adificada a mi casa de cedra?” 7  
1Par 17,19  –[*] 17-18 [*] 19 Senyor, [*] tu  has feta tota aquesta granesa e has volgut 
1Par 17,19  tu has feta tota aquesta granesa e  has volgut que totes aquestes maravelles  
1Par 17,22  de la terra de Agipta. 22 E tu  has posat lo teu poble [*] perdurablament. 
1Par 17,23 Senyor Déus, aquella paraula que tu  has dita a ton serv e sobra la sua casa  
1Par 17,23  E fes-ho axí com tu  has dit. 24 Lo teu nom estia e sia axaltat 
1Par 17,25  ell.” 25 Car tu, Senyor mon Déu,  has ravallat a lla orella de ton serf que  
1Par 17,26 tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déu e  has parlat a ton serf aquests tan grans  
1Par 17,27  aquests tan grans banifets, 27 e  has comansat a banayr la casa de ton serf, 
1Par 17,27  davant tu, car pus tu, Senyor, la  has banaÿta, éla serà banaÿta  
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1Par 28,3  so com tu ést stat hom combatent e  has scampada sanch.” 4 »Mas lo senyor Déu  
1Par 29,12  són tues e la glòria és tua, tu  has sanyoria sobra totes les coses [*].  
1Par 6,45  fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de  Hasabià; e Hasabià, de Absí; Absí, de  
1Par 6,45  Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià; e  Hasabià, de Absí; Absí, de Amasià; Amasià, 
1Par 26,30  30 Dells fills de Hebron fóran  Hasabies e Sabias e los lurs frares; e  
1Par 27,11  e lo VIII è mes era Sobocay de  Hasach, del linatge de Sàrayi, e havia en  
1Par 3,20  20 Habasan, Acoll, Barachíam,  Hasadíam, Josab-Hèsed, e són V. 21  
1Par 11,37  36 Fer de Machís, Aphià cleó 37 e  Hasray de Carmel; e Nooray, fill de  
1Par 29,5  del temple, 5 en qualqua loch  haurà obra d’aur e là on haurà obra de  
1Par 29,5  loch haurà obra d’aur e là on  haurà obra de argent, que totes les obres  
1Par 17,11 una casa nostre Senyor. 11 E com tu  hauràs complits tots los dies que tu vajes 
1Par 4,41 lavors vanguéran aquells que damunt  havem anomenats, en los dies de Atzechià,  
1Par 17,20  sinó tu, de tots aquells que nós  havem oÿts de lles nostres orelles. 21 E  
1Par 29,16  aquesta cosa és abundància que nós  havem aperallada que casa ne sia adificada 
1Par 1,50  per ell Addad, e la sua ciutat  havia nom Phorí, e la sua muller havia nom 
1Par 1,50  havia nom Phorí, e la sua muller  havia nom Marsabel, filla de Macred, filla 
1Par 4,3  Jezemà e de Jedebès, e lur germana  havia nom Asafim. 4 Phimel engendrà Gedor, 
1Par 4,5 Betelem. 5 E Asur, para de Chachua,  havia II mullers: la una havia nom Halaà,  
1Par 4,5  Chachua, havia II mullers: la una  havia nom Halaà, l’altra Naarà. 6 E Naarà 
1Par 5,25 la qual cosa nostre Senyor Déus los  havia badada. 26 E nostre Senyor scomoch  
1Par 9,24  cascú per son dia. 24 Aquí  havia portés devers alguna part dels IIII  
1Par 10,13  per sos paccats, per so com ell  havia traspasats los manaments de nostre  
1Par 10,13  de nostre Senyor, lo qual ell  havia manat e ell no l’havia pas guardat; 
1Par 10,13 lo qual ell havia manat e ell no l’ havia pas guardat; e part tot açò, él  
1Par 11,23  E ell aucís un home de Agipte, que  havia V colzes d’estratura e havia una  
1Par 11,23  que havia V colzes d’estratura e  havia una lança aytal com plaguador de  
1Par 13,9 car lo bou, que era jova e saltant,  havia un poch anclinada l’archa. 10 E  
1Par 13,10  Ossà e farí ell, per ço com ell  havia tocada la archa de Déu, e axí ell  
1Par 13,11  David, per ço com nostre Senyor  havia dapartit Ozà, e apallà aquell loch  
1Par 13,14 sua casa en totes les coses que ell  havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 Hiram [*] de 
1Par 14,2  2 E David conech que nostre Senyor  havia conformat ell en rey sobra lo poble  
1Par 14,16  16 Donchs David féu axí com Déu li  havia manat, e farí les hosts dels  
1Par 15,3  Déu en lo seu loch, lo qual ell li  havia aparallat. 4 E ajustà atresí los  
1Par 15,15  la archa [*], axí com Moysès  havia manat, sagons la paraula de nostre  
1Par 16,1  mig loch del tabernacle que David  havia aparallat, e ofaríran sacrificis e  
1Par 17,6  dels jutges d’Israell, als qualls  havia manat qu’ells paschésan lo meu  
1Par 18,5 David vancé XXII M ª hòmens qu’ell  havia. 6 E mès los cavallers en Damasch,  
1Par 18,9  rey de Hamach, hach oÿt que David  havia vançuda tota la host de Adàser [*],  
1Par 18,10  per fer a ell goig, per so com ell  havia sobramuntat e vençut Adaàer, car lo  
1Par 18,11  e de ll’argent [*] lo qual lo rey  havia pres de lles gents, axí com de  
1Par 18,12  ferí Edom en la vall de Siluns, e  havia-hy XVIII M ª hòmens. 13 E establí  
1Par 26,10  fo príncep Sechrí, car ell no  havia fill primer anjenrat e per asò son  
1Par 26,10  primer anjenrat e per asò son para  havia ell posat en príncep, 11 e  
1Par 27,2  companya en lo primer mes, e  havia-hy sots ell XXIIII M ª hòmens. 3 E 
1Par 27,4  en lo primer mes. 4 Achies Duch  havia la sagona companya del sagon mes, e  
1Par 27,4 la sagona companya del sagon mes, e  havia aprés si un altra per nom Maceloch,  
1Par 27,5 la terça companya en lo terç mes, e  havia en la sua partida XXIIII M ª hòmens. 
1Par 27,8 era lo quint príncep en lo V mes, e  havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,9  Hiram, fill de Acrès de Tachua, e  havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,10  de Folló, dels fills de Afraÿm, e  havia sa companya XXIIII M ª hòmens. 11 Lo 
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1Par 27,11 de Hasach, del linatge de Sàrayi, e  havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,12 Anacoch, del linatge de Benjamín, e  havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,13 de Narofat, del linatge de Sàray, e  havia en sa companya XXIIII M ª hòmens. 14 
1Par 27,14  Pheracot, dells fills de Afraÿm, e  havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,15  del linatge de Gotoniel, e  havia en la sua companya XXIIII M ª  
1Par 27,23  en aval, per ço com nostre Senyor  havia dit qu’ell multiplicaria lo poble  
1Par 28,12  12 e de tots los palaus qu’ell s’ havia perpensats e de lles finestres tot  
1Par 4,40 ampla e [*] abondosa, en la qual ja  havían habitat d’ aquells qui fóran dell  
1Par 5,7 qui era nombrada per companyas suas  havían prínceps Zazael e Sabacarias. 8 E  
1Par 8,40  de gran forsa, e tanían archs e  havían molts fills e nabots entrò a CL M  
1Par 10,11  ço és, a saber, que los falisteus  havían fet contra Saül, 12 los forts  
1Par 10,13  pas guardat; e part tot açò, él  havían damanat consell a una davinadora,  
1Par 12,39  e baguéran, car lurs frares los n’ havían aparellat. 40 E aquests qui éran de 
1Par 18,7  pres los carcaxos d’aur los quals  havían los servicials de Adaser e aportà  
1Par 26,27  de lles batalles que ells  havían consagrat en restaurament, e fóran  
1Par 27,7  son fill, era aprés d’él, e  havían en lur companya XXIIII M ª hòmens.  
1Par 4,9  -llo Jabós e dix: –Per ço l’ he apallat axí, com l’he en dollor  
1Par 4,9  –Per ço l’he apallat axí, com l’ he en dollor enfantat. 10 E Jabès apellà e 
1Par 17,5  a mi casa a habitar, 5 car jo no  he stat en casa d’aquell temps a ençà que 
1Par 17,5  mudats los lochs del trabernacla,  he estat en tendes 6 ab tot lo poble d’  
1Par 17,8  tu en qualqua loch tu anest, e yo  he morts tots los teus anamichs davant tu, 
1Par 17,8 tots los teus anamichs davant tu, e  he fet a tu gran nom, axí com un dels pus  
1Par 17,9 grans qui són honrats en terra. 9 E  he donat loch al meu poble d’Israell [*]. 
1Par 28,2  siti dels peus de nostre Déu. E jo  he aparallades totes les coses que hy són  
1Par 28,6  mia casa e los meus atris, car yo  he alet aquell a mi en fill e yo seré a  
1Par 29,2  a Déu. 2 E yo ab totes mes forces  he aparalades les despesas de la casa de  
1Par 29,3 en lo temple de mon Déu, lo qual yo  he ofert en lo temple de mon Déu de ço qui 
1Par 29,3  enfora aquelles coses que yo  he aparalades a lla santa casa, 4 ço és,  
1Par 29,17  alegre en la simplesa del mon cor,  he ofertes totes aquestes coses a tu, e he 
1Par 29,17  totes aquestes coses a tu, e  he vist lo teu poble qui és así atrobat  
1Par 29,19 e que adifich la casa de la qual yo  he aperallada les despesas. 20 Donchs  
1Par 1,22  Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà, 22  Hebal, Jam, Abimael, Sabba 23 e Osir,  
1Par 7,35  e Sabà e Aram. 35 Los fills de  Hèben, son frare, fóran Sufà e Jannà e  
1Par 1,18  engenrà Sale, e Sale engenrà  Hèber. 19 E Hèber engenrà II fills:  
1Par 1,19  Sale, e Sale engenrà Hèber. 19 E  Hèber engenrà II fills: Gertan, Phàlech, e 
1Par 1,25 24 E Sem engenrà Erfaxat, Sàlem, 25  Hèber, Phàlech, Reú, 26 Seruch, Nachor,  
1Par 7,31  sor. 31 Los fills de Barià fóran  Hèber e Melchion, qui fo para de Basarich. 
1Par 7,32  qui fo para de Basarich. 32  Hèber engenrà Jafalat e Sòmer e Hochan e  
1Par 2,42  Mosà angendrà Zip e Mareà, para de  Hebron. 43 E Hebron enjenrà Chorè, Cayhú,  
1Par 2,43  Zip e Mareà, para de Hebron. 43 E  Hebron enjenrà Chorè, Cayhú, Càsem,  
1Par 3,1  1 David engendrà aquests fills en  Hebron: lo primer fo Amon, qui nach de  
1Par 3,4  VI fills de David nasquéran en  Hebron, un regnà VII anys e VI mesos, e  
1Par 6,2 Chaat fóran aquests: Amram, Assaar,  Hebron, Aziell. 3 Los fills d’Amram foren 
1Par 11,3  d’Israell vanguéran al rey en  Hebron. E David féu ab ells amistança  
1Par 12,23  vanguéran a David com ell era en  Hebron, per so qu’ells traspostàsan lo  
1Par 12,38  [*] ab acabat cor, e venguéran en  Hebron per so que faésan David rey sobra  
1Par 15,9  a saber, de CC. 9 Dells fills de  Hebron fo príncep Eliel, e sos frares, ço  
1Par 26,23  los fills de Aram e de Soart e de  Hebron e de Faciel. 24 E Subael, fill de  
1Par 26,30  e a jutgar ells. 30 Dells fills de  Hebron fóran Hasabies e Sabias e los lurs  
1Par 26,31  E Azarias fo príncep dels fills de  Hebron sagons lurs companyas e sagons lurs 



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

146 
 

1Par 5,23  dantrò a Sanir e dentrò al munt de  Hechmon, car ells éran fort molts. 24  
1Par 8,15  e Germoch 15 e Zadabià e Aroch e  Hèder 16 e Michael e Jesà e Joà e Filli e  
1Par 8,9  sas mullers, 9 cor ell engendrà de  Hedes, sa muller, Joab e Sabià e Moossà e  
1Par 6,69 e del trip de Dan, Helltere, Betor,  Helan, Helon, Getrem ab los lurs lochs, so 
1Par 6,46  de Amasià; Amasià, de Halchià; 46  Helchià, de Amasay; Amasay, de Boní; [*]  
1Par 11,30  [*] 30 e Macharey de Nathafat, e  Hèleu, fill de Baanà de Nethofat; 31  
1Par 2,39 angenrà Azaries, 39 Ezaries engenrà  Heŀles, Heŀles angenrà Alasà, 40 Elasà  
1Par 2,39 Azaries, 39 Ezaries engenrà Heŀles,  Heŀles angenrà Alasà, 40 Elasà engenrà  
1Par 27,10  10 Lo VII príncep e lo VII mes era  Heŀles de Folló, dels fills de Afraÿm, e  
1Par 16,42  sua és perdurablament. 42 E stablí  Hellman e Ydithun que cantàsan ab trompa e 
1Par 6,69  lurs lochs; 69 e del trip de Dan,  Helltere, Betor, Helan, Helon, Getrem ab  
1Par 6,69  de Dan, Helltere, Betor, Helan,  Helon, Getrem ab los lurs lochs, so és, a  
1Par 6,33 ab sos fills. Dells fills de Cahat:  Heman, qui fo cantor, fill de Joel, lo  
1Par 8,12  12 E los fills de Capsàal fóran  Hèmber, Misan e Sancach. Aquest adifichà  
1Par 11,43  fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43  Henaan, fill de Maachà, e Josaphat de  
1Par 9,44  Brocú, Ymael, Sarahià, Abdià e  Henan. Aquests foren fills de Esel. 10,Tit 
1Par 1,3  e Malael, Gèrech; 3 e Gèrech,  Henoch; e Henoch, Matusalem; e Matusalem  
1Par 1,3  Gèrech; 3 e Gèrech, Henoch; e  Henoch, Matusalem; e Matusalem [*]; 4 [*]  
1Par 1,33  33 E Bidan engenrà Ephà, Èpher,  Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests són fills  
1Par 4,6  Naarà. 6 E Naarà enfantà Ozam,  Hèpher, Teman e Starí. Aquests són los  
1Par 2,3 de la filla de Sue cananite, ço és,  Her, Onam, Selà. E Her era lo major e féu  
1Par 2,3 cananite, ço és, Her, Onam, Selà. E  Her era lo major e féu mal davant nostre  
1Par 4,21  los fills de Sellà, fill de Judà:  Her, qui fo para de Lachà, e Laadà, qui fo 
1Par 8,33  sos frares en Jerusalem [*]. 33 E  Her engenrà Chis, e Cys engenrà Saül, e  
1Par 8,22  fills de Sameý. 22 Jasan e  Hèsber e El 23 e Abdom e Jequit e Hamaon  
1Par 6,81  que és en Galche, e Manaÿm 81 e  Hesebon e Jaser ab tots los lurs lochs.  
1Par 3,20 Acoll, Barachíam, Hasadíam, Josab- Hèsed, e són V. 21 Hananies engenrà  
1Par 2,9 vadat. 8 E Athan angenrà Azarias. 9  Hesrom engenrà Garamal, Ram, Calubí. 10 E  
1Par 2,18  esmelita. 18 E Chalep, fill de  Hesrom, pres muller qui era apellada  
1Par 4,1  IIII º 1 Judes engendrà Fares,  Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2 [*] engendrà  
1Par 11,41  Gech, e Garech de Gech. 41 E Uries  hetheu e Zabad, fill de Ulí; 42 e Dinà,  
1Par 1,13  engenrà primerament Sidònem e  Hetheu, 14 Joseu, Amoreu, [*] 15 Heveu,  
1Par 1,15  e Hetheu, 14 Joseu, Amoreu, [*] 15  Heveu, Racheu, Sineu, 16 Aradiu, Samareu  
1Par 1,9  9 E Chus engenrà Sabachatà,  Hevilà e Sabatà, Germà [*]. E Regimà  
1Par 1,23  Jam, Abimael, Sabba 23 e Osir,  Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem engenrà  
1Par 4,41  ells aquí per aquels, per ço com  hi trobàran moltes bones pestures. 42 E  
1Par 5,26 Ara, e en lo flum de Gozan, e han- hi stat entrò al dia de huy. 6,Tit Capítol 
1Par 11,4 en Jebús, on éran los jeboseus, qui  hi habitàvan en la terra. 5 E aquells qui  
1Par 12,28 príncep de lla casa de son para, n’ hi hach XXII M ª. 29 E dells fills de  
1Par 12,29  de Benjamín, frares de Judà, n’ hi hach III M ª, car gran partida d’ells  
1Par 12,30 Saül. 30 E dells fills de Afraÿm n’ hi hach XX M ª DCCC e éran forts hòmens  
1Par 12,31  31 E del trip mig de Manasès n’ hi hach XVIII M ª, tots per lurs noms, e  
1Par 29,5  mans dells maestres. E si algun n’ hi ofer de grat, ell complescha vuy sa man 
1Par 2,38  engenrà Obech, 38 Obech engenrà  Hieu, Hieu angenrà Azaries, 39 Ezaries  
1Par 2,38  Obech, 38 Obech engenrà Hieu,  Hieu angenrà Azaries, 39 Ezaries engenrà  
1Par 11,2  –Nós som ton os e ta carn. 2 E  hir e anans-de-hir, com Saül regnava  
1Par 11,2  e ta carn. 2 E hir e anans-de- hir, com Saül regnava encara sobra lo  
1Par 4,15  E Calef, fill de Sofonià, engenrà  Hir e Alam [*]. 16-19 [*] 20 E Simon  
1Par 1,54  Mabsar, 54 duch de Madiel, duch de  Hiram. Aquests són los duchs de Edom.  
1Par 14,1  ell havia. 14,Tit Capítol XIIII 1  Hiram [*] de Thir tramès sos misatgers a  
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1Par 27,9  9 Lo VI è príncep e lo VI mes era  Hiram, fill de Acrès de Tachua, e havia en 
1Par 5,1  per la majoria, mes donàran- ho als fills de Josep, qui era jermà,  
1Par 12,17 mies mans, lo Déus de nostres paras  ho vege e ho jutge. 18 E sparit complí  
1Par 12,17  lo Déus de nostres paras ho vege e  ho jutge. 18 E sparit complí Abisay, qui  
1Par 17,23  conformada perdurablement. E fes- ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom estia 
1Par 28,8  tot lo poble, ara com lo meu Déu  ho ou, vós guardats e scrutats tots los  
1Par 6,18  los fills de Caat: Aram, Izar,  Hobron, Osiell. 19 Aquests fóran fills de  
1Par 7,32  32 Hèber engenrà Jafalat e Sòmer e  Hochan e Suà, lur sor. 33 [*] fóran  
1Par 16,40  nostre Senyor sobra l’altar de l’ holocaust contínuament, a matí e a vespra, 
1Par 16,2  David hach complit de ofarir sos  holocausts e ses ofarenes, ell banaý lo  
1Par 29,21  e l’andamà ells ofaríran lurs  holocausts, ço és, a saber, M ª vadels e M 
1Par 2,31 e Jasí engenrà Sesan, e [*] engenrà  Holoý. 32 E Jadà, frare de Samay, e  
1Par 4,22  aquel que féu star lo sol e de l’ hom de Falsia, e Sagur, Anant, los quals  
1Par 9,28  vaxells éran guardats per nombra e  hom los prania d’éls a comta. 29 Aquells  
1Par 17,20 conagudes. 20 O, Senyor, no és null  hom semblant a tu, e no és altra Déu sinó  
1Par 27,32  avonclo de David, era consaller e  hom poderós e savi, hom ben letrat. E él e 
1Par 27,32 era consaller e hom poderós e savi,  hom ben letrat. E él e Yaell, fill de  
1Par 28,3  al meu nom, per so com tu ést stat  hom combatent e has scampada sanch.” 4  
1Par 28,18 donà aur molt pur a l’altar en què  hom cramava l’ancens, per so que d’  
1Par 29,21  ab tota la costuma que  hom sol fer en tot Israell, molt  
1Par 29,1 la habitació no és pas aparallada a  homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes mes  
1Par 11,23  20-21 [*] 22[*] 23 E ell aucís un  home de Agipte, que havia V colzes d’  
1Par 27,6  6 Aquest Banaÿas era molt fort  home entre XXX e era sobra XXX. E Zabad,  
1Par 4,12  la ciutat de Naàs. Aquests són los  hòmens de Tachà. 13 Conès engenrà Otoniel  
1Par 4,14 dels Artificis, car aquí stàvan los  hòmens que sabían fer los artaficis. 15 E  
1Par 4,42  Simeon anàran en lo munt de Saÿr D  hòmens. Éran los lurs prínceps Palcias,  
1Par 5,18  fills de Rubèn e de Galaad e los  hòmens de la meytat del trip de Manasès,  
1Par 5,18  e combatra, éran XLIIII M ª DCC LX  hòmens, qui tots axían a batalla, 19 e  
1Par 5,21  M ª ovelles e II M ª àsens e C M ª  hòmens. 22 E fo fort gran batalla de  
1Par 5,24  Geremí, Edonià, Jediell, qui foren  hòmens forts e poderosos, e foren duchs e  
1Par 7,2 de David XXII M ª DC, qui tots éran  hòmens forts. 3 Aquests fóran fills de  
1Par 7,4  e per lurs pobles molt forts  hòmens, sants a batalla, e fóran XXXVI M  
1Par 7,5  linatge de Isacar éran molt forts  hòmens per combatra e éran per nombra  
1Par 7,7  d’éls fóran XXII M ª e XXXIII  hòmens. 8 Los fills de Bàther fóran  
1Par 7,11  de lur linatge, e éran molt forts  hòmens, e éran per nombra XVII M ª CC, e  
1Par 7,21  son fill, e Aled, son fill; e los  hòmens de Geth d’aquèn nadius auciéran  
1Par 10,11  en lo temple de Dagó. 11 E com los  hòmens de Jabes-Galach haguéran oÿt açò, 
1Par 10,12  fet contra Saül, 12 los forts  hòmens sa lavàran e praséran lo cors de  
1Par 11,10  són los prínceps dells forts  hòmens [*], los qualls li ajudàran a éser  
1Par 11,11  11 Aquest és lo nombre dells forts  hòmens de David: Jasaban, fill de  
1Par 11,12  avonclo Eraach, qui era entre III  hòmens poderosos. 13 E aquest fo en Afès  
1Par 11,18  [*]. 18 E lavors anàran III forts  hòmens per mig les tendes dels falisteus e 
1Par 11,19  que yo begua la sanch d’aquests  hòmens [*]. [*] 20-21 [*] 22[*] 23 E ell  
1Par 11,26  a lla sua orella. 26 Los forts  hòmens fóran: Açaell, frare de Joab, e  
1Par 11,32  Sobarallà da Baraton. 32 Los  hòmens de torent de Gaas fóran Ab, Arabach 
1Par 12,1  de Chis, cor ells éran molt forts  hòmens e nobles conbatadors, 2 e traýan ab 
1Par 12,8  com ell s’amaguava en lo dasert,  hòmens molt forts e trop bons combatadors  
1Par 12,16 davers orient e devers ponent. 16 E  hòmens venguéran de Benjamin e de Judà al  
1Par 12,25  fills de Simeon, VII míllia [*]  hòmens qui éran molt forts [*]. 26 E dels  
1Par 12,30 n’hi hach XX M ª DCCC e éran forts  hòmens anomenats en lur linatge. 31 E del  
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1Par 12,32  E dells fills de Isachar, qui éran  hòmens molts savis e sabían conèxer tots  
1Par 12,32  fer, fóran CC prínceps ab lurs  hòmens. Tots los altres prínceps los lurs  
1Par 12,37  en combatra fóran CXX míllia  hòmens. 38 Tots aquests hòmens éran  
1Par 12,38  CXX míllia hòmens. 38 Tots aquests  hòmens éran conbatadors e spergats [*] ab  
1Par 16,3  Senyor, 3 e dapartí a tots, axí  hòmens com fembres, un tortell de pa e una 
1Par 18,4  [*] e VIII M cavallers e XX M ª  hòmens, e sgarà tots los cavalls de les  
1Par 18,5  de Sobà, mas David vancé XXII M ª  hòmens qu’ell havia. 6 E mès los  
1Par 18,12  de Siluns, e havia-hy XVIII M ª  hòmens. 13 E establí en Adom difiniment,  
1Par 26,6 companyes, cor ells éran molt forts  hòmens. 7 Donchs, los fills de Semeÿas  
1Par 26,7  Obadiel e Sabel; lurs frares fóran  hòmens molts forts, so és, Eú e Samichias. 
1Par 26,8  e lurs frares foren molts forts  hòmens [*], e fóran LXXII de Obededom. 9 E 
1Par 26,9  e lurs frares foren molt pus forts  hòmens, e éran XVIII. 10 E los fills de  
1Par 26,30 e Sabias e los lurs frares; e fóran  hòmens molt forts e éran M ª DCC. Aquests  
1Par 26,31  fóran comtats e fóran atrobats  hòmens [*] en Geser Galaad. 32 E lurs  
1Par 27,1  on era cascun era sobra XXIIII M ª  hòmens. 2 Siboam, fill de Sabdiell, era  
1Par 27,2  e havia-hy sots ell XXIIII M ª  hòmens. 3 E era dells fills de Fares e  
1Par 27,5  havia en la sua partida XXIIII M ª  hòmens. 6 Aquest Banaÿas era molt fort  
1Par 27,7 e havían en lur companya XXIIII M ª  hòmens. 8 Samaoch de Zezares era lo quint  
1Par 27,8 havia en la sua companya XXIIII M ª  hòmens. 9 Lo VI è príncep e lo VI mes era  
1Par 27,9 havia en la sua companya XXIIII M ª  hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII mes era 
1Par 27,10  e havia sa companya XXIIII M ª  hòmens. 11 Lo VIII príncep e lo VIII è mes 
1Par 27,11 havia en la sua companya XXIIII M ª  hòmens. 12 E [*] en lo VIIII è mes Abiàzer 
1Par 27,12 havia en la sua companya XXIIII M ª  hòmens. 13 Lo X príncep e lo X mes era  
1Par 27,13  e havia en sa companya XXIIII M ª  hòmens. 14 Lo XI príncep e lo XI mes  
1Par 27,14 havia en la sua companya XXIIII M ª  hòmens. 15 Lo XII en lo XII mes era  
1Par 27,15 havia en la sua companya XXIIII M ª  hòmens. 16 Sobra los trips de Israel, so  
1Par 29,18  pensa stigua tostemps a lla tua  honor. 19 E dóna acabat cor a Salamó, mon  
1Par 11,39  de Aragaray; 39 Èlzech de Amon, e  Honoray de Baroch, scuder de Joab, fill  
1Par 17,8  axí com un dels pus grans qui són  honrats en terra. 9 E he donat loch al meu 
1Par 27,15 hòmens. 15 Lo XII en lo XII mes era  Hooldià de Nethofat, del linatge de  
1Par 17,5 en aquest dia de huy, anans en tota  hora, mudats los lochs del trabernacla, he 
1Par 4,4  Gedor, [*] Èser; Èser engendrà  Hossà e [*] Hur, qui era lo primer  
1Par 12,14 dells fills de Gaad prínceps de lla  host; lo manor era sobra C cavallers [*].  
1Par 12,23  és lo [*] dells prínceps de lla  host qui vanguéran a David com ell era en  
1Par 12,36  a batalla, qui’s combatían en la  host, fóran XL M ª. 37 E aquells qui éran  
1Par 18,9 oÿt que David havia vançuda tota la  host de Adàser [*], 10 él tramès Aram, son 
1Par 18,15  de Servià, era sobra tota la sua  host príncep. E Josafat, fill d’Eliüd,  
1Par 26,26  e conastables e duchs de lla  host, e fóran majorals. 27 De les batalles 
1Par 27,3  príncep de tots los prínceps de la  host en lo primer mes. 4 Achies Duch havia 
1Par 27,4  qual governava una partida de lla  host de XXIIII miliars. 5 Banaÿas, fill de 
1Par 27,34  E Joab era príncep de tota la  host del rey. 28,Tit Capítol XXVIII 1  
1Par 28,1  e los molts forts qui éran en la  host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo lavat e 
1Par 14,15  és axit per ço qu’ell destrua les  hosts dells falisteus. 16 Donchs David féu 
1Par 14,16  com Déu li havia manat, e farí les  hosts dels falisteus de Gabeon entrò a  
1Par 26,10  e éran XVIII. 10 E los fills de  Hozà, ço és, a saber, fills de Mararí, fo  
1Par 26,11  tots aquests fraras e fills de  Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran departits  
1Par 16,38  Obededom [*], fill de Edichum, e  Hozè. 39 Stablí Sadoch lo pravera e sos  
1Par 11,19  nostra Senyor 19 e dix: –Ja Déu no  hu vulla que jo faça açò, que yo begua la  
1Par 1,17  Luud, Aram. E Aram engenrà Hus,  Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 E Arfaxat engenrà  
1Par 18,1  a David que farí los falisteus e  humillià aquells, e pres Gech e les filles 
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1Par 17,10  meu poble d’Israell [*]. 10 [*] e  humillié tots los teus anemichs, d’on yo  
1Par 2,19  apallada Cayp e angenrà d’aquella  Hur. 20 E Hur engenrà Urí, e Urí engenrà  
1Par 2,20 Cayp e angenrà d’aquella Hur. 20 E  Hur engenrà Urí, e Urí engenrà Bazalael.  
1Par 2,50  50 Aquests fóran fills de Calef. E  Hur, qui fo primer, engenrà de Efrata  
1Par 4,1  engendrà Fares, Hesrom, Carmí,  Hur, Subal. 2 [*] engendrà Gech, Gech  
1Par 4,4 [*] Èser; Èser engendrà Hossà e [*]  Hur, qui era lo primer engenrat [*], para  
1Par 8,5  e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuè e  Huram. 6 Aquests fóran fills de Adoch e  
1Par 5,14  fills de Abidell, qui fou fill de  Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, [*] fon fill  
1Par 5,14  de Abidell, qui fou fill de Hurí,  Hurí fo fill de Jaïd, [*] fon fill de  
1Par 1,17 Arfaxat, Luud, Aram. E Aram engenrà  Hus, Hul, Gòtor, Mòcoch. 18 E Arfaxat  
1Par 8,39  de Asa: primer anjanrat Ulam e  Hus lo sagon, Elifali lo terç. 40 Los  
1Par 1,45  E com fo mort Jobab, regnà per ell  Husan, de la terra dels caneneus. 46 E  
1Par 1,46  la terra dels caneneus. 46 E murí  Husan, e regnà per ell Adab, fill de  
1Par 4,43  aquí per aquells entrò al dia de  huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn fo lo primer  
1Par 5,26  e han-hi stat entrò al dia de  huy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de Leví  
1Par 13,11  Ossà» dentrò aquest present dia de  huy. 12 E lavors David tamé nostre Senyor, 
1Par 17,5  lo poble entrò en aquest dia de  huy, anans en tota hora, mudats los lochs  
1Par 1,21  Sàlef, Esalimoch, Jare, 21 Aduran,  Huzal, Declà, 22 Hebal, Jam, Abimael,  
1Par 1,51  a ésser duchs en Edom e despuys no  hy hach reys, duch de Termè, duch de Alvà, 
1Par 14,10 mà? E nostre Senyor dix-li: –Vé- hy, cor yo liure aquells en la tua mà. 11  
1Par 15,13  com nos farí, per ço com no  hy érets vós presents, e per ço com nós  
1Par 18,12  en la vall de Siluns, e havia- hy XVIII M ª hòmens. 13 E establí en Adom  
1Par 27,2  en lo primer mes, e havia- hy sots ell XXIIII M ª hòmens. 3 E era  
1Par 28,2  he aparallades totes les coses que  hy són nesesàrias per adificar la casa, 3  
1Par 2,42  Alisamà. 42 [*] frare de Ioramael,  Iaramael engendrà primerament Mosà, Mosà  
1Par 2,41  Saulum, 41 Salum angenrà Ycanià,  Ichanià enjenrà Alisamà. 42 [*] frare de  
1Par 16,42  a cantar a Déu. E féu los fills de  Iditun éser portés. 43 E tot lo poble se  
1Par 18,11  pres de lles gents, axí com de  Idomea e de Moab e dels fills de Amon, e  
1Par 18,13  establí en Adom difiniment, sí que  Idomea serví David. E nostre Senyor salvà  
1Par 12,3 Sàlech, fill de Asidon, e Bariacà e  Ieu de Och; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era 
1Par 1,19  engenrà Hèber. 19 E Hèber engenrà  II fills: Gertan, Phàlech, e en los dies  
1Par 4,5  5 E Asur, para de Chachua, havia  II mullers: la una havia nom Halaà, l’  
1Par 2,3  Aser. 3 E Judes engenrà aquests  III fills de la filla de Sue cananite, ço  
1Par 2,13  Eliab, lo segon Aminap, lo  III Samaà, 14 lo quart Nachanaell, lo  
1Par 2,16  fóran Servià, Abigayl. Servià [*]  III. 17 Abigail infantà Amasià, e fo para  
1Par 3,Tit  del para de Racab. 3,Tit Capítol  III 1 David engendrà aquests fills en  
1Par 3,23 Aliorenhí, Sodechies, Erchan, e són  III. 24 Elionaý [*] Covià, Eliap, Phelià,  
1Par 7,6  éran Bella e Bèter e Gadiell, los  III. 7 Fills de Bella éran Estom e Ozí e  
1Par 10,6 ell atrasí sa matà. 6 Donchs Saül e  III fills seus e tota sa companya morí  
1Par 11,12  son avonclo Eraach, qui era entre  III hòmens poderosos. 13 E aquest fo en  
1Par 11,15  donà gran salut al seu poble. 15 E  III dells XXX prínceps davallàran a lla  
1Par 11,18  de Berem [*]. 18 E lavors anàran  III forts hòmens per mig les tendes dels  
1Par 11,24 Joadà, qui era lo pus nomanat entre  III molt forts. 25 E ell era primer entra  
1Par 11,25 XXX, emperò ell no era vangut entre  III, e David posà aquell a lla sua orella. 
1Par 12,39  39 E staguéran aquí ab David per  III dies, e menjàran e baguéran, car lurs  
1Par 3,5  Sabab, Nathan, Salamon; aquests  IIII fóran de Barsabé, filla de Amiel. 6  
1Par 7,1  Puà, Jasub, Ismaron, e axí són  IIII. 2 Los fills de Tolló fóran aquests:  
1Par 9,24  portés devers alguna part dels  IIII vents, ço és, a lavant e a ponent e a 
1Par 9,26 d’un temps a altra. 26 E a’quests  IIII fills de Leví fo comanat tot lo  
1Par 12,10  Eliap lo terç, 10 e Masmanà lo  IIII, Geremies lo V, 11 Sechey lo VI, Eell 
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1Par 12,26 forts [*]. 26 E dels fills de Leví,  IIII M ª DC. 27 Joadà fo príncep del  
1Par 4,Tit  Anam, e són VII. 4,Tit Capítol  IIII º 1 Judes engendrà Fares, Hesrom,  
1Par 12,29  frares de Judà, n’hi hach  III M ª, car gran partida d’ells saguia  
1Par 29,4  a lla santa casa, 4 ço és,  III M ª talens d’aur de Ophir e VII M ª  
1Par 12,27  del linatge de Aron e ab ell  III M ª DCC. 28 E Sadoch, qui era anfant  
1Par 5,21  M ª, e preséran CC L M ª ovelles e  II M ª àsens e C M ª hòmens. 22 E fo fort  
1Par 26,32 qui éran de molt fort adat, e fóran  II M ª e DCC prínceps de companyas. E  
1Par 29,1  Salamon mon fill, qui és encara  infant e tenra, e la obra és gran e la  
1Par 2,17 Abigayl. Servià [*] III. 17 Abigail  infantà Amasià, e fo para d’aquest Gèter  
1Par 2,42  enjenrà Alisamà. 42 [*] frare de  Ioramael, Iaramael engendrà primerament  
1Par 14,15  15 E com tu oyràs lo so del qui  irà en la subiranitat de los parers, e  
1Par 29,25  no la hach aytal que fos anans d’ Iraell. 26 Donchs David, fill de Ysay,  
1Par 14,14 e nostre Senyor dix a David: –Tu no  iràs pas, pertex-ta d’ells e vendràs  
1Par 11,40  scuder de Joab, fill Servià; 40 e  Iràs de Gech, e Garech de Gech. 41 E Uries 
1Par 13,10  10 E nostre Senyor fou fortment  irat contra Ossà e farí ell, per ço com  
1Par 14,10  de consell a nostre Senyor e dix:  –Iré yo contre los falisteus e liuraràs tu 
1Par 7,5 los lurs frares e tot lo linatge de  Isacar éran molt forts hòmens per combatra 
1Par 1,28  27 Abram [*]. 28 E Abraam engenrà  Isach e Ismael. 29 Aquestes són les  
1Par 1,34  fills de Securà. 34 Abram angenrà  Isach, e Isach engenrà Isaú e Jacob, qui  
1Par 1,34  Securà. 34 Abram angenrà Isach, e  Isach engenrà Isaú e Jacob, qui és dit  
1Par 29,18  goig. 18 Senyor, Déu de Abran, de  Isach, de Jacob, nostres paras, tu guarda  
1Par 2,1  Rubèn, Simeon, Leví e Judà e  Isachar, Sabulon, 2 Dan, Josep, Benjamín,  
1Par 6,38  e Abisab, de Corrè; 38 e Corrè, de  Isachar; [*] e Achar, que era fill de  
1Par 6,72 ab los lurs lochs. 72 E del trip de  Isachar, Cades e de Daberich, [*] 73  
1Par 12,32 rey sobra ells. 32 E dells fills de  Isachar, qui éran hòmens molts savis e  
1Par 26,5  lo quint, 5 e Amayel lo VI, e  Isachar fo lo VII, e Poŀlachí lo VIII è;  
1Par 1,34  angenrà Isach, e Isach engenrà  Isaú e Jacob, qui és dit Israell. 35 E  
1Par 2,12  Boós engenrà Oboch, Oboch engenrà  Isay, 13 Ysay angendrà primerament Eliab,  
1Par 10,14  mudà lo seu regna a David, fill de  Isayi. 11,Tit Capítol XI 1 Tot lo poble d’ 
1Par 1,28  [*]. 28 E Abraam engenrà Isach e  Ismael. 29 Aquestes són les generacions de 
1Par 1,29  són les generacions de aquests:  Ismael engenrà primerament Nabayot, e puys 
1Par 7,1  de Esachar: Tollà, Puà, Jasub,  Ismaron, e axí són IIII. 2 Los fills de  
1Par 27,30 qui éran en les valls. 30 E Ubil de  Ismayel era sobra los camells. E Jaeries  
1Par 5,2  pus fort de tots sos germans, e  isquéran d’ él molts prínceps [*]. 3 E  
1Par 15,12  la archa de nostre Senyor Déu de  Israel al loch qui és a ella aparallat, 13 
1Par 27,1 27,Tit Capítol XXVII 1 Los fills d’ Israel, sagons lur nombre, qui foren  
1Par 27,16  M ª hòmens. 16 Sobra los trips de  Israel, so és, a saber, sobra los fills de 
1Par 29,26  Ysay, regnà sobra tot lo poble de  Israel. 27 E los dies en què regnà sobra  
1Par 29,27 dies en què regnà sobra’l poble d’ Israel fóran XL anys: ell regnà en Habron  
1Par 1,34  engenrà Isaú e Jacob, qui és dit  Israell. 35 E Ezaú engenrà Eliphàs, Rauel, 
1Par 1,43  que haguésan reys los fills de  Israell: Bàlach, fill de Bahor; e lo nom  
1Par 2,1  segon Aquests son los fills d’ Israell: Rubèn, Simeon, Leví e Judà e  
1Par 2,7  7 E Zamrí anjenrà Achor, qui torbà  Israell e peccà en ledrunici de vet, ço  
1Par 4,10  10 E Jabès apellà e conech Déus d’ Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui ést  
1Par 5,1 fo lo primer angenrat dels fills de  Israell, mas, per so com corompé lo lit de 
1Par 5,1  qui era jermà, aytanbé fill de  Israell; e axí no’l tenían axí com a  
1Par 5,3  qui era lo primer engenrat de  Israell, engenrà Enoch e Phanú, Srom,  
1Par 5,17  e en los dies de Jaraboam, rey de  Israell. 18 E los fills de Rubèn e de  
1Par 6,38  era fill de Leví, qui era fill de  Israell. 39 E era Asaph, son frare, qui  
1Par 6,64 sort XII ciutats. 64 E los fills d’ Israell donàran als levítichs ciutats ab  
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1Par 9,1  VIIII º 1 Donchs tot lo poble d’ Israell [*] e la suma d’aquells és  
1Par 9,1  en los libres de los reys de  Israell e de Judà, e fóran traspostats en  
1Par 9,2  e en les pocesions dels fills d’ Israell fóran los praveras e los fills de  
1Par 10,1  se combatéran contra los fills d’ Israell, e los fills d’Israell fusquéran  
1Par 10,1  fills d’Israell, e los fills d’ Israell fusquéran als falisteus e  
1Par 10,7 morí ensemps. 7 E, com los fills de  Israell qui habitàvan en los camps vaéran  
1Par 11,1 11,Tit Capítol XI 1 Tot lo poble d’ Israell sa ajustà en Habron, e diguéran a  
1Par 11,2  regnava encara sobra lo poble de  Israell, tu eres aquell qui menaves e  
1Par 11,2 qui menaves e ramanaves lo poble de  Israell. E nostre Senyor dix a tu: “Tu  
1Par 11,2  a tu: “Tu pexeràs lo meu poble d’ Israell e tu seràs príncep sobra aquell.”  
1Par 11,3 tots los primers nats dell poble d’ Israell vanguéran al rey en Hebron. E  
1Par 11,3  aquell en rey sobra lo poble d’ Israell, segons la paraula de nostre  
1Par 11,4  4 Donchs, David e tot lo poble d’ Israell se n’anàran en Jerusalem, so és,  
1Par 11,10  li ajudàran a éser rey sobra tot  Israell sagons la paraula qu’ell dix alls 
1Par 11,10  paraula qu’ell dix alls fills d’ Israell. 11 Aquest és lo nombre dells  
1Par 12,32  e manàvan qualcosa los fills d’ Israell daguésan fer, fóran CC prínceps ab 
1Par 12,38  David rey sobra tot lo poble d’ Israell. E totes les romenilles dells  
1Par 12,38 totes les romenilles dells fills d’ Israell éran de un matex cor, que David  
1Par 12,38  fos fet rey sobra tot lo poble d’ Israell. 39 E staguéran aquí ab David per  
1Par 12,40 car gran goig era a tot lo poble d’ Israell. 13,Tit Capítol XIII 1 David féu  
1Par 13,2  a tota la companya dells fills d’ Israell: –Si plau a vós e si la paraula  
1Par 13,2 són romasos en totes les regions de  Israell e alls praveres e alls fills de  
1Par 13,4  paraulla plach a tot lo poble d’ Israell. 5 Donchs David ajustà tot lo  
1Par 13,5 Donchs David ajustà tot lo poble d’ Israell, de Sider e de Agipte entrò là on  
1Par 14,8  untat en rey sobra tot lo poble d’ Israell, tots vanguéran per querer ell e,  
1Par 15,3  ell ajustà adonchs tot lo poble d’ Israell en Jerusalem, per so que ells  
1Par 15,25  tots los primers nats del poble de  Israell e los conestables anàran per  
1Par 16,4  e loàsan lo Senyor Déu d’ Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep,  
1Par 16,13  de la sua boca. 13 La sement de  Israell són los seus serfs e los fills de  
1Par 16,17  aquell a Jacob en manament, e a  Israell en perdurabla covinensa. 18 Dix:  
1Par 16,36  36 banaÿt sia nostre Déu d’ Israell perdurablament.» E tot lo poble  
1Par 16,40  la qual ell manà al poble d’ Israell. 41 E aprés él, Haman e Yeditun e  
1Par 17,6  en tendes 6 ab tot lo poble d’ Israell. Donchs no parlé yo a un dels  
1Par 17,6  no parlé yo a un dels jutges d’ Israell, als qualls havia manat qu’ells  
1Par 17,7  duch e guiador del meu poble d’ Israell, 8 e yo fuy ab tu en qualqua loch  
1Par 17,9  9 E he donat loch al meu poble d’ Israell [*]. 10 [*] e humillié tots los  
1Par 17,21  altra és axí com lo teu poble d’ Israell? Una sola gent en terra, a la qual 
1Par 17,24  lles virtuts, aquell és lo Déu d’ Israell, e la casa de David, son serf, stà 
1Par 18,14  David regnà sobra tot lo poble d’ Israell, e féu jutgament e justícia a tot  
1Par 18,14  e justícia a tot lo pobble d’ Israell. 15 E Joab, fill de Servià, era  
1Par 26,29  la part de fora per los fills d’ Israell a ensenyar e a jutgar ells. 30  
1Par 26,30  Aquests fóran sobra lo poble d’ Israell ultra lo flum Jordà, de la part  
1Par 27,17-22  fóran los prínceps dells fills d’ Israell. 23 E David no volch nombrar  
1Par 28,1  David apallà tots los prínceps d’ Israell e los duchs dells trips e los  
1Par 28,4  sanch.” 4 »Mas lo senyor Déu d’ Israell a mi ha alet de la casa de mon  
1Par 28,4 ço que yo fos rey sobra lo poble d’ Israell perdurablament; e ha elets  
1Par 28,4  mi en rey sobra tot lo poble d’ Israell. 5 E nostre Senyor ha donats a mi  
1Par 28,5  dell regna de nostre Senyor sobra  Israell. 6 E ell ha dit a mi: “Salamó, ton 
1Par 29,6  e los pròmens dels trips d’ Israell, los conestables e los sanescals e 
1Par 29,10  dix: –Banaÿt ést tu, Senyor Déu d’ Israell, nostre para sens comensament e  
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1Par 29,21  la costuma que hom sol fer en tot  Israell, molt largament. 22 E aquell dia  
1Par 29,23  e a tots plasch, e tot lo poble de  Israell obaý a ell. 24 E tots los prínceps 
1Par 29,25 axalçà Salamó sobra tot lo poble d’ Israell e donà a aquell sa glòria de son  
1Par 29,30  temps que pasàran desots ell, o en  Israell o en tots los regnes de lles  
1Par 13,2  e si la paraula que yo dich ben bé  ix de nostre Senyor Déu, nós trametam a  
1Par 3,8  8 [*] Eliadè, Elifàlech. Aquests  IX 9 [*], part los fills de lles  
1Par 4,7  de Narà. 7 Haloaà enfantà Sàrech,  Izàar, Nam. 8 Chus engenrà Enob, Soboà e  
1Par 6,18  fóran los fills de Caat: Aram,  Izar, Hobron, Osiell. 19 Aquests fóran  
1Par 4,3  aquest és lo linatge de Acham e de  Izrael e de Jezemà e de Jedebès, e lur  
1Par 4,40  e ampla e [*] abondosa, en la qual  ja havían habitat d’ aquells qui fóran  
1Par 11,19  aquella a nostra Senyor 19 e dix:  –Ja Déu no hu vulla que jo faça açò, que  
1Par 3,15  anjenrà lo primer Joanan, lo segon  Jaachim, lo ter Sidechias, lo quart Salum. 
1Par 27,5  XXIIII miliars. 5 Banaÿas, fill de  Jaadès, lo pravera, duch de la terça  
1Par 11,45  45 e Jadiell, fill de Samarí; e  Jaason, frare de Coach; 46 e Eliell de  
1Par 9,8 de Zafasià, fill de Rauell, fill de  Jabamès; 9 e sos frares per lurs  
1Par 3,6 fóran de Barsabé, filla de Amiel. 6  Jabar, Elizamà, 7 [*] 8 [*] Eliadè,  
1Par 12,3  Benjamín, 3 era príncep Abiàzer e  Jaber, fills de Maàs de Gabach, e Jazaell  
1Par 10,11  de Dagó. 11 E com los hòmens de  Jabes-Galach haguéran oÿt açò, ço és, a  
1Par 2,55  dels maestras qui stávan en  Jabés en los tabernacles. Aquestes són les 
1Par 4,10  com l’he en dollor enfantat. 10 E  Jabès apellà e conech Déus d’Israell, e  
1Par 10,12 de sos fills e aportàran aquells en  Jabès, [*] desots un roure qui era en  
1Par 10,12  [*] desots un roure qui era en  Jabès, e dajunàran per VII dies. 13 Donchs 
1Par 4,9  frares, e la sua mara apallà-llo  Jabós e dix: –Per ço l’he apallat axí,  
1Par 7,23 per so que’ll consolàsan. 23 E ell  jac ab sa muller, la quall consabé e  
1Par 1,42 Dison. 41 [*] 42 [*] Balan, Savan,  Jacham. E Disan engenrà Chis, Aram. 43  
1Par 7,37  e Sober e Hador e Samà e Salusà e  Jachan e Baran. 38 E los fills de Bet  
1Par 11,46  e Joficay, fill de Ellanen; e  Jachinà de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de 
1Par 1,36  engenrà Taman, Omer, Sephí,  Jachum, Tenès, Thanà, Amalech. 37 E Rauell 
1Par 1,34  Isach, e Isach engenrà Isaú e  Jacob, qui és dit Israell. 35 E Ezaú  
1Par 2,54 Neofací, de la corona de la casa de  Jacob, e la meitat del repòs de Sararay,  
1Par 16,13  són los seus serfs e los fills de  Jacob són los seus alets. 14 Car ell és lo 
1Par 16,17  fou ab Ysach. 17 E stablí aquell a  Jacob en manament, e a Israell en  
1Par 29,18  Senyor, Déu de Abran, de Isach, de  Jacob, nostres paras, tu guarda  
1Par 2,28 Yamim, Àchar. 28 [*] angenrà Samey,  Jadà; Samey engendrà Nadab, Abisur. 29  
1Par 2,32  Sesan, e [*] engenrà Holoý. 32 E  Jadà, frare de Samay, e engendrà Gèter,  
1Par 5,14  de Michaell, Michaell fo fill de  Jadès, Jesès fo fill de Jadó, Jedó fo fill 
1Par 7,10 e éran XXII M ª CC. 10 Los fills de  Jadiel fóran Balan e Jeús, Benjamín e Ahot 
1Par 7,11  11 tots aquests fóran fills de  Jadiell, e éran prínceps de lur linatge, e 
1Par 11,45 Jahiel, fill de Betam de Amer; 45 e  Jadiell, fill de Samarí; e Jaason, frare  
1Par 26,2  e Zacharias lo primer engendrat, e  Jadiell fo lo sagon, e Sabadies lo terç, e 
1Par 5,14  fo fill de Jadès, Jesès fo fill de  Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15 E sos  
1Par 27,30 de Ismayel era sobra los camells. E  Jaeries de Maroch era sobra los àsans. 31  
1Par 7,32  para de Basarich. 32 Hèber engenrà  Jafalat e Sòmer e Hochan e Suà, lur sor.  
1Par 1,4  [*]; 4 [*] Noè; e Noè, Sem, Cham e  Jàfet. 5 E Jàfet engenrà Gòmer e Magog,  
1Par 1,5  Noè; e Noè, Sem, Cham e Jàfet. 5 E  Jàfet engenrà Gòmer e Magog, Maday, Janan  
1Par 11,44  44 e Aziàs de Staroch; e Sammà e  Jahiel, fill de Betam de Amer; 45 e  
1Par 16,5  a ell. E stablí Aliel e Samamoch e  Jahiell e Machanie e Aliab e Banaÿes e  
1Par 5,14  fou fill de Hurí, Hurí fo fill de  Jaïd, [*] fon fill de Galaad, Galaad fo  
1Par 29,8  de [*] nostre Senyor per la mà de  Jaiell de Gerson. 9 Tot lo poble se alegrà 
1Par 1,35  Ezaú engenrà Eliphàs, Rauel, Jaús,  Jalam, Corè. 36 Eliphats engenrà Taman,  
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1Par 1,22  21 Aduran, Huzal, Declà, 22 Hebal,  Jam, Abimael, Sabba 23 e Osir, Hevilà,  
1Par 2,44  Chorè, Cayhú, Càsem, Jamina. 44  Jama engendrà Sàram, para de Jarsaan,  
1Par 7,2  aquests: Ozí, Rafahià, Joriell,  Jamay, Jepsem, Samuel; e fóran prínceps  
1Par 2,43 Hebron enjenrà Chorè, Cayhú, Càsem,  Jamina. 44 Jama engendrà Sàram, para de  
1Par 7,30  Josep [*]. 30 E los fills da Eser,  Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà e Sara, lur sor. 
1Par 7,8  e Joàs e Alítzar e Elioenay e  Jamrí e Gramoch [*] e Almancha. Tots  
1Par 4,24  aquí. 24 Semeon engenrà Namiem,  Jamsim, Jarib, Jara, Saül. 25 E Salum [*]  
1Par 1,5 Jàfet engenrà Gòmer e Magog, Maday,  Janan e Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6 E Gòmer  
1Par 1,7  Asench e Erifan e Chogormà. 7 E  Janan engenrà Elizà e Charsis e Sithim e  
1Par 13,1  1 David féu consell ab tots los  janerals e ab los conestables e ab tots  
1Par 7,35  de Hèben, son frare, fóran Sufà e  Jannà e Seŀles e Mannà. 36 Los fills de  
1Par 4,24  engenrà Namiem, Jamsim, Jarib,  Jara, Saül. 25 E Salum [*] Masmà [*]. 26 † 
1Par 5,17  rey de Judà, e en los dies de  Jaraboam, rey de Israell. 18 E los fills  
1Par 6,27  de Nàat, 27 Nàat fo para de [*]  Jaraboam, Jereboam fo para de Alchenà. 28  
1Par 2,33  Zizà. Aquests fóran los fills de  Jaramaell. 34 Sesan no hach fills e hach  
1Par 12,4  qui era lo pus fort entre XXX; e  Jaramies e Jazaell e Johanan e Sepdab de  
1Par 1,20  engenrà Elmodat, Sàlef, Esalimoch,  Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà, 22 Hebal,  
1Par 4,24  24 Semeon engenrà Namiem, Jamsim,  Jarib, Jara, Saül. 25 E Salum [*] Masmà  
1Par 2,44  44 Jama engendrà Sàram, para de  Jarsaan, Ràcom enjenrà Samey. 45 Samey  
1Par 8,27  26 Sampasarí e Sacorià [*] 27 e  Jarsià e Elià e Zechí, fills de Jorà. 28  
1Par 11,11 nombre dells forts hòmens de David:  Jasaban, fill de Hachemoní, príncep entre  
1Par 11,46  e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e  Jasaell de Masabià. 12,Tit Capítol XII 1  
1Par 8,22  e Samayrach, fills de Sameý. 22  Jasan e Hèsber e El 23 e Abdom e Jequit e  
1Par 6,81  en Galche, e Manaÿm 81 e Hesebon e  Jaser ab tots los lurs lochs. 7,Tit  
1Par 2,31  enfans. 31 Efaym engenrà Fasí, e  Jasí engenrà Sesan, e [*] engenrà Holoý.  
1Par 12,6  e Safacià de Harach, 6 e Elearià e  Jasià e Esraell e Joàser e Jezraam de  
1Par 14,6  e Eliphàleth 6 e Maga e Àfag e  Jasie 7 e Elisamà e Baldià e Aliàlet. 8  
1Par 6,78  orient, del trip de Rubèn, Bòsor e  Jassa [*] 79 e Cadamoch e Mifalach ab tots 
1Par 7,33  33 [*] fóran Phesech e Chamaal e  Jassà; aquests fóran fills d’Elfas. 34  
1Par 7,1  los fills de Esachar: Tollà, Puà,  Jasub, Ismaron, e axí són IIII. 2 Los  
1Par 26,2  fo lo sagon, e Sabadies lo terç, e  Jatanael lo quart, 3 e Aliam fo lo quint,  
1Par 8,19  Eslís e Joab, fill de Afaell, 19 e  Jathim e Zeebrí e Zapdí 20 e Elionay e  
1Par 16,19 la terra de lla vostra haretat.” 19  Jatsia açò qu’ells sían pochs per nombre  
1Par 16,6 les rautes. [*] 6 E stablí Banayà e  Jauel, los praveras, al cantar  
1Par 1,31 Dumà, Nassà, Haddà, Tamà, 31  Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E Abram  
1Par 1,35  35 E Ezaú engenrà Eliphàs, Rauel,  Jaús, Jalam, Corè. 36 Eliphats engenrà  
1Par 10,8  e trobàran Saül e sos fills, qui  jaÿan morts en lo munt de Gelboe. 9 E com  
1Par 12,3 e Jaber, fills de Maàs de Gabach, e  Jazaell e Sàlech, fill de Asidon, e  
1Par 12,4 lo pus fort entre XXX; e Jaramies e  Jazaell e Johanan e Sepdab de Gader 5 e  
1Par 4,9 cusinees d’Aral, fill de Aram. 9 E  Jazbès emperò fon mellor e pus nobla que  
1Par 2,46  Massà e Tezez. E Haram anjanrà  Jazer. 47 Jedon engenrà Règon, [*] Phale,  
1Par 27,31 de Maroch era sobra los àsans. 31 E  Jazís de Agaren era sobra los bous. Tots  
1Par 11,4  so és, en Jebús, on éran los  jeboseus, qui hi habitàvan en la terra. 5  
1Par 8,10 Joab e Sabià e Moossà e Moalim 10 e  Jebús e Selchià e Marimà; aquests són los  
1Par 11,4  n’anàran en Jerusalem, so és, en  Jebús, on éran los jeboseus, qui hi  
1Par 11,6  –Aquell qui primerament farrà lo  Jebuseu, aquel serà príncep e duch. Donchs 
1Par 3,16  lo quart Salum. 16 Joachim enjenrà  Jechonies e Sadachias. 17 E Jechonies  
1Par 3,17 enjenrà Jechonies e Sadachias. 17 E  Jechonies anjenrà Asur, Sasaritel, 18  
1Par 4,3  Acham e de Izrael e de Jezemà e de  Jedebès, e lur germana havia nom Asafim. 4 
1Par 5,24  Gesí, Eliel, [*] Geremí, Edonià,  Jediell, qui foren hòmens forts e  
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1Par 5,14  de Jadès, Jesès fo fill de Jadó,  Jedó fo fill de Bus. 15 E sos frares, los  
1Par 2,47  e Tezez. E Haram anjanrà Jazer. 47  Jedon engenrà Règon, [*] Phale, Efà, Saf.  
1Par 12,7  e Dabadià, fill de Johadam de  Jedore. 8 E fugíran de Gaddi ab ell, com  
1Par 26,21  les companyas de Joadan e Gerson e  Jehielli. 22 E los fills de Gehieli, Sacrí 
1Par 7,2  Ozí, Rafahià, Joriell, Jamay,  Jepsem, Samuel; e fóran prínceps per les  
1Par 8,23 22 Jasan e Hèsber e El 23 e Abdom e  Jequit e Hamaon 24 e Hanan e Talaam e  
1Par 6,27  27 Nàat fo para de [*] Jaraboam,  Jereboam fo para de Alchenà. 28 Aquests  
1Par 9,8 fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill de  Jereboam; e Zellà, fill de Ozí, fill de  
1Par 11,46  de Coach; 46 e Eliell de Maninte,  Jeribay, e Joficay, fill de Ellanen; e  
1Par 6,78  78 E dayà detràs Jordà, davant  Jerichó, de lla part de Jordà qui és vers  
1Par 5,1  -ho als fills de Josep, qui era  jermà, aytanbé fill de Israell; e axí no  
1Par 15,7 saber, de CC XX. 7 E dells fills de  Jerson fo príncep Joel, e sos frares, ço  
1Par 26,24  e de Faciel. 24 E Subael, fill de  Jerson, fill de Musi, era [*] del tressor. 
1Par 3,4  VII anys e VI mesos, e regnà en  Jerusalem XXXIII anys. 5 David angendrà  
1Par 3,5  5 David angendrà aquests fills en  Jerusalem: Samaà, Sabab, Nathan, Salamon;  
1Par 6,10  Senyor Déus, la qual féu Salamó en  Jerusalem. 11 E Azacharias angenrà Mazias, 
1Par 6,15  les mans de Nabugadenassor Judà e  Jerusalem, lavors Josadech axí d’aquí. 16 
1Par 6,32  Salamó hach adificat lo temple en  Jerusalem, e stava cascun sagons son orde  
1Par 8,28  companyes, los quals habitàran en  Jerusalem. 29 [*] e lo nom de sa muller  
1Par 8,32  e habitàran davant sos frares en  Jerusalem [*]. 33 E Her engenrà Chis, e  
1Par 9,3  e los naameus. 3 E staguéran en  Jerusalem dels fills de Judà e dels fills  
1Par 9,38  davant la ragion de sos frares en  Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà Chis, Chis  
1Par 11,4 lo poble d’Israell se n’anàran en  Jerusalem, so és, en Jebús, on éran los  
1Par 14,3  [*]. 3 E pres altres mullers en  Jerusalem e engenrà fills [*]. 4 Aquests  
1Par 14,4  dells fills que nasquéran a ell en  Jerusalem: Samnà e Joab e Nathan e Salamó  
1Par 15,3  adonchs tot lo poble d’Israell en  Jerusalem, per so que ells aportàsan la  
1Par 18,7  de Adaser e aportà aquells en  Jerusalem. 8 E pres atrasí da Sabat e de  
1Par 28,1  molts forts qui éran en la host de  Jerusalem. 2 Com lo rey fo lavat e stech  
1Par 29,27  ell regnà en Habron VII anys, e en  Jerusalem, XXXIII. 28 Ell morí en bona  
1Par 3,2  Maachà, filla de Tholomum, rey de  Jerusi; lo quart Adonias, fill de Agich, 3 
1Par 8,16  e Aroch e Hèder 16 e Michael e  Jesà e Joà e Filli e Barayà. 17 [*] 18 E  
1Par 2,18 qual engenrà Enoch, e Enoch engenrà  Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E com fo morta  
1Par 1,32  Samram, Jetsan, Midam, Jesmadum,  Jesboch, Sue. E Getzan engenrà Saba,  
1Par 5,14  Michaell fo fill de Jadès,  Jesès fo fill de Jadó, Jedó fo fill de  
1Par 1,32  sua, Samram, Jetsan, Midam,  Jesmadum, Jesboch, Sue. E Getzan engenrà  
1Par 8,3  E los fills de Balle fóran Adoar e  Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuè e Huram. 6  
1Par 7,3  3 Aquests fóran fills de Ozí:  Jesray; e d’aquests nasquéran aquests:  
1Par 9,42 [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà  Jetà; e Arà, Emalaach e Azamoch e Zamrí, e 
1Par 3,3  de la filla de Abigal, lo VI  Jetron, qui nasch de Elguà, muller sua. 4  
1Par 1,32  qui era concupina sua, Samram,  Jetsan, Midam, Jesmadum, Jesboch, Sue. E  
1Par 5,19 los aguarenchs e ajudàran-los los  jeurueus e’lls napheus e aquells de  
1Par 7,10  Los fills de Jadiel fóran Balan e  Jeús, Benjamín e Ahot e Channà e Jothan e  
1Par 3,21  engenrà Salanàs, [*] engenrà  Jezechias, Gezequias anjenrà Rafahies,  
1Par 4,3  linatge de Acham e de Izrael e de  Jezemà e de Jedebès, e lur germana havia  
1Par 12,6  e Jasià e Esraell e Joàser e  Jezraam de Charay, 7 e Jorlam e Dabadià,  
1Par 11,19  19 e dix: –Ja Déu no hu vulla que  jo faça açò, que yo begua la sanch d’  
1Par 12,17  mi per los meus advarsaris, com  jo no haja pacat en les mies mans, lo Déus 
1Par 13,12 e dix: «En quall manera me’n pusch  jo portar la archa de nostre Senyor?» 13 E 
1Par 17,1  dix a Natan lo profeta: –Veus que  jo habit en la casa de cedra e la archa  
1Par 17,5  a mi casa a habitar, 5 car  jo no he stat en casa d’aquell temps a  
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1Par 17,11  los dies que tu vajes a tos pares,  jo sositaré la tua sament aprés tu, la  
1Par 17,11  tu, la qual sarà de tos fills, e  jo stabliré lo regne d’aquells. 12 E ell  
1Par 28,2  lo siti dels peus de nostre Déu. E  jo he aparallades totes les coses que hy  
1Par 29,17  les coses són tues. 17 Senyor Déu,  jo sé bé que tu proves los cors e amas  
1Par 16,18  en perdurabla covinensa. 18 Dix:  “Jo daré a tu la terra de Cananan, car de  
1Par 28,2  mos frares e mon poble, oÿts-mi!  Jo’m perpansé que adificàs casa a nostre  
1Par 8,16 Aroch e Hèder 16 e Michael e Jesà e  Joà e Filli e Barayà. 17 [*] 18 E Gesamari 
1Par 1,44  44 E morí Bàlach, e regnà per ell  Joab, fill de Sare [*]. 45 E com fo mort  
1Par 8,9  ell engendrà de Hedes, sa muller,  Joab e Sabià e Moossà e Moalim 10 e Jebús  
1Par 8,18  17 [*] 18 E Gesamari e Eslís e  Joab, fill de Afaell, 19 e Jathim e Zeebrí 
1Par 11,26  hòmens fóran: Açaell, frare de  Joab, e Alanan, frare de son avoncle, de  
1Par 11,39  e Honoray de Baroch, scuder de  Joab, fill Servià; 40 e Iràs de Gech, e  
1Par 14,4  a ell en Jerusalem: Samnà e  Joab e Nathan e Salamó 5 e Jobeth e Elizeu 
1Par 18,15  a tot lo pobble d’Israell. 15 E  Joab, fill de Servià, era sobra tota la  
1Par 26,28  de Chis, e Abner, fill de Ner, e  Joab, fill de Servià. Tots aquests  
1Par 27,7  era lo quart mes Azaell, frare de  Joab, e Sabadias, son fill, era aprés d’  
1Par 27,34  fill de Banaÿas, e Abiatar. E  Joab era príncep de tota la host del rey.  
1Par 26,4  anjenrat, e Josadap lo sagon, e  Joachà fo lo terç, Asachar lo quart, e  
1Par 3,16  ter Sidechias, lo quart Salum. 16  Joachim enjenrà Jechonies e Sadachias. 17  
1Par 11,24  24 E açò féu Benamies, fill de  Joadà, qui era lo pus nomanat entre III  
1Par 12,27 dels fills de Leví, IIII M ª DC. 27  Joadà fo príncep del linatge de Aron e ab  
1Par 18,17  era escrivà. 17 E Banaÿes, fill de  Joadà, era sobra aquelles de les legions  
1Par 26,21  fóran prínceps de les companyas de  Joadan e Gerson e Jehielli. 22 E los fills 
1Par 6,36 Masay; 36 [*] de Alcanà; Alcanà, de  Joal; e Joal, de Samarí; e Asararí, fill  
1Par 6,36  [*] de Alcanà; Alcanà, de Joal; e  Joal, de Samarí; e Asararí, fill de  
1Par 3,24  [*] Covià, Eliap, Phelià, Acub,  Joanam, Dalayà, Anam, e són VII. 4,Tit  
1Par 3,15 Josias. 15 Josias anjenrà lo primer  Joanan, lo segon Jaachim, lo ter  
1Par 6,10  Asarias anjenrà Johanàs. 10  Joanàs anjanrà Anaries. Aquest fo pravera  
1Par 3,11  anjenrà Ocosiam, Ocosiam engendrà  Joàs. 12 Emasias fon fill de Joàs, lo qual 
1Par 3,12  Joàs. 12 Emasias fon fill de  Joàs, lo qual anjanrà Asarias, Azarias  
1Par 4,14 14 Hachich engenrà Osrà; Sarachias,  Joàs, para de la vall dels Mestres dels  
1Par 7,8  fills de Bàther fóran Zamichaè e  Joàs e Alítzar e Elioenay e Jamrí e  
1Par 27,28  figueres qui éran en los camps, e  Joàs era sobra les cambras on stava l’  
1Par 12,6  6 e Elearià e Jasià e Esraell e  Joàser e Jezraam de Charay, 7 e Jorlam e  
1Par 6,20  fo para de Lobení, qui fo para de  Jòat, Jòat fo para de Sammà, 21 Sammà fo  
1Par 6,20  de Lobení, qui fo para de Jòat,  Jòat fo para de Sammà, 21 Sammà fo para de 
1Par 2,32  frare de Samay, e engendrà Gèter,  Joatan. E Ster morí que no hach enfans. 33 
1Par 3,12  anjanrà Asarias, Azarias anjanrà  Joatan, 13 Joathan angenrà Achàs, Acàs  
1Par 1,38  [*] Maasà. 38 E Seÿr engenrà  Joatham, Sobal, Sebeon, Anà, Dison, Èser,  
1Par 3,13 Asarias, Azarias anjanrà Joatan, 13  Joathan angenrà Achàs, Acàs anganrà  
1Par 1,45  fill de Sare [*]. 45 E com fo mort  Jobab, regnà per ell Husan, de la terra  
1Par 1,23  Abimael, Sabba 23 e Osir, Hevilà,  Jobam [*]. 24 E Sem engenrà Erfaxat,  
1Par 9,8  fill de Abdeyà, fill de Asanà; 8 e  Jobanià, fill de Jereboam; e Zellà, fill  
1Par 14,5  Samnà e Joab e Nathan e Salamó 5 e  Jobeth e Elizeu e Eliphàleth 6 e Maga e  
1Par 8,14  los habitadors de Geth. 14 E  Joè, Segat e Germoch 15 e Zadabià e Aroch  
1Par 4,20  e Naam, Elchion. E Gesí engenrà  Joech e Bensocech. 21 Aquests són los  
1Par 6,33  Heman, qui fo cantor, fill de  Joel, lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de  
1Par 7,3  aquests: Michael e Obadià e  Joel e Josià; aquests V fóran prínceps. 4  
1Par 15,7  E dells fills de Jerson fo príncep  Joel, e sos frares, ço és, de C XX. 8 E  
1Par 26,22  22 E los fills de Gehieli, Sacrí e  Joel, son frare, sobra los trasaurs de la  
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1Par 5,4  Enoch e Phanú, Srom, Carmim. 4 E  Joell engenrà Samachià, Samachià anjenrà  
1Par 11,38  e Nooray, fill de Asrabay; 38 e  Joell, frare de Nathan; e Monbaur, fill de 
1Par 15,11  de Leví, ço és, Uriell, Esayà,  Joell, Soanian, Eliel e Aminadap. 12 E dix 
1Par 11,46  46 e Eliell de Maninte, Jeribay, e  Joficay, fill de Ellanen; e Jachinà de  
1Par 11,6  aquel serà príncep e duch. Donchs  Johab, fill de Servià, anà primer e fo fet 
1Par 12,7  7 e Jorlam e Dabadià, fill de  Johadam de Jedore. 8 E fugíran de Gaddi ab 
1Par 12,12 lo V, 11 Sechey lo VI, Eell VII, 12  Johan lo VIII e Elzedap lo VIIII è, 13  
1Par 12,4  entre XXX; e Jaramies e Jazaell e  Johanan e Sepdab de Gader 5 e Elizay e  
1Par 26,3  lo quart, 3 e Aliam fo lo quint, e  Johanan lo VI, e Mazay fo lo VII. 4 E los  
1Par 6,9  anjanrà Asarias, Asarias anjenrà  Johanàs. 10 Joanàs anjanrà Anaries. Aquest 
1Par 8,33  e Cys engenrà Saül, e Saül engenrà  Johanatan e Melchisue e Aminedap e Asbaal. 
1Par 1,39  Anà, Dison, Èser, Disan. 39 E [*]  Johatan. 40 E Sobal engenrà Alaym, Manàar, 
1Par 8,36  e Tharà e Acàs. 36 E Acàs anjanrà  Jonadà, e Jonadà engendrà Almod e Asimoch  
1Par 8,36 e Acàs. 36 E Acàs anjanrà Jonadà, e  Jonadà engendrà Almod e Asimoch e Zamrí,  
1Par 9,39  Chis angenrà Saül, Saül angenrà  Jonaràs e Melchisue e Ampiadab e Chisbaal. 
1Par 5,17  fóran nombrats en los dies de  Jonatan, rey de Judà, e en los dies de  
1Par 11,33 33 Los fills d’Esom, de Ges, fóran  Jonatan, fill de Sachnà, de Arach 34 e  
1Par 27,32  de lla requea del rey David. 32 E  Jonatan, avonclo de David, era consaller e 
1Par 9,40  e Ampiadab e Chisbaal. 40 De  Jonatàs fo Marabaal; Marabaal engenrà  
1Par 10,2  Saül e sos fills, ells auciéran  Jonatàs e Aminadab e Melchisue, fills de  
1Par 2,33  E Ster morí que no hach enfans. 33  Jonathan engendrà Fàlet, Zizà. Aquests  
1Par 27,25  rey fou Asmoch, fill d’Adiell, e  Jonathan, fill de Ozias, era sobra aquells 
1Par 8,34  e Aminedap e Asbaal. 34 Lo fill de  Jonathàs anjanrà Mirabaal, [*] engenrà  
1Par 8,27  e Jarsià e Elià e Zechí, fills de  Jorà. 28 Aquests fóran patriarques e  
1Par 27,34  del rey. 34 E aprés Achitòfel fo  Joradà, fill de Banaÿas, e Abiatar. E Joab 
1Par 3,11 anjanrà Josafat, 11 Josafat anjenrà  Joram, Joram anjenrà Ocosiam, Ocosiam  
1Par 3,11  Josafat, 11 Josafat anjenrà Joram,  Joram anjenrà Ocosiam, Ocosiam engendrà  
1Par 6,34  e Samuel, de Alcanà; e Alcanà, de  Joram; e Joram, de Ehel; e Eheu, de Etheu; 
1Par 6,34  de Alcanà; e Alcanà, de Joram; e  Joram, de Ehel; e Eheu, de Etheu; 35 [*]  
1Par 26,25  e Azaïas fo fill de Arabià, e  Joram fo fill de Asaÿas, e Zecherí fo fill 
1Par 26,25  de Asaÿas, e Zecherí fo fill de  Joram, e Zomlimech fo fill de Zerú. 26  
1Par 6,78  los lurs lochs. 78 E dayà detràs  Jordà, davant Jerichó, de lla part de  
1Par 6,78  davant Jerichó, de lla part de  Jordà qui és vers orient, del trip de  
1Par 12,15  són aquells qui pasàran flum  Jordà lo primer mes, com ell ha acostumat  
1Par 12,37  37 E aquells qui éran detràs flum  Jordà, ço és, a saber, dells fills de  
1Par 26,30  lo poble d’Israell ultra lo flum  Jordà, de la part devers ponent, en totes  
1Par 7,2  Tolló fóran aquests: Ozí, Rafahià,  Joriell, Jamay, Jepsem, Samuel; e fóran  
1Par 12,7  e Joàser e Jezraam de Charay, 7 e  Jorlam e Dabadià, fill de Johadam de  
1Par 3,20  Acoll, Barachíam, Hasadíam,  Josab-Hèsed, e són V. 21 Hananies  
1Par 26,4  Samaÿas fo lo primer anjenrat, e  Josadap lo sagon, e Joachà fo lo terç,  
1Par 6,14  angendrà Saraÿes, Saraÿas angendrà  Josadech. 15 E, com nostre Senyor trasmudà 
1Par 6,15  Judà e Jerusalem, lavors  Josadech axí d’aquí. 16 Aquests fóran los 
1Par 3,10  Abià angendrà Asà, Asà anjanrà  Josafat, 11 Josafat anjenrà Joram, Joram  
1Par 3,11  Asà, Asà anjanrà Josafat, 11  Josafat anjenrà Joram, Joram anjenrà  
1Par 18,15  sobra tota la sua host príncep. E  Josafat, fill d’Eliüd, era sobra los  
1Par 11,43  ell; 43 Henaan, fill de Maachà, e  Josaphat de Machan; 44 e Aziàs de Staroch; 
1Par 2,2  e Judà e Isachar, Sabulon, 2 Dan,  Josep, Benjamín, Neptalim, Gaad, Aser. 3 E 
1Par 5,1  mes donàran-ho als fills de  Josep, qui era jermà, aytanbé fill de  
1Par 7,29  [*]. Aquí habitàran los fills de  Josep [*]. 30 E los fills da Eser, Jamnà,  
1Par 1,14  primerament Sidònem e Hetheu, 14  Joseu, Amoreu, [*] 15 Heveu, Racheu,  
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1Par 7,3  aquests: Michael e Obadià e Joel e  Josià; aquests V fóran prínceps. 4 E  
1Par 3,14  engenrà Amon, Amon anjanrà  Josias. 15 Josias anjenrà lo primer  
1Par 3,15  Amon, Amon anjanrà Josias. 15  Josias anjenrà lo primer Joanan, lo segon  
1Par 7,30 [*]. 30 E los fills da Eser, Jamnà,  Josuà, Esuí, Bannà e Sara, lur sor. 31 Los 
1Par 7,27  dell qual nasch Num, lo qual hach  Josuè, son fill. 28 E la lur posació e la  
1Par 7,10  e Jeús, Benjamín e Ahot e Channà e  Jothan e Tarsís e Tarsàar: 11 tots aquests 
1Par 13,9  la archa, car lo bou, que era  jova e saltant, havia un poch anclinada l’ 
1Par 12,28  E Sadoch, qui era anfant de noble  jovantut e príncep de lla casa de son  
1Par 7,13  13 Los fills de Naptalim foren  Joziel, e Guní, e Stàser [*]. 14-19 [*] 20 
1Par 2,1  d’Israell: Rubèn, Simeon, Leví e  Judà e Isachar, Sabulon, 2 Dan, Josep,  
1Par 2,4  e Phares. E axí fóran los fills de  Judà V. 5 E Phares engenrà Srom e Hamús. 6 
1Par 2,10  Naason, príncep dels fills de  Judà. 11 Naason angenrà Salmon, Salmon  
1Par 4,21  són los fills de Sellà, fill de  Judà: Her, qui fo para de Lachà, e Laadà,  
1Par 4,41  en los dies de Atzechià, rey de  Judà, e destrovíran tots los tabernacles  
1Par 5,17  en los dies de Jonatan, rey de  Judà, e en los dies de Jaraboam, rey de  
1Par 6,15  per les mans de Nabugadenassor  Judà e Jerusalem, lavors Josadech axí d’  
1Par 6,65  per sort del trip dels fills de  Judà e del trip dels fills de Simeon e del 
1Par 9,1  libres de los reys de Israell e de  Judà, e fóran traspostats en Babilònia per 
1Par 9,3  en Jerusalem dels fills de  Judà e dels fills de Benjamín e dells  
1Par 9,4  dels fills de Fares. Los fills de  Judà 5 fóran Silormí e Agià, lo fill  
1Par 12,16 hòmens venguéran de Benjamin e de  Judà al dafaniment on David stava. 17 E  
1Par 12,24  de nostre Senyor. 24 Los fills de  Judà, qui portàvan scuts e lances, fóran  
1Par 12,29  dells fills de Benjamín, frares de  Judà, n’hi hach III M ª, car gran partida 
1Par 13,6  de Déu de Cariachiarim. 6 [*] de  Judà, [*] qui seu sobra Xarobín, en lo  
1Par 28,4  e ha elets prínceps del trip de  Judà, [*] la casa de mon para, e [*] ha  
1Par 2,3 Benjamín, Neptalim, Gaad, Aser. 3 E  Judes engenrà aquests III fills de la  
1Par 4,1  e són VII. 4,Tit Capítol IIII º 1  Judes engendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur,  
1Par 5,2 ·l tenían axí com a major. 2 Enperò  Judes era molt pus fort de tots sos  
1Par 15,29  e vaé lo rey David saltant e  jugant, e ella menyspressà aquell en son  
1Par 13,8 la careta. 8 E David e tot lo poble  juguàvan davant nostre Senyor Déu en tota  
1Par 4,21  drap de lin prim, en la casa del  Jurament, 22 e d’aquel que féu star lo  
1Par 7,24  Sarrà, la qual adifichà Beterem lo  Jusà e Acoensara lo Sobirà. 25 E los fills 
1Par 18,14 poble d’Israell, e féu jutgament e  justícia a tot lo pobble d’Israell. 15 E  
1Par 18,14  tot lo poble d’Israell, e féu  jutgament e justícia a tot lo pobble d’  
1Par 16,12  e dells seus senyals, e dells seus  jutgaments de la sua boca. 13 La sement de 
1Par 16,14  és lo Senyor nostre Déu, los seus  jutgaments són en tota la terra. 15  
1Par 26,29 los fills d’Israell a ensenyar e a  jutgar ells. 30 Dells fills de Hebron  
1Par 12,17  Déus de nostres paras ho vege e ho  jutge. 18 E sparit complí Abisay, qui era  
1Par 17,6  Donchs no parlé yo a un dels  jutges d’Israell, als qualls havia manat  
1Par 5,1  aytanbé fill de Israell; e axí no  ·l tenían axí com a major. 2 Enperò Judes  
1Par 14,11  com són departides aygües. Per què  ·l nom de aquel loch fo apellat  
1Par 29,27  27 E los dies en què regnà sobra  ·l poble d’Israel fóran XL anys: ell  
1Par 4,5 II mullers: la una havia nom Halaà,  l’altra Naarà. 6 E Naarà enfantà Ozam,  
1Par 4,9  apallà-llo Jabós e dix: –Per ço  l’he apallat axí, com l’he en dollor  
1Par 4,9 dix: –Per ço l’he apallat axí, com  l’he en dollor enfantat. 10 E Jabès  
1Par 4,22 e d’aquel que féu star lo sol e de  l’hom de Falsia, e Sagur, Anant, los  
1Par 4,39 per so que anàsan en Gidor dentrò a  l’ orient de la val, per so que sercàsan  
1Par 5,26  badada. 26 E nostre Senyor scomoch  l’esparit de Phul, rey dels asarians, e  
1Par 5,26  de Phul, rey dels asarians, e  l’esperit de Telgarphalàsar, rey de Asur, 
1Par 6,10 Anaries. Aquest fo pravera e usà de  l’ofici en la casa de nostre Senyor Déus, 
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1Par 6,32  E cantàvan e administràvan davant  l’archa del testimoni dentrò que Salamó  
1Par 9,29  sèmola e sobra lo vin e sobra [*]  l’ancens e sobra les spècies. 30 E dells  
1Par 10,8  [*] habitàran en aquelles. 8 E en  l’altra dia pranguéran les despules de  
1Par 10,13  lo qual ell havia manat e ell no  l’havia pas guardat; e part tot açò, él  
1Par 10,14 nostre Senyor, per la qual cosa ell  l’aucís e mudà lo seu regna a David, fill 
1Par 13,5  en Mach, per ço que ell amenàs  l’archa de Déu de Cariachiarim. 6 [*] de  
1Par 13,7  fo apellat. 7 Donchs ells posàran  l’archa de nostre Senyor sobra una careta 
1Par 13,9  e saltant, havia un poch anclinada  l’archa. 10 E nostre Senyor fou fortment  
1Par 15,25 e los conestables anàran per portar  l’archa de lla amistança de nostre Senyor 
1Par 15,26  oÿsan los levitens que aportàvan  l’archa de la amistança de nostre Senyor, 
1Par 15,28  los fills de Leví, qui aportàvan  l’archa de nostre Senyor ab gran alegria, 
1Par 15,29  [*] d’arpes e de rautes. 29 E com  l’archa de lla amistança de nostre Senyor 
1Par 16,4  frita en oli. 4 E stablí, davant  l’archa de nostre Senyor, dels levites  
1Par 16,6  contínuament ab trompa davant  l’archa de la amistança de nostre Senyor  
1Par 16,37  37 Donchs ell lexà aquí davant  l’archa de nostre Senyor Asaph e sos  
1Par 16,37  per so qu’ells minastràçan davant  l’archa de nostre Senyor contínuament  
1Par 16,39  lo pravera e sos frares davant  l’arqua de nostre Senyor en un al loch  
1Par 16,40  sacrificis a nostre Senyor sobra  l’altar de l’holocaust contínuament, a  
1Par 16,40  a nostre Senyor sobra l’altar de  l’holocaust contínuament, a matí e a  
1Par 18,11 a nostre Senyor tots los vaxells de  l’aur e de ll’argent [*] lo qual lo rey  
1Par 27,1  entràvan e qui axían cascun mes de  l’any, là on era cascun era sobra XXIIII  
1Par 27,28 Joàs era sobra les cambras on stava  l’oli. 29 E Satari de Saroni era pabrost  
1Par 28,17  so és, un pes entra la un lahó e  l’altra. E atrasí donà a ell diverses pes 
1Par 28,18  [*]. 18 E donà aur molt pur a  l’altar en què hom cramava l’ancens, per 
1Par 28,18  pur a l’altar en què hom cramava  l’ancens, per so que d’aquell fos feta  
1Par 28,18  stanésan lurs alles e qui cobrísan  l’archa de lla amistança de nostre  
1Par 29,21  sacrificis a nostre Senyor e  l’andamà ells ofaríran lurs holocausts,  
1Par 1,10 e aquest començà a ésser poderós en  la terra. 11 E Masraym engenrà Ludín e  
1Par 1,19 en los dies de Phàlech fo depertida  la terra. 20 E Gactan engenrà Elmodat,  
1Par 1,43 foren los reys qui foren senyors de  la terra de Edom, anans que haguésan reys  
1Par 1,43  Bàlach, fill de Bahor; e lo nom de  la sua ciutat, Denabach. 44 E morí Bàlach, 
1Par 1,45 mort Jobab, regnà per ell Husan, de  la terra dels caneneus. 46 E murí Husan, e 
1Par 1,46  de Badab, qui destroví Median en  la terra de Moab; e la sua ciutat hach nom 
1Par 1,46  Median en la terra de Moab; e  la sua ciutat hach nom Avich. 47 E com fo  
1Par 1,48  de Robooth, qui és posada de prop  la aygua. 49 E com fo mort Saül, regnà per 
1Par 1,50  Baalanan, regnà per ell Addad, e  la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua  
1Par 1,50  e la sua ciutat havia nom Phorí, e  la sua muller havia nom Marsabel, filla de 
1Par 2,3  Judes engenrà aquests III fills de  la filla de Sue cananite, ço és, Her,  
1Par 2,18  muller qui era apellada Essubà, de  la qual engenrà Enoch, e Enoch engenrà  
1Par 2,52 de [*]. 52 [*] Cariatarim, qui vaÿa  la meytat del raposament, 53 e de la  
1Par 2,53  la meytat del raposament, 53 e de  la conaxença de Cariatarim, e angenrà  
1Par 2,54  para de Betleem, e de Neofací, de  la corona de la casa de Jacob, e la meitat 
1Par 2,54  e de Neofací, de la corona de  la casa de Jacob, e la meitat del repòs de 
1Par 2,54 de la corona de la casa de Jacob, e  la meitat del repòs de Sararay, 55 e les  
1Par 2,55  són les companyes que vanguéran de  la calor del para de Racab. 3,Tit Capítol  
1Par 3,3  de Agich, 3 lo quint Safaon, de  la filla de Abigal, lo VI Jetron, qui  
1Par 4,5  para de Chachua, havia II mullers:  la una havia nom Halaà, l’altra Naarà. 6  
1Par 4,9  e pus nobla que tots sos frares, e  la sua mara apallà-llo Jabós e dix: –Per 
1Par 4,10  a mi. E nostre Senyor oÿ-lo de  la oració de què ell preguà e donà-li so 
1Par 4,12  e Fesè e Tenaà, qui fo para de  la ciutat de Naàs. Aquests són los hòmens  
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1Par 4,14  Osrà; Sarachias, Joàs, para de  la vall dels Mestres dels Artificis, car  
1Par 4,21 para de Marasà, e les cognisions de  la casa d’aquels qui obràvan bis, drap de 
1Par 4,21  obràvan bis, drap de lin prim, en  la casa del Jurament, 22 e d’aquel que  
1Par 4,23 plantacions e en los stabliments en  la casa del rey e en los seus castells, e  
1Par 4,39  en Gidor dentrò a l’ orient de  la val, per so que sercàsan pastura a les  
1Par 4,40  terra e ampla e [*] abondosa, en  la qual ja havían habitat d’ aquells qui  
1Par 5,1  li donàran so que lli pertanya per  la majoria, mes donàran-ho als fills de  
1Par 5,7  Rubèn. 7 E los seus frares e tota  la parantia qui era nombrada per companyas 
1Par 5,18  Rubèn e de Galaad e los hòmens de  la meytat del trip de Manasès, qui éran  
1Par 5,21 en ell. 21 E praséran an éls e tota  la lur roba e’lls camells, qui éran V M  
1Par 5,22  molts e tolguéran-los tota  la terra e habitàran e staguéran aquí [*]. 
1Par 5,25  E desenparàran Déus [*] del poble,  la qual cosa nostre Senyor Déus los havia  
1Par 5,26  rey de Asur, e pres Rubèn [*] e  la meytat del trip de Manasès, e manà-  
1Par 6,10  fo pravera e usà de l’ofici en  la casa de nostre Senyor Déus, la qual féu 
1Par 6,10  en la casa de nostre Senyor Déus,  la qual féu Salamó en Jerusalem. 11 E  
1Par 6,31  despuys que li haguéran aloguada  la archa. 32 E cantàvan e administràvan  
1Par 6,39 E era Asaph, son frare, qui stava a  la sua part dreta. Asaph fo fill de  
1Par 6,61  cognació e parantia X ciutats de  la meytat del trip de Manasès, 62 e alls  
1Par 6,71 fills de Gerson, de lla cognació de  la meytat dell trip de Manasès, Gaulon,  
1Par 7,23  23 E ell jac ab sa muller,  la quall consabé e enfantà un fill, e  
1Par 7,24  sua casa. 24 E sa filla fo Sarrà,  la qual adifichà Beterem lo Jusà e  
1Par 7,28  lo qual hach Josuè, son fill. 28 E  la lur posació e la lur habitació fo en  
1Par 7,28  son fill. 28 E la lur posació e  la lur habitació fo en Bathel ab lurs  
1Par 7,28  lurs fills, e Noran estech envers  la part d’orient e Gàsser stech envers  
1Par 8,8 Ossà e Abiüd. 8 E Saraym engenrà en  la regió de Moab despuys que ell lexà  
1Par 9,1  tot lo poble d’Israell [*] e  la suma d’aquells és escrita en los  
1Par 9,23  com lurs fills en les portes de  la casa de nostre Senyor e en lo  
1Par 9,29  del santuari éran posats sobra  la sèmola e sobra lo vin e sobra [*] l’  
1Par 9,38  Saminaà; aquests habitàran davant  la ragion de sos frares en Jerusalem [*].  
1Par 10,3  de Saül. 3 Lavors fo agreujada  la batalla contra Saül, e los archés  
1Par 10,9  les armes, ells lo tramatéran en  la lur terra, per so que [*] fos mostrat  
1Par 10,14  sparansa en nostre Senyor, per  la qual cosa ell l’aucís e mudà lo seu  
1Par 11,3  sobra lo poble d’Israell, segons  la paraula de nostre Senyor, la qual ell  
1Par 11,3 segons la paraula de nostre Senyor,  la qual ell dix per la bocha de Samuel. 4  
1Par 11,3  nostre Senyor, la qual ell dix per  la bocha de Samuel. 4 Donchs, David e tot  
1Par 11,4  los jeboseus, qui hi habitàvan en  la terra. 5 E aquells qui [*] habitàvan  
1Par 11,5  –Tu no entraràs sa. E David pres  la torra de Sion, la qual és en la ciutat  
1Par 11,5  sa. E David pres la torra de Sion,  la qual és en la ciutat de David. 6 E ell  
1Par 11,5  la torra de Sion, la qual és en  la ciutat de David. 6 E ell dix: –Aquell  
1Par 11,10 a éser rey sobra tot Israell sagons  la paraula qu’ell dix alls fills d’  
1Par 11,11  príncep entre XXX; aquest lavà  la sua lança sobra CCC, nafrats una  
1Par 11,15 lla pedra en què era David, de prop  la cova de Adolam. E, com los falisteus  
1Par 11,15  ficàran les lurs tendes en  la vall de Rafaÿm, 16 e David era en lo  
1Par 11,16  e David era en lo dafaniment e en  la estació dells falisteus e era en  
1Par 11,17 dix: –Si algun donava a mi aygua de  la sisterna de Berem [*]. 18 E lavors  
1Par 11,18 dels falisteus e aportàran aygua de  la sisterna de Batelem, qui era prop la  
1Par 11,18  sisterna de Batelem, qui era prop  la porta, e aportàran-na a David que en  
1Par 11,19 vulla que jo faça açò, que yo begua  la sanch d’aquests hòmens [*]. [*] 20-21  
1Par 11,23  a ell ab una vergua e arapà a ell  la sua, la qual tanía en sa mà, e aucís  
1Par 11,23 ab una vergua e arapà a ell la sua,  la qual tanía en sa mà, e aucís aquell ab  
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1Par 11,23  tanía en sa mà, e aucís aquell ab  la sua lança matexa. 24 E açò féu  
1Par 12,15  aquells qui fusquéran, qui éran en  la part davers orient e devers ponent. 16  
1Par 12,23  lo regna de Saül en ell, sagons  la paraula de nostre Senyor. 24 Los fills  
1Par 12,29  partida d’ells saguia encara a  la casa Saül. 30 E dells fills de Afraÿm  
1Par 12,36  a batalla, qui’s combatían en  la host, fóran XL M ª. 37 E aquells qui  
1Par 13,2  tots sos prínceps, 2 e dix a tota  la companya dells fills d’Israell:  Si  
1Par 13,2  d’Israell:  Si plau a vós e si  la paraula que yo dich ben bé ix de nostre 
1Par 13,3  a nós, 3 e que tornam a nós  la archa de nostre Senyor Déu, car nós no  
1Par 13,4  en lo temps de Saül. 4 E tota  la multitut respòs que axí fos fet;  
1Par 13,7  e Ozà e sos frares manàvan  la careta. 8 E David e tot lo poble  
1Par 13,9  a lla casa de Aquidon, Ozà stès  la sua mà que sostangués la archa, car lo  
1Par 13,9  Ozà stès la sua mà que sostangués  la archa, car lo bou, que era jova e  
1Par 13,10  ell, per ço com ell havia tocada  la archa de Déu, e axí ell murí davant  
1Par 13,12  quall manera me’n pusch jo portar  la archa de nostre Senyor?» 13 E per  
1Par 13,13  13 E per aquesta rahó ell no  la féu portar a la ciutat de David, anans  
1Par 13,13 aquesta rahó ell no la féu portar a  la ciutat de David, anans la mès en la  
1Par 13,13  portar a la ciutat de David, anans  la mès en la casa de Obededom de Gech 14  
1Par 13,13 la ciutat de David, anans la mès en  la casa de Obededom de Gech 14 [*] per  
1Par 13,14  tres messos, e nostre Senyor banaý  la sua casa en totes les coses que ell  
1Par 14,9  vanguéran, ells fóran scampats en  la vall de Rafaÿm. 10 E David demenà de  
1Par 14,10  falisteus e liuraràs tu aquells en  la mia mà? E nostre Senyor dix-li: –Vé- 
1Par 14,10  –Vé-hy, cor yo liure aquells en  la tua mà. 11 E com aquells fóran muntats  
1Par 14,11  11 E com aquells fóran muntats en  la vall de Rafaÿm, David los vencé [*]:  
1Par 14,11  David los vencé [*]: –[*] aquí per  la mia mà, axí com són departides aygües.  
1Par 14,15 E com tu oyràs lo so del qui irà en  la subiranitat de los parers, e ladonchs  
1Par 15,1  XV 1 David féu casas a son obs en  la ciutat de David e adifichà loch a lla  
1Par 15,3  per so que ells aportàsan  la archa de Déu en lo seu loch, lo qual  
1Par 15,12 -vos ab vostres frares e aportats  la archa de nostre Senyor Déu de Israel al 
1Par 15,14  santificats, per so que aportàsan  la arqua de nostre Senyor Déu [*], 15 on  
1Par 15,15  15 on los fills de Leví aportàran  la archa [*], axí com Moysès havia manat,  
1Par 15,15  axí com Moysès havia manat, sagons  la paraula de nostre Senyor, en los  
1Par 15,25  lla amistança de nostre Senyor de  la casa de Abededom ab gran alagria. 26 E  
1Par 15,26  levitens que aportàvan l’archa de  la amistança de nostre Senyor,  
1Par 15,27  e tots los levites, qui aportàvan  la archa, e los cantors, e Coenias, qui  
1Par 15,27  e Coenias, qui era príncep de  la prophecia entra los cantors. David era  
1Par 15,29  de nostre Senyor fo vanguda tro en  la ciutat de David, Nicoll, filla de Saül, 
1Par 16,1 Capítol XVI 1 Donchs ells aportàran  la archa de Déu e matéran-la al mig loch 
1Par 16,1  la archa de Déu e matéran- la al mig loch del tabernacle que David  
1Par 16,6  ab trompa davant l’archa de  la amistança de nostre Senyor e davant  
1Par 16,11  alegra 11 Querets nostre Senyor e  la sua virtut, querets la sua cara  
1Par 16,11  Senyor e la sua virtut, querets  la sua cara tostemps, 12 remenbreu’s de  
1Par 16,12 senyals, e dells seus jutgaments de  la sua boca. 13 La sement de Israell són  
1Par 16,14  los seus jutgaments són en tota  la terra. 15 Ramembreu’s perdurablament  
1Par 16,15  15 Ramembreu’s perdurablament  la sua covinensa e de la paraula qu’él  
1Par 16,15  la sua covinensa e de  la paraula qu’él manà M ª generacions, 16 
1Par 16,16  qu’él manà M ª generacions, 16  la qual covinensa ell féu a Abram, e lo  
1Par 16,18  covinensa. 18 Dix: “Jo daré a tu  la terra de Cananan, car de la terra de  
1Par 16,18  a tu la terra de Cananan, car de  la terra de lla vostra haretat.” 19 Jatsia 
1Par 16,24 salvament. 24 Racomtats a les gents  la sua glòria, a tots los pobles les sues  
1Par 16,40 totes les coses qui són escrites en  la lig de nostre Senyor, la qual ell manà  
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1Par 16,40  en la lig de nostre Senyor,  la qual ell manà al poble d’Israell. 41 E 
1Par 16,41  nom, a confasar nostre Senyor, car  la misericòrdia sua és perdurablament. 42  
1Par 16,43  a lla sua casa, e David per banayr  la sua casa. 17,Tit Capítol XVII 1 Con  
1Par 17,1  XVII 1 Con David habitava en  la sua casa, ell dix a Natan lo profeta:  
1Par 17,1  lo profeta: –Veus que jo habit en  la casa de cedra e la archa [*] de nostre  
1Par 17,1  que jo habit en la casa de cedra e  la archa [*] de nostre Senyor és dasots  
1Par 17,11  tu vajes a tos pares, jo sositaré  la tua sament aprés tu, la qual sarà de  
1Par 17,11 jo sositaré la tua sament aprés tu,  la qual sarà de tos fills, e jo stabliré  
1Par 17,12  adificarà a mi casa, e yo farmaré  la sua cadira perdurablament. 13 E yo saré 
1Par 17,13  a mi en fill, e yo no tolré a ell  la mia misericòrdia, axí com la tolguí a  
1Par 17,13  a ell la mia misericòrdia, axí com  la tolguí a aquell qui fo anans [*]. 14 E  
1Par 17,14  [*]. 14 E yo stabliré aquell en  la mia casa e en lo meu regna [*]  
1Par 17,21  Israell? Una sola gent en terra, a  la qual Déu anà per deliurar aquella, per  
1Par 17,21  faés a sos obs poble, e gità per  la sua granesa e per los seus  
1Par 17,21  ells, car ell deliurà aquell de  la terra de Agipta. 22 E tu has posat lo  
1Par 17,23  que tu has dita a ton serv e sobra  la sua casa sia conformada perdurablement. 
1Par 17,24  aquell és lo Déu d’Israell, e  la casa de David, son serf, stà davant  
1Par 17,27  27 e has comansat a banayr  la casa de ton serf, qu’ell sia tostemps  
1Par 17,27  davant tu, car pus tu, Senyor,  la has banaÿta, éla serà banaÿta  
1Par 18,1 pres Gech e les filles de aquell de  la mà dels falisteus. 2 E farí Moab; enaxí 
1Par 18,3  David Adadàser, rey de Sobà, de  la region de Hamach, com él anà per  
1Par 18,8  molt aram, del qual Salamó féu  la «mar» d’aram e les columnes e los  
1Par 18,9  oÿt que David havia vançuda tota  la host de Adàser [*], 10 él tramès Aram,  
1Par 18,12  fill de Servià, ferí Edom en  la vall de Siluns, e havia-hy XVIII M ª  
1Par 18,15  fill de Servià, era sobra tota  la sua host príncep. E Josafat, fill d’  
1Par 18,17 los fills de David stàvan primers a  la mà del rey. 19,Tit 1-19 [*]  
1Par 26,12  lles guardes, que adminestràsan en  la casa de nostre Senyor [*]. 13 Donchs  
1Par 26,20  E Achias era sobra los trasaurs de  la casa de nostre Senyor e sobra los  
1Par 26,22  son frare, sobra los trasaurs de  la casa de nostre Senyor, 23 e fóran sobra 
1Par 26,27  en restaurament, e fóran sobra  la vaxella de nostre Senyor. 28 Totes  
1Par 26,28  totes aquestes coses per  la mà de Lemich e de son frare. 29 Sanias  
1Par 26,29  sobra les obres qui’s feÿan sobra  la part de fora per los fills d’Israell a 
1Par 26,30  d’Israell ultra lo flum Jordà, de  la part devers ponent, en totes les obres  
1Par 27,2 Siboam, fill de Sabdiell, era sobra  la primera companya en lo primer mes, e  
1Par 27,3  e príncep de tots los prínceps de  la host en lo primer mes. 4 Achies Duch  
1Par 27,4  lo primer mes. 4 Achies Duch havia  la sagona companya del sagon mes, e havia  
1Par 27,5 fill de Jaadès, lo pravera, duch de  la terça companya en lo terç mes, e havia  
1Par 27,5 companya en lo terç mes, e havia en  la sua partida XXIIII M ª hòmens. 6 Aquest 
1Par 27,6  XXX. E Zabad, son fill, era sobra  la sua companya. 7 En aquell any era lo  
1Par 27,8  príncep en lo V mes, e havia en  la sua companya XXIIII M ª hòmens. 9 Lo VI 
1Par 27,9 fill de Acrès de Tachua, e havia en  la sua companya XXIIII M ª hòmens. 10 Lo  
1Par 27,11  del linatge de Sàrayi, e havia en  la sua companya XXIIII M ª hòmens. 12 E  
1Par 27,12 del linatge de Benjamín, e havia en  la sua companya XXIIII M ª hòmens. 13 Lo X 
1Par 27,14  dells fills de Afraÿm, e havia en  la sua companya XXIIII M ª hòmens. 15 Lo  
1Par 27,15 del linatge de Gotoniel, e havia en  la sua companya XXIIII M ª hòmens. 16  
1Par 27,26  e sobra los lauradors qui lauràvan  la terra; 27 Samaÿas de Ramach era sobra  
1Par 27,34 Abiatar. E Joab era príncep de tota  la host del rey. 28,Tit Capítol XXVIII 1  
1Par 28,1  e los molts forts qui éran en  la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo  
1Par 28,2  adificàs casa a nostre Senyor, en  la qual stagués la archa de lla amistança  
1Par 28,2 a nostre Senyor, en la qual stagués  la archa de lla amistança de nostre Senyor 
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1Par 28,2  que hy són nesesàrias per adificar  la casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no  
1Par 28,3  Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs  la casa al meu nom, per so com tu ést stat 
1Par 28,4  Déu d’Israell a mi ha alet de  la casa de mon para, per ço que yo fos rey 
1Par 28,4  prínceps del trip de Judà, [*]  la casa de mon para, e [*] ha allet mi en  
1Par 28,5  Salamó, mon fill, que ell segue en  la cadira dell regna de nostre Senyor  
1Par 28,6  a mi: “Salamó, ton fill, adificarà  la mia casa e los meus atris, car yo he  
1Par 28,8  Déu, per ço que vós posaescats  la bona terra e que lexets aquella als  
1Par 28,10  ha elet tu per ço que adifichs  la casa del santuari, conforte’t e acaba  
1Par 28,11  e del temple e dels cellers e de  la cambra e dels lits en los lochs amagats 
1Par 28,11 dels lits en los lochs amagats e de  la casa de madian 12 e de tots los palaus  
1Par 28,12  tot entorn en los trasaurs de  la casa de nostre Senyor e en los trasaurs 
1Par 28,13 trasaurs dels sants. 13 E donà a él  la discrepcion dels depertiments dels  
1Par 28,13 fills de Leví en totes les obres de  la casa de nostre Senyor e en tots los  
1Par 28,14  E donà a ell argent a pes per  la diversitat dels vaxells e de lles  
1Par 28,17  [*] de masura, so és, un pes entra  la un lahó e l’altra. E atrasí donà a ell 
1Par 28,19 desús dites, eles venguéran a mi de  la mà de nostre Senyor escrites, per so  
1Par 28,20 tu dentrò que tu hages acabada tota  la obra del servici de la casa de nostre  
1Par 28,20 acabada tota la obra del servici de  la casa de nostre Senyor. 21 Vet qu’ells  
1Par 28,21  e dells fills de Leví en tota  la obra del servey de la casa de nostre  
1Par 28,21  Leví en tota la obra del servey de  la casa de nostre Senyor seran ab tu e són 
1Par 29,1  1 Lo rey David parlà a tota  la multitut e dix: –Nostre Senyor ha alet  
1Par 29,1  qui és encara infant e tenra, e  la obra és gran e la habitació no és pas  
1Par 29,1 infant e tenra, e la obra és gran e  la habitació no és pas aparallada a homa,  
1Par 29,2  he aparalades les despesas de  la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per  
1Par 29,8 lo trasaur de [*] nostre Senyor per  la mà de Jaiell de Gerson. 9 Tot lo poble  
1Par 29,10  E banaý nostre Senyor davant tota  la multitut e dix: –Banaÿt ést tu, Senyor  
1Par 29,11  comensament e sens fi. 11 Senyor,  la granesa és tua e lo poder e la glòria e 
1Par 29,11  la granesa és tua e lo poder e  la glòria e la victòria. A tu sia laor.  
1Par 29,11  és tua e lo poder e la glòria e  la victòria. A tu sia laor. Totes les  
1Par 29,11  les coses qui són en lo cel e en  la terra són tues. Senyor, lo regna és teu 
1Par 29,12  12 Les riqueses són tues e  la glòria és tua, tu has sanyoria sobra  
1Par 29,17  simplesa, un yo, qui són alegre en  la simplesa del mon cor, he ofertes totes  
1Par 29,19 qu’ell los faça tots e que adifich  la casa de la qual yo he aperallada les  
1Par 29,19  faça tots e que adifich la casa de  la qual yo he aperallada les despesas. 20  
1Par 29,20  20 Donchs David manà a tota  la multitut, dix: –Banaÿts lo Senyor  
1Par 29,20  lo Senyor nostre Déu. Donchs tota  la multitut banaý lo Senyor, Déu de lurs  
1Par 29,21  anyells e sacrificaments ab tota  la costuma que hom sol fer en tot Israell, 
1Par 29,22  Senyor ab gran alegria, e untàran  la sagona vaguada Salomon, fill de David;  
1Par 29,23  en bisba. 23 E Salamó sech sobra  la cadira de nostre Senyor axí com a rey  
1Par 29,25  regna, tal que anch nangun rey no  la hach aytal que fos anans d’Iraell. 26  
1Par 29,30 e los fets de tot lo seu regna e de  la sua forsa e del temps que pasàran  
1Par 16,13  seus jutgaments de la sua boca. 13  La sement de Israell són los seus serfs e  
1Par 13,5 Israell, de Sider e de Agipte entrò  là on ell entrà en Mach, per ço que ell  
1Par 27,1  e qui axían cascun mes de l’any,  là on era cascun era sobra XXIIII M ª  
1Par 29,5 en qualqua loch haurà obra d’aur e  là on haurà obra de argent, que totes les  
1Par 4,21  Judà: Her, qui fo para de Lachà, e  Laadà, qui fo para de Marasà, e les  
1Par 7,26  Thàlan nasch, 26 lo qual angenrà  Laadon. E lo fill de aquest hach nom Amiüd 
1Par 1,11  E Masraym engenrà Ludín e Namín,  Labín, Nepthorn, 12 Pherusín, Casluÿm, e  
1Par 4,21  fill de Judà: Her, qui fo para de  Lachà, e Laadà, qui fo para de Marasà, e  
1Par 14,15  en la subiranitat de los parers, e  ladonchs tu axiràs a lla batalla, car Déus 
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1Par 15,2  de Déu, e stès lo tabernacle. 2  Ladonchs dix David: –No és cosa laguda que 
1Par 15,2  2 Ladonchs dix David: –No és cosa  laguda que lla archa de Déu sia portada  
1Par 15,13  e per ço com nós feÿam cosa [*]  laguda. 14 Donchs los praveras [*] fóran  
1Par 28,17  masura, so és, un pes entra la un  lahó e l’altra. E atrasí donà a ell  
1Par 12,8  e lur cara era axí com a cara de  lahon e éran pus corents que cabirols en  
1Par 16,36 poble digua: «Amén», e cantan a Déu  lahor. 37 Donchs ell lexà aquí davant l’  
1Par 11,11  entre XXX; aquest lavà la sua  lança sobra CCC, nafrats una veguada. 12 E 
1Par 11,23  V colzes d’estratura e havia una  lança aytal com plaguador de texidor.  
1Par 11,23  en sa mà, e aucís aquell ab la sua  lança matexa. 24 E açò féu Benamies, fill  
1Par 12,8 bons combatadors qui tanían escut e  lança, e lur cara era axí com a cara de  
1Par 12,24 fills de Judà, qui portàvan scuts e  lances, fóran VI míllia DCCC espergats a  
1Par 16,42  e que tochàsan sembels e tots  languatges d’esturments a cantar a Déu. E 
1Par 5,18  qui éran bataylés e portarían  lansa e scut e culltels, e sabían bé de  
1Par 12,34 ab aquells que sabían portar scut e  lansa. 35 E los de Dan qui éran aparallats 
1Par 28,15  canalobres de llanterna e les lurs  lantarnes, enaxí qu’ell li donà pes d’  
1Par 28,15  de cascun canalobra e de lles  lanternes, atrasí [*]. 16 E donà a masura  
1Par 29,11 e la glòria e la victòria. A tu sia  laor. Totes les coses qui són en lo cel e  
1Par 29,21  hom sol fer en tot Israell, molt  largament. 22 E aquell dia ells manjàran e 
1Par 12,15  ell ha acostumat de créxer sobra  las suas ribes, e tots aquells qui  
1Par 16,9  9 Cantats a ell e recomtats  las suas meravelles. 10 Loats lo seu sanct 
1Par 26,13  de nostre Senyor [*]. 13 Donchs  las sorts fóran mesas agualment als pochs  
1Par 27,26  sobra les obres groses e sobra los  lauradors qui lauràvan la terra; 27  
1Par 27,27  Samaÿas de Ramach era sobra los  lauradors de lles vinyes, e Sabdias de  
1Par 27,26  groses e sobra los lauradors qui  lauràvan la terra; 27 Samaÿas de Ramach  
1Par 11,11  príncep entre XXX; aquest  lavà la sua lança sobra CCC, nafrats una  
1Par 9,24  part dels IIII vents, ço és, a  lavant e a ponent e a tramuntana e a  
1Par 4,39  e foren fort multiplicats. 39 E  lavàran-se, per so que anàsan en Gidor  
1Par 10,12 contra Saül, 12 los forts hòmens sa  lavàran e praséran lo cors de Saül e de  
1Par 10,9  de Gelboe. 9 E com [*] li hagéran  lavat lo cap e desgarnit e levades les  
1Par 28,2  host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo  lavat e stech en peus, ell dix: –O, mos  
1Par 4,41 qui fóran dell linatja de Can. 41 E  lavors vanguéran aquells que damunt havem  
1Par 6,15 de Nabugadenassor Judà e Jerusalem,  lavors Josadech axí d’aquí. 16 Aquests  
1Par 11,18  de la sisterna de Berem [*]. 18 E  lavors anàran III forts hòmens per mig les 
1Par 13,11 ell murí davant nostre Senyor. 11 E  lavors fo molt trist David, per ço com  
1Par 13,12  aquest present dia de huy. 12 E  lavors David tamé nostre Senyor, e dix:  
1Par 10,3  e Melchisue, fills de Saül. 3  Lavors fo agreujada la batalla contra  
1Par 26,21 vaxells dels sants. 21 Los fills de  Leadan e los fills de Gerson [*] fóran  
1Par 4,2 engendrà Gech, Gech angenrà Achom e  Lech [*]. 3 E aquest és lo linatge de  
1Par 2,7 Achor, qui torbà Israell e peccà en  ledrunici de vet, ço és, que fo vadat. 8 E 
1Par 18,17 de Joadà, era sobra aquelles de les  legions dels fereteus e dels feriseus. E  
1Par 28,17 a ell diverses pes d’argent en los  lehons [*]. 18 E donà aur molt pur a l’  
1Par 26,28  totes aquestes coses per la mà de  Lemich e de son frare. 29 Sanias era sobra 
1Par 4,22  en Moab, e aquells que tornàran en  Lerm. Aquestes paraulles són velles. 23  
1Par 1,29  Isach e Ismael. 29 Aquestes són  les generacions de aquests: Ismael engenrà 
1Par 2,55  meitat del repòs de Sararay, 55 e  les cusinees e les cognicions cantants  
1Par 2,55  de Sararay, 55 e les cusinees e  les cognicions cantants dels maestras qui  
1Par 2,55  en los tabernacles. Aquestes són  les companyes que vanguéran de la calor  
1Par 4,8  Nam. 8 Chus engenrà Enob, Soboà e  les cusinees d’Aral, fill de Aram. 9 E  
1Par 4,21  e Laadà, qui fo para de Marasà, e  les cognisions de la casa d’aquels qui  
1Par 4,23  són los ollers qui stàvan en  les plantacions e en los stabliments en la 
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1Par 4,38 los prínceps qui fóran anomanats en  les sues paranties e en les cases de lurs  
1Par 4,38  en les sues paranties e en  les cases de lurs cosinees e foren fort  
1Par 4,39  val, per so que sercàsan pastura a  les lurs ovelles, 40 e atrobàran fort  
1Par 5,15  de Oremí, príncep de lla casa ab  les companyes, 16 e habitàran en Galaad e  
1Par 6,15  E, com nostre Senyor trasmudà per  les mans de Nabugadenassor Judà e  
1Par 6,19  Musí. Aquests foren [*] segons  les companyes [*]. 20 Gerson, qui fo para  
1Par 6,62  62 e alls fills de Gerson, per  les sues parantias e cognacions, del trip  
1Par 6,63  Los fills, emperò, de Mararí, per  les sues parantias e cognacions, del trip  
1Par 6,65  dels fills de Benjamín ciutats,  les qualls apallàran [*], 66 axí com  
1Par 6,66  éran dels fills de Caat, e fóran  les ciutats en los térmens d’aquells del  
1Par 7,2  Samuel; e fóran prínceps per  les lurs cases e per lurs cognacions; e  
1Par 7,21  car ells vanguéran per asvair  les posacions. 22 Donchs Afraÿm, lur para, 
1Par 8,10  aquests són los fills prínceps en  les companyes. 11 Mensim engenrà Achioch,  
1Par 9,2  primerament en lurs ciutats e en  les pocesions dels fills d’Israell fóran  
1Par 9,9  prínceps per lurs companyes per  les cases de lurs pares. 10-16 [*] 17-18  
1Par 9,19  17-18 [*] 19 [*]. Éran guardes de  les obres del servey e sobra los  
1Par 9,23  23 atanbé ells com lurs fills en  les portes de la casa de nostre Senyor e  
1Par 9,25 migjorn. 25 E lurs frares stàvan en  les viletes e vanían als disaptes d’un  
1Par 9,26  e éran sobra ells e guardàvan  les finestres e los tresors de lla casa de 
1Par 9,27  de nostre Senyor, 27 [*] per obrir  les portes al matí com saria temps. 28 D’ 
1Par 9,29  Aquells que tanían en lur craensa  les coses del santuari éran posats sobra  
1Par 9,29  vin e sobra [*] l’ancens e sobra  les spècies. 30 E dells fills dels  
1Par 9,31 fill de Corrè, era prabost de totes  les coses qui éran frites en paella. 32 E  
1Par 9,33  dels fills de Leví, que stàvan en  les finestres, per ço que ells servíran da 
1Par 10,8  8 E en l’altra dia pranguéran  les despules de aquells que éran morts e  
1Par 10,9  lavat lo cap e desgarnit e levades  les armes, ells lo tramatéran en la lur  
1Par 10,10 e als lurs pobles. 10 E consagràran  les sues armes en lo temple de lur déu e  
1Par 11,15  E, com los falisteus ficàran  les lurs tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e 
1Par 11,18  anàran III forts hòmens per mig  les tendes dels falisteus e aportàran  
1Par 12,8  e éran pus corents que cabirols en  les muntanyes. 9 E Èsser era príncep e  
1Par 12,17 advarsaris, com jo no haja pacat en  les mies mans, lo Déus de nostres paras ho 
1Par 12,38  tot lo poble d’Israell. E totes  les romenilles dells fills d’Israell éran 
1Par 13,2  frares que són romasos en totes  les regions de Israell e alls praveres e  
1Par 13,14  Senyor banaý la sua casa en totes  les coses que ell havia. 14,Tit Capítol  
1Par 14,15 Déus és axit per ço qu’ell destrua  les hosts dells falisteus. 16 Donchs David 
1Par 14,16  axí com Déu li havia manat, e farí  les hosts dels falisteus de Gabeon entrò a 
1Par 14,17  nom de David fo spandit per totes  les regions, e nostre Senyor féu ell éser  
1Par 16,4  e qui haguésan ramenbrament de  les sues obres, e qui glorificàsan e  
1Par 16,5  lo cant dell pasaltiri e sobra  les rautes. [*] 6 E stablí Banayà e Jauel, 
1Par 16,8  seu nom e fets conèxer en lo poble  les sues atrobadures. 9 Cantats a ell e  
1Par 16,24  lo seu salvament. 24 Racomtats a  les gents la sua glòria, a tots los pobles 
1Par 16,24  la sua glòria, a tots los pobles  les sues meravelles, 25 car nostre Senyor  
1Par 16,40  a matí e a vespra, sagons totes  les coses qui són escrites en la lig de  
1Par 17,1  [*] de nostre Senyor és dasots  les pells. 2 E Nathan dix a David: –Tu fé  
1Par 17,2  E Nathan dix a David: –Tu fé totes  les coses que són en ton cor, car nostre  
1Par 17,7  tu com tu guardavas lo bastiar en  les pastures que tu foces duch e guiador  
1Par 17,21  e per los seus espavantaments  les nasions davant ells, car ell deliurà  
1Par 17,24  e sia dit: “Lo Senyor de  les companyes e de lles virtuts, aquell és 
1Par 18,1  e humillià aquells, e pres Gech e  les filles de aquell de la mà dels  
1Par 18,4 hòmens, e sgarà tots los cavalls de  les caretas, dels quals ell servà a sos  
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1Par 18,6  Senyor ajudà en aquell en totes  les coses que ell faÿa. 7 E David pres los 
1Par 18,8  qual Salamó féu la «mar» d’aram e  les columnes e los vaxells d’aram. 9 E  
1Par 18,13  nostre Senyor salvà David en totes  les coses que ell féu. 14 Donchs David  
1Par 18,17  de Joadà, era sobra aquelles de  les legions dels fereteus e dels feriseus. 
1Par 26,21  de Gerson [*] fóran prínceps de  les companyas de Joadan e Gerson e  
1Par 26,27  lla host, e fóran majorals. 27 De  les batalles e dels guarniments de lles  
1Par 26,29  de Nisaart, e sos fills éran sobra  les obres qui’s feÿan sobra la part de  
1Par 26,30  de la part devers ponent, en totes  les obres de nostre Senyor e’n lo servey  
1Par 27,25  sobra aquells trasaurs qui éran en  les ciutats e en les villes e en les  
1Par 27,25  qui éran en les ciutats e en  les villes e en les torres. 26 E Ozrí,  
1Par 27,25 en les ciutats e en les villes e en  les torres. 26 E Ozrí, fill de Zelup, era  
1Par 27,26 26 E Ozrí, fill de Zelup, era sobra  les obres groses e sobra los lauradors qui 
1Par 27,28  era sobra los olivars e sobra  les figueres qui éran en los camps, e Joàs 
1Par 27,28 éran en los camps, e Joàs era sobra  les cambras on stava l’oli. 29 E Satari  
1Par 27,29  Satari de Saroni era pabrost sobra  les bèsties que paxían en Sarona; e Safat, 
1Par 27,29  era sobra los bous qui éran en  les valls. 30 E Ubil de Ismayel era sobra  
1Par 28,1 duchs dells trips e los pabrosts de  les companyes, los qualls ministràvan al  
1Par 28,1 sanescalls e aquells qui éran sobra  les riqueses e les pocesions dell rey, e  
1Par 28,1  qui éran sobra les riqueses e  les pocesions dell rey, e apallà lurs  
1Par 28,2  Déu. E jo he aparallades totes  les coses que hy són nesesàrias per  
1Par 28,13  e dels fills de Leví en totes  les obres de la casa de nostre Senyor e en 
1Par 28,15  als canalobres de llanterna e  les lurs lantarnes, enaxí qu’ell li donà  
1Par 28,16  e atrasí li donà argent a  les altras taulles [*]; 17 e donà a lles  
1Par 28,19  escrites, per so que yo entenés  les obres de ll’axemplar.» 20 E David dix 
1Par 29,2  ab totes mes forces he aparalades  les despesas de la casa de mon Déu, ço és, 
1Par 29,4  talens d’argent provat per daurar  les parets del temple, 5 en qualqua loch  
1Par 29,5  on haurà obra de argent, que totes  les obres qui seran aquí sían fetes d’  
1Par 29,5 seran aquí sían fetes d’argent per  les mans dells maestres. E si algun n’hi  
1Par 29,6  a nostre Senyor. 6 Los prínceps de  les companyes e los pròmens dels trips d’ 
1Par 29,8  trobades pedres presioses, ells  les donàran en lo trasaur de [*] nostre  
1Par 29,11 e la victòria. A tu sia laor. Totes  les coses qui són en lo cel e en la terra  
1Par 29,12 és tua, tu has sanyoria sobra totes  les coses [*]. 13-15 [*] 16 O, Senyor  
1Par 29,16  sant nom, és de lla tua mà e totes  les coses són tues. 17 Senyor Déu, jo sé  
1Par 29,19 la casa de la qual yo he aperallada  les despesas. 20 Donchs David manà a tota  
1Par 2,16  15 lo VI Asom, lo VII David. 16  Les germanes d’aquests fóran Servià,  
1Par 29,12  tu ést sobra tots los prínceps. 12  Les riqueses són tues e la glòria és tua,  
1Par 27,32  e hom poderós e savi, hom ben  letrat. E él e Yaell, fill de Hachamon,  
1Par 16,19  pochs per nombre e que los seus  leuradors fósan pochs, 20 éls pasàran d’  
1Par 10,9  hagéran lavat lo cap e desgarnit e  levades les armes, ells lo tramatéran en  
1Par 2,1  fills d’Israell: Rubèn, Simeon,  Leví e Judà e Isachar, Sabulon, 2 Dan,  
1Par 6,1  6,Tit Capítol VI 1 Los fills de  Leví fóran aquests: Gerson, Chaat, Merar.  
1Par 6,16 aquí. 16 Aquests fóran los fills de  Leví: Gerson, Chaat, Mararí. 17 Aquests  
1Par 6,38  [*] e Achar, que era fill de  Leví, qui era fill de Israell. 39 E era  
1Par 9,2  fóran los praveras e los fills de  Leví e los naameus. 3 E staguéran en  
1Par 9,26 altra. 26 E a’quests IIII fills de  Leví fo comanat tot lo nombra dells  
1Par 9,31  31 E Amachaties, del linatge de  Leví, primer fill engenrat de Selum, fill  
1Par 9,33  per lurs companyes dels fills de  Leví, que stàvan en les finestres, per ço  
1Par 9,34  34 Los caps dells fills de  Leví staguéran per lurs companyes [*]. 35  
1Par 12,26  molt forts [*]. 26 E dels fills de  Leví, IIII M ª DC. 27 Joadà fo príncep del 
1Par 13,2  e alls praveres e alls fills de  Leví, qui habítan en los burchs de lles  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

166 
 

1Par 15,4  los fills de Aron e los fills de  Leví. 5 E dels fills de Caad fo príncep  
1Par 15,11  e Abitar, preveres, e los fills de  Leví, ço és, Uriell, Esayà, Joell,  
1Par 15,12  de lles companyes dells fills de  Leví, santificats-vos ab vostres frares  
1Par 15,15  Senyor Déu [*], 15 on los fills de  Leví aportàran la archa [*], axí com  
1Par 15,16  16 David dix als [*] fils de  Leví que ells stablísan de lurs frares  
1Par 15,28  ha nom effot. 28 Tots los fills de  Leví, qui aportàvan l’archa de nostre  
1Par 28,13  dels praveres e dels fills de  Leví en totes les obres de la casa de  
1Par 28,21  dels praveres e dells fills de  Leví en tota la obra del servey de la casa 
1Par 15,26 ab gran alagria. 26 E com oÿsan los  levitens que aportàvan l’archa de la  
1Par 15,27  stolla e una botzina, e tots los  levites, qui aportàvan la archa, e los  
1Par 16,4  l’archa de nostre Senyor, dels  levites qui aministràsan e qui haguésan  
1Par 6,64  E los fills d’Israell donàran als  levítichs ciutats ab lurs lochs, 65 e  
1Par 6,43 de Gech; [*], de Gerson; Gerson, de  Levý. 44 E los fills de Mararí e sos  
1Par 8,8 en la regió de Moab despuys que ell  lexà Dausim e Barrà, sas mullers, 9 cor  
1Par 10,4  pahor. Donchs Saül pres sa spasa e  lexà’s caer sobra aquella. 5 E com son  
1Par 16,37 e cantan a Déu lahor. 37 Donchs ell  lexà aquí davant l’archa de nostre Senyor 
1Par 28,20  lo Senyor mon Déu serà ab tu e no  lexarà tu ne no desemparà tu dentrò que tu 
1Par 28,8  vós posaescats la bona terra e que  lexets aquella als vostres fills aprés de  
1Par 2,35  qui hach nom Ageraà; 35 e donà- li sa filla per muller e engenrà d’  
1Par 4,10  oració de què ell preguà e donà- li so que ell volia. 11 E Calep, frara de  
1Par 5,1  com corompé lo lit de son pare, no  li donàran so que lli pertanya per la  
1Par 6,31  de nostre Senyor Déus, despuys que  li haguéran aloguada la archa. 32 E  
1Par 10,9  en lo munt de Gelboe. 9 E com [*]  li hagéran lavat lo cap e desgarnit e  
1Par 11,10  dells forts hòmens [*], los qualls  li ajudàran a éser rey sobra tot Israell  
1Par 14,10 en la mia mà? E nostre Senyor dix- li: –Vé-hy, cor yo liure aquells en la  
1Par 14,16  16 Donchs David féu axí com Déu  li havia manat, e farí les hosts dels  
1Par 15,3  de Déu en lo seu loch, lo qual ell  li havia aparallat. 4 E ajustà atresí los  
1Par 18,6 per so que Síria servís a ell e que  li donàs dons. E nostre Senyor ajudà en  
1Par 28,15 e les lurs lantarnes, enaxí qu’ell  li donà pes d’argent per diversitat de  
1Par 28,16 lla taulla de proposicion, e atrasí  li donà argent a les altras taulles [*];  
1Par Inc  Inc Comença lo Primer  libre de Paralipàmenon. 1,Tit Capítol  
1Par 29,29  e los darés, són scrits en lo  libre de Samuel lo vahent e en lo libre de 
1Par 29,29  libre de Samuel lo vahent e en lo  libre de Natan profeta e en lo volum de  
1Par Expl terras. Expl Ací se acaba lo Primer  libre de Paralipàmenon.  
1Par 9,1  suma d’aquells és escrita en los  libres de los reys de Israell e de Judà, e 
1Par 16,40  les coses qui són escrites en la  lig de nostre Senyor, la qual ell manà al  
1Par 4,21  d’aquels qui obràvan bis, drap de  lin prim, en la casa del Jurament, 22 e d’ 
1Par 15,27  encara vastit de una vastidura de  lin que ha nom effot. 28 Tots los fills de 
1Par 4,3  Achom e Lech [*]. 3 E aquest és lo  linatge de Acham e de Izrael e de Jezemà e 
1Par 7,5 fills. 5 E los lurs frares e tot lo  linatge de Isacar éran molt forts hòmens  
1Par 7,11  de Jadiell, e éran prínceps de lur  linatge, e éran molt forts hòmens, e éran  
1Par 7,40  d’Aser e fóran prínceps de lur  linatge e fóran alets e molt forts duchs  
1Par 8,6  fills de Adoch e fóran prínceps de  linatge qui habitava en Gàbaa, los qualls  
1Par 9,28 com saria temps. 28 D’aquell matex  linatge éran aquells qui guardàvan los  
1Par 9,31  feïen [*]. 31 E Amachaties, del  linatge de Leví, primer fill engenrat de  
1Par 12,27  M ª DC. 27 Joadà fo príncep del  linatge de Aron e ab ell III M ª DCC. 28 E 
1Par 12,30  éran forts hòmens anomenats en lur  linatge. 31 E del trip mig de Manasès n’  
1Par 27,11  è mes era Sobocay de Hasach, del  linatge de Sàrayi, e havia en la sua  
1Par 27,12 VIIII è mes Abiàzer de Anacoch, del  linatge de Benjamín, e havia en la sua  
1Par 27,13 lo X mes era Maray, de Narofat, del  linatge de Sàray, e havia en sa companya  
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1Par 27,15  mes era Hooldià de Nethofat, del  linatge de Gotoniel, e havia en la sua  
1Par 8,13  Barrà e Sèmnua fóran prínceps dels  linatges qui habitàran en Aylon. Aquests  
1Par 26,31 sagons lurs companyas e sagons lurs  linatges. En lo XL any del regna de David  
1Par 4,40  habitat d’ aquells qui fóran dell  linatja de Can. 41 E lavors vanguéran  
1Par 7,9  de Bèther. 9 E los prínceps del  linatja fóran nombrats per lurs companyas  
1Par 5,1 Israell, mas, per so com corompé lo  lit de son pare, no li donàran so que lli  
1Par 28,11  dels cellers e de la cambra e dels  lits en los lochs amagats e de la casa de  
1Par 14,10 dix: –Iré yo contre los falisteus e  liuraràs tu aquells en la mia mà? E nostre 
1Par 14,10  Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo  liure aquells en la tua mà. 11 E com  
1Par 7,22  e sos frares vanguéran per so que  ·ll consolàsan. 23 E ell jac ab sa muller, 
1Par 14,2  ell en rey sobra lo poble e que  ·ll seu regna era axalçat [*]. 3 E pres  
1Par 29,19  cor a Salamó, mon fill, enaxí que  ·ll guart los teus manaments e los teus  
1Par 18,11  tots los vaxells de l’aur e de  ll’argent [*] lo qual lo rey havia pres  
1Par 28,19  per so que yo entenés les obres de  ll’axemplar.» 20 E David dix a Salamó,  
1Par 2,29  Abisur hach per muller Adigal, de  lla qual hach Anahoban, Molip. 30 Nadap  
1Par 5,15  qui fo fill de Oremí, príncep de  lla casa ab les companyes, 16 e habitàran  
1Par 5,24  24 Aquests foren los prínceps de  lla casa de lur parantia: Èpher, Gesí,  
1Par 6,31  David stablí sobra los cantors de  lla casa de nostre Senyor Déus, despuys  
1Par 6,70  70 [*] aquells que éran romasos de  lla cognació dels fills de Chaat. 71 E los 
1Par 6,71 Chaat. 71 E los fills de Gerson, de  lla cognació de la meytat dell trip de  
1Par 6,78  detràs Jordà, davant Jerichó, de  lla part de Jordà qui és vers orient, del  
1Par 7,23  per so com era nat en los malls de  lla sua casa. 24 E sa filla fo Sarrà, la  
1Par 9,21  fill de Mosoŀlam, era porter de  lla porta del tabernacla del tastimoni. 22 
1Par 9,26  les finestres e los tresors de  lla casa de nostre Senyor, 27 [*] per  
1Par 11,15 III dells XXX prínceps davallàran a  lla pedra en què era David, de prop la  
1Par 11,25  entre III, e David posà aquell a  lla sua orella. 26 Los forts hòmens fóran: 
1Par 12,14  dells fills de Gaad prínceps de  lla host; lo manor era sobra C cavallers  
1Par 12,18  en aquells e féu-los prínceps de  lla companya. 19 E dell trip de Manasès  
1Par 12,23  Aquest és lo [*] dells prínceps de  lla host qui vanguéran a David com ell era 
1Par 12,28  de noble jovantut e príncep de  lla casa de son para, n’hi hach XXII M ª. 
1Par 12,34  ab dobla cor. 34 E los prínceps de  lla cavallaria de Naptalim fóran [*]  
1Par 12,35  E los de Dan qui éran aparallats a  lla batalla fóran XXVIII M ª DCC. 36 E  
1Par 12,37 dells fills de Rubèn e de Gaad e de  lla miga part dell trip de Manasès, de  
1Par 13,7  Senyor sobra una careta nova de  lla casa de Aminadab, e Ozà e sos frares  
1Par 13,9  [*]. 9 E com ells fóran vanguts a  lla casa de Aquidon, Ozà stès la sua mà  
1Par 14,14  -ta d’ells e vendràs contra de  lla part davers los parers. 15 E com tu  
1Par 14,15  los parers, e ladonchs tu axiràs a  lla batalla, car Déus és axit per ço qu’  
1Par 15,1  ciutat de David e adifichà loch a  lla archa de Déu, e stès lo tabernacle. 2  
1Par 15,2  dix David: –No és cosa laguda que  lla archa de Déu sia portada [*] aquella e 
1Par 15,25  anàran per portar l’archa de  lla amistança de nostre Senyor de la casa  
1Par 15,29  e de rautes. 29 E com l’archa de  lla amistança de nostre Senyor fo vanguda  
1Par 16,18  de Cananan, car de la terra de  lla vostra haretat.” 19 Jatsia açò qu’  
1Par 16,43  43 E tot lo poble se’n tornà a  lla sua casa, e David per banayr la sua  
1Par 17,25  tu, Senyor mon Déu, has ravallat a  lla orella de ton serf que tu adificaries  
1Par 26,26  companyes e conastables e duchs de  lla host, e fóran majorals. 27 De les  
1Par 27,4  lo qual governava una partida de  lla host de XXIIII miliars. 5 Banaÿas,  
1Par 27,31  Tots aquests fóran prínceps de  lla requea del rey David. 32 E Jonatan,  
1Par 28,2  en la qual stagués la archa de  lla amistança de nostre Senyor e lo siti  
1Par 28,16  16 E donà a masura aur a obs de  lla taulla de proposicion, e atrasí li  
1Par 28,18  alles e qui cobrísan l’archa de  lla amistança de nostre Senyor. 19 «Totes  
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1Par 29,3  coses que yo he aparalades a  lla santa casa, 4 ço és, III M ª talens d’ 
1Par 29,16  adificada al teu sant nom, és de  lla tua mà e totes les coses són tues. 17  
1Par 29,18 que aquesta pensa stigua tostemps a  lla tua honor. 19 E dóna acabat cor a  
1Par 28,15  aur per masura als canalobres de  llanterna e les lurs lantarnes, enaxí qu’ 
1Par 3,9 Aquests IX 9 [*], part los fills de  lles concopines, haguéran una germana que  
1Par 13,2  Leví, qui habítan en los burchs de  lles ciutats, per so que ells sían  
1Par 15,12  a ells: –Vós, qui sóts prínceps de  lles companyes dells fills de Leví,  
1Par 16,12  cara tostemps, 12 remenbreu’s de  lles sues meravelles qu’ell féu, e dells  
1Par 17,7  a David, mon serf: “Lo Senyor de  lles companyes diu açò: Yo pres tu com tu  
1Par 17,20  tots aquells que nós havem oÿts de  lles nostres orelles. 21 E qual altra és  
1Par 17,24  “Lo Senyor de les companyes e de  lles virtuts, aquell és lo Déu d’Israell, 
1Par 18,11  [*] lo qual lo rey havia pres de  lles gents, axí com de Idomea e de Moab e  
1Par 26,12  portés que fósan tots prínceps de  lles guardes, que adminestràsan en la casa 
1Par 26,13  per lurs companyas en cascuna de  lles portes. 14-16 [*] 17-18 [*] 19  
1Par 26,27  les batalles e dels guarniments de  lles batalles que ells havían consagrat en 
1Par 27,27  Ramach era sobra los lauradors de  lles vinyes, e Sabdias de Aphot era sobra  
1Par 28,12  qu’ell s’havia perpensats e de  lles finestres tot entorn en los trasaurs  
1Par 28,14 per la diversitat dels vaxells e de  lles obres. 15 E donà aur per masura als  
1Par 28,15  de masura de cascun canalobra e de  lles lanternes, atrasí [*]. 16 E donà a  
1Par 28,17 les altras taulles [*]; 17 e donà a  lles culleres e a lles anpolles e als  
1Par 28,17  [*]; 17 e donà a lles culleres e a  lles anpolles e als ansencers qui éran d’ 
1Par 29,6  dells prínceps sían curosos de  lles pocesions del rey. 7 E ells donaren  
1Par 29,30  en Israell o en tots los regnes de  lles terras. Expl Ací se acaba lo Primer  
1Par 5,1  de son pare, no li donàran so que  lli pertanya per la majoria, mes donàran- 
1Par 4,9  sos frares, e la sua mara apallà- llo Jabós e dix: –Per ço l’he apallat  
1Par 15,16  e arpes e sembels, per so que  llo so de alegrança sonàs [*]. 17-18 [*]  
1Par 5,19  e ajudàran-los los jeurueus e  ·lls napheus e aquells de Nadap, 20 [*] e  
1Par 5,21  an éls e tota la lur roba e  ·lls camells, qui éran V M ª, e preséran  
1Par 12,33  ben savis en combatra fóran  L M ª, e vanguéran en ajuda no ab dobla  
1Par Inc  Inc Comença  lo Primer libre de Paralipàmenon. 1,Tit  
1Par 1,43  Israell: Bàlach, fill de Bahor; e  lo nom de la sua ciutat, Denabach. 44 E  
1Par 2,3  ço és, Her, Onam, Selà. E Her era  lo major e féu mal davant nostre Senyor  
1Par 2,3  nostre Senyor Déu, e ell aucís- lo. 4 E ell engenrà de Thamar, qui era sa  
1Par 2,13 13 Ysay angendrà primerament Eliab,  lo segon Aminap, lo III Samaà, 14 lo quart 
1Par 2,13 primerament Eliab, lo segon Aminap,  lo III Samaà, 14 lo quart Nachanaell, lo  
1Par 2,14  lo segon Aminap, lo III Samaà, 14  lo quart Nachanaell, lo quint Moday, 15 lo 
1Par 2,14  III Samaà, 14 lo quart Nachanaell,  lo quint Moday, 15 lo VI Asom, lo VII  
1Par 2,15  Nachanaell, lo quint Moday, 15  lo VI Asom, lo VII David. 16 Les germanes  
1Par 2,15  lo quint Moday, 15 lo VI Asom,  lo VII David. 16 Les germanes d’aquests  
1Par 3,1  engendrà aquests fills en Hebron:  lo primer fo Amon, qui nach de Achinor  
1Par 3,1  qui nach de Achinor gechrelite,  lo sagon Daniel, qui nasch de Abigayl  
1Par 3,2 qui nasch de Abigayl carmeladita, 2  lo terç Absalon, qui nasch de Maachà,  
1Par 3,2  filla de Tholomum, rey de Jerusi;  lo quart Adonias, fill de Agich, 3 lo  
1Par 3,3  lo quart Adonias, fill de Agich, 3  lo quint Safaon, de la filla de Abigal, lo 
1Par 3,3  Safaon, de la filla de Abigal,  lo VI Jetron, qui nasch de Elguà, muller  
1Par 3,12  Joàs. 12 Emasias fon fill de Joàs,  lo qual anjanrà Asarias, Azarias anjanrà  
1Par 3,15  anjanrà Josias. 15 Josias anjenrà  lo primer Joanan, lo segon Jaachim, lo ter 
1Par 3,15 15 Josias anjenrà lo primer Joanan,  lo segon Jaachim, lo ter Sidechias, lo  
1Par 3,15 lo primer Joanan, lo segon Jaachim,  lo ter Sidechias, lo quart Salum. 16  
1Par 3,15 lo segon Jaachim, lo ter Sidechias,  lo quart Salum. 16 Joachim enjenrà  
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1Par 4,3  Achom e Lech [*]. 3 E aquest és  lo linatge de Acham e de Izrael e de  
1Par 4,4  engendrà Hossà e [*] Hur, qui era  lo primer engenrat [*], para de Betelem. 5 
1Par 4,10  vengua a mi. E nostre Senyor oÿ- lo de la oració de què ell preguà e donà- 
1Par 4,22  22 e d’aquel que féu star  lo sol e de l’hom de Falsia, e Sagur,  
1Par 4,26  E Salum [*] Masmà [*]. 26 †Semeý,  lo fill de Secur, fo fill de Masmà. Semeý, 
1Par 4,26  de Secur, fo fill de Masmà. Semeý,  lo fill Sechur.† 27 Semeý engenrà XVI  
1Par 4,42 42 E dels fills de Simeon anàran en  lo munt de Saÿr D hòmens. Éran los lurs  
1Par 5,1  de huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn fo  lo primer angenrat dels fills de Israell,  
1Par 5,1 de Israell, mas, per so com corompé  lo lit de son pare, no li donàran so que  
1Par 5,3  prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era  lo primer engenrat de Israell, engenrà  
1Par 5,6  Bàal, 6 e Bàal engenrà Bacaral,  lo qual Teglaphatasar, rey dels aserians,  
1Par 5,6  se’n manà catiu, e fo príncep en  lo trip de Rubèn. 7 E los seus frares e  
1Par 5,26  en Elat e en Habot e en Ara, e en  lo flum de Gozan, e han-hi stat entrò al 
1Par 6,28  28 Aquests fóran fills de Saniel:  lo primer angenrat fo Vazezí, Abià. 29  
1Par 6,32  dentrò que Salamó hach adificat  lo temple en Jerusalem, e stava cascun  
1Par 6,32  e stava cascun sagons son orde en  lo ministeri. 33 E aquests són aquells qui 
1Par 6,33 Heman, qui fo cantor, fill de Joel,  lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de Alcanà; 
1Par 6,67  en Siquén ab los lurs lochs, en  lo munt de Afraÿm, e Guàzer ab los lurs  
1Par 7,5  fills. 5 E los lurs frares e tot  lo linatge de Isacar éran molt forts  
1Par 7,7 companyes molt forts per combatra e  lo nombre d’éls fóran XXII M ª e XXXIII  
1Par 7,23 consabé e enfantà un fill, e apallà  lo nom d’aquell Benà, per so com era nat  
1Par 7,24  fo Sarrà, la qual adifichà Beterem  lo Jusà e Acoensara lo Sobirà. 25 E los  
1Par 7,24  Beterem lo Jusà e Acoensara  lo Sobirà. 25 E los fills d’él fóran  
1Par 7,26  e Cale, dell qual Thàlan nasch, 26  lo qual angenrà Laadon. E lo fill de  
1Par 7,26 nasch, 26 lo qual angenrà Laadon. E  lo fill de aquest hach nom Amiüd e angenrà 
1Par 7,27  Alisamà, 27 dell qual nasch Num,  lo qual hach Josuè, son fill. 28 E la lur  
1Par 8,1  fill primer engenrat, e Esbala fo  lo sagon, e Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo  
1Par 8,1  e Esbala fo lo sagon, e Aam fo  lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà fo lo  
1Par 8,2  sagon, e Aam fo lo terç, 2 e Nohà  lo quart, e Rafà fo lo quint. 3 E los  
1Par 8,2  terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà fo  lo quint. 3 E los fills de Balle fóran  
1Par 8,29  habitàran en Jerusalem. 29 [*] e  lo nom de sa muller Macà, 30 e son fill  
1Par 8,37 fill Rafaià, del qual és nat Elesà,  lo qual anjanrà Ezel. 38 E Ezel hach VI  
1Par 8,39  de Asa: primer anjanrat Ulam e Hus  lo sagon, Elifali lo terç. 40 Los fills de 
1Par 8,39  Ulam e Hus lo sagon, Elifali  lo terç. 40 Los fills de Ulam fóran de  
1Par 9,1  9,Tit Capítol VIIII º 1 Donchs tot  lo poble d’Israell [*] e la suma d’  
1Par 9,5  de Judà 5 fóran Silormí e Agià,  lo fill primer angendrat; aquests fóran  
1Par 9,7  dells fills de Benjamín fóran Asà,  lo fill de Mosolan, fill de Abdeyà, fill  
1Par 9,23  de la casa de nostre Senyor e en  lo tabernacle, cascú per son dia. 24 Aquí  
1Par 9,26  IIII fills de Leví fo comanat tot  lo nombra dells portés, e éran sobra ells  
1Par 9,29 éran posats sobra la sèmola e sobra  lo vin e sobra [*] l’ancens e sobra les  
1Par 9,36  companyes [*]. 35 En Gabaon [*] 36  lo seu primer fill engenrat Abdon, e Sus e 
1Par 10,1  falisteus e cayguàran nafrats en  lo munt de Gelboe. 2 E com los falisteus  
1Par 10,3  atrobàran aquell e segetàran- lo. 4 E Saül dix a son scuder: –Trau ta  
1Par 10,8  e sos fills, qui jaÿan morts en  lo munt de Gelboe. 9 E com [*] li hagéran  
1Par 10,9  9 E com [*] li hagéran lavat  lo cap e desgarnit e levades les armes,  
1Par 10,9 desgarnit e levades les armes, ells  lo tramatéran en la lur terra, per so que  
1Par 10,9  per so que [*] fos mostrat en  lo temple dels lurs déus e als lurs  
1Par 10,10  10 E consagràran les sues armes en  lo temple de lur déu e ficàran lo cap en  
1Par 10,10  en lo temple de lur déu e ficàran  lo cap en lo temple de Dagó. 11 E com los  
1Par 10,10  de lur déu e ficàran lo cap en  lo temple de Dagó. 11 E com los hòmens de  
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1Par 10,12  forts hòmens sa lavàran e praséran  lo cors de Saül e de sos fills e aportàran 
1Par 10,13  los manaments de nostre Senyor,  lo qual ell havia manat e ell no l’havia  
1Par 10,14  la qual cosa ell l’aucís e mudà  lo seu regna a David, fill de Isayi.  
1Par 11,1  de Isayi. 11,Tit Capítol XI 1 Tot  lo poble d’Israell sa ajustà en Habron, e 
1Par 11,2  hir, com Saül regnava encara sobra  lo poble de Israell, tu eres aquell qui  
1Par 11,2 eres aquell qui menaves e ramanaves  lo poble de Israell. E nostre Senyor dix a 
1Par 11,2 nostre Senyor dix a tu: “Tu pexeràs  lo meu poble d’Israell e tu seràs príncep 
1Par 11,3  e ells untàran aquell en rey sobra  lo poble d’Israell, segons la paraula de  
1Par 11,4  de Samuel. 4 Donchs, David e tot  lo poble d’Israell se n’anàran en  
1Par 11,6  dix: –Aquell qui primerament farrà  lo Jebuseu, aquel serà príncep e duch.  
1Par 11,11 alls fills d’Israell. 11 Aquest és  lo nombre dells forts hòmens de David:  
1Par 11,13  en aquell loch per batalla, e  lo camp d’aquella region era plen d’  
1Par 11,13  aquella region era plen d’ordi, e  lo poble era fuyt davant los falisteus. 14 
1Par 11,16  vall de Rafaÿm, 16 e David era en  lo dafaniment e en la estació dells  
1Par 11,18  -na a David que en bagués,  lo quall no’n volch beura, anans  
1Par 11,24  Benamies, fill de Joadà, qui era  lo pus nomanat entre III molt forts. 25 E  
1Par 12,4 Och; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era  lo pus fort entre XXX; e Jaramies e  
1Par 12,8  ab ell, com ell s’amaguava en  lo dasert, hòmens molt forts e trop bons  
1Par 12,9  9 E Èsser era príncep e Odias  lo sagon, Eliap lo terç, 10 e Masmanà lo  
1Par 12,9 era príncep e Odias lo sagon, Eliap  lo terç, 10 e Masmanà lo IIII, Geremies lo 
1Par 12,10  sagon, Eliap lo terç, 10 e Masmanà  lo IIII, Geremies lo V, 11 Sechey lo VI,  
1Par 12,10  10 e Masmanà lo IIII, Geremies  lo V, 11 Sechey lo VI, Eell VII, 12 Johan  
1Par 12,11  lo IIII, Geremies lo V, 11 Sechey  lo VI, Eell VII, 12 Johan lo VIII e  
1Par 12,12 11 Sechey lo VI, Eell VII, 12 Johan  lo VIII e Elzedap lo VIIII è, 13 Geremies  
1Par 12,12  VII, 12 Johan lo VIII e Elzedap  lo VIIII è, 13 Geremies lo X, Abachamà lo  
1Par 12,13  e Elzedap lo VIIII è, 13 Geremies  lo X, Abachamà lo XI. 14 Aquests fóran  
1Par 12,13 VIIII è, 13 Geremies lo X, Abachamà  lo XI. 14 Aquests fóran dells fills de  
1Par 12,14 fills de Gaad prínceps de lla host;  lo manor era sobra C cavallers [*]. 15  
1Par 12,15  són aquells qui pasàran flum Jordà  lo primer mes, com ell ha acostumat de  
1Par 12,17  vós sots vanguts a mi per ajudar,  lo meu cor sia ajustat ab vosaltres, mes  
1Par 12,17  jo no haja pacat en les mies mans,  lo Déus de nostres paras ho vege e ho  
1Par 12,18  pau sia ab los teus valladors, cor  lo Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs David 
1Par 12,23  [*]. [*] 20-22 [*] 23 Aquest és  lo [*] dells prínceps de lla host qui  
1Par 12,23  per so qu’ells traspostàsan  lo regna de Saül en ell, sagons la paraula 
1Par 12,38  so que faésan David rey sobra tot  lo poble d’Israell. E totes les  
1Par 12,38  que David fos fet rey sobra tot  lo poble d’Israell. 39 E staguéran aquí  
1Par 12,40 abastament, car gran goig era a tot  lo poble d’Israell. 13,Tit Capítol XIII 1 
1Par 13,3  Déu, car nós no damanam aquella en  lo temps de Saül. 4 E tota la multitut  
1Par 13,4  fet; aquella paraulla plach a tot  lo poble d’Israell. 5 Donchs David ajustà 
1Par 13,5  Israell. 5 Donchs David ajustà tot  lo poble d’Israell, de Sider e de Agipte  
1Par 13,6 Judà, [*] qui seu sobra Xarobín, en  lo quall loch lo seu nom fo apellat. 7  
1Par 13,6 seu sobra Xarobín, en lo quall loch  lo seu nom fo apellat. 7 Donchs ells  
1Par 13,8  manàvan la careta. 8 E David e tot  lo poble juguàvan davant nostre Senyor Déu 
1Par 13,9 sua mà que sostangués la archa, car  lo bou, que era jova e saltant, havia un  
1Par 13,11  dapartit Ozà, e apallà aquell loch  lo «Dapartiment de Ossà» dentrò aquest  
1Par 14,2  havia conformat ell en rey sobra  lo poble e que’ll seu regna era axalçat  
1Par 14,8  David era untat en rey sobra tot  lo poble d’Israell, tots vanguéran per  
1Par 14,15  los parers. 15 E com tu oyràs  lo so del qui irà en la subiranitat de los 
1Par 14,17  de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E  lo nom de David fo spandit per totes les  
1Par 15,1  loch a lla archa de Déu, e stès  lo tabernacle. 2 Ladonchs dix David: –No  
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1Par 15,3  3 E ell ajustà adonchs tot  lo poble d’Israell en Jerusalem, per so  
1Par 15,3  ells aportàsan la archa de Déu en  lo seu loch, lo qual ell li havia  
1Par 15,3  la archa de Déu en lo seu loch,  lo qual ell li havia aparallat. 4 E ajustà 
1Par 15,29  guardava per una finestra e vaé  lo rey David saltant e jugant, e ella  
1Par 16,2  e ses ofarenes, ell banaý  lo poble en lo nom de nostre Senyor, 3 e  
1Par 16,2 ses ofarenes, ell banaý lo poble en  lo nom de nostre Senyor, 3 e dapartí a  
1Par 16,4  obres, e qui glorificàsan e loàsan  lo Senyor Déu d’Israell, 5 ço és, Asaph  
1Par 16,5  Déu d’Israell, 5 ço és, Asaph  lo príncep, Azacharies, qui era lo sagon a 
1Par 16,5  lo príncep, Azacharies, qui era  lo sagon a ell. E stablí Aliel e Samamoch  
1Par 16,5  e Banaÿes e Obededom [*] sobra  lo cant dell pasaltiri e sobra les rautes. 
1Par 16,8  -vos a nostre Senyor, apellats  lo seu nom e fets conèxer en lo poble les  
1Par 16,8  lo seu nom e fets conèxer en  lo poble les sues atrobadures. 9 Cantats a 
1Par 16,10  las suas meravelles. 10 Loats  lo seu sanct nom, lo quor d’aquells qui  
1Par 16,10  10 Loats lo seu sanct nom,  lo quor d’aquells qui quéran nostre  
1Par 16,14  són los seus alets. 14 Car ell és  lo Senyor nostre Déu, los seus jutgaments  
1Par 16,16  qual covinensa ell féu a Abram, e  lo seu sagrament fou ab Ysach. 17 E stablí 
1Par 16,23 a nostre Senyor, e anuntiats de dia  lo seu salvament. 24 Racomtats a les gents 
1Par 16,27  davant ell, e fortea e goig són en  lo seu loch. 28 O, companyes de pobla,  
1Par 16,36  d’Israell perdurablament.» E tot  lo poble digua: «Amén», e cantan a Déu  
1Par 16,39  Edichum, e Hozè. 39 Stablí Sadoch  lo pravera e sos frares davant l’arqua de 
1Par 16,43  de Iditun éser portés. 43 E tot  lo poble se’n tornà a lla sua casa, e  
1Par 17,1  en la sua casa, ell dix a Natan  lo profeta: –Veus que jo habit en la casa  
1Par 17,5 d’aquell temps a ençà que yo amené  lo poble entrò en aquest dia de huy, anans 
1Par 17,6  he estat en tendes 6 ab tot  lo poble d’Israell. Donchs no parlé yo a  
1Par 17,6  havia manat qu’ells paschésan  lo meu poble, e yo digué a ell: “Per què  
1Par 17,7  açò: Yo pres tu com tu guardavas  lo bastiar en les pastures que tu foces  
1Par 17,11  sarà de tos fills, e jo stabliré  lo regne d’aquells. 12 E ell adificarà a  
1Par 17,14 stabliré aquell en la mia casa e en  lo meu regna [*] perdurablament.” 15  
1Par 17,21 orelles. 21 E qual altra és axí com  lo teu poble d’Israell? Una sola gent en  
1Par 17,22  terra de Agipta. 22 E tu has posat  lo teu poble [*] perdurablament. E tu,  
1Par 17,22  E tu, Senyor, ést fet  lo lur Déu. 23 Donchs, Senyor Déus,  
1Par 17,24  e de lles virtuts, aquell és  lo Déu d’Israell, e la casa de David, son 
1Par 17,25  adificaries a ell casa, e per asò  lo teu serf ha trobada fiança de pregar  
1Par 18,9 e los vaxells d’aram. 9 E com Tou,  lo rey de Hamach, hach oÿt que David havia 
1Par 18,10  sobramuntat e vençut Adaàer, car  lo rey Tou fon enamich de Adàser. 11 E lo  
1Par 18,11 rey Tou fon enamich de Adàser. 11 E  lo rey David consagrà a nostre Senyor tots 
1Par 18,11  de l’aur e de ll’argent [*]  lo qual lo rey havia pres de lles gents,  
1Par 18,11  l’aur e de ll’argent [*] lo qual  lo rey havia pres de lles gents, axí com  
1Par 18,14  14 Donchs David regnà sobra tot  lo poble d’Israell, e féu jutgament e  
1Par 18,14  e féu jutgament e justícia a tot  lo pobble d’Israell. 15 E Joab, fill de  
1Par 26,2  Mesellemies [*] 2 [*] e Zacharias  lo primer engendrat, e Jadiell fo lo  
1Par 26,2  lo primer engendrat, e Jadiell fo  lo sagon, e Sabadies lo terç, e Jatanael  
1Par 26,2  e Jadiell fo lo sagon, e Sabadies  lo terç, e Jatanael lo quart, 3 e Aliam fo 
1Par 26,2  e Sabadies lo terç, e Jatanael  lo quart, 3 e Aliam fo lo quint, e Johanan 
1Par 26,3  e Jatanael lo quart, 3 e Aliam fo  lo quint, e Johanan lo VI, e Mazay fo lo  
1Par 26,3  3 e Aliam fo lo quint, e Johanan  lo VI, e Mazay fo lo VII. 4 E los fills de 
1Par 26,3  quint, e Johanan lo VI, e Mazay fo  lo VII. 4 E los fills de Obedom: Samaÿas  
1Par 26,4 4 E los fills de Obedom: Samaÿas fo  lo primer anjenrat, e Josadap lo sagon, e  
1Par 26,4  fo lo primer anjenrat, e Josadap  lo sagon, e Joachà fo lo terç, Asachar lo  
1Par 26,4  e Josadap lo sagon, e Joachà fo  lo terç, Asachar lo quart, e Nathanael lo  
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1Par 26,4 sagon, e Joachà fo lo terç, Asachar  lo quart, e Nathanael lo quint, 5 e Amayel 
1Par 26,4 terç, Asachar lo quart, e Nathanael  lo quint, 5 e Amayel lo VI, e Isachar fo  
1Par 26,5  e Nathanael lo quint, 5 e Amayel  lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlachí lo  
1Par 26,5  5 e Amayel lo VI, e Isachar fo  lo VII, e Poŀlachí lo VIII è; nostre  
1Par 26,5 VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlachí  lo VIII è; nostre Senyor banaý aquell. 6 E 
1Par 26,11  en príncep, 11 e Halachias fo  lo sagon, e Thabalies lo terç, e Sacarias  
1Par 26,11  Halachias fo lo sagon, e Thabalies  lo terç, e Sacarias lo quart; tots aquests 
1Par 26,11  e Thabalies lo terç, e Sacarias  lo quart; tots aquests fraras e fills de  
1Par 26,26  trasaurs [*], els quals santifichà  lo rey David, e fóran prínceps de  
1Par 26,28  aquelles coses santificà Samuel  lo vaent e Saül, fill de Chis, e Abner,  
1Par 26,30 e éran M ª DCC. Aquests fóran sobra  lo poble d’Israell ultra lo flum Jordà,  
1Par 26,30  sobra lo poble d’Israell ultra  lo flum Jordà, de la part devers ponent,  
1Par 26,30  les obres de nostre Senyor e’n  lo servey del rey. 31 E Azarias fo príncep 
1Par 26,31  e sagons lurs linatges. En  lo XL any del regna de David fóran comtats 
1Par 26,32  e sobra los fills de Gaad e sobra  lo mig trip de Manasès en tot lo servey de 
1Par 26,32 sobra lo mig trip de Manasès en tot  lo servey de Déu e del rey. 27,Tit Capítol 
1Par 27,2  era sobra la primera companya en  lo primer mes, e havia-hy sots ell  
1Par 27,3  de tots los prínceps de la host en  lo primer mes. 4 Achies Duch havia la  
1Par 27,4 aprés si un altra per nom Maceloch,  lo qual governava una partida de lla host  
1Par 27,5 miliars. 5 Banaÿas, fill de Jaadès,  lo pravera, duch de la terça companya en  
1Par 27,5  duch de la terça companya en  lo terç mes, e havia en la sua partida  
1Par 27,7  sua companya. 7 En aquell any era  lo quart mes Azaell, frare de Joab, e  
1Par 27,8  hòmens. 8 Samaoch de Zezares era  lo quint príncep en lo V mes, e havia en  
1Par 27,8  de Zezares era lo quint príncep en  lo V mes, e havia en la sua companya  
1Par 27,9  M ª hòmens. 9 Lo VI è príncep e  lo VI mes era Hiram, fill de Acrès de  
1Par 27,10  M ª hòmens. 10 Lo VII príncep e  lo VII mes era Heŀles de Folló, dels fills 
1Par 27,11  M ª hòmens. 11 Lo VIII príncep e  lo VIII è mes era Sobocay de Hasach, del  
1Par 27,12  XXIIII M ª hòmens. 12 E [*] en  lo VIIII è mes Abiàzer de Anacoch, del  
1Par 27,13  M ª hòmens. 13 Lo X príncep e  lo X mes era Maray, de Narofat, del  
1Par 27,14  M ª hòmens. 14 Lo XI príncep e  lo XI mes Beneÿes de Pheracot, dells fills 
1Par 27,15  XXIIII M ª hòmens. 15 Lo XII en  lo XII mes era Hooldià de Nethofat, del  
1Par 27,23  havia dit qu’ell multiplicaria  lo poble [*]. 24 [*] e per açò lo nombra  
1Par 27,24  lo poble [*]. 24 [*] e per açò  lo nombra d’aquells qui éran stats  
1Par 28,2 éran en la host de Jerusalem. 2 Com  lo rey fo lavat e stech en peus, ell dix:  
1Par 28,2 de lla amistança de nostre Senyor e  lo siti dels peus de nostre Déu. E jo he  
1Par 28,4  e has scampada sanch.” 4 »Mas  lo senyor Déu d’Israell a mi ha alet de  
1Par 28,4  para, per ço que yo fos rey sobra  lo poble d’Israell perdurablament; e ha  
1Par 28,4  e [*] ha allet mi en rey sobra tot  lo poble d’Israell. 5 E nostre Senyor ha  
1Par 28,7  yo seré a ell en para. 7 E fermaré  lo seu regna perdurablament, si ell  
1Par 28,8  fa vuy.” 8 »Donchs ara, davant tot  lo poble, ara com lo meu Déu ho ou, vós  
1Par 28,8  ara, davant tot lo poble, ara com  lo meu Déu ho ou, vós guardats e scrutats  
1Par 28,20 que no’t temes ne hajes pahor, cor  lo Senyor mon Déu serà ab tu e no lexarà  
1Par 28,21  E sàban aytambé los prínceps com  lo poble a fer tots los meus manaments.  
1Par 29,3  3 E part asò yo do argent e aur en  lo temple de mon Déu, lo qual yo he ofert  
1Par 29,3  e aur en lo temple de mon Déu,  lo qual yo he ofert en lo temple de mon  
1Par 29,3  de mon Déu, lo qual yo he ofert en  lo temple de mon Déu de ço qui era meu  
1Par 29,8  presioses, ells les donàran en  lo trasaur de [*] nostre Senyor per la mà  
1Par 29,9  la mà de Jaiell de Gerson. 9 Tot  lo poble se alegrà com ells promatían vot  
1Par 29,9  a nostre Senyor ab lur cor; e  lo rey David se n’alegrà de molt gran  
1Par 29,11  fi. 11 Senyor, la granesa és tua e  lo poder e la glòria e la victòria. A tu  
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1Par 29,11  laor. Totes les coses qui són en  lo cel e en la terra són tues. Senyor, lo  
1Par 29,11 cel e en la terra són tues. Senyor,  lo regna és teu e tu ést sobra tots los  
1Par 29,17  aquestes coses a tu, e he vist  lo teu poble qui és así atrobat ofarir a  
1Par 29,20  a tota la multitut, dix: –Banaÿts  lo Senyor nostre Déu. Donchs tota la  
1Par 29,20  Déu. Donchs tota la multitut banaý  lo Senyor, Déu de lurs pares, e anclinàran 
1Par 29,20 -sa tots e ahoràran Déu e despuys  lo rey. 21 E sacreficàran sacrificis a  
1Par 29,23  son para, e a tots plasch, e tot  lo poble de Israell obaý a ell. 24 E tots  
1Par 29,25  Senyor axalçà Salamó sobra tot  lo poble d’Israell e donà a aquell sa  
1Par 29,26  fill de Ysay, regnà sobra tot  lo poble de Israel. 27 E los dies en què  
1Par 29,29  primers e los darés, són scrits en  lo libre de Samuel lo vahent e en lo libre 
1Par 29,29  són scrits en lo libre de Samuel  lo vahent e en lo libre de Natan profeta e 
1Par 29,29  lo libre de Samuel lo vahent e en  lo libre de Natan profeta e en lo volum de 
1Par 29,29 e en lo libre de Natan profeta e en  lo volum de Gaad lo vaent, 30 e los fets  
1Par 29,29 Natan profeta e en lo volum de Gaad  lo vaent, 30 e los fets de tot lo seu  
1Par 29,30 Gaad lo vaent, 30 e los fets de tot  lo seu regna e de la sua forsa e del temps 
1Par Expl  de lles terras. Expl Ací se acaba  lo Primer libre de Paralipàmenon.  
1Par 7,40  alets e molt forts duchs de duchs.  Lo nombra d’aquells qui éran covinents a  
1Par 8,34 e Melchisue e Aminedap e Asbaal. 34  Lo fill de Jonathàs anjanrà Mirabaal, [*]  
1Par 17,7 parlaràs axí ara a David, mon serf:  “Lo Senyor de lles companyes diu açò: Yo  
1Par 17,24  E fes-ho axí com tu has dit. 24  Lo teu nom estia e sia axaltat  
1Par 17,24  axaltat perdurablament, e sia dit:  “Lo Senyor de les companyes e de lles  
1Par 26,1 1-31 [*] 26,Tit Capítol XXVI 1  Lo depertiment [*] dels fills de Corè fo  
1Par 27,9  sua companya XXIIII M ª hòmens. 9  Lo VI è príncep e lo VI mes era Hiram,  
1Par 27,10 sua companya XXIIII M ª hòmens. 10  Lo VII príncep e lo VII mes era Heŀles de  
1Par 27,11  sa companya XXIIII M ª hòmens. 11  Lo VIII príncep e lo VIII è mes era  
1Par 27,13 sua companya XXIIII M ª hòmens. 13  Lo X príncep e lo X mes era Maray, de  
1Par 27,14  sa companya XXIIII M ª hòmens. 14  Lo XI príncep e lo XI mes Beneÿes de  
1Par 27,15 sua companya XXIIII M ª hòmens. 15  Lo XII en lo XII mes era Hooldià de  
1Par 29,1  29,Tit Capítol XXVIIII º 1  Lo rey David parlà a tota la multitut e  
1Par 16,25  car nostre Senyor és gran, e molt  loabla, e spantabla sobra tots los déus.  
1Par 16,4  sues obres, e qui glorificàsan e  loàsan lo Senyor Déu d’Israell, 5 ço és,  
1Par 16,10 e recomtats las suas meravelles. 10  Loats lo seu sanct nom, lo quor d’aquells 
1Par 6,29  de Mararí: Molí, qui fo para de  Lobanín, Lobanín [*] fo para de Ozà, 30  
1Par 6,29  Molí, qui fo para de Lobanín,  Lobanín [*] fo para de Ozà, 30 Ozà fo para 
1Par 6,17  Aquests fóran los fills de Gerson:  Lobení e Sameý. 18 Aquests fóran los fills 
1Par 6,20  [*]. 20 Gerson, qui fo para de  Lobení, qui fo para de Jòat, Jòat fo para  
1Par 11,13  falisteus se ajustàran en aquell  loch per batalla, e lo camp d’aquella  
1Par 11,14  14 Aquests staguéran al mig  loch dell camp e defacéran aquell. E com  
1Par 13,6  qui seu sobra Xarobín, en lo quall  loch lo seu nom fo apellat. 7 Donchs ells  
1Par 13,11 havia dapartit Ozà, e apallà aquell  loch lo «Dapartiment de Ossà» dentrò  
1Par 14,11  aygües. Per què’l nom de aquel  loch fo apellat Baalseraphin. 12 E aquí  
1Par 15,1  en la ciutat de David e adifichà  loch a lla archa de Déu, e stès lo  
1Par 15,3 aportàsan la archa de Déu en lo seu  loch, lo qual ell li havia aparallat. 4 E  
1Par 15,12  de nostre Senyor Déu de Israel al  loch qui és a ella aparallat, 13 per ço  
1Par 16,1  archa de Déu e matéran-la al mig  loch del tabernacle que David havia  
1Par 16,27  ell, e fortea e goig són en lo seu  loch. 28 O, companyes de pobla, donats a  
1Par 16,39  l’arqua de nostre Senyor en un al  loch qui era en Gabaon, 40 per ofarir  
1Par 17,8  8 e yo fuy ab tu en qualqua  loch tu anest, e yo he morts tots los teus 
1Par 17,9  són honrats en terra. 9 E he donat  loch al meu poble d’Israell [*]. 10 [*] e 
1Par 29,5 les parets del temple, 5 en qualqua  loch haurà obra d’aur e là on haurà obra  
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1Par 5,16 e en los carrés lurs e en tots lurs  lochs de Saron entrò als térmens seus. 17  
1Par 6,64  als levítichs ciutats ab lurs  lochs, 65 e donàran per sort del trip dels 
1Par 6,67  a fúger en Siquén ab los lurs  lochs, en lo munt de Afraÿm, e Guàzer ab  
1Par 6,67  de Afraÿm, e Guàzer ab los lurs  lochs, 68 [*] Abeteron ab los lurs lochs;  
1Par 6,68  lochs, 68 [*] Abeteron ab los lurs  lochs; 69 e del trip de Dan, Helltere,  
1Par 6,69  Helan, Helon, Getrem ab los lurs  lochs, so és, a saber, 70 [*] aquells que  
1Par 6,71 és en Bassan, e Staroch ab los lurs  lochs. 72 E del trip de Isachar, Cades e  
1Par 6,73  [*] 73 Armoch e Anem ab tots los  lochs de aquests. 74 E del trip d’Asser,  
1Par 6,75  75 Harad, Rodop ab tots los lurs  lochs. 76 E del trip de Nabtalim, Cades  
1Par 6,76  Hamon, Cariatim ab tots lurs  lochs. 77 E als fills de Mararí qui éran  
1Par 6,77  Ramonó, Tabor ab tots los lurs  lochs. 78 E dayà detràs Jordà, davant  
1Par 6,79  e Cadamoch e Mifalach ab tots lurs  lochs. 80 E del trip de Gaad, Romoch, que  
1Par 6,81  e Hesebon e Jaser ab tots los lurs  lochs. 7,Tit Capítol VII 1 Aquests fóran  
1Par 17,5 huy, anans en tota hora, mudats los  lochs del trabernacla, he estat en tendes  
1Par 28,11  e de la cambra e dels lits en los  lochs amagats e de la casa de madian 12 e  
1Par 7,22  22 Donchs Afraÿm, lur para, plorà  lonch temps, e sos frares vanguéran per so 
1Par 1,12  Casluÿm, e d’aquests nasquéran  los falisteus. E aytambé engenrà Caprurín. 
1Par 1,19  II fills: Gertan, Phàlech, e en  los dies de Phàlech fo depertida la terra. 
1Par 1,43  Chis, Aram. 43 Aquests foren  los reys qui foren senyors de la terra de  
1Par 1,43  de Edom, anans que haguésan reys  los fills de Israell: Bàlach, fill de  
1Par 1,54  Madiel, duch de Hiram. Aquests són  los duchs de Edom. 2,Tit Capítol segon  
1Par 2,1  2,Tit Capítol segon Aquests son  los fills d’Israell: Rubèn, Simeon, Leví  
1Par 2,4  nora, Zàram e Phares. E axí fóran  los fills de Judà V. 5 E Phares engenrà  
1Par 2,33 engendrà Fàlet, Zizà. Aquests fóran  los fills de Jaramaell. 34 Sesan no hach  
1Par 2,53 Satamay, Masaray; d’aquests axíran  los saraÿtes e los staolites. 54 E los  
1Par 2,53  d’aquests axíran los saraÿtes e  los staolites. 54 E los fills de Salmà,  
1Par 2,54  los saraÿtes e los staolites. 54 E  los fills de Salmà, para de Betleem, e de  
1Par 2,55  maestras qui stávan en Jabés en  los tabernacles. Aquestes són les  
1Par 3,9  Elifàlech. Aquests IX 9 [*], part  los fills de lles concopines, haguéran una 
1Par 4,6  Hèpher, Teman e Starí. Aquests són  los fills de Narà. 7 Haloaà enfantà  
1Par 4,10  baneÿt, banayràs mi e axempleràs  los meus térmens e seràs ab mi e no volràs 
1Par 4,12  de la ciutat de Naàs. Aquests són  los hòmens de Tachà. 13 Conès engenrà  
1Par 4,14  dels Artificis, car aquí stàvan  los hòmens que sabían fer los artaficis.  
1Par 4,14  stàvan los hòmens que sabían fer  los artaficis. 15 E Calef, fill de  
1Par 4,21  Joech e Bensocech. 21 Aquests són  los fills de Sellà, fill de Judà: Her, qui 
1Par 4,22  l’hom de Falsia, e Sagur, Anant,  los quals fóran prínceps en Moab, e  
1Par 4,23  són velles. 23 Aquests són  los ollers qui stàvan en les plantacions e 
1Par 4,23  qui stàvan en les plantacions e en  los stabliments en la casa del rey e en  
1Par 4,23 stabliments en la casa del rey e en  los seus castells, e stagéran aquí. 24  
1Par 4,38  [*]. 28-37 [*] 38 Aquests fóran  los prínceps qui fóran anomanats en les  
1Par 4,41  que damunt havem anomenats, en  los dies de Atzechià, rey de Judà, e  
1Par 4,41  rey de Judà, e destrovíran tots  los tabernacles d’ aquells que atrobàran  
1Par 4,42  en lo munt de Saÿr D hòmens. Éran  los lurs prínceps Palcias, Naarias,  
1Par 5,7 fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E  los seus frares e tota la parantia qui era 
1Par 5,15  fo fill de Bus. 15 E sos frares,  los fills de Abdiell, qui fo fill de  
1Par 5,16 habitàran en Galaad e en Basan e en  los carrés lurs e en tots lurs lochs de  
1Par 5,17 17 E tots aquests fóran nombrats en  los dies de Jonatan, rey de Judà, e en los 
1Par 5,17  dies de Jonatan, rey de Judà, e en  los dies de Jaraboam, rey de Israell. 18 E 
1Par 5,18  de Jaraboam, rey de Israell. 18 E  los fills de Rubèn e de Galaad e los  
1Par 5,18  E los fills de Rubèn e de Galaad e  los hòmens de la meytat del trip de  
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1Par 5,19  a batalla, 19 e guaregàvan contra  los aguarenchs e ajudàran-los los  
1Par 5,19  contra los aguarenchs e ajudàran- los los jeurueus e’lls napheus e aquells  
1Par 5,19  los aguarenchs e ajudàran-los  los jeurueus e’lls napheus e aquells de  
1Par 5,20  de Nadap, 20 [*] e pranguéran  los agarenchs e aquells qui éran ab éls,  
1Par 5,20  Déus com conbatían e Déus oý- los, per so com crèyan en ell. 21 E  
1Par 5,22 Déu, e nafràran molts e tolguéran- los tota la terra e habitàran e staguéran  
1Par 5,24  éran fort molts. 24 Aquests foren  los prínceps de lla casa de lur parantia:  
1Par 5,24  e foren duchs e senyors en  los lurs companyes. 25 E desenparàran Déus 
1Par 5,25  la qual cosa nostre Senyor Déus  los havia badada. 26 E nostre Senyor  
1Par 5,26  del trip de Manasès, e manà- los en Elat e en Habot e en Ara, e en lo  
1Par 6,16  axí d’aquí. 16 Aquests fóran  los fills de Leví: Gerson, Chaat, Mararí.  
1Par 6,17  Chaat, Mararí. 17 Aquests fóran  los fills de Gerson: Lobení e Sameý. 18  
1Par 6,18  Lobení e Sameý. 18 Aquests fóran  los fills de Caat: Aram, Izar, Hobron,  
1Par 6,22  fo para de Gezí. 22 Aquests són  los fills de Chaath: Aminadab fo son fill  
1Par 6,31  són aquells que David stablí sobra  los cantors de lla casa de nostre Senyor  
1Par 6,44  de Gerson; Gerson, de Levý. 44 E  los fills de Mararí e sos frares stàvan a  
1Par 6,64  donàran per sort XII ciutats. 64 E  los fills d’Israell donàran als levítichs 
1Par 6,66  de Caat, e fóran les ciutats en  los térmens d’aquells del trip de Afraÿm. 
1Par 6,67 a ells ciutats a fúger en Siquén ab  los lurs lochs, en lo munt de Afraÿm, e  
1Par 6,67  en lo munt de Afraÿm, e Guàzer ab  los lurs lochs, 68 [*] Abeteron ab los  
1Par 6,68  los lurs lochs, 68 [*] Abeteron ab  los lurs lochs; 69 e del trip de Dan,  
1Par 6,69  Betor, Helan, Helon, Getrem ab  los lurs lochs, so és, a saber, 70 [*]  
1Par 6,71  cognació dels fills de Chaat. 71 E  los fills de Gerson, de lla cognació de la 
1Par 6,71  qui és en Bassan, e Staroch ab  los lurs lochs. 72 E del trip de Isachar,  
1Par 6,73  [*] 73 Armoch e Anem ab tots  los lochs de aquests. 74 E del trip d’  
1Par 6,75  Abdon [*], 75 Harad, Rodop ab tots  los lurs lochs. 76 E del trip de Nabtalim, 
1Par 6,77  de Zabulon, Ramonó, Tabor ab tots  los lurs lochs. 78 E dayà detràs Jordà,  
1Par 6,81 Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser ab tots  los lurs lochs. 7,Tit Capítol VII 1  
1Par 7,1  7,Tit Capítol VII 1 Aquests fóran  los fills de Esachar: Tollà, Puà, Jasub,  
1Par 7,2  e nombràran del trip de Tollà en  los dies de David XXII M ª DC, qui tots  
1Par 7,5  moltes mullers e molts fills. 5 E  los lurs frares e tot lo linatge de Isacar 
1Par 7,6  éran Bella e Bèter e Gadiell,  los III. 7 Fills de Bella éran Estom e Ozí 
1Par 7,9  aquests fóran fills de Bèther. 9 E  los prínceps del linatja fóran nombrats  
1Par 7,20  Guní, e Stàser [*]. 14-19 [*] 20 E  los fills de Afraÿm fóran Satulla e  
1Par 7,21 Èser, son fill, e Aled, son fill; e  los hòmens de Geth d’aquèn nadius  
1Par 7,23  aquell Benà, per so com era nat en  los malls de lla sua casa. 24 E sa filla  
1Par 7,25 lo Jusà e Acoensara lo Sobirà. 25 E  los fills d’él fóran Rapha e Rèseph e  
1Par 7,29  filles, e Dor [*]. Aquí habitàran  los fills de Josep [*]. 30 E los fills da  
1Par 7,30  los fills de Josep [*]. 30 E  los fills da Eser, Jamnà, Josuà, Esuí,  
1Par 7,38  e Salusà e Jachan e Baran. 38 E  los fills de Bet foren Sofonó e Pasphà e  
1Par 8,3  lo quart, e Rafà fo lo quint. 3 E  los fills de Balle fóran Adoar e Jesrà [*] 
1Par 8,6  de linatge qui habitava en Gàbaa,  los qualls fóran mudats en Manach: 7  
1Par 8,10  e Selchià e Marimà; aquests són  los fills prínceps en les companyes. 11  
1Par 8,12  engenrà Achioch, Caphàal. 12 E  los fills de Capsàal fóran Hèmber, Misan e 
1Par 8,13 habitàran en Aylon. Aquests casàran  los habitadors de Geth. 14 E Joè, Segat e  
1Par 8,25  e Onaliotià 25 e Sepdaià e Batiel,  los fills de Sasach. 26 Sampasarí e  
1Par 8,28  e prínceps de lurs companyes,  los quals habitàran en Jerusalem. 29 [*] e 
1Par 8,38  Ezel. 38 E Ezel hach VI fills per  los noms dels quals fóran Ezericham,  
1Par 9,1  e la suma d’aquells és escrita en  los libres de los reys de Israell e de  
1Par 9,1 aquells és escrita en los libres de  los reys de Israell e de Judà, e fóran  
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1Par 9,2  dels fills d’Israell fóran  los praveras e los fills de Leví e los  
1Par 9,2  d’Israell fóran los praveras e  los fills de Leví e los naameus. 3 E  
1Par 9,2  los praveras e los fills de Leví e  los naameus. 3 E staguéran en Jerusalem  
1Par 9,19  de les obres del servey e sobra  los vastiments del tabernacle [*]. 20 E  
1Par 9,22  descrits en lurs pròpies villes,  los quals David e Samuel stablíran en lur  
1Par 9,26  ells e guardàvan les finestres e  los tresors de lla casa de nostre Senyor,  
1Par 9,28  linatge éran aquells qui guardàvan  los vaxells, car tots los vaxells éran  
1Par 9,28 qui guardàvan los vaxells, car tots  los vaxells éran guardats per nombra e hom 
1Par 9,28  éran guardats per nombra e hom  los prania d’éls a comta. 29 Aquells que  
1Par 9,32  qui éran frites en paella. 32 E  los fills de Chaat, lurs frares, éran  
1Par 9,32  de Chaat, lurs frares, éran sobra  los pans del santificament e aparallàvan  
1Par 9,33  cascun disapte. 33 Aquests són  los prínceps dels cantors per lurs  
1Par 10,1 Los phalisteus se combatéran contra  los fills d’Israell, e los fills d’  
1Par 10,1  contra los fills d’Israell, e  los fills d’Israell fusquéran als  
1Par 10,2  en lo munt de Gelboe. 2 E com  los falisteus sa fóran acostats, qui  
1Par 10,3 agreujada la batalla contra Saül, e  los archés atrobàran aquell e segetàran- 
1Par 10,7  sa companya morí ensemps. 7 E, com  los fills de Israell qui habitàvan en los  
1Par 10,7  fills de Israell qui habitàvan en  los camps vaéran açò, ells fusquéran [*],  
1Par 10,7  e desenparàran lurs ciutats [*]. E  los falisteus [*] habitàran en aquelles. 8 
1Par 10,11  cap en lo temple de Dagó. 11 E com  los hòmens de Jabes-Galach haguéran oÿt  
1Par 10,11  oÿt açò, ço és, a saber, que  los falisteus havían fet contra Saül, 12  
1Par 10,12  havían fet contra Saül, 12  los forts hòmens sa lavàran e praséran lo  
1Par 10,13  per so com ell havia traspasats  los manaments de nostre Senyor, lo qual  
1Par 11,3  sobra aquell.” 3 Donchs tots  los primers nats dell poble d’Israell  
1Par 11,4 Jerusalem, so és, en Jebús, on éran  los jeboseus, qui hi habitàvan en la  
1Par 11,10  de David. 7-9 [*]. 10 Aquests són  los prínceps dells forts hòmens [*], los  
1Par 11,10  prínceps dells forts hòmens [*],  los qualls li ajudàran a éser rey sobra  
1Par 11,13  E aquest fo en Afès ab David, com  los falisteus se ajustàran en aquell loch  
1Par 11,13 d’ordi, e lo poble era fuyt davant  los falisteus. 14 Aquests staguéran al mig 
1Par 11,14  aquell. E com ell hach vençut  los falisteus, ell donà gran salut al seu  
1Par 11,15  de prop la cova de Adolam. E, com  los falisteus ficàran les lurs tendes en  
1Par 12,17  on David stava. 17 E David axí- los a carrera e dix-los: –Si vós sots  
1Par 12,17 E David axí-los a carrera e dix- los: –Si vós sots vanguts a mi per ajudar, 
1Par 12,17  mes si vós aguaytats mi per  los meus advarsaris, com jo no haja pacat  
1Par 12,18  [*] pau sia ab tu, pau sia ab  los teus valladors, cor lo Senyor ton Déu  
1Par 12,18  David rebé en aquells e féu- los prínceps de lla companya. 19 E dell  
1Par 12,32  molts savis e sabían conèxer tots  los temps e manàvan qualcosa los fills d’ 
1Par 12,32  tots los temps e manàvan qualcosa  los fills d’Israell daguésan fer, fóran  
1Par 12,32  CC prínceps ab lurs hòmens. Tots  los altres prínceps los lurs consells  
1Par 12,32  hòmens. Tots los altres prínceps  los lurs consells féran. 33 Los fills de  
1Par 12,34  en ajuda no ab dobla cor. 34 E  los prínceps de lla cavallaria de Naptalim 
1Par 12,35  sabían portar scut e lansa. 35 E  los de Dan qui éran aparallats a lla  
1Par 12,39  e baguéran, car lurs frares  los n’havían aparellat. 40 E aquests qui  
1Par 13,1  XIII 1 David féu consell ab tots  los janerals e ab los conestables e ab  
1Par 13,1  consell ab tots los janerals e ab  los conestables e ab tots sos prínceps, 2  
1Par 13,2  alls fills de Leví, qui habítan en  los burchs de lles ciutats, per so que  
1Par 14,4  e engenrà fills [*]. 4 Aquests són  los noms dells fills que nasquéran a ell  
1Par 14,8 e Elisamà e Baldià e Aliàlet. 8 Com  los falisteus haguéran oÿt que David era  
1Par 14,9  ell axí a ells a carerra. 9 E com  los falisteus vanguéran, ells fóran  
1Par 14,10 nostre Senyor e dix: –Iré yo contre  los falisteus e liuraràs tu aquells en la  
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1Par 14,11 muntats en la vall de Rafaÿm, David  los vencé [*]: –[*] aquí per la mia mà,  
1Par 14,12 E aquí ells desenparàran lurs déus,  los quals David manà éser cramats. 13  
1Par 14,13 cramats. 13 Altra vaguada vanguéran  los falisteus e fóran tots scampats en una 
1Par 14,14 e vendràs contra de lla part davers  los parers. 15 E com tu oyràs lo so del  
1Par 14,15 so del qui irà en la subiranitat de  los parers, e ladonchs tu axiràs a lla  
1Par 14,17  féu ell éser temut sobra tots  los regnes. 15,Tit Capítol XV 1 David féu  
1Par 15,4  havia aparallat. 4 E ajustà atresí  los fills de Aron e los fills de Leví. 5 E 
1Par 15,4 E ajustà atresí los fills de Aron e  los fills de Leví. 5 E dels fills de Caad  
1Par 15,11 apallà Sadoch e Abitar, preveres, e  los fills de Leví, ço és, Uriell, Esayà,  
1Par 15,14  feÿam cosa [*] laguda. 14 Donchs  los praveras [*] fóran santificats, per so 
1Par 15,15  de nostre Senyor Déu [*], 15 on  los fills de Leví aportàran la archa [*],  
1Par 15,15  la paraula de nostre Senyor, en  los muscles ab perxes. 16 David dix als  
1Par 15,25  19-24 [*] 25 Adonchs David e tots  los primers nats del poble de Israell e  
1Par 15,25 primers nats del poble de Israell e  los conestables anàran per portar l’archa 
1Par 15,26  ab gran alagria. 26 E com oÿsan  los levitens que aportàvan l’archa de la  
1Par 15,27  stolla e una botzina, e tots  los levites, qui aportàvan la archa, e los 
1Par 15,27  levites, qui aportàvan la archa, e  los cantors, e Coenias, qui era príncep de 
1Par 15,27  era príncep de la prophecia entra  los cantors. David era encara vastit de  
1Par 15,28  de lin que ha nom effot. 28 Tots  los fills de Leví, qui aportàvan l’archa  
1Par 16,6  [*] 6 E stablí Banayà e Jauel,  los praveras, al cantar contínuament ab  
1Par 16,13  boca. 13 La sement de Israell són  los seus serfs e los fills de Jacob són  
1Par 16,13  de Israell són los seus serfs e  los fills de Jacob són los seus alets. 14  
1Par 16,13 seus serfs e los fills de Jacob són  los seus alets. 14 Car ell és lo Senyor  
1Par 16,14 14 Car ell és lo Senyor nostre Déu,  los seus jutgaments són en tota la terra.  
1Par 16,19  ells sían pochs per nombre e que  los seus leuradors fósan pochs, 20 éls  
1Par 16,21  poble. 21 E no sofarí que nangú  los faés sobres, e anans blasmà los reys  
1Par 16,21  los faés sobres, e anans blasmà  los reys per ells: 22 “No vullats tochar  
1Par 16,22  per ells: 22 “No vullats tochar  los meus serfs e no us vullats malignar en 
1Par 16,22  serfs e no us vullats malignar en  los meus profetes.” 23 Cantats, terra,  
1Par 16,24  a les gents la sua glòria, a tots  los pobles les sues meravelles, 25 car  
1Par 16,25 molt loabla, e spantabla sobra tots  los déus. 26 Los déus dels pobles són  
1Par 16,26 falços ýdolles, e nostre Senyor féu  los cels. 27 Confació e granesa són davant 
1Par 16,41  E aprés él, Haman e Yeditun e tots  los altres alets, cascú per son nom, a  
1Par 16,42 d’esturments a cantar a Déu. E féu  los fills de Iditun éser portés. 43 E tot  
1Par 17,5  de huy, anans en tota hora, mudats  los lochs del trabernacla, he estat en  
1Par 17,8  loch tu anest, e yo he morts tots  los teus anamichs davant tu, e he fet a tu 
1Par 17,10 Israell [*]. 10 [*] e humillié tots  los teus anemichs, d’on yo anuncie a tu  
1Par 17,11  11 E com tu hauràs complits tots  los dies que tu vajes a tos pares, jo  
1Par 17,21  e gità per la sua granesa e per  los seus espavantaments les nasions davant 
1Par 18,1  aquestes coses a David que farí  los falisteus e humillià aquells, e pres  
1Par 18,4  e XX M ª hòmens, e sgarà tots  los cavalls de les caretas, dels quals ell 
1Par 18,5  ell servà a sos obs C càreus. 5 E  los sirienchs de Damasch vanguéran per fer 
1Par 18,6  M ª hòmens qu’ell havia. 6 E mès  los cavallers en Damasch, per so que Síria 
1Par 18,7  coses que ell faÿa. 7 E David pres  los carcaxos d’aur los quals havían los  
1Par 18,7  7 E David pres los carcaxos d’aur  los quals havían los servicials de Adaser  
1Par 18,7  carcaxos d’aur los quals havían  los servicials de Adaser e aportà aquells  
1Par 18,8  la «mar» d’aram e les columnes e  los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey  
1Par 18,11 David consagrà a nostre Senyor tots  los vaxells de l’aur e de ll’argent [*]  
1Par 18,15 E Josafat, fill d’Eliüd, era sobra  los notaris. 16 E Sadoch, fill de Achitop, 
1Par 18,17  dels fereteus e dels feriseus. E  los fills de David stàvan primers a la mà  
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1Par 26,4  lo VI, e Mazay fo lo VII. 4 E  los fills de Obedom: Samaÿas fo lo primer  
1Par 26,7  éran molt forts hòmens. 7 Donchs,  los fills de Semeÿas fóran Ocim e Rafael e 
1Par 26,9 [*], e fóran LXXII de Obededom. 9 E  los fills de Masamias e lurs frares foren  
1Par 26,10  forts hòmens, e éran XVIII. 10 E  los fills de Hozà, ço és, a saber, fills  
1Par 26,19  14-16 [*] 17-18 [*] 19 Aquests són  los depertiments dells portés, dells fills 
1Par 26,20  e de Merarí. 20 E Achias era sobra  los trasaurs de la casa de nostre Senyor e 
1Par 26,20 de la casa de nostre Senyor e sobra  los vaxells dels sants. 21 Los fills de  
1Par 26,21  sants. 21 Los fills de Leadan e  los fills de Gerson [*] fóran prínceps de  
1Par 26,22 de Joadan e Gerson e Jehielli. 22 E  los fills de Gehieli, Sacrí e Joel, son  
1Par 26,22  Sacrí e Joel, son frare, sobra  los trasaurs de la casa de nostre Senyor,  
1Par 26,23  de nostre Senyor, 23 e fóran sobra  los fills de Aram e de Soart e de Hebron e 
1Par 26,26  Solimoch e sos frares fóran sobra  los trasaurs [*], els quals santifichà lo  
1Par 26,29 e de son frare. 29 Sanias era sobra  los fills de Nisaart, e sos fills éran  
1Par 26,29 ’s feÿan sobra la part de fora per  los fills d’Israell a ensenyar e a jutgar 
1Par 26,30 de Hebron fóran Hasabies e Sabias e  los lurs frares; e fóran hòmens molt forts 
1Par 26,32  E David posà aquests sobra  los fills de Rubèn e sobra los fills de  
1Par 26,32  sobra los fills de Rubèn e sobra  los fills de Gaad e sobra lo mig trip de  
1Par 27,3  fills de Fares e príncep de tots  los prínceps de la host en lo primer mes.  
1Par 27,16  XXIIII M ª hòmens. 16 Sobra  los trips de Israel, so és, a saber, sobra 
1Par 27,16  de Israel, so és, a saber, sobra  los fills de Rubèn [*]. 17-22 [*] Aquests  
1Par 27,17-22  [*]. 17-22 [*] Aquests fóran  los prínceps dells fills d’Israell. 23 E  
1Par 27,24 stats nombrats no fóran aportats en  los escrits del rey David. 25 Sobra los  
1Par 27,25 los escrits del rey David. 25 Sobra  los trasaurs del rey fou Asmoch, fill d’  
1Par 27,26  era sobra les obres groses e sobra  los lauradors qui lauràvan la terra; 27  
1Par 27,27  27 Samaÿas de Ramach era sobra  los lauradors de lles vinyes, e Sabdias de 
1Par 27,27  e Sabdias de Aphot era sobra  los cellés del vin. 28 E Balanan de  
1Par 27,28 E Balanan de Guadarich era sobra  los olivars e sobra les figueres qui éran  
1Par 27,28  e sobra les figueres qui éran en  los camps, e Joàs era sobra les cambras on 
1Par 27,29  e Safat, fill de Addí, era sobra  los bous qui éran en les valls. 30 E Ubil  
1Par 27,30  30 E Ubil de Ismayel era sobra  los camells. E Jaeries de Maroch era sobra 
1Par 27,30  E Jaeries de Maroch era sobra  los àsans. 31 E Jazís de Agaren era sobra  
1Par 27,31  31 E Jazís de Agaren era sobra  los bous. Tots aquests fóran prínceps de  
1Par 27,32  e Yaell, fill de Hachamon, éran ab  los fills del rey. 33 Athitòfell era  
1Par 28,1  XXVIII 1 Donchs David apallà tots  los prínceps d’Israell e los duchs dells  
1Par 28,1  tots los prínceps d’Israell e  los duchs dells trips e los pabrosts de  
1Par 28,1  Israell e los duchs dells trips e  los pabrosts de les companyes, los qualls  
1Par 28,1  e los pabrosts de les companyes,  los qualls ministràvan al rey, e los  
1Par 28,1  los qualls ministràvan al rey, e  los conestables e los sanescalls e aquells 
1Par 28,1  al rey, e los conestables e  los sanescalls e aquells qui éran sobra  
1Par 28,1 lurs fills ab lurs misatgers e tots  los poderrosos e los molts forts qui éran  
1Par 28,1  misatgers e tots los poderrosos e  los molts forts qui éran en la host de  
1Par 28,6  ton fill, adificarà la mia casa e  los meus atris, car yo he alet aquell a mi 
1Par 28,7  si ell persavera de fer  los meus manaments [*] axí com fa vuy.” 8  
1Par 28,8 ho ou, vós guardats e scrutats tots  los manaments de nostre Senyor Déu, per ço 
1Par 28,11  e de la cambra e dels lits en  los lochs amagats e de la casa de madian  
1Par 28,12 e de la casa de madian 12 e de tots  los palaus qu’ell s’havia perpensats e  
1Par 28,12  e de lles finestres tot entorn en  los trasaurs de la casa de nostre Senyor e 
1Par 28,12  de la casa de nostre Senyor e en  los trasaurs dels sants. 13 E donà a él la 
1Par 28,13  la casa de nostre Senyor e en tots  los vaxels dell temple de nostre Senyor,  
1Par 28,17  a ell diverses pes d’argent en  los lehons [*]. 18 E donà aur molt pur a  
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1Par 28,21  e són aparallats. E sàban aytambé  los prínceps com lo poble a fer tots los  
1Par 28,21  prínceps com lo poble a fer tots  los meus manaments. 29,Tit Capítol XXVIIII 
1Par 29,2 de mon Déu, ço és, [*] aram per fer  los vaxells d’aram, e ferro als vaxells  
1Par 29,6  6 Los prínceps de les companyes e  los pròmens dels trips d’Israell, los  
1Par 29,6  los pròmens dels trips d’Israell,  los conestables e los sanescals e los  
1Par 29,6 trips d’Israell, los conestables e  los sanescals e los prínceps dells  
1Par 29,6  los conestables e los sanescals e  los prínceps dells prínceps sían curosos  
1Par 29,11 lo regna és teu e tu ést sobra tots  los prínceps. 12 Les riqueses són tues e  
1Par 29,17  Senyor Déu, jo sé bé que tu proves  los cors e amas simplesa, un yo, qui són  
1Par 29,19  mon fill, enaxí que’ll guart  los teus manaments e los teus testimonis e 
1Par 29,19  que’ll guart los teus manaments e  los teus testimonis e als teus sacrificis, 
1Par 29,19  e als teus sacrificis, qu’ell  los faça tots e que adifich la casa de la  
1Par 29,24  de Israell obaý a ell. 24 E tots  los prínceps e tots los poderossos e tots  
1Par 29,24  ell. 24 E tots los prínceps e tots  los poderossos e tots los fills dell rey  
1Par 29,24  e tots los poderossos e tots  los fills dell rey David donàran lur mà e  
1Par 29,27  sobra tot lo poble de Israel. 27 E  los dies en què regnà sobra’l poble d’  
1Par 29,29  ell. 29 Los fets dell rey David,  los primers e los darés, són scrits en lo  
1Par 29,29  fets dell rey David, los primers e  los darés, són scrits en lo libre de  
1Par 29,30  en lo volum de Gaad lo vaent, 30 e  los fets de tot lo seu regna e de la sua  
1Par 29,30  desots ell, o en Israell o en tots  los regnes de lles terras. Expl Ací se  
1Par 6,1  al dia de huy. 6,Tit Capítol VI 1  Los fills de Leví fóran aquests: Gerson,  
1Par 6,2  aquests: Gerson, Chaat, Merar. 2  Los fills de Chaat fóran aquests: Amram,  
1Par 6,3  Amram, Assaar, Hebron, Aziell. 3  Los fills d’Amram foren aquests: Aron,  
1Par 6,3 foren aquests: Aron, Moysès, Maria.  Los fills de Aron foren aquests: Nadab,  
1Par 6,63  Manasès en Basan XIII ciutats. 63  Los fills, emperò, de Mararí, per les sues 
1Par 7,2  Jasub, Ismaron, e axí són IIII. 2  Los fills de Tolló fóran aquests: Ozí,  
1Par 7,6  e éran per nombra LXXXVII M ª. 6  Los fills de Benjamín éran Bella e Bèter e 
1Par 7,8  fóran XXII M ª e XXXIII hòmens. 8  Los fills de Bàther fóran Zamichaè e Joàs  
1Par 7,10  per batalla e éran XXII M ª CC. 10  Los fills de Jadiel fóran Balan e Jeús,  
1Par 7,13  fills de Baÿm, fill de Ader. 13  Los fills de Naptalim foren Joziel, e  
1Par 7,31  Esuí, Bannà e Sara, lur sor. 31  Los fills de Barià fóran Hèber e Melchion, 
1Par 7,34  aquests fóran fills d’Elfas. 34  Los fills de Sòmer foren Achè e Noarà e  
1Par 7,35  Achè e Noarà e Sabà e Aram. 35  Los fills de Hèben, son frare, fóran Sufà  
1Par 7,36  Sufà e Jannà e Seŀles e Mannà. 36  Los fills de Sufà foren Sue, Harmach e  
1Par 7,39 Bet foren Sofonó e Pasphà e Arà. 39  Los fills Ollaà foren Orech e Haniel e  
1Par 8,35  Mirabaal, [*] engenrà Micham. 35  Los fills de Micham fóran Phiton, Amàlech  
1Par 8,39  aquests foren fills de Asaell. 39  Los fills de Asa: primer anjanrat Ulam e  
1Par 8,40 e Hus lo sagon, Elifali lo terç. 40  Los fills de Ulam fóran de gran forsa, e  
1Par 9,4  Bonmí, qui fo dels fills de Fares.  Los fills de Judà 5 fóran Silormí e Agià,  
1Par 9,34  contínuament a lur ministeri. 34  Los caps dells fills de Leví staguéran per 
1Par 9,41  Marabaal engenrà Michà. 41  Los fills de Michà foren [*] Màlech e  
1Par 10,1  fills de Esel. 10,Tit Capítol X 1  Los phalisteus se combatéran contra los  
1Par 11,26  posà aquell a lla sua orella. 26  Los forts hòmens fóran: Açaell, frare de  
1Par 11,32  Benjamín, Sobarallà da Baraton. 32  Los hòmens de torent de Gaas fóran Ab,  
1Par 11,33 Benamich, e Alibà, e Salamonich. 33  Los fills d’Esom, de Ges, fóran Jonatan,  
1Par 12,24  la paraula de nostre Senyor. 24  Los fills de Judà, qui portàvan scuts e  
1Par 12,33  los lurs consells féran. 33  Los fills de Sabullon que axían de batalla 
1Par 16,26 e spantabla sobra tots los déus. 26  Los déus dels pobles són falços ýdolles, e 
1Par 26,21  e sobra los vaxells dels sants. 21  Los fills de Leadan e los fills de Gerson  
1Par 27,1  e del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1  Los fills d’Israel, sagons lur nombre,  
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1Par 29,6  so que volrà a nostre Senyor. 6  Los prínceps de les companyes e los  
1Par 29,29 E Salamó son fill regnà per ell. 29  Los fets dell rey David, los primers e los 
1Par 8,12  e Sancach. Aquest adifichà Enó e  Loth e ses filles. 13 E Barrà e Sèmnua  
1Par 1,11  en la terra. 11 E Masraym engenrà  Ludín e Namín, Labín, Nepthorn, 12  
1Par 3,19  Mosolam, Hanamiam, Solomit,  lur germana; 20 Habasan, Acoll, Barachíam, 
1Par 4,3  Izrael e de Jezemà e de Jedebès, e  lur germana havia nom Asafim. 4 Phimel  
1Par 5,21 ell. 21 E praséran an éls e tota la  lur roba e’lls camells, qui éran V M ª, e 
1Par 5,24  foren los prínceps de lla casa de  lur parantia: Èpher, Gesí, Eliel, [*]  
1Par 6,61 fills de Chaat qui éran romasos, de  lur cognació e parantia X ciutats de la  
1Par 7,11  de Jadiell, e éran prínceps de  lur linatge, e éran molt forts hòmens, e  
1Par 7,22  les posacions. 22 Donchs Afraÿm,  lur para, plorà lonch temps, e sos frares  
1Par 7,28  qual hach Josuè, son fill. 28 E la  lur posació e la lur habitació fo en  
1Par 7,28  son fill. 28 E la lur posació e la  lur habitació fo en Bathel ab lurs fills,  
1Par 7,30  Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà e Sara,  lur sor. 31 Los fills de Barià fóran Hèber 
1Par 7,32  Jafalat e Sòmer e Hochan e Suà,  lur sor. 33 [*] fóran Phesech e Chamaal e  
1Par 7,40  fills d’Aser e fóran prínceps de  lur linatge e fóran alets e molt forts  
1Par 9,22  quals David e Samuel stablíran en  lur fe, 23 atanbé ells com lurs fills en  
1Par 9,29  a comta. 29 Aquells que tanían en  lur craensa les coses del santuari éran  
1Par 9,33  da dia e de nit contínuament a  lur ministeri. 34 Los caps dells fills de  
1Par 10,9 les armes, ells lo tramatéran en la  lur terra, per so que [*] fos mostrat en  
1Par 10,10  les sues armes en lo temple de  lur déu e ficàran lo cap en lo temple de  
1Par 12,8  qui tanían escut e lança, e  lur cara era axí com a cara de lahon e  
1Par 12,30  e éran forts hòmens anomenats en  lur linatge. 31 E del trip mig de Manasès  
1Par 13,8  davant nostre Senyor Déu en tota  lur virtut en cants e en rautes e en  
1Par 17,22  E tu, Senyor, ést fet lo  lur Déu. 23 Donchs, Senyor Déus, aquella  
1Par 27,1 XXVII 1 Los fills d’Israel, sagons  lur nombre, qui foren prínceps de  
1Par 27,7  fill, era aprés d’él, e havían en  lur companya XXIIII M ª hòmens. 8 Samaoch  
1Par 29,9  ofarían aquells a nostre Senyor ab  lur cor; e lo rey David se n’alegrà de  
1Par 29,18  perdurablament aquesta volentat de  lur cor, e enaxí que aquesta pensa stigua  
1Par 29,24  los fills dell rey David donàran  lur mà e sotsmeséran-sa al rey Salamó.  
1Par 4,38  sues paranties e en les cases de  lurs cosinees e foren fort multiplicats.  
1Par 4,39  per so que sercàsan pastura a les  lurs ovelles, 40 e atrobàran fort bones  
1Par 4,42  lo munt de Saÿr D hòmens. Éran los  lurs prínceps Palcias, Naarias, Raphaïes,  
1Par 5,16  Galaad e en Basan e en los carrés  lurs e en tots lurs lochs de Saron entrò  
1Par 5,16  e en los carrés lurs e en tots  lurs lochs de Saron entrò als térmens  
1Par 5,24  e foren duchs e senyors en los  lurs companyes. 25 E desenparàran Déus [*] 
1Par 6,64  donàran als levítichs ciutats ab  lurs lochs, 65 e donàran per sort del trip 
1Par 6,67  ciutats a fúger en Siquén ab los  lurs lochs, en lo munt de Afraÿm, e Guàzer 
1Par 6,67  lo munt de Afraÿm, e Guàzer ab los  lurs lochs, 68 [*] Abeteron ab los lurs  
1Par 6,68  lurs lochs, 68 [*] Abeteron ab los  lurs lochs; 69 e del trip de Dan,  
1Par 6,69  Betor, Helan, Helon, Getrem ab los  lurs lochs, so és, a saber, 70 [*] aquells 
1Par 6,71  qui és en Bassan, e Staroch ab los  lurs lochs. 72 E del trip de Isachar,  
1Par 6,75  [*], 75 Harad, Rodop ab tots los  lurs lochs. 76 E del trip de Nabtalim,  
1Par 6,76 en Galilea, Hamon, Cariatim ab tots  lurs lochs. 77 E als fills de Mararí qui  
1Par 6,77  Zabulon, Ramonó, Tabor ab tots los  lurs lochs. 78 E dayà detràs Jordà, davant 
1Par 6,79  79 e Cadamoch e Mifalach ab tots  lurs lochs. 80 E del trip de Gaad, Romoch, 
1Par 6,81  81 e Hesebon e Jaser ab tots los  lurs lochs. 7,Tit Capítol VII 1 Aquests  
1Par 7,2  Samuel; e fóran prínceps per les  lurs cases e per lurs cognacions; e  
1Par 7,2  prínceps per les lurs cases e per  lurs cognacions; e nombràran del trip de  
1Par 7,4  prínceps. 4 E aquests fóran per  lurs companyes e per lurs pobles molt  
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1Par 7,4  fóran per lurs companyes e per  lurs pobles molt forts hòmens, sants a  
1Par 7,5  mullers e molts fills. 5 E los  lurs frares e tot lo linatge de Isacar  
1Par 7,9  del linatja fóran nombrats per  lurs companyas e fóran molts forts per  
1Par 7,28  e la lur habitació fo en Bathel ab  lurs fills, e Noran estech envers la part  
1Par 8,28  fóran patriarques e prínceps de  lurs companyes, los quals habitàran en  
1Par 9,1  fóran traspostats en Babilònia per  lurs paccats. 2 Mas aquells que habitàran  
1Par 9,2  que habitàran primerament en  lurs ciutats e en les pocesions dels fills 
1Par 9,9 fill de Jabamès; 9 e sos frares per  lurs companyes. Fóran DCCCC LVI. Tots  
1Par 9,9  Tots aquests fóran prínceps per  lurs companyes per les cases de lurs  
1Par 9,9 per lurs companyes per les cases de  lurs pares. 10-16 [*] 17-18 [*] 19 [*].  
1Par 9,22  CC XX, e aquests fóran descrits en  lurs pròpies villes, los quals David e  
1Par 9,23  en lur fe, 23 atanbé ells com  lurs fills en les portes de la casa de  
1Par 9,25  e a tramuntana e a migjorn. 25 E  lurs frares stàvan en les viletes e vanían 
1Par 9,32 en paella. 32 E los fills de Chaat,  lurs frares, éran sobra los pans del  
1Par 9,33  són los prínceps dels cantors per  lurs companyes dels fills de Leví, que  
1Par 9,34  dells fills de Leví staguéran per  lurs companyes [*]. 35 En Gabaon [*] 36 lo 
1Par 10,7  ells fusquéran [*], e desenparàran  lurs ciutats [*]. E los falisteus [*]  
1Par 10,9  [*] fos mostrat en lo temple dels  lurs déus e als lurs pobles. 10 E  
1Par 10,9  en lo temple dels lurs déus e als  lurs pobles. 10 E consagràran les sues  
1Par 11,15  E, com los falisteus ficàran les  lurs tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e  
1Par 12,31  n’hi hach XVIII M ª, tots per  lurs noms, e vanguéran per so que faésan  
1Par 12,32  daguésan fer, fóran CC prínceps ab  lurs hòmens. Tots los altres prínceps los  
1Par 12,32  Tots los altres prínceps los  lurs consells féran. 33 Los fills de  
1Par 12,39  dies, e menjàran e baguéran, car  lurs frares los n’havían aparellat. 40 E  
1Par 12,40  e Naptalim aportàvan pa sobra  lurs àsens e sobra lurs camells e sobra  
1Par 12,40  pa sobra lurs àsens e sobra  lurs camells e sobra lurs mulls e sobra  
1Par 12,40  àsens e sobra lurs camells e sobra  lurs mulls e sobra lurs bous [*], e farina 
1Par 12,40  camells e sobra lurs mulls e sobra  lurs bous [*], e farina e figua e panses e 
1Par 14,12  12 E aquí ells desenparàran  lurs déus, los quals David manà éser  
1Par 15,16  fils de Leví que ells stablísan de  lurs frares cantors en òrgens [*] e en  
1Par 26,6  hach fills e fóran pabrosts de  lurs companyes, cor ells éran molt forts  
1Par 26,7  Ocim e Rafael e Obadiel e Sabel;  lurs frares fóran hòmens molts forts, so  
1Par 26,8  dels fills de Obededon; ells e  lurs fills e lurs frares foren molts forts 
1Par 26,8  de Obededon; ells e lurs fills e  lurs frares foren molts forts hòmens [*],  
1Par 26,9  9 E los fills de Masamias e  lurs frares foren molt pus forts hòmens, e 
1Par 26,13 agualment als pochs e als grans per  lurs companyas en cascuna de lles portes.  
1Par 26,30  fóran Hasabies e Sabias e los  lurs frares; e fóran hòmens molt forts e  
1Par 26,31 príncep dels fills de Hebron sagons  lurs companyas e sagons lurs linatges. En  
1Par 26,31  sagons lurs companyas e sagons  lurs linatges. En lo XL any del regna de  
1Par 26,32  hòmens [*] en Geser Galaad. 32 E  lurs frares, qui éran de molt fort adat, e 
1Par 27,1  qui administràvan al rey sagons  lurs companyes, qui entràvan e qui axían  
1Par 28,1  e les pocesions dell rey, e apallà  lurs fills ab lurs misatgers e tots los  
1Par 28,1  dell rey, e apallà lurs fills ab  lurs misatgers e tots los poderrosos e los 
1Par 28,15  als canalobres de llanterna e les  lurs lantarnes, enaxí qu’ell li donà pes  
1Par 28,18  de carreta de àngells qui stanésan  lurs alles e qui cobrísan l’archa de lla  
1Par 29,20 la multitut banaý lo Senyor, Déu de  lurs pares, e anclinàran-sa tots e  
1Par 29,21  Senyor e l’andamà ells ofaríran  lurs holocausts, ço és, a saber, M ª  
1Par 1,17  E Cem engenrà Alay, Azuz, Arfaxat,  Luud, Aram. E Aram engenrà Hus, Hul,  
1Par 26,8  molts forts hòmens [*], e fóran  LXXII de Obededom. 9 E los fills de  
1Par 15,9  e sos frares, ço és, a saber, de  LXXX. 10 Dels fills de Azaell fo príncep  
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1Par 7,5  per combatra e éran per nombra  LXXXVII M ª. 6 Los fills de Benjamín éran  
1Par 28,2  frares e mon poble, oÿts-mi! Jo  ·m perpansé que adificàs casa a nostre  
1Par 10,4  no són sircunsisos vénguan e que  m’scarnèscan. Mas son scuder no volch fer 
1Par 10,4  scuder: –Trau ta spasa e auciu- ma, perquè per ventura aquells qui no són  
1Par 16,15  e de la paraula qu’él manà  M ª generacions, 16 la qual covinensa ell  
1Par 18,4  de Eufrates. 4 Donchs David pres  M ª carretas [*] e VIII M cavallers e XX M 
1Par 29,21  lurs holocausts, ço és, a saber,  M ª vadels e M ª moltons e M ª anyells e  
1Par 29,21  ço és, a saber, M ª vadels e  M ª moltons e M ª anyells e sacrificaments 
1Par 29,21 a saber, M ª vadels e M ª moltons e  M ª anyells e sacrificaments ab tota la  
1Par 11,23  a ell la sua, la qual tanía en sa  mà, e aucís aquell ab la sua lança matexa. 
1Par 12,2  gitàvan pedres ab fones ab cascuna  mà e traýan sagetes. Dells frares de Saül, 
1Par 13,9  casa de Aquidon, Ozà stès la sua  mà que sostangués la archa, car lo bou,  
1Par 14,10  e liuraràs tu aquells en la mia  mà? E nostre Senyor dix-li: –Vé-hy,  
1Par 14,10  hy, cor yo liure aquells en la tua  mà. 11 E com aquells fóran muntats en la  
1Par 14,11 los vencé [*]: –[*] aquí per la mia  mà, axí com són departides aygües. Per què 
1Par 18,1  Gech e les filles de aquell de la  mà dels falisteus. 2 E farí Moab; enaxí  
1Par 18,17  fills de David stàvan primers a la  mà del rey. 19,Tit 1-19 [*]  
1Par 26,28  totes aquestes coses per la  mà de Lemich e de son frare. 29 Sanias era 
1Par 28,19  dites, eles venguéran a mi de la  mà de nostre Senyor escrites, per so que  
1Par 29,8 trasaur de [*] nostre Senyor per la  mà de Jaiell de Gerson. 9 Tot lo poble se  
1Par 29,16  al teu sant nom, és de lla tua  mà e totes les coses són tues. 17 Senyor  
1Par 29,24  fills dell rey David donàran lur  mà e sotsmeséran-sa al rey Salamó. 25  
1Par 2,48  Règon, [*] Phale, Efà, Saf. 48  Maachà, concupina de Calep, enfantà Càber, 
1Par 3,2  2 lo terç Absalon, qui nasch de  Maachà, filla de Tholomum, rey de Jerusi;  
1Par 11,43  e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de  Maachà, e Josaphat de Machan; 44 e Aziàs  
1Par 12,3  príncep Abiàzer e Jaber, fills de  Maàs de Gabach, e Jazaell e Sàlech, fill  
1Par 1,37 E Rauell engenrà Nàach, Sàtara, [*]  Maasà. 38 E Seÿr engenrà Joatham, Sobal,  
1Par 1,53 duch de Cenès, duch de Comarí, duch  Mabsar, 54 duch de Madiel, duch de Hiram.  
1Par 8,29  29 [*] e lo nom de sa muller  Macà, 30 e son fill primer angenrat fo  
1Par 27,4  e havia aprés si un altra per nom  Maceloch, lo qual governava una partida de 
1Par 6,35  Supha; e Supha, de Alchanà; [*] de  Mach; [*] de Masay; 36 [*] de Alcanà;  
1Par 13,5  de Agipte entrò là on ell entrà en  Mach, per ço que ell amenàs l’archa de  
1Par 11,43  fill de Maachà, e Josaphat de  Machan; 44 e Aziàs de Staroch; e Sammà e  
1Par 16,5 stablí Aliel e Samamoch e Jahiell e  Machanie e Aliab e Banaÿes e Obededom [*]  
1Par 11,30  29 [*] e Aloy de Thaot, [*] 30 e  Macharey de Nathafat, e Hèleu, fill de  
1Par 8,32 e Gebehor e Alor e Sècher [*]. 32 E  Machelot engenrà Samaan, e habitàran  
1Par 6,40  Michaell; [*] de Basià; Basià, de  Machià; 41 Melchià, de Atanay; Atanay [*]; 
1Par 11,36  e Alifàs, fill de Aüra; 36 Fer de  Machís, Aphià cleó 37 e Hasray de Carmel;  
1Par 1,50 muller havia nom Marsabel, filla de  Macred, filla de Masaab. 51 E com fo mort  
1Par 4,11  11 E Calep, frara de Suà, engenrà  Madachir, qui fo para de Eston. 12 Eston  
1Par 2,49  Càber, Taranà. 49 Aph, para de  Madapnà, engenrà Sur, para de Maglemnà e  
1Par 1,5  5 E Jàfet engenrà Gòmer e Magog,  Maday, Janan e Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6 E  
1Par 26,30  e fóran hòmens molt forts e éran  M ª DCC. Aquests fóran sobra lo poble d’  
1Par 28,11  los lochs amagats e de la casa de  madian 12 e de tots los palaus qu’ell s’ 
1Par 1,54  de Comarí, duch Mabsar, 54 duch de  Madiel, duch de Hiram. Aquests són los  
1Par 2,55  e les cognicions cantants dels  maestras qui stávan en Jabés en los  
1Par 14,1  e tramès a ell fusts de cedres e  maestres de fer parets e fusters, per ço  
1Par 29,5  fetes d’argent per les mans dells  maestres. E si algun n’hi ofer de grat,  
1Par 14,6  e Jobeth e Elizeu e Eliphàleth 6 e  Maga e Àfag e Jasie 7 e Elisamà e Baldià e 
1Par 7,29  [*] sos fills [*] staguéran [*] en  Magadan e ses filles, e Dor [*]. Aquí  
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1Par 2,49  de Madapnà, engenrà Sur, para de  Maglemnà e para de Gabaà. Chalep engenrà  
1Par 1,5  e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà Gòmer e  Magog, Maday, Janan e Thubal, Mòsoc,  
1Par 2,27 [*] Bazael, engenrà primerament [*]  Mahon, Yamim, Àchar. 28 [*] angenrà Samey, 
1Par 4,13  [*]. Otoniel engenrà Hachich e  Mahonit. 14 Hachich engenrà Osrà;  
1Par 2,3  és, Her, Onam, Selà. E Her era lo  major e féu mal davant nostre Senyor Déu,  
1Par 5,1  e axí no’l tenían axí com a  major. 2 Enperò Judes era molt pus fort de 
1Par 26,26  e duchs de lla host, e fóran  majorals. 27 De les batalles e dels  
1Par 5,1  donàran so que lli pertanya per la  majoria, mes donàran-ho als fills de  
1Par 2,3  Selà. E Her era lo major e féu  mal davant nostre Senyor Déu, e ell aucís  
1Par 4,10  seràs ab mi e no volràs que nangun  mal vengua a mi. E nostre Senyor oÿ-lo  
1Par 1,2  engenrà Caynam, e Caynam engenrà  Malael; e Malael, Gèrech; 3 e Gèrech,  
1Par 1,2  Caynam, e Caynam engenrà Malael; e  Malael, Gèrech; 3 e Gèrech, Henoch; e  
1Par 9,41  41 Los fills de Michà foren [*]  Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà Jetà; e  
1Par 16,22  los meus serfs e no us vullats  malignar en los meus profetes.” 23  
1Par 7,23  Benà, per so com era nat en los  malls de lla sua casa. 24 E sa filla fo  
1Par 29,5 ofer de grat, ell complescha vuy sa  man e ofira so que volrà a nostre Senyor.  
1Par 5,6  rey dels aserians, se’n  manà catiu, e fo príncep en lo trip de  
1Par 5,26  e la meytat del trip de Manasès, e  manà-los en Elat e en Habot e en Ara, e  
1Par 14,12  lurs déus, los quals David  manà éser cramats. 13 Altra vaguada  
1Par 16,15  covinensa e de la paraula qu’él  manà M ª generacions, 16 la qual covinensa 
1Par 16,40  lig de nostre Senyor, la qual ell  manà al poble d’Israell. 41 E aprés él,  
1Par 29,20  les despesas. 20 Donchs David  manà a tota la multitut, dix: –Banaÿts lo  
1Par 1,40  Johatan. 40 E Sobal engenrà Alaym,  Manàar, Ebal, Saphí e Nayr. E Sebeon  
1Par 8,6  Gàbaa, los qualls fóran mudats en  Manach: 7 Noaman, Casir e Gerà. E aquest  
1Par 16,17  17 E stablí aquell a Jacob en  manament, e a Israell en perdurabla  
1Par 16,28  donats a nostre Senyor glòria e  manament! 29 E donats a nostre Senyor  
1Par 10,13 per so com ell havia traspasats los  manaments de nostre Senyor, lo qual ell  
1Par 28,7  si ell persavera de fer los meus  manaments [*] axí com fa vuy.” 8 »Donchs  
1Par 28,8  vós guardats e scrutats tots los  manaments de nostre Senyor Déu, per ço que 
1Par 28,21  com lo poble a fer tots los meus  manaments. 29,Tit Capítol XXVIIII º 1 Lo  
1Par 29,19  fill, enaxí que’ll guart los teus  manaments e los teus testimonis e als teus 
1Par 5,18 los hòmens de la meytat del trip de  Manasès, qui éran bataylés e portarían  
1Par 5,26  Rubèn [*] e la meytat del trip de  Manasès, e manà-los en Elat e en Habot e 
1Par 6,61  X ciutats de la meytat del trip de  Manasès, 62 e alls fills de Gerson, per  
1Par 6,62  del trip de Naptalim e del trip de  Manasès en Basan XIII ciutats. 63 Los  
1Par 6,71  cognació de la meytat dell trip de  Manasès, Gaulon, qui és en Bassan, e  
1Par 9,3  e dells fills de Afraÿm e de  Manasès. 4 Arí, fill de Amiüt, fill de  
1Par 12,19  de lla companya. 19 E dell trip de  Manasès fugíran e vanguéran a David com  
1Par 12,31  lur linatge. 31 E del trip mig de  Manasès n’hi hach XVIII M ª, tots per  
1Par 12,37  e de lla miga part dell trip de  Manasès, de aquells que éran savis e  
1Par 26,32  de Gaad e sobra lo mig trip de  Manasès en tot lo servey de Déu e del rey. 
1Par 10,13 de nostre Senyor, lo qual ell havia  manat e ell no l’havia pas guardat; e  
1Par 14,16  David féu axí com Déu li havia  manat, e farí les hosts dels falisteus de  
1Par 15,15  la archa [*], axí com Moysès havia  manat, sagons la paraula de nostre Senyor, 
1Par 17,6 jutges d’Israell, als qualls havia  manat qu’ells paschésan lo meu poble, e  
1Par 12,32  e sabían conèxer tots los temps e  manàvan qualcosa los fills d’Israell  
1Par 13,7  de Aminadab, e Ozà e sos frares  manàvan la careta. 8 E David e tot lo  
1Par 6,80  Gaad, Romoch, que és en Galche, e  Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser ab tots los  
1Par 3,13  anganrà Azaquias, Ezaquias angenrà  Manazès, 14 Manazès engenrà Amon, Amon  
1Par 3,14  Ezaquias angenrà Manazès, 14  Manazès engenrà Amon, Amon anjanrà Josias. 
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1Par 13,12  nostre Senyor, e dix: «En quall  manera me’n pusch jo portar la archa de  
1Par 11,46  frare de Coach; 46 e Eliell de  Maninte, Jeribay, e Joficay, fill de  
1Par 29,22  largament. 22 E aquell dia ells  manjàran e baguéran davant nostra Senyor  
1Par 7,35  fóran Sufà e Jannà e Seŀles e  Mannà. 36 Los fills de Sufà foren Sue,  
1Par 12,14  de Gaad prínceps de lla host; lo  manor era sobra C cavallers [*]. 15  
1Par 6,15  com nostre Senyor trasmudà per les  mans de Nabugadenassor Judà e Jerusalem,  
1Par 12,17  com jo no haja pacat en les mies  mans, lo Déus de nostres paras ho vege e  
1Par 29,5  aquí sían fetes d’argent per les  mans dells maestres. E si algun n’hi ofer 
1Par 2,45  enjenrà Samey. 45 Samey enjanrà  Maon, e Maon engenrà Agetzur. 46 Ephà,  
1Par 2,45  Samey. 45 Samey enjanrà Maon, e  Maon engenrà Agetzur. 46 Ephà, concupina  
1Par 18,8  molt aram, del qual Salamó féu la  «mar» d’aram e les columnes e los vaxells 
1Par 4,9 nobla que tots sos frares, e la sua  mara apallà-llo Jabós e dix: –Per ço l’ 
1Par 9,40  e Chisbaal. 40 De Jonatàs fo  Marabaal; Marabaal engenrà Michà. 41 Los  
1Par 9,40  40 De Jonatàs fo Marabaal;  Marabaal engenrà Michà. 41 Los fills de  
1Par 6,16  los fills de Leví: Gerson, Chaat,  Mararí. 17 Aquests fóran los fills de  
1Par 6,19  Osiell. 19 Aquests fóran fills de  Mararí: Moolí, Musí. Aquests foren [*]  
1Par 6,29  Abià. 29 Aquests fóran fills de  Mararí: Molí, qui fo para de Lobanín,  
1Par 6,44  Gerson, de Levý. 44 E los fills de  Mararí e sos frares stàvan a part  
1Par 6,63  ciutats. 63 Los fills, emperò, de  Mararí, per les sues parantias e  
1Par 6,77  tots lurs lochs. 77 E als fills de  Mararí qui éran romasos del trip de  
1Par 15,6  ço és, de C XX. 6 E dells fills de  Mararí fo príncep Asaà, e sos frares, ço  
1Par 26,10  de Hozà, ço és, a saber, fills de  Mararí, fo príncep Sechrí, car ell no  
1Par 4,21  de Lachà, e Laadà, qui fo para de  Marasà, e les cognisions de la casa d’  
1Par 6,6  engenrà Saraïas, Saraÿas anjenrà  Marasot. 7 Marasot anjenrà Amaries,  
1Par 6,7 Saraïas, Saraÿas anjenrà Marasot. 7  Marasot anjenrà Amaries, Amarias angenrà  
1Par 17,19  e has volgut que totes aquestes  maravelles fósan conagudes. 20 O, Senyor,  
1Par 27,13  13 Lo X príncep e lo X mes era  Maray, de Narofat, del linatge de Sàray, e 
1Par 29,2 pedres presioses e moltes pedres de  marbra [*] e molt abundament. 3 E part asò 
1Par 2,42  Mosà, Mosà angendrà Zip e  Mareà, para de Hebron. 43 E Hebron enjenrà 
1Par 6,3  Amram foren aquests: Aron, Moysès,  Maria. Los fills de Aron foren aquests:  
1Par 8,10  e Moalim 10 e Jebús e Selchià e  Marimà; aquests són los fills prínceps en  
1Par 27,30 era sobra los camells. E Jaeries de  Maroch era sobra los àsans. 31 E Jazís de  
1Par 1,50  Phorí, e la sua muller havia nom  Marsabel, filla de Macred, filla de  
1Par 5,1  angenrat dels fills de Israell,  mas, per so com corompé lo lit de son  
1Par 18,5  fer ajuda a Adadèser, rey de Sobà,  mas David vancé XXII M ª hòmens qu’ell  
1Par 28,3  nesesàrias per adificar la casa, 3  mas Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la  
1Par 29,1  no és pas aparallada a homa,  mas a Déu. 2 E yo ab totes mes forces he  
1Par 9,2  en Babilònia per lurs paccats. 2  Mas aquells que habitàran primerament en  
1Par 10,4  vénguan e que m’scarnèscan.  Mas son scuder no volch fer açò, car ell  
1Par 28,4  combatent e has scampada sanch.” 4  »Mas lo senyor Déu d’Israell a mi ha alet 
1Par 1,50 Marsabel, filla de Macred, filla de  Masaab. 51 E com fo mort Adad, comensàran  
1Par 11,46  de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de  Masabià. 12,Tit Capítol XII 1 Aquests  
1Par 6,74 de aquests. 74 E del trip d’Asser,  Masal, Abdon [*], 75 Harad, Rodop ab tots  
1Par 26,9 LXXII de Obededom. 9 E los fills de  Masamias e lurs frares foren molt pus  
1Par 2,53  angenrà Teczey, Aphutrey, Satamay,  Masaray; d’aquests axíran los saraÿtes e  
1Par 6,35  de Alchanà; [*] de Mach; [*] de  Masay; 36 [*] de Alcanà; Alcanà, de Joal;  
1Par 1,30  e puys Cedar, Abdael, Basan, 30  Masmà, Dumà, Nassà, Haddà, Tamà, 31 Jaür,  
1Par 4,25  Jarib, Jara, Saül. 25 E Salum [*]  Masmà [*]. 26 †Semeý, lo fill de Secur,  
1Par 4,26 †Semeý, lo fill de Secur, fo fill de  Masmà. Semeý, lo fill Sechur.† 27 Semeý  
1Par 12,10 Odias lo sagon, Eliap lo terç, 10 e  Masmanà lo IIII, Geremies lo V, 11 Sechey  
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1Par 9,37  37 e Gedor e Chauís e Zacharias e  Masoŀlot. 38 [*] engenrà Saminaà; aquests  
1Par 1,11  a ésser poderós en la terra. 11 E  Masraym engenrà Ludín e Namín, Labín,  
1Par 2,46  concupina de Calef, anfantà Haram,  Massà e Tezez. E Haram anjanrà Jazer. 47  
1Par 28,15  e de lles obres. 15 E donà aur per  masura als canalobres de llanterna e les  
1Par 28,15  pes d’argent per diversitat de  masura de cascun canalobra e de lles  
1Par 28,16  lanternes, atrasí [*]. 16 E donà a  masura aur a obs de lla taulla de  
1Par 28,17  ansencers qui éran d’aur [*] de  masura, so és, un pes entra la un lahó e  
1Par 10,5 [*] que Saül era mort, ell atrasí sa  matà. 6 Donchs Saül e III fills seus e  
1Par 16,1  ells aportàran la archa de Déu e  matéran-la al mig loch del tabernacle  
1Par 9,28  matí com saria temps. 28 D’aquell  matex linatge éran aquells qui guardàvan  
1Par 12,38  dells fills d’Israell éran de un  matex cor, que David fos fet rey sobra tot 
1Par 18,3  e donàran a ell dons. 3 En aquell  matex temps, vencé David Adadàser, rey de  
1Par 11,23  mà, e aucís aquell ab la sua lança  matexa. 24 E açò féu Benamies, fill de  
1Par 9,27  27 [*] per obrir les portes al  matí com saria temps. 28 D’aquell matex  
1Par 16,40  de l’holocaust contínuament, a  matí e a vespra, sagons totes les coses  
1Par 1,3  3 e Gèrech, Henoch; e Henoch,  Matusalem; e Matusalem [*]; 4 [*] Noè; e  
1Par 1,3  Henoch; e Henoch, Matusalem; e  Matusalem [*]; 4 [*] Noè; e Noè, Sem, Cham 
1Par 26,3  fo lo quint, e Johanan lo VI, e  Mazay fo lo VII. 4 E los fills de Obedom:  
1Par 6,11  Jerusalem. 11 E Azacharias angenrà  Mazias, Amazias anjanrà Achitob, 12  
1Par 13,12  Senyor, e dix: «En quall manera  me’n pusch jo portar la archa de nostre  
1Par 1,46  Adab, fill de Badab, qui destroví  Median en la terra de Moab; e la sua  
1Par 2,54 la corona de la casa de Jacob, e la  meitat del repòs de Sararay, 55 e les  
1Par 6,41  [*] de Basià; Basià, de Machià; 41  Melchià, de Atanay; Atanay [*]; 42 [*] de  
1Par 7,31 31 Los fills de Barià fóran Hèber e  Melchion, qui fo para de Basarich. 32  
1Par 3,18  anjenrà Asur, Sasaritel, 18  Melchiram, Fadayà, Seneser, Sethemià,  
1Par 8,33  Saül, e Saül engenrà Johanatan e  Melchisue e Aminedap e Asbaal. 34 Lo fill  
1Par 9,39  Saül, Saül angenrà Jonaràs e  Melchisue e Ampiadab e Chisbaal. 40 De  
1Par 10,2  ells auciéran Jonatàs e Aminadab e  Melchisue, fills de Saül. 3 Lavors fo  
1Par 4,9 fill de Aram. 9 E Jazbès emperò fon  mellor e pus nobla que tots sos frares, e  
1Par 11,2  de Israell, tu eres aquell qui  menaves e ramanaves lo poble de Israell. E 
1Par 12,39  aquí ab David per III dies, e  menjàran e baguéran, car lurs frares los  
1Par 8,11 fills prínceps en les companyes. 11  Mensim engenrà Achioch, Caphàal. 12 E los  
1Par 15,29  rey David saltant e jugant, e ella  menyspressà aquell en son cor. 16,Tit  
1Par 6,1  Leví fóran aquests: Gerson, Chaat,  Merar. 2 Los fills de Chaat fóran aquests: 
1Par 6,47 Sòmer, de Molí; [*] de Musí; [*] de  Merarí [*]. 48-60 [*] 61 E donàran als  
1Par 26,19  portés, dells fills de Corè e de  Merarí. 20 E Achias era sobra los trasaurs 
1Par 16,9  Cantats a ell e recomtats las suas  meravelles. 10 Loats lo seu sanct nom, lo  
1Par 16,12  12 remenbreu’s de lles sues  meravelles qu’ell féu, e dells seus  
1Par 16,24  glòria, a tots los pobles les sues  meravelles, 25 car nostre Senyor és gran,  
1Par 5,1 so que lli pertanya per la majoria,  mes donàran-ho als fills de Josep, qui  
1Par 12,15  qui pasàran flum Jordà lo primer  mes, com ell ha acostumat de créxer sobra  
1Par 12,17  meu cor sia ajustat ab vosaltres,  mes si vós aguaytats mi per los meus  
1Par 27,1  qui entràvan e qui axían cascun  mes de l’any, là on era cascun era sobra  
1Par 27,2  la primera companya en lo primer  mes, e havia-hy sots ell XXIIII M ª  
1Par 27,3  prínceps de la host en lo primer  mes. 4 Achies Duch havia la sagona  
1Par 27,4  havia la sagona companya del sagon  mes, e havia aprés si un altra per nom  
1Par 27,5  de la terça companya en lo terç  mes, e havia en la sua partida XXIIII M ª  
1Par 27,7  7 En aquell any era lo quart  mes Azaell, frare de Joab, e Sabadias, son 
1Par 27,8  era lo quint príncep en lo V  mes, e havia en la sua companya XXIIII M ª 
1Par 27,9  hòmens. 9 Lo VI è príncep e lo VI  mes era Hiram, fill de Acrès de Tachua, e  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

186 
 

1Par 27,10  hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII  mes era Heŀles de Folló, dels fills de  
1Par 27,11  11 Lo VIII príncep e lo VIII è  mes era Sobocay de Hasach, del linatge de  
1Par 27,12  M ª hòmens. 12 E [*] en lo VIIII è  mes Abiàzer de Anacoch, del linatge de  
1Par 27,13  M ª hòmens. 13 Lo X príncep e lo X  mes era Maray, de Narofat, del linatge de  
1Par 27,14  hòmens. 14 Lo XI príncep e lo XI  mes Beneÿes de Pheracot, dells fills de  
1Par 27,15  M ª hòmens. 15 Lo XII en lo XII  mes era Hooldià de Nethofat, del linatge  
1Par 29,2  a homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes  mes forces he aparalades les despesas de  
1Par 13,13  a la ciutat de David, anans la  mès en la casa de Obededom de Gech 14 [*]  
1Par 18,6  XXII M ª hòmens qu’ell havia. 6 E  mès los cavallers en Damasch, per so que  
1Par 26,13  [*]. 13 Donchs las sorts fóran  mesas agualment als pochs e als grans per  
1Par 1,47  mort Adad, regnà per ell Semlà de  Mescachà. 48 E com fo mort Semlà, regnà  
1Par 26,1  [*] dels fills de Corè fo  Mesellemies [*] 2 [*] e Zacharias lo  
1Par 3,4  en Hebron, un regnà VII anys e VI  mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII anys. 5 
1Par 1,8  e Dodanim. 8 E Cham engenrà Chus,  Mesraym, Phut, Chanaan. 9 E Chus engenrà  
1Par 13,14 de Obededom de Gech 14 [*] per tres  messos, e nostre Senyor banaý la sua casa  
1Par 4,14  Joàs, para de la vall dels  Mestres dels Artificis, car aquí stàvan  
1Par 11,2  Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo  meu poble d’Israell e tu seràs príncep  
1Par 12,17  sots vanguts a mi per ajudar, lo  meu cor sia ajustat ab vosaltres, mes si  
1Par 17,6  havia manat qu’ells paschésan lo  meu poble, e yo digué a ell: “Per què tu  
1Par 17,7  que tu foces duch e guiador del  meu poble d’Israell, 8 e yo fuy ab tu en  
1Par 17,9  en terra. 9 E he donat loch al  meu poble d’Israell [*]. 10 [*] e  
1Par 17,14  aquell en la mia casa e en lo  meu regna [*] perdurablament.” 15 Sagons  
1Par 28,3  a mi: “Tu no adificaràs la casa al  meu nom, per so com tu ést stat hom  
1Par 28,8  davant tot lo poble, ara com lo  meu Déu ho ou, vós guardats e scrutats  
1Par 29,3  lo temple de mon Déu de ço qui era  meu pròpiament, enfora aquelles coses que  
1Par 4,10  banayràs mi e axempleràs los  meus térmens e seràs ab mi e no volràs que 
1Par 12,17  mes si vós aguaytats mi per los  meus advarsaris, com jo no haja pacat en  
1Par 16,22 per ells: 22 “No vullats tochar los  meus serfs e no us vullats malignar en los 
1Par 16,22  e no us vullats malignar en los  meus profetes.” 23 Cantats, terra, cantats 
1Par 28,5  ha donats a mi molts fills; dells  meus fills ha alet Salamó, mon fill, que  
1Par 28,6  fill, adificarà la mia casa e los  meus atris, car yo he alet aquell a mi en  
1Par 28,7  si ell persavera de fer los  meus manaments [*] axí com fa vuy.” 8  
1Par 28,21  com lo poble a fer tots los  meus manaments. 29,Tit Capítol XXVIIII º 1 
1Par 2,52 [*]. 52 [*] Cariatarim, qui vaÿa la  meytat del raposament, 53 e de la  
1Par 5,18  e de Galaad e los hòmens de la  meytat del trip de Manasès, qui éran  
1Par 5,26  rey de Asur, e pres Rubèn [*] e la  meytat del trip de Manasès, e manà-los  
1Par 6,61 cognació e parantia X ciutats de la  meytat del trip de Manasès, 62 e alls  
1Par 6,71  de Gerson, de lla cognació de la  meytat dell trip de Manasès, Gaulon, qui  
1Par 4,10  Senyor, qui ést baneÿt, banayràs  mi e axempleràs los meus térmens e seràs  
1Par 4,10  los meus térmens e seràs ab  mi e no volràs que nangun mal vengua a mi. 
1Par 4,10 e no volràs que nangun mal vengua a  mi. E nostre Senyor oÿ-lo de la oració  
1Par 11,17  aygua e dix: –Si algun donava a  mi aygua de la sisterna de Berem [*]. 18 E 
1Par 12,17 e dix-los: –Si vós sots vanguts a  mi per ajudar, lo meu cor sia ajustat ab  
1Par 12,17  ab vosaltres, mes si vós aguaytats  mi per los meus advarsaris, com jo no haja 
1Par 17,4  mon serf: “[*] Tu no adificaràs a  mi casa a habitar, 5 car jo no he stat en 
1Par 17,6 ell: “Per què tu no has adificada a  mi casa de cedra?” 7 Donchs tu parlaràs  
1Par 17,12  d’aquells. 12 E ell adificarà a  mi casa, e yo farmaré la sua cadira  
1Par 17,13  yo saré a ell en para e ell sarà a  mi en fill, e yo no tolré a ell la mia  
1Par 28,2  –O, mos frares e mon poble, oÿts- mi! Jo’m perpansé que adificàs casa a  
1Par 28,3  la casa, 3 mas Déu ha dit a  mi: “Tu no adificaràs la casa al meu nom,  
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1Par 28,4  4 »Mas lo senyor Déu d’Israell a  mi ha alet de la casa de mon para, per ço  
1Par 28,4 la casa de mon para, e [*] ha allet  mi en rey sobra tot lo poble d’Israell. 5 
1Par 28,5  5 E nostre Senyor ha donats a  mi molts fills; dells meus fills ha alet  
1Par 28,6  sobra Israell. 6 E ell ha dit a  mi: “Salamó, ton fill, adificarà la mia  
1Par 28,6 meus atris, car yo he alet aquell a  mi en fill e yo seré a ell en para. 7 E  
1Par 28,19 coses desús dites, eles venguéran a  mi de la mà de nostre Senyor escrites, per 
1Par 14,10  e liuraràs tu aquells en la  mia mà? E nostre Senyor dix-li: –Vé-  
1Par 14,11  los vencé [*]: –[*] aquí per la  mia mà, axí com són departides aygües. Per 
1Par 17,13  mi en fill, e yo no tolré a ell la  mia misericòrdia, axí com la tolguí a  
1Par 17,14  [*]. 14 E yo stabliré aquell en la  mia casa e en lo meu regna [*]  
1Par 28,6 mi: “Salamó, ton fill, adificarà la  mia casa e los meus atris, car yo he alet  
1Par 5,5  e Gog, Semeý, 5 e Sameý engenrà  Michà, e Michà engenrà Reyà, e Rayà  
1Par 5,5  Semeý, 5 e Sameý engenrà Michà, e  Michà engenrà Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 6 
1Par 9,40  fo Marabaal; Marabaal engenrà  Michà. 41 Los fills de Michà foren [*]  
1Par 9,41  engenrà Michà. 41 Los fills de  Michà foren [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà  
1Par 7,3  e d’aquests nasquéran aquests:  Michael e Obadià e Joel e Josià; aquests V 
1Par 8,16  15 e Zadabià e Aroch e Hèder 16 e  Michael e Jesà e Joà e Filli e Barayà. 17  
1Par 5,14  fill de Galaad, Galaad fo fill de  Michaell, Michaell fo fill de Jadès, Jesès 
1Par 5,14 Galaad, Galaad fo fill de Michaell,  Michaell fo fill de Jadès, Jesès fo fill  
1Par 6,40  fo fill de Samà; 40 Samà, de  Michaell; [*] de Basià; Basià, de Machià;  
1Par 8,34  anjanrà Mirabaal, [*] engenrà  Micham. 35 Los fills de Micham fóran  
1Par 8,35 [*] engenrà Micham. 35 Los fills de  Micham fóran Phiton, Amàlech e Tharà e  
1Par 1,32  era concupina sua, Samram, Jetsan,  Midam, Jesmadum, Jesboch, Sue. E Getzan  
1Par 12,17  com jo no haja pacat en les  mies mans, lo Déus de nostres paras ho  
1Par 6,79  Bòsor e Jassa [*] 79 e Cadamoch e  Mifalach ab tots lurs lochs. 80 E del trip 
1Par 11,14  falisteus. 14 Aquests staguéran al  mig loch dell camp e defacéran aquell. E  
1Par 11,18  lavors anàran III forts hòmens per  mig les tendes dels falisteus e aportàran  
1Par 12,31  en lur linatge. 31 E del trip  mig de Manasès n’hi hach XVIII M ª, tots  
1Par 16,1  la archa de Déu e matéran-la al  mig loch del tabernacle que David havia  
1Par 26,32  sobra los fills de Gaad e sobra lo  mig trip de Manasès en tot lo servey de  
1Par 12,37  fills de Rubèn e de Gaad e de lla  miga part dell trip de Manasès, de aquells 
1Par 9,24  e a ponent e a tramuntana e a  migjorn. 25 E lurs frares stàvan en les  
1Par 27,4  una partida de lla host de XXIIII  miliars. 5 Banaÿas, fill de Jaadès, lo  
1Par 7,40  éran covinents a batalla era XXVI  míllia. 8,Tit Capítol VIII 1 Benramín  
1Par 12,24  portàvan scuts e lances, fóran VI  míllia DCCC espergats a combatra. 25 Dels  
1Par 12,25  25 Dels fills de Simeon, VII  míllia [*] hòmens qui éran molt forts [*]. 
1Par 12,37  e discrets en combatra fóran CXX  míllia hòmens. 38 Tots aquests hòmens éran 
1Par 16,37 Asaph e sos frares, per so qu’ells  minastràçan davant l’archa de nostre  
1Par 6,32  stava cascun sagons son orde en lo  ministeri. 33 E aquests són aquells qui  
1Par 9,33  da dia e de nit contínuament a lur  ministeri. 34 Los caps dells fills de Leví 
1Par 28,1  de les companyes, los qualls  ministràvan al rey, e los conestables e  
1Par 8,34  34 Lo fill de Jonathàs anjanrà  Mirabaal, [*] engenrà Micham. 35 Los fills 
1Par 8,12  los fills de Capsàal fóran Hèmber,  Misan e Sancach. Aquest adifichà Enó e  
1Par 14,1  1 Hiram [*] de Thir tramès sos  misatgers a David e tramès a ell fusts de  
1Par 28,1  rey, e apallà lurs fills ab lurs  misatgers e tots los poderrosos e los  
1Par 16,41  a confasar nostre Senyor, car la  misericòrdia sua és perdurablament. 42 E  
1Par 17,13 en fill, e yo no tolré a ell la mia  misericòrdia, axí com la tolguí a aquell  
1Par 1,46  qui destroví Median en la terra de  Moab; e la sua ciutat hach nom Avich. 47 E 
1Par 4,22  Anant, los quals fóran prínceps en  Moab, e aquells que tornàran en Lerm.  
1Par 8,8  8 E Saraym engenrà en la regió de  Moab despuys que ell lexà Dausim e Barrà,  
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1Par 11,46  fill de Ellanen; e Jachinà de  Moab, e Ebell [*], e Jasaell de Masabià.  
1Par 18,2  de la mà dels falisteus. 2 E farí  Moab; enaxí fóran fets serfs de David e  
1Par 18,11  lles gents, axí com de Idomea e de  Moab e dels fills de Amon, e així com  
1Par 8,9  sa muller, Joab e Sabià e Moossà e  Moalim 10 e Jebús e Selchià e Marimà;  
1Par 9,8  e Zellà, fill de Ozí, fill de  Mochorí; e Mosoŀlam, fill de Zafasià, fill 
1Par 1,17  E Aram engenrà Hus, Hul, Gòtor,  Mòcoch. 18 E Arfaxat engenrà Sale, e Sale  
1Par 2,14  14 lo quart Nachanaell, lo quint  Moday, 15 lo VI Asom, lo VII David. 16 Les 
1Par 6,29  29 Aquests fóran fills de Mararí:  Molí, qui fo para de Lobanín, Lobanín [*]  
1Par 6,47 de Boní; [*] de Sòmer; 47 Sòmer, de  Molí; [*] de Musí; [*] de Merarí [*].  
1Par 2,29  Adigal, de lla qual hach Anahoban,  Molip. 30 Nadap engendrà Sàlef, Efahim. E  
1Par 6,44  fill de Abdià, e Abdià fo fill de  Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià; e  
1Par 6,45  e Abdià fo fill de Moloch. 45 E  Moloch, de Hasabià; e Hasabià, de Absí;  
1Par 5,2 axí com a major. 2 Enperò Judes era  molt pus fort de tots sos germans, e  
1Par 7,4  lurs companyes e per lurs pobles  molt forts hòmens, sants a batalla, e  
1Par 7,5  e tot lo linatge de Isacar éran  molt forts hòmens per combatra e éran per  
1Par 7,7  fóran cinc prínceps de companyes  molt forts per combatra e lo nombre d’éls 
1Par 7,11  prínceps de lur linatge, e éran  molt forts hòmens, e éran per nombra XVII  
1Par 7,40  de lur linatge e fóran alets e  molt forts duchs de duchs. Lo nombra d’  
1Par 10,4  no volch fer açò, car ell era  molt spaventat per pahor. Donchs Saül pres 
1Par 11,24  qui era lo pus nomanat entre III  molt forts. 25 E ell era primer entra XXX, 
1Par 12,1 a Saül, fill de Chis, cor ells éran  molt forts hòmens e nobles conbatadors, 2  
1Par 12,8  s’amaguava en lo dasert, hòmens  molt forts e trop bons combatadors qui  
1Par 12,25  VII míllia [*] hòmens qui éran  molt forts [*]. 26 E dels fills de Leví,  
1Par 13,11  nostre Senyor. 11 E lavors fo  molt trist David, per ço com nostre Senyor 
1Par 16,25  25 car nostre Senyor és gran, e  molt loabla, e spantabla sobra tots los  
1Par 18,8  Semín, qui éran ciutats de Adàser,  molt aram, del qual Salamó féu la «mar» d’ 
1Par 26,6  de lurs companyes, cor ells éran  molt forts hòmens. 7 Donchs, los fills de  
1Par 26,9  de Masamias e lurs frares foren  molt pus forts hòmens, e éran XVIII. 10 E  
1Par 26,30  e los lurs frares; e fóran hòmens  molt forts e éran M ª DCC. Aquests fóran  
1Par 26,32  32 E lurs frares, qui éran de  molt fort adat, e fóran II M ª e DCC  
1Par 27,6  M ª hòmens. 6 Aquest Banaÿas era  molt fort home entre XXX e era sobra XXX.  
1Par 28,18  en los lehons [*]. 18 E donà aur  molt pur a l’altar en què hom cramava l’ 
1Par 29,2  e moltes pedres de marbra [*] e  molt abundament. 3 E part asò yo do argent 
1Par 29,9 cor; e lo rey David se n’alegrà de  molt gran goig. 10 E banaý nostre Senyor  
1Par 29,17  és así atrobat ofarir a tu dons ab  molt gran goig. 18 Senyor, Déu de Abran,  
1Par 29,21  que hom sol fer en tot Israell,  molt largament. 22 E aquell dia ells  
1Par 4,41  per aquels, per ço com hi trobàran  moltes bones pestures. 42 E dels fills de  
1Par 7,4 fóran XXXVI M ª; e aquests haguéran  moltes mullers e molts fills. 5 E los lurs 
1Par 29,2 collors, e totes pedres presioses e  moltes pedres de marbra [*] e molt  
1Par 12,40 figua e panses e vin e oli e bous e  moltons a tot abastament, car gran goig  
1Par 15,26  sacraficàran VII taurs e VII  moltons. 27 Emperò, David portava stolla e 
1Par 29,21  ço és, a saber, M ª vadels e M ª  moltons e M ª anyells e sacrificaments ab  
1Par 5,2 tots sos germans, e isquéran d’ él  molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo  
1Par 5,22  de nostre senyor Déu, e nafràran  molts e tolguéran-los tota la terra e  
1Par 5,23 munt de Hechmon, car ells éran fort  molts. 24 Aquests foren los prínceps de  
1Par 7,4 e aquests haguéran moltes mullers e  molts fills. 5 E los lurs frares e tot lo  
1Par 7,9 nombrats per lurs companyas e fóran  molts forts per batalla e éran XXII M ª  
1Par 8,40 gran forsa, e tanían archs e havían  molts fills e nabots entrò a CL M ª. E  
1Par 12,32  fills de Isachar, qui éran hòmens  molts savis e sabían conèxer tots los  
1Par 26,7  e Sabel; lurs frares fóran hòmens  molts forts, so és, Eú e Samichias. 8 Tots 
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1Par 26,8  e lurs fills e lurs frares foren  molts forts hòmens [*], e fóran LXXII de  
1Par 28,1  e tots los poderrosos e los  molts forts qui éran en la host de  
1Par 28,5  5 E nostre Senyor ha donats a mi  molts fills; dells meus fills ha alet  
1Par 17,4  dix a ell: 4 –Vé e digues a David,  mon serf: “[*] Tu no adificaràs a mi casa  
1Par 17,7 Donchs tu parlaràs axí ara a David,  mon serf: “Lo Senyor de lles companyes diu 
1Par 17,25  stà davant ell.” 25 Car tu, Senyor  mon Déu, has ravallat a lla orella de ton  
1Par 28,2  en peus, ell dix: –O, mos frares e  mon poble, oÿts-mi! Jo’m perpansé que  
1Par 28,4  Israell a mi ha alet de la casa de  mon para, per ço que yo fos rey sobra lo  
1Par 28,4  del trip de Judà, [*] la casa de  mon para, e [*] ha allet mi en rey sobra  
1Par 28,5  dells meus fills ha alet Salamó,  mon fill, que ell segue en la cadira dell  
1Par 28,20 temes ne hajes pahor, cor lo Senyor  mon Déu serà ab tu e no lexarà tu ne no  
1Par 29,1 dix: –Nostre Senyor ha alet Salamon  mon fill, qui és encara infant e tenra, e  
1Par 29,2  les despesas de la casa de  mon Déu, ço és, [*] aram per fer los  
1Par 29,3  yo do argent e aur en lo temple de  mon Déu, lo qual yo he ofert en lo temple  
1Par 29,3 lo qual yo he ofert en lo temple de  mon Déu de ço qui era meu pròpiament,  
1Par 29,17  qui són alegre en la simplesa del  mon cor, he ofertes totes aquestes coses a 
1Par 29,19  19 E dóna acabat cor a Salamó,  mon fill, enaxí que’ll guart los teus  
1Par 11,38  38 e Joell, frare de Nathan; e  Monbaur, fill de Aragaray; 39 Èlzech de  
1Par 6,19  19 Aquests fóran fills de Mararí:  Moolí, Musí. Aquests foren [*] segons les  
1Par 8,36  e Asimoch e Zamrí, [*] engenrà  Moosà, 37 [*] angenrà Banaà, del qual fo  
1Par 9,42  e Azamoch e Zamrí, e Samrí engenrà  Moosà. 43 [*] engenrà Baanà, e Rafaià fo  
1Par 8,9 de Hedes, sa muller, Joab e Sabià e  Moossà e Moalim 10 e Jebús e Selchià e  
1Par 1,44  de la sua ciutat, Denabach. 44 E  morí Bàlach, e regnà per ell Joab, fill de 
1Par 2,32  e engendrà Gèter, Joatan. E Ster  morí que no hach enfans. 33 Jonathan  
1Par 10,6 e III fills seus e tota sa companya  morí ensemps. 7 E, com los fills de  
1Par 10,13  per VII dies. 13 Donchs Saül  morí per sos paccats, per so com ell havia 
1Par 29,28  e en Jerusalem, XXXIII. 28 Ell  morí en bona valesa, e era ple de dies e  
1Par 1,45 Joab, fill de Sare [*]. 45 E com fo  mort Jobab, regnà per ell Husan, de la  
1Par 1,47  ciutat hach nom Avich. 47 E com fo  mort Adad, regnà per ell Semlà de  
1Par 1,48  ell Semlà de Mescachà. 48 E com fo  mort Semlà, regnà per ell Saül de Robooth, 
1Par 1,49  de prop la aygua. 49 E com fo  mort Saül, regnà per ell Balaanan, fill de 
1Par 1,50  fill de Acobor. 50 E com fo  mort Baalanan, regnà per ell Addad, e la  
1Par 1,51  filla de Masaab. 51 E com fo  mort Adad, comensàran a ésser duchs en  
1Par 10,5  son escuder hach vist [*] que Saül era  mort, ell atrasí sa matà. 6 Donchs Saül e  
1Par 2,19  Jèsar, Sodap, Ardon. 19 E com fo  morta Asubà, pres alra muller qui era  
1Par 10,8  les despules de aquells que éran  morts e trobàran Saül e sos fills, qui  
1Par 10,8  Saül e sos fills, qui jaÿan  morts en lo munt de Gelboe. 9 E com [*] li 
1Par 17,8  en qualqua loch tu anest, e yo he  morts tots los teus anamichs davant tu, e  
1Par 28,2 lavat e stech en peus, ell dix: –O,  mos frares e mon poble, oÿts-mi! Jo’m  
1Par 2,42  Iaramael engendrà primerament  Mosà, Mosà angendrà Zip e Mareà, para de  
1Par 2,42 Iaramael engendrà primerament Mosà,  Mosà angendrà Zip e Mareà, para de Hebron. 
1Par 1,5  e Magog, Maday, Janan e Thubal,  Mòsoc, Tyràs. 6 E Gòmer engenrà Asench e  
1Par 3,19  Semeý. Sorobabel angendrà  Mosolam, Hanamiam, Solomit, lur germana;  
1Par 9,7  de Benjamín fóran Asà, lo fill de  Mosolan, fill de Abdeyà, fill de Asanà; 8  
1Par 9,8  fill de Ozí, fill de Mochorí; e  Mosoŀlam, fill de Zafasià, fill de Rauell, 
1Par 9,21  Senyor. 21 E Sacharias, fill de  Mosoŀlam, era porter de lla porta del  
1Par 10,9 en la lur terra, per so que [*] fos  mostrat en lo temple dels lurs déus e als  
1Par 6,3 fills d’Amram foren aquests: Aron,  Moysès, Maria. Los fills de Aron foren  
1Par 15,15  aportàran la archa [*], axí com  Moysès havia manat, sagons la paraula de  
1Par 10,14  per la qual cosa ell l’aucís e  mudà lo seu regna a David, fill de Isayi.  
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1Par 8,6 habitava en Gàbaa, los qualls fóran  mudats en Manach: 7 Noaman, Casir e Gerà.  
1Par 17,5  dia de huy, anans en tota hora,  mudats los lochs del trabernacla, he estat 
1Par 1,50  ciutat havia nom Phorí, e la sua  muller havia nom Marsabel, filla de  
1Par 2,18  18 E Chalep, fill de Hesrom, pres  muller qui era apellada Essubà, de la qual 
1Par 2,19  19 E com fo morta Asubà, pres alra  muller qui era apallada Cayp e angenrà d’ 
1Par 2,29  Nadab, Abisur. 29 Abisur hach per  muller Adigal, de lla qual hach Anahoban,  
1Par 2,35 Ageraà; 35 e donà-li sa filla per  muller e engenrà d’aquella Etheus. 36  
1Par 3,3  lo VI Jetron, qui nasch de Elguà,  muller sua. 4 Donchs VI fills de David  
1Par 7,23 ’ll consolàsan. 23 E ell jac ab sa  muller, la quall consabé e enfantà un  
1Par 8,9  9 cor ell engendrà de Hedes, sa  muller, Joab e Sabià e Moossà e Moalim 10  
1Par 8,29 en Jerusalem. 29 [*] e lo nom de sa  muller Macà, 30 e son fill primer angenrat 
1Par 4,5 5 E Asur, para de Chachua, havia II  mullers: la una havia nom Halaà, l’altra  
1Par 7,4  M ª; e aquests haguéran moltes  mullers e molts fills. 5 E los lurs frares 
1Par 8,8  que ell lexà Dausim e Barrà, sas  mullers, 9 cor ell engendrà de Hedes, sa  
1Par 14,3  era axalçat [*]. 3 E pres altres  mullers en Jerusalem e engenrà fills [*].  
1Par 12,40  e sobra lurs camells e sobra lurs  mulls e sobra lurs bous [*], e farina e  
1Par 27,23 com nostre Senyor havia dit qu’ell  multiplicaria lo poble [*]. 24 [*] e per  
1Par 4,38 cases de lurs cosinees e foren fort  multiplicats. 39 E lavàran-se, per so  
1Par 13,4  en lo temps de Saül. 4 E tota la  multitut respòs que axí fos fet; aquella  
1Par 29,1  1 Lo rey David parlà a tota la  multitut e dix: –Nostre Senyor ha alet  
1Par 29,10  banaý nostre Senyor davant tota la  multitut e dix: –Banaÿt ést tu, Senyor Déu 
1Par 29,20  20 Donchs David manà a tota la  multitut, dix: –Banaÿts lo Senyor nostre  
1Par 29,20  Senyor nostre Déu. Donchs tota la  multitut banaý lo Senyor, Déu de lurs  
1Par 4,42 E dels fills de Simeon anàran en lo  munt de Saÿr D hòmens. Éran los lurs  
1Par 5,23  23 [*] dantrò a Sanir e dentrò al  munt de Hechmon, car ells éran fort molts. 
1Par 6,67  en Siquén ab los lurs lochs, en lo  munt de Afraÿm, e Guàzer ab los lurs  
1Par 10,1 falisteus e cayguàran nafrats en lo  munt de Gelboe. 2 E com los falisteus sa  
1Par 10,8  e sos fills, qui jaÿan morts en lo  munt de Gelboe. 9 E com [*] li hagéran  
1Par 12,8  pus corents que cabirols en les  muntanyes. 9 E Èsser era príncep e Odias  
1Par 14,11  la tua mà. 11 E com aquells fóran  muntats en la vall de Rafaÿm, David los  
1Par 1,46  de la terra dels caneneus. 46 E  murí Husan, e regnà per ell Adab, fill de  
1Par 2,30  engendrà Sàlef, Efahim. E Sèlep  murí sens enfans. 31 Efaym engenrà Fasí, e 
1Par 13,10  tocada la archa de Déu, e axí ell  murí davant nostre Senyor. 11 E lavors fo  
1Par 15,15 la paraula de nostre Senyor, en los  muscles ab perxes. 16 David dix als [*]  
1Par 26,24  E Subael, fill de Jerson, fill de  Musi, era [*] del tressor. 25 E son frare  
1Par 6,19  fóran fills de Mararí: Moolí,  Musí. Aquests foren [*] segons les  
1Par 6,47 de Sòmer; 47 Sòmer, de Molí; [*] de  Musí; [*] de Merarí [*]. 48-60 [*] 61 E 
1Par 11,18  a David que en bagués, lo quall no  ·n volch beura, anans sacraficà aquella a  
1Par 26,30  totes les obres de nostre Senyor e  ·n lo servey del rey. 31 E Azarias fo  
1Par 5,6  rey dels aserians, se  ’n manà catiu, e fo príncep en lo trip de  
1Par 13,12  Senyor, e dix: «En quall manera me  ’n pusch jo portar la archa de nostre  
1Par 16,43  éser portés. 43 E tot lo poble se  ’n tornà a lla sua casa, e David per  
1Par 11,4  David e tot lo poble d’Israell se  n’anàran en Jerusalem, so és, en Jebús,  
1Par 12,28  e príncep de lla casa de son para,  n’hi hach XXII M ª. 29 E dells fills de  
1Par 12,29  fills de Benjamín, frares de Judà,  n’hi hach III M ª, car gran partida d’  
1Par 12,30  Saül. 30 E dells fills de Afraÿm  n’hi hach XX M ª DCCC e éran forts hòmens 
1Par 12,31  31 E del trip mig de Manasès  n’hi hach XVIII M ª, tots per lurs noms,  
1Par 12,39  e baguéran, car lurs frares los  n’havían aparellat. 40 E aquests qui éran 
1Par 29,5 les mans dells maestres. E si algun  n’hi ofer de grat, ell complescha vuy sa  
1Par 29,9  ab lur cor; e lo rey David se  n’alegrà de molt gran goig. 10 E banaý  
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1Par 11,18  era prop la porta, e aportàran- na a David que en bagués, lo quall no’n  
1Par 1,37 Thanà, Amalech. 37 E Rauell engenrà  Nàach, Sàtara, [*] Maasà. 38 E Seÿr  
1Par 4,20  E Simon engenrà Amnon e Renà; e  Naam, Elchion. E Gesí engenrà Joech e  
1Par 9,2  praveras e los fills de Leví e los  naameus. 3 E staguéran en Jerusalem dels  
1Par 4,5  la una havia nom Halaà, l’altra  Naarà. 6 E Naarà enfantà Ozam, Hèpher,  
1Par 4,6  nom Halaà, l’altra Naarà. 6 E  Naarà enfantà Ozam, Hèpher, Teman e Starí. 
1Par 3,22  engenrà Hachús e Gragal, Barahia,  Naarià, Saphay, Ses, e són VI. 23 Naarià  
1Par 3,23  Naarià, Saphay, Ses, e són VI. 23  Naarià angenrà Aliorenhí, Sodechies,  
1Par 4,42  Éran los lurs prínceps Palcias,  Naarias, Raphaïes, Aziel, qui éran fills  
1Par 4,12  Tenaà, qui fo para de la ciutat de  Naàs. Aquests són los hòmens de Tachà. 13  
1Par 2,10  Aminadab, e Aminadab angenrà  Naason, príncep dels fills de Judà. 11  
1Par 2,11  príncep dels fills de Judà. 11  Naason angenrà Salmon, Salmon engenrà  
1Par 6,26  [*] 26 [*] Sofaym, qui fo para de  Nàat, 27 Nàat fo para de [*] Jaraboam,  
1Par 6,27 [*] Sofaym, qui fo para de Nàat, 27  Nàat fo para de [*] Jaraboam, Jereboam fo  
1Par 1,29 aquests: Ismael engenrà primerament  Nabayot, e puys Cedar, Abdael, Basan, 30  
1Par 8,40 tanían archs e havían molts fills e  nabots entrò a CL M ª. E tots aquests  
1Par 6,76  los lurs lochs. 76 E del trip de  Nabtalim, Cades qui és en Galilea, Hamon,  
1Par 6,15  Senyor trasmudà per les mans de  Nabugadenassor Judà e Jerusalem, lavors  
1Par 3,1  en Hebron: lo primer fo Amon, qui  nach de Achinor gechrelite, lo sagon  
1Par 2,14  Aminap, lo III Samaà, 14 lo quart  Nachanaell, lo quint Moday, 15 lo VI Asom, 
1Par 1,26  25 Hèber, Phàlech, Reú, 26 Seruch,  Nachor, Tare, 27 Abram [*]. 28 E Abraam  
1Par 2,28 angenrà Samey, Jadà; Samey engendrà  Nadab, Abisur. 29 Abisur hach per muller  
1Par 6,3  Los fills de Aron foren aquests:  Nadab, Abuid, Eleazar, Ychamar. 4 Eleatzar 
1Par 3,18  Fadayà, Seneser, Sethemià, Samà,  Nadamià. 19 Fadahià engenrà Sorobabel,  
1Par 2,30  lla qual hach Anahoban, Molip. 30  Nadap engendrà Sàlef, Efahim. E Sèlep murí 
1Par 5,19  e’lls napheus e aquells de  Nadap, 20 [*] e pranguéran los agarenchs e 
1Par 8,30  Ason, e Dur e Chis e Bàal e Ner e  Nadap 31 e Gebehor e Alor e Sècher [*]. 32 
1Par 9,36  Abdon, e Sus e Cys e Bàal e Ner e  Nadap 37 e Gedor e Chauís e Zacharias e  
1Par 7,21 fill; e los hòmens de Geth d’aquèn  nadius auciéran aquells, car ells  
1Par 5,22  batalla de nostre senyor Déu, e  nafràran molts e tolguéran-los tota la  
1Par 10,1 fusquéran als falisteus e cayguàran  nafrats en lo munt de Gelboe. 2 E com los  
1Par 11,11 aquest lavà la sua lança sobra CCC,  nafrats una veguada. 12 E Aletzar, fill de 
1Par 4,7  7 Haloaà enfantà Sàrech, Izàar,  Nam. 8 Chus engenrà Enob, Soboà e les  
1Par 4,24  e stagéran aquí. 24 Semeon engenrà  Namiem, Jamsim, Jarib, Jara, Saül. 25 E  
1Par 1,11 terra. 11 E Masraym engenrà Ludín e  Namín, Labín, Nepthorn, 12 Pherusín,  
1Par 16,21  en altra poble. 21 E no sofarí que  nangú los faés sobres, e anans blasmà los  
1Par 4,10  e seràs ab mi e no volràs que  nangun mal vengua a mi. E nostre Senyor oÿ 
1Par 29,25  glòria de son regna, tal que anch  nangun rey no la hach aytal que fos anans  
1Par 5,19  ajudàran-los los jeurueus e’lls  napheus e aquells de Nadap, 20 [*] e  
1Par 1,31  Dumà, Nassà, Haddà, Tamà, 31 Jaür,  Naphís, Cedma. [*] 32 E Abram engenrà de  
1Par 6,62  e del trip de Aser, del trip de  Naptalim e del trip de Manasès en Basan  
1Par 7,13 Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de  Naptalim foren Joziel, e Guní, e Stàser  
1Par 12,34 E los prínceps de lla cavallaria de  Naptalim fóran [*] XXVIII M ª ab aquells  
1Par 12,40 de prop entrò a Ysachar e Zabulon e  Naptalim aportàvan pa sobra lurs àsens e  
1Par 4,6  e Starí. Aquests són los fills de  Narà. 7 Haloaà enfantà Sàrech, Izàar, Nam. 
1Par 27,13  X príncep e lo X mes era Maray, de  Narofat, del linatge de Sàray, e havia en  
1Par 3,1  gechrelite, lo sagon Daniel, qui  nasch de Abigayl carmeladita, 2 lo terç  
1Par 3,2 carmeladita, 2 lo terç Absalon, qui  nasch de Maachà, filla de Tholomum, rey de 
1Par 3,3  filla de Abigal, lo VI Jetron, qui  nasch de Elguà, muller sua. 4 Donchs VI  
1Par 7,25  e Rèseph e Cale, dell qual Thàlan  nasch, 26 lo qual angenrà Laadon. E lo  
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1Par 7,27  e angenrà Alisamà, 27 dell qual  nasch Num, lo qual hach Josuè, son fill.  
1Par 17,21  e per los seus espavantaments les  nasions davant ells, car ell deliurà  
1Par 1,12  12 Pherusín, Casluÿm, e d’aquests  nasquéran los falisteus. E aytambé engenrà 
1Par 3,4  sua. 4 Donchs VI fills de David  nasquéran en Hebron, un regnà VII anys e  
1Par 7,3  fills de Ozí: Jesray; e d’aquests  nasquéran aquests: Michael e Obadià e Joel 
1Par 14,4  són los noms dells fills que  nasquéran a ell en Jerusalem: Samnà e Joab 
1Par 1,30  Abdael, Basan, 30 Masmà, Dumà,  Nassà, Haddà, Tamà, 31 Jaür, Naphís,  
1Par 7,23  nom d’aquell Benà, per so com era  nat en los malls de lla sua casa. 24 E sa  
1Par 8,37  qual fo fill Rafaià, del qual és  nat Elesà, lo qual anjanrà Ezel. 38 E Ezel 
1Par 17,1  habitava en la sua casa, ell dix a  Natan lo profeta: –Veus que jo habit en la 
1Par 17,3  nostre Senyor parlà aquella nit a  Natan e dix a ell: 4 –Vé e digues a David, 
1Par 29,29  Samuel lo vahent e en lo libre de  Natan profeta e en lo volum de Gaad lo  
1Par 11,30 Aloy de Thaot, [*] 30 e Macharey de  Nathafat, e Hèleu, fill de Baanà de  
1Par 2,36  d’aquella Etheus. 36 Ecer engenrà  Nathan, Nathan angenrà Sabad, 37 Sabad  
1Par 2,36  Etheus. 36 Ecer engenrà Nathan,  Nathan angenrà Sabad, 37 Sabad engenrà  
1Par 3,5  fills en Jerusalem: Samaà, Sabab,  Nathan, Salamon; aquests IIII fóran de  
1Par 11,38  de Asrabay; 38 e Joell, frare de  Nathan; e Monbaur, fill de Aragaray; 39  
1Par 14,4  a ell en Jerusalem: Samnà e Joab e  Nathan e Salamó 5 e Jobeth e Elizeu e  
1Par 17,2  Senyor és dasots les pells. 2 E  Nathan dix a David: –Tu fé totes les coses 
1Par 26,4  fo lo terç, Asachar lo quart, e  Nathanael lo quint, 5 e Amayel lo VI, e  
1Par 11,3  aquell.” 3 Donchs tots los primers  nats dell poble d’Israell vanguéran al  
1Par 15,25 25 Adonchs David e tots los primers  nats del poble de Israell e los  
1Par 1,40  Alaym, Manàar, Ebal, Saphí e  Nayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Anà  
1Par 28,20 e conforte’t, e fé que no’t temes  ne hajes pahor, cor lo Senyor mon Déu serà 
1Par 28,20  mon Déu serà ab tu e no lexarà tu  ne no desemparà tu dentrò que tu hages  
1Par 29,16  que nós havem aperallada que casa  ne sia adificada al teu sant nom, és de  
1Par 1,10  Sabba e Dadan. 10 E Chus engenrà  Nemroth, e aquest començà a ésser poderós  
1Par 2,54  de Salmà, para de Betleem, e de  Neofací, de la corona de la casa de Jacob, 
1Par 2,2  Sabulon, 2 Dan, Josep, Benjamín,  Neptalim, Gaad, Aser. 3 E Judes engenrà  
1Par 1,11  engenrà Ludín e Namín, Labín,  Nepthorn, 12 Pherusín, Casluÿm, e d’  
1Par 8,30  fo Ason, e Dur e Chis e Bàal e  Ner e Nadap 31 e Gebehor e Alor e Sècher  
1Par 9,36  Abdon, e Sus e Cys e Bàal e  Ner e Nadap 37 e Gedor e Chauís e  
1Par 9,39  de sos frares en Jerusalem [*]. 39  Ner angenrà Chis, Chis angenrà Saül, Saül  
1Par 26,28  fill de Chis, e Abner, fill de  Ner, e Joab, fill de Servià. Tots aquests  
1Par 28,2  totes les coses que hy són  nesesàrias per adificar la casa, 3 mas Déu 
1Par 11,30 Nathafat, e Hèleu, fill de Baanà de  Nethofat; 31 Achayi, fill de Gabayi [*],  
1Par 27,15 Lo XII en lo XII mes era Hooldià de  Nethofat, del linatge de Gotoniel, e havia 
1Par 15,29  vanguda tro en la ciutat de David,  Nicoll, filla de Saül, guardava per una  
1Par 26,29  29 Sanias era sobra los fills de  Nisaart, e sos fills éran sobra les obres  
1Par 9,33  ço que ells servíran da dia e de  nit contínuament a lur ministeri. 34 Los  
1Par 17,3  Donchs nostre Senyor parlà aquella  nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e digues a  
1Par 1,51  a ésser duchs en Edom e despuys  no hy hach reys, duch de Termè, duch de  
1Par 2,32  Gèter, Joatan. E Ster morí que  no hach enfans. 33 Jonathan engendrà  
1Par 2,34  los fills de Jaramaell. 34 Sesan  no hach fills e hach filles, e hach un  
1Par 4,10  los meus térmens e seràs ab mi e  no volràs que nangun mal vengua a mi. E  
1Par 5,1  so com corompé lo lit de son pare,  no li donàran so que lli pertanya per la  
1Par 5,1  aytanbé fill de Israell; e axí  no’l tenían axí com a major. 2 Enperò  
1Par 10,4  ma, perquè per ventura aquells qui  no són sircunsisos vénguan e que m’  
1Par 10,4 e que m’scarnèscan. Mas son scuder  no volch fer açò, car ell era molt  
1Par 10,13  lo qual ell havia manat e ell  no l’havia pas guardat; e part tot açò,  
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1Par 10,14  consell a una davinadora, 14 e  no haguéran sparansa en nostre Senyor, per 
1Par 11,5 [*] habitàvan diguéran a David: –Tu  no entraràs sa. E David pres la torra de  
1Par 11,18  na a David que en bagués, lo quall  no’n volch beura, anans sacraficà aquella 
1Par 11,19  a nostra Senyor 19 e dix: –Ja Déu  no hu vulla que jo faça açò, que yo begua  
1Par 11,25  era primer entra XXX, emperò ell  no era vangut entre III, e David posà  
1Par 12,17  mi per los meus advarsaris, com jo  no haja pacat en les mies mans, lo Déus de 
1Par 12,33  fóran L M ª, e vanguéran en ajuda  no ab dobla cor. 34 E los prínceps de lla  
1Par 13,3 archa de nostre Senyor Déu, car nós  no damanam aquella en lo temps de Saül. 4  
1Par 13,13  Senyor?» 13 E per aquesta rahó ell  no la féu portar a la ciutat de David,  
1Par 14,14  e nostre Senyor dix a David: –Tu  no iràs pas, pertex-ta d’ells e vendràs 
1Par 15,13  és a ella aparallat, 13 per ço que  no’ns esdavengua axí com fou al  
1Par 15,13  com nos farí, per ço com  no hy érets vós presents, e per ço com nós 
1Par 16,21  e d’un regna en altra poble. 21 E  no sofarí que nangú los faés sobres, e  
1Par 16,22 “No vullats tochar los meus serfs e  no us vullats malignar en los meus  
1Par 17,4 e digues a David, mon serf: “[*] Tu  no adificaràs a mi casa a habitar, 5 car  
1Par 17,5  a mi casa a habitar, 5 car jo  no he stat en casa d’aquell temps a ençà  
1Par 17,6  ab tot lo poble d’Israell. Donchs  no parlé yo a un dels jutges d’Israell,  
1Par 17,6  e yo digué a ell: “Per què tu  no has adificada a mi casa de cedra?” 7  
1Par 17,13  para e ell sarà a mi en fill, e yo  no tolré a ell la mia misericòrdia, axí  
1Par 17,20  fósan conagudes. 20 O, Senyor,  no és null hom semblant a tu, e no és  
1Par 17,20  no és null hom semblant a tu, e  no és altra Déu sinó tu, de tots aquells  
1Par 26,10  Mararí, fo príncep Sechrí, car ell  no havia fill primer anjenrat e per asò  
1Par 27,23  dells fills d’Israell. 23 E David  no volch nombrar aquells de XX anys en  
1Par 27,24  d’aquells qui éran stats nombrats  no fóran aportats en los escrits del rey  
1Par 28,3 la casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu  no adificaràs la casa al meu nom, per so  
1Par 28,20  e conforte’t, e fé que  no’t temes ne hajes pahor, cor lo Senyor  
1Par 28,20  cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e  no lexarà tu ne no desemparà tu dentrò que 
1Par 28,20  Déu serà ab tu e no lexarà tu ne  no desemparà tu dentrò que tu hages  
1Par 29,1  e la obra és gran e la habitació  no és pas aparallada a homa, mas a Déu. 2  
1Par 29,25  son regna, tal que anch nangun rey  no la hach aytal que fos anans d’Iraell.  
1Par 15,2  tabernacle. 2 Ladonchs dix David:  –No és cosa laguda que lla archa de Déu  
1Par 16,22  anans blasmà los reys per ells: 22  “No vullats tochar los meus serfs e no us  
1Par 8,7  qualls fóran mudats en Manach: 7  Noaman, Casir e Gerà. E aquest trasmudà  
1Par 7,34  34 Los fills de Sòmer foren Achè e  Noarà e Sabà e Aram. 35 Los fills de  
1Par 4,9  9 E Jazbès emperò fon mellor e pus  nobla que tots sos frares, e la sua mara  
1Par 12,28 DCC. 28 E Sadoch, qui era anfant de  noble jovantut e príncep de lla casa de  
1Par 12,1  cor ells éran molt forts hòmens e  nobles conbatadors, 2 e traýan ab archs e  
1Par 1,4  Matusalem; e Matusalem [*]; 4 [*]  Noè; e Noè, Sem, Cham e Jàfet. 5 E Jàfet  
1Par 1,4  e Matusalem [*]; 4 [*] Noè; e  Noè, Sem, Cham e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà  
1Par 8,2  fo lo sagon, e Aam fo lo terç, 2 e  Nohà lo quart, e Rafà fo lo quint. 3 E los 
1Par 1,43  Bàlach, fill de Bahor; e lo  nom de la sua ciutat, Denabach. 44 E morí  
1Par 1,46 terra de Moab; e la sua ciutat hach  nom Avich. 47 E com fo mort Adad, regnà  
1Par 1,50  ell Addad, e la sua ciutat havia  nom Phorí, e la sua muller havia nom  
1Par 1,50  nom Phorí, e la sua muller havia  nom Marsabel, filla de Macred, filla de  
1Par 2,34  hach un sarvicial agipcià qui hach  nom Ageraà; 35 e donà-li sa filla per  
1Par 3,9  haguéran una germana que hach  nom Tamar. 10 Salamà engendrà Raboam,  
1Par 4,3  e de Jedebès, e lur germana havia  nom Asafim. 4 Phimel engendrà Gedor, [*]  
1Par 4,5  havia II mullers: la una havia  nom Halaà, l’altra Naarà. 6 E Naarà  
1Par 7,23  e enfantà un fill, e apallà lo  nom d’aquell Benà, per so com era nat en  
1Par 7,26  Laadon. E lo fill de aquest hach  nom Amiüd e angenrà Alisamà, 27 dell qual  
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1Par 8,29 habitàran en Jerusalem. 29 [*] e lo  nom de sa muller Macà, 30 e son fill  
1Par 9,44  hach VI fills, qui haguéran axí  nom: Essricam, Brocú, Ymael, Sarahià,  
1Par 13,6  Xarobín, en lo quall loch lo seu  nom fo apellat. 7 Donchs ells posàran l’  
1Par 14,11  són departides aygües. Per què’l  nom de aquel loch fo apellat Baalseraphin. 
1Par 14,17  de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo  nom de David fo spandit per totes les  
1Par 15,27  de una vastidura de lin que ha  nom effot. 28 Tots los fills de Leví, qui  
1Par 16,2  ofarenes, ell banaý lo poble en lo  nom de nostre Senyor, 3 e dapartí a tots,  
1Par 16,8  a nostre Senyor, apellats lo seu  nom e fets conèxer en lo poble les sues  
1Par 16,10  meravelles. 10 Loats lo seu sanct  nom, lo quor d’aquells qui quéran nostre  
1Par 16,29  a nostre Senyor glòria al seu  nom, [*] [*]. 30-35 [*] 36 banaÿt  
1Par 16,41  los altres alets, cascú per son  nom, a confasar nostre Senyor, car la  
1Par 17,8  davant tu, e he fet a tu gran  nom, axí com un dels pus grans qui són  
1Par 17,24 -ho axí com tu has dit. 24 Lo teu  nom estia e sia axaltat perdurablament, e  
1Par 26,6  banaý aquell. 6 E son fill per  nom Samaÿas hach fills e fóran pabrosts de 
1Par 26,25 frare Aliàzer, qui hach un fill per  nom Raabià, e Azaïas fo fill de Arabià, e  
1Par 27,4  mes, e havia aprés si un altra per  nom Maceloch, lo qual governava una  
1Par 28,3  “Tu no adificaràs la casa al meu  nom, per so com tu ést stat hom combatent  
1Par 29,16  casa ne sia adificada al teu sant  nom, és de lla tua mà e totes les coses  
1Par 11,24  fill de Joadà, qui era lo pus  nomanat entre III molt forts. 25 E ell era 
1Par 7,5  hòmens per combatra e éran per  nombra LXXXVII M ª. 6 Los fills de  
1Par 7,11  éran molt forts hòmens, e éran per  nombra XVII M ª CC, e axíran a batalla. 12 
1Par 7,40  e molt forts duchs de duchs. Lo  nombra d’aquells qui éran covinents a  
1Par 9,26  fills de Leví fo comanat tot lo  nombra dells portés, e éran sobra ells e  
1Par 9,28  tots los vaxells éran guardats per  nombra e hom los prania d’éls a comta. 29 
1Par 27,24  lo poble [*]. 24 [*] e per açò lo  nombra d’aquells qui éran stats nombrats  
1Par 5,7  frares e tota la parantia qui era  nombrada per companyas suas havían  
1Par 27,23  d’Israell. 23 E David no volch  nombrar aquells de XX anys en aval, per ço 
1Par 7,2 lurs cases e per lurs cognacions; e  nombràran del trip de Tollà en los dies de 
1Par 5,17  seus. 17 E tots aquests fóran  nombrats en los dies de Jonatan, rey de  
1Par 7,9  9 E los prínceps del linatja fóran  nombrats per lurs companyas e fóran molts  
1Par 27,24 lo nombra d’aquells qui éran stats  nombrats no fóran aportats en los escrits  
1Par 7,7  molt forts per combatra e lo  nombre d’éls fóran XXII M ª e XXXIII  
1Par 11,11  fills d’Israell. 11 Aquest és lo  nombre dells forts hòmens de David:  
1Par 16,19  Jatsia açò qu’ells sían pochs per  nombre e que los seus leuradors fósan  
1Par 27,1  1 Los fills d’Israel, sagons lur  nombre, qui foren prínceps de companyes e  
1Par 8,38  38 E Ezel hach VI fills per los  noms dels quals fóran Ezericham, Bocrú,  
1Par 12,31 n’hi hach XVIII M ª, tots per lurs  noms, e vanguéran per so que faésan David  
1Par 14,4  fills [*]. 4 Aquests són los  noms dells fills que nasquéran a ell en  
1Par 11,37 Aphià cleó 37 e Hasray de Carmel; e  Nooray, fill de Asrabay; 38 e Joell, frare 
1Par 2,4 E ell engenrà de Thamar, qui era sa  nora, Zàram e Phares. E axí fóran los  
1Par 7,28  fo en Bathel ab lurs fills, e  Noran estech envers la part d’orient e  
1Par 15,13  axí com fou al comensament, com  nos farí, per ço com no hy érets vós  
1Par 13,2  ben bé ix de nostre Senyor Déu,  nós trametam a tots nostres frares que són 
1Par 13,2  per so que ells sían ajustats a  nós, 3 e que tornam a nós la archa de  
1Par 13,3  ajustats a nós, 3 e que tornam a  nós la archa de nostre Senyor Déu, car nós 
1Par 13,3  la archa de nostre Senyor Déu, car  nós no damanam aquella en lo temps de  
1Par 15,13 hy érets vós presents, e per ço com  nós feÿam cosa [*] laguda. 14 Donchs los  
1Par 17,20  Déu sinó tu, de tots aquells que  nós havem oÿts de lles nostres orelles. 21 
1Par 29,16 tota aquesta cosa és abundància que  nós havem aperallada que casa ne sia  
1Par 11,1  en Habron, e diguéran a David:  –Nós som ton os e ta carn. 2 E hir e anans 
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1Par 12,18  entre XXX prínceps, e dix a David:  –Nós som teus e yo, fill de Ysayi, [*] pau 
1Par 11,18  beura, anans sacraficà aquella a  nostra Senyor 19 e dix: –Ja Déu no hu  
1Par 29,22 dia ells manjàran e baguéran davant  nostra Senyor ab gran alegria, e untàran  
1Par 2,3 E Her era lo major e féu mal davant  nostre Senyor Déu, e ell aucís-lo. 4 E  
1Par 4,10  que nangun mal vengua a mi. E  nostre Senyor oÿ-lo de la oració de què  
1Par 5,22  22 E fo fort gran batalla de  nostre senyor Déu, e nafràran molts e  
1Par 5,25  Déus [*] del poble, la qual cosa  nostre Senyor Déus los havia badada. 26 E  
1Par 5,26  Senyor Déus los havia badada. 26 E  nostre Senyor scomoch l’esparit de Phul,  
1Par 6,10  e usà de l’ofici en la casa de  nostre Senyor Déus, la qual féu Salamó en  
1Par 6,15  angendrà Josadech. 15 E, com  nostre Senyor trasmudà per les mans de  
1Par 6,31  sobra los cantors de lla casa de  nostre Senyor Déus, despuys que li  
1Par 9,20  de Aletzar, era duch [*] davant  nostre Senyor. 21 E Sacharias, fill de  
1Par 9,23  fills en les portes de la casa de  nostre Senyor e en lo tabernacle, cascú  
1Par 9,26  e los tresors de lla casa de  nostre Senyor, 27 [*] per obrir les portes 
1Par 10,13  havia traspasats los manaments de  nostre Senyor, lo qual ell havia manat e  
1Par 10,14  14 e no haguéran sparansa en  nostre Senyor, per la qual cosa ell l’  
1Par 11,2  e ramanaves lo poble de Israell. E  nostre Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu 
1Par 11,3  David féu ab ells amistança davant  nostre Senyor e ells untàran aquell en rey 
1Par 11,3  d’Israell, segons la paraula de  nostre Senyor, la qual ell dix per la  
1Par 12,23  Saül en ell, sagons la paraula de  nostre Senyor. 24 Los fills de Judà, qui  
1Par 13,2 la paraula que yo dich ben bé ix de  nostre Senyor Déu, nós trametam a tots  
1Par 13,3  3 e que tornam a nós la archa de  nostre Senyor Déu, car nós no damanam  
1Par 13,7  7 Donchs ells posàran l’archa de  nostre Senyor sobra una careta nova de lla 
1Par 13,8  e tot lo poble juguàvan davant  nostre Senyor Déu en tota lur virtut en  
1Par 13,10  un poch anclinada l’archa. 10 E  nostre Senyor fou fortment irat contra  
1Par 13,10 archa de Déu, e axí ell murí davant  nostre Senyor. 11 E lavors fo molt trist  
1Par 13,11  fo molt trist David, per ço com  nostre Senyor havia dapartit Ozà, e apallà 
1Par 13,12  dia de huy. 12 E lavors David tamé  nostre Senyor, e dix: «En quall manera me  
1Par 13,12  me’n pusch jo portar la archa de  nostre Senyor?» 13 E per aquesta rahó ell  
1Par 13,14  de Gech 14 [*] per tres messos, e  nostre Senyor banaý la sua casa en totes  
1Par 14,2  ell una casa. 2 E David conech que  nostre Senyor havia conformat ell en rey  
1Par 14,10  10 E David demenà de consell a  nostre Senyor e dix: –Iré yo contre los  
1Par 14,10 liuraràs tu aquells en la mia mà? E  nostre Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo  
1Par 14,14 val. 14 E David damanà de consell a  nostre Senyor altra vaguada, e nostre  
1Par 14,14  a nostre Senyor altra vaguada, e  nostre Senyor dix a David: –Tu no iràs  
1Par 14,17 fo spandit per totes les regions, e  nostre Senyor féu ell éser temut sobra  
1Par 15,12  frares e aportats la archa de  nostre Senyor Déu de Israel al loch qui és 
1Par 15,14  per so que aportàsan la arqua de  nostre Senyor Déu [*], 15 on los fills de  
1Par 15,15  havia manat, sagons la paraula de  nostre Senyor, en los muscles ab perxes.  
1Par 15,25 portar l’archa de lla amistança de  nostre Senyor de la casa de Abededom ab  
1Par 15,26  l’archa de la amistança de  nostre Senyor, sacraficàran VII taurs e  
1Par 15,28  de Leví, qui aportàvan l’archa de  nostre Senyor ab gran alegria, e ab so de  
1Par 15,29  E com l’archa de lla amistança de  nostre Senyor fo vanguda tro en la ciutat  
1Par 16,1  sacrificis e ofarenes davant  nostre Senyor plaents. 2 E com David hach  
1Par 16,2  ell banaý lo poble en lo nom de  nostre Senyor, 3 e dapartí a tots, axí  
1Par 16,4 oli. 4 E stablí, davant l’archa de  nostre Senyor, dels levites qui  
1Par 16,6  davant l’archa de la amistança de  nostre Senyor e davant nostre Senyor. 7 En 
1Par 16,6 amistança de nostre Senyor e davant  nostre Senyor. 7 En aquell dia féu David  
1Par 16,7  Asaph e sos frares per confasar a  nostre Senyor: 8 «Confaçats-vos a nostre 
1Par 16,8 nostre Senyor: 8 «Confaçats-vos a  nostre Senyor, apellats lo seu nom e fets  
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1Par 16,10  nom, lo quor d’aquells qui quéran  nostre Senyor se alegra 11 Querets nostre  
1Par 16,11  nostre Senyor se alegra 11 Querets  nostre Senyor e la sua virtut, querets la  
1Par 16,14 seus alets. 14 Car ell és lo Senyor  nostre Déu, los seus jutgaments són en  
1Par 16,23  23 Cantats, terra, cantats a  nostre Senyor, e anuntiats de dia lo seu  
1Par 16,25  pobles les sues meravelles, 25 car  nostre Senyor és gran, e molt loabla, e  
1Par 16,26  dels pobles són falços ýdolles, e  nostre Senyor féu los cels. 27 Confació e  
1Par 16,28  28 O, companyes de pobla, donats a  nostre Senyor glòria e manament! 29 E  
1Par 16,29  glòria e manament! 29 E donats a  nostre Senyor glòria al seu nom, [*] [*].  
1Par 16,36  [*]. 30-35 [*] 36 banaÿt sia  nostre Déu d’Israell perdurablament.» E  
1Par 16,37  ell lexà aquí davant l’archa de  nostre Senyor Asaph e sos frares, per so  
1Par 16,37 ells minastràçan davant l’archa de  nostre Senyor contínuament tots dies,  
1Par 16,39  e sos frares davant l’arqua de  nostre Senyor en un al loch qui era en  
1Par 16,40  Gabaon, 40 per ofarir sacrificis a  nostre Senyor sobra l’altar de l’  
1Par 16,40 coses qui són escrites en la lig de  nostre Senyor, la qual ell manà al poble  
1Par 16,41  cascú per son nom, a confasar  nostre Senyor, car la misericòrdia sua és  
1Par 17,1  la casa de cedra e la archa [*] de  nostre Senyor és dasots les pells. 2 E  
1Par 17,2  les coses que són en ton cor, car  nostre Senyor és ab tu. 3 Donchs nostre  
1Par 17,3  nostre Senyor és ab tu. 3 Donchs  nostre Senyor parlà aquella nit a Natan e  
1Par 17,10  a tu que adificarà a tu una casa  nostre Senyor. 11 E com tu hauràs complits 
1Par 18,6 servís a ell e que li donàs dons. E  nostre Senyor ajudà en aquell en totes les 
1Par 18,11  11 E lo rey David consagrà a  nostre Senyor tots los vaxells de l’aur e 
1Par 18,13  sí que Idomea serví David. E  nostre Senyor salvà David en totes les  
1Par 26,5  fo lo VII, e Poŀlachí lo VIII è;  nostre Senyor banaý aquell. 6 E son fill  
1Par 26,12  que adminestràsan en la casa de  nostre Senyor [*]. 13 Donchs las sorts  
1Par 26,20  sobra los trasaurs de la casa de  nostre Senyor e sobra los vaxells dels  
1Par 26,22  sobra los trasaurs de la casa de  nostre Senyor, 23 e fóran sobra los fills  
1Par 26,27  e fóran sobra la vaxella de  nostre Senyor. 28 Totes aquelles coses  
1Par 26,30  ponent, en totes les obres de  nostre Senyor e’n lo servey del rey. 31 E 
1Par 27,23  de XX anys en aval, per ço com  nostre Senyor havia dit qu’ell  
1Par 28,2  Jo’m perpansé que adificàs casa a  nostre Senyor, en la qual stagués la archa 
1Par 28,2  la archa de lla amistança de  nostre Senyor e lo siti dels peus de  
1Par 28,2  Senyor e lo siti dels peus de  nostre Déu. E jo he aparallades totes les  
1Par 28,5  sobra tot lo poble d’Israell. 5 E  nostre Senyor ha donats a mi molts fills;  
1Par 28,5  segue en la cadira dell regna de  nostre Senyor sobra Israell. 6 E ell ha  
1Par 28,8  e scrutats tots los manaments de  nostre Senyor Déu, per ço que vós  
1Par 28,10  [*]. 9 [*] 10 Donchs, per ço com  nostre Senyor ha elet tu per ço que  
1Par 28,12  en los trasaurs de la casa de  nostre Senyor e en los trasaurs dels  
1Par 28,13  en totes les obres de la casa de  nostre Senyor e en tots los vaxels dell  
1Par 28,13 e en tots los vaxels dell temple de  nostre Senyor, 14 per pes d’aur per  
1Par 28,18  l’archa de lla amistança de  nostre Senyor. 19 «Totes aquestes coses  
1Par 28,19  eles venguéran a mi de la mà de  nostre Senyor escrites, per so que yo  
1Par 28,20  la obra del servici de la casa de  nostre Senyor. 21 Vet qu’ells  
1Par 28,21  la obra del servey de la casa de  nostre Senyor seran ab tu e són  
1Par 29,5  vuy sa man e ofira so que volrà a  nostre Senyor. 6 Los prínceps de les  
1Par 29,8  les donàran en lo trasaur de [*]  nostre Senyor per la mà de Jaiell de  
1Par 29,9  grat, car ells ofarían aquells a  nostre Senyor ab lur cor; e lo rey David  
1Par 29,10  de molt gran goig. 10 E banaý  nostre Senyor davant tota la multitut e  
1Par 29,10  ést tu, Senyor Déu d’Israell,  nostre para sens comensament e sens fi. 11 
1Par 29,16  coses [*]. 13-15 [*] 16 O, Senyor  nostre Déu, tota aquesta cosa és  
1Par 29,20  multitut, dix: –Banaÿts lo Senyor  nostre Déu. Donchs tota la multitut banaý  
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1Par 29,21 rey. 21 E sacreficàran sacrificis a  nostre Senyor e l’andamà ells ofaríran  
1Par 29,22  David; [*] ells untàran príncep a  nostre Senyor e untàran Sadoch en bisba.  
1Par 29,23 23 E Salamó sech sobra la cadira de  nostre Senyor axí com a rey per David, son 
1Par 29,25  -sa al rey Salamó. 25 Donchs  nostre Senyor axalçà Salamó sobra tot lo  
1Par 29,1  parlà a tota la multitut e dix:  –Nostre Senyor ha alet Salamon mon fill,  
1Par 12,17  pacat en les mies mans, lo Déus de  nostres paras ho vege e ho jutge. 18 E  
1Par 13,2  Senyor Déu, nós trametam a tots  nostres frares que són romasos en totes  
1Par 17,20  aquells que nós havem oÿts de lles  nostres orelles. 21 E qual altra és axí  
1Par 29,18  Déu de Abran, de Isach, de Jacob,  nostres paras, tu guarda perdurablament  
1Par 18,15  fill d’Eliüd, era sobra los  notaris. 16 E Sadoch, fill de Achitop, e  
1Par 13,7  de nostre Senyor sobra una careta  nova de lla casa de Aminadab, e Ozà e sos  
1Par 9,32  santificament e aparallàvan pans  novells cascun disapte. 33 Aquests són los 
1Par 15,13  a ella aparallat, 13 per ço que no  ·ns esdavengua axí com fou al comensament, 
1Par 17,21  per deliurar aquella, per so que  ·ns faés a sos obs poble, e gità per la  
1Par 17,20  conagudes. 20 O, Senyor, no és  null hom semblant a tu, e no és altra Déu  
1Par 7,27 angenrà Alisamà, 27 dell qual nasch  Num, lo qual hach Josuè, son fill. 28 E la 
1Par 29,30 e del temps que pasàran desots ell,  o en Israell o en tots los regnes de lles  
1Par 29,30  pasàran desots ell, o en Israell  o en tots los regnes de lles terras. Expl  
1Par 16,28  e goig són en lo seu loch. 28  O, companyes de pobla, donats a nostre  
1Par 17,20  maravelles fósan conagudes. 20  O, Senyor, no és null hom semblant a tu, e 
1Par 28,2  fo lavat e stech en peus, ell dix:  –O, mos frares e mon poble, oÿts-mi! Jo  
1Par 29,16  totes les coses [*]. 13-15 [*] 16  O, Senyor nostre Déu, tota aquesta cosa és 
1Par 7,3  nasquéran aquests: Michael e  Obadià e Joel e Josià; aquests V fóran  
1Par 26,7  de Semeÿas fóran Ocim e Rafael e  Obadiel e Sabel; lurs frares fóran hòmens  
1Par 29,23  plasch, e tot lo poble de Israell  obaý a ell. 24 E tots los prínceps e tots  
1Par 8,38  Ezericham, Bocrú, Ysmael, Sarià,  Obdià, Hanan. Tots aquests foren fills de  
1Par 2,37  engenrà Ofilal, Ofilal engenrà  Obech, 38 Obech engenrà Hieu, Hieu angenrà 
1Par 2,38  Ofilal, Ofilal engenrà Obech, 38  Obech engenrà Hieu, Hieu angenrà Azaries,  
1Par 13,13  David, anans la mès en la casa de  Obededom de Gech 14 [*] per tres messos, e 
1Par 16,5  e Machanie e Aliab e Banaÿes e  Obededom [*] sobra lo cant dell pasaltiri  
1Par 16,38  per sos dies. 38 E stablí portés  Obededom [*], fill de Edichum, e Hozè. 39  
1Par 26,8  forts hòmens [*], e fóran LXXII de  Obededom. 9 E los fills de Masamias e lurs 
1Par 26,8  8 Tots aquests fóran dels fills de  Obededon; ells e lurs fills e lurs frares  
1Par 26,4 e Mazay fo lo VII. 4 E los fills de  Obedom: Samaÿas fo lo primer anjenrat, e  
1Par 2,12  engenrà Boós, 12 Boós engenrà  Oboch, Oboch engenrà Isay, 13 Ysay  
1Par 2,12  Boós, 12 Boós engenrà Oboch,  Oboch engenrà Isay, 13 Ysay angendrà  
1Par 28,20 dentrò que tu hages acabada tota la  obra del servici de la casa de nostre  
1Par 28,21  e dells fills de Leví en tota la  obra del servey de la casa de nostre  
1Par 29,1  qui és encara infant e tenra, e la  obra és gran e la habitació no és pas  
1Par 29,5 del temple, 5 en qualqua loch haurà  obra d’aur e là on haurà obra de argent,  
1Par 29,5  haurà obra d’aur e là on haurà  obra de argent, que totes les obres qui  
1Par 4,21 cognisions de la casa d’aquels qui  obràvan bis, drap de lin prim, en la casa  
1Par 9,19  [*] 19 [*]. Éran guardes de les  obres del servey e sobra los vastiments  
1Par 16,4  haguésan ramenbrament de les sues  obres, e qui glorificàsan e loàsan lo  
1Par 26,29 Nisaart, e sos fills éran sobra les  obres qui’s feÿan sobra la part de fora  
1Par 26,30 la part devers ponent, en totes les  obres de nostre Senyor e’n lo servey del  
1Par 27,26  Ozrí, fill de Zelup, era sobra les  obres groses e sobra los lauradors qui  
1Par 28,13  e dels fills de Leví en totes les  obres de la casa de nostre Senyor e en  
1Par 28,14  diversitat dels vaxells e de lles  obres. 15 E donà aur per masura als  
1Par 28,19 escrites, per so que yo entenés les  obres de ll’axemplar.» 20 E David dix a  
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1Par 29,5 haurà obra de argent, que totes les  obres qui seran aquí sían fetes d’argent  
1Par 9,27  casa de nostre Senyor, 27 [*] per  obrir les portes al matí com saria temps.  
1Par 15,1  Capítol XV 1 David féu casas a son  obs en la ciutat de David e adifichà loch  
1Par 17,21  aquella, per so que’ns faés a sos  obs poble, e gità per la sua granesa e per 
1Par 18,4 caretas, dels quals ell servà a sos  obs C càreus. 5 E los sirienchs de Damasch 
1Par 28,16  [*]. 16 E donà a masura aur a  obs de lla taulla de proposicion, e atrasí 
1Par 7,28  d’orient e Gàsser stech envers  occident [*]. 29 E [*] sos fills [*]  
1Par 12,3  fill de Asidon, e Bariacà e Ieu de  Och; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus 
1Par 26,7  Donchs, los fills de Semeÿas fóran  Ocim e Rafael e Obadiel e Sabel; lurs  
1Par 3,11  anjenrà Joram, Joram anjenrà  Ocosiam, Ocosiam engendrà Joàs. 12 Emasias 
1Par 3,11  Joram, Joram anjenrà Ocosiam,  Ocosiam engendrà Joàs. 12 Emasias fon fill 
1Par 12,9  muntanyes. 9 E Èsser era príncep e  Odias lo sagon, Eliap lo terç, 10 e  
1Par 16,1  aparallat, e ofaríran sacrificis e  ofarenes davant nostre Senyor plaents. 2 E 
1Par 16,2  de ofarir sos holocausts e ses  ofarenes, ell banaý lo poble en lo nom de  
1Par 29,9 promatían vot de bon grat, car ells  ofarían aquells a nostre Senyor ab lur  
1Par 16,2  2 E com David hach complit de  ofarir sos holocausts e ses ofarenes, ell  
1Par 16,40  al loch qui era en Gabaon, 40 per  ofarir sacrificis a nostre Senyor sobra l’ 
1Par 29,17  lo teu poble qui és así atrobat  ofarir a tu dons ab molt gran goig. 18  
1Par 16,1  que David havia aparallat, e  ofaríran sacrificis e ofarenes davant  
1Par 29,21  a nostre Senyor e l’andamà ells  ofaríran lurs holocausts, ço és, a saber,  
1Par 29,5  dells maestres. E si algun n’hi  ofer de grat, ell complescha vuy sa man e  
1Par 29,3 lo temple de mon Déu, lo qual yo he  ofert en lo temple de mon Déu de ço qui  
1Par 29,17  en la simplesa del mon cor, he  ofertes totes aquestes coses a tu, e he  
1Par 6,10  Aquest fo pravera e usà de l’ ofici en la casa de nostre Senyor Déus, la 
1Par 2,37  angenrà Sabad, 37 Sabad engenrà  Ofilal, Ofilal engenrà Obech, 38 Obech  
1Par 2,37  Sabad, 37 Sabad engenrà Ofilal,  Ofilal engenrà Obech, 38 Obech engenrà  
1Par 29,5  grat, ell complescha vuy sa man e  ofira so que volrà a nostre Senyor. 6 Los  
1Par 12,40  e farina e figua e panses e vin e  oli e bous e moltons a tot abastament, car 
1Par 16,3 de brúfol rostit e sèmolla frita en  oli. 4 E stablí, davant l’archa de nostre 
1Par 27,28  era sobra les cambras on stava l’ oli. 29 E Satari de Saroni era pabrost  
1Par 27,28  Balanan de Guadarich era sobra los  olivars e sobra les figueres qui éran en  
1Par 7,39 Sofonó e Pasphà e Arà. 39 Los fills  Ollaà foren Orech e Haniel e Razí. 40 Tots 
1Par 4,23  són velles. 23 Aquests són los  ollers qui stàvan en les plantacions e en  
1Par 9,4  de Amiüt, fill de Samrí, fill de  Omarí, fill de Bonmí, qui fo dels fills de 
1Par 1,36  Corè. 36 Eliphats engenrà Taman,  Omer, Sephí, Jachum, Tenès, Thanà,  
1Par 11,4  en Jerusalem, so és, en Jebús,  on éran los jeboseus, qui hi habitàvan en  
1Par 12,16 de Benjamin e de Judà al dafaniment  on David stava. 17 E David axí-los a  
1Par 13,5  de Sider e de Agipte entrò là  on ell entrà en Mach, per ço que ell  
1Par 15,15  arqua de nostre Senyor Déu [*], 15  on los fills de Leví aportàran la archa  
1Par 17,10 humillié tots los teus anemichs, d’ on yo anuncie a tu que adificarà a tu una  
1Par 27,1  qui axían cascun mes de l’any, là  on era cascun era sobra XXIIII M ª hòmens. 
1Par 27,28 camps, e Joàs era sobra les cambras  on stava l’oli. 29 E Satari de Saroni era 
1Par 29,5 qualqua loch haurà obra d’aur e là  on haurà obra de argent, que totes les  
1Par 8,24  e Hamaon 24 e Hanan e Talaam e  Onaliotià 25 e Sepdaià e Batiel, los fills 
1Par 2,3  filla de Sue cananite, ço és, Her,  Onam, Selà. E Her era lo major e féu mal  
1Par 29,4  4 ço és, III M ª talens d’aur de  Ophir e VII M ª talens d’argent provat  
1Par 4,10 a mi. E nostre Senyor oÿ-lo de la  oració de què ell preguà e donà-li so  
1Par 6,32  e stava cascun sagons son  orde en lo ministeri. 33 E aquests són  
1Par 11,13  camp d’aquella region era plen d’ ordi, e lo poble era fuyt davant los  
1Par 7,39  e Arà. 39 Los fills Ollaà foren  Orech e Haniel e Razí. 40 Tots aquests  
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1Par 11,25  III, e David posà aquell a lla sua  orella. 26 Los forts hòmens fóran: Açaell, 
1Par 17,25  Senyor mon Déu, has ravallat a lla  orella de ton serf que tu adificaries a  
1Par 17,20  que nós havem oÿts de lles nostres  orelles. 21 E qual altra és axí com lo teu 
1Par 5,15  fills de Abdiell, qui fo fill de  Oremí, príncep de lla casa ab les  
1Par 15,16 stablísan de lurs frares cantors en  òrgens [*] e en rautes e arpes e sembels,  
1Par 4,39 so que anàsan en Gidor dentrò a l’  orient de la val, per so que sercàsan  
1Par 6,78  de lla part de Jordà qui és vers  orient, del trip de Rubèn, Bòsor e Jassa  
1Par 7,28  e Noran estech envers la part d’ orient e Gàsser stech envers occident [*]. 
1Par 12,15  qui éran en la part davers  orient e devers ponent. 16 E hòmens  
1Par 11,1  e diguéran a David: –Nós som ton  os e ta carn. 2 E hir e anans-de-hir,  
1Par 6,18  fills de Caat: Aram, Izar, Hobron,  Osiell. 19 Aquests fóran fills de Mararí:  
1Par 1,23  22 Hebal, Jam, Abimael, Sabba 23 e  Osir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem engenrà  
1Par 4,14  e Mahonit. 14 Hachich engenrà  Osrà; Sarachias, Joàs, para de la vall  
1Par 8,7  aquest trasmudà aquells, e anganrà  Ossà e Abiüd. 8 E Saraym engenrà en la  
1Par 13,10  Senyor fou fortment irat contra  Ossà e farí ell, per ço com ell havia  
1Par 13,11  aquell loch lo «Dapartiment de  Ossà» dentrò aquest present dia de huy. 12 
1Par 4,13  hòmens de Tachà. 13 Conès engenrà  Otoniel [*]. Otoniel engenrà Hachich e  
1Par 4,13  13 Conès engenrà Otoniel [*].  Otoniel engenrà Hachich e Mahonit. 14  
1Par 28,8 tot lo poble, ara com lo meu Déu ho  ou, vós guardats e scrutats tots los  
1Par 4,39  so que sercàsan pastura a les lurs  ovelles, 40 e atrobàran fort bones  
1Par 5,21 qui éran V M ª, e preséran CC L M ª  ovelles e II M ª àsens e C M ª hòmens. 22  
1Par 5,20 apallàran Déus com conbatían e Déus  oý-los, per so com crèyan en ell. 21 E  
1Par 4,10  mal vengua a mi. E nostre Senyor  oÿ-lo de la oració de què ell preguà e  
1Par 14,8 vanguéran per querer ell e, com ell  oyí açò, ell axí a ells a carerra. 9 E com 
1Par 14,15 part davers los parers. 15 E com tu  oyràs lo so del qui irà en la subiranitat  
1Par 15,26  Abededom ab gran alagria. 26 E com  oÿsan los levitens que aportàvan l’archa  
1Par 10,11  hòmens de Jabes-Galach haguéran  oÿt açò, ço és, a saber, que los falisteus 
1Par 14,8  8 Com los falisteus haguéran  oÿt que David era untat en rey sobra tot  
1Par 18,9 9 E com Tou, lo rey de Hamach, hach  oÿt que David havia vançuda tota la host  
1Par 17,20  tu, de tots aquells que nós havem  oÿts de lles nostres orelles. 21 E qual  
1Par 28,2  dix: –O, mos frares e mon poble,  oÿts-mi! Jo’m perpansé que adificàs  
1Par 6,29  de Lobanín, Lobanín [*] fo para de  Ozà, 30 Ozà fo para [*] Ayà. 31 Aquests  
1Par 6,30  Lobanín [*] fo para de Ozà, 30  Ozà fo para [*] Ayà. 31 Aquests són  
1Par 13,7  nova de lla casa de Aminadab, e  Ozà e sos frares manàvan la careta. 8 E  
1Par 13,9  vanguts a lla casa de Aquidon,  Ozà stès la sua mà que sostangués la  
1Par 13,11 ço com nostre Senyor havia dapartit  Ozà, e apallà aquell loch lo «Dapartiment  
1Par 4,6  l’altra Naarà. 6 E Naarà enfantà  Ozam, Hèpher, Teman e Starí. Aquests són  
1Par 6,5  angenrà Brocrí, Bocrí engenrà  Ozí. 6 Ozí engenrà Saraïas, Saraÿas  
1Par 6,6  Brocrí, Bocrí engenrà Ozí. 6  Ozí engenrà Saraïas, Saraÿas anjenrà  
1Par 7,2 2 Los fills de Tolló fóran aquests:  Ozí, Rafahià, Joriell, Jamay, Jepsem,  
1Par 7,3  forts. 3 Aquests fóran fills de  Ozí: Jesray; e d’aquests nasquéran  
1Par 7,7  III. 7 Fills de Bella éran Estom e  Ozí e Oziel e Sermoch, Auray. Aquests  
1Par 9,8  fill de Jereboam; e Zellà, fill de  Ozí, fill de Mochorí; e Mosoŀlam, fill de  
1Par 27,25 fill d’Adiell, e Jonathan, fill de  Ozias, era sobra aquells trasaurs qui éran 
1Par 7,7 7 Fills de Bella éran Estom e Ozí e  Oziel e Sermoch, Auray. Aquests fóran cinc 
1Par 27,26 en les villes e en les torres. 26 E  Ozrí, fill de Zelup, era sobra les obres  
1Par 12,40  e Zabulon e Naptalim aportàvan  pa sobra lurs àsens e sobra lurs camells e 
1Par 16,3  hòmens com fembres, un tortell de  pa e una part de carn de brúfol rostit e  
1Par 27,29  l’oli. 29 E Satari de Saroni era  pabrost sobra les bèsties que paxían en  
1Par 26,6  per nom Samaÿas hach fills e fóran  pabrosts de lurs companyes, cor ells éran  
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1Par 28,1  e los duchs dells trips e los  pabrosts de les companyes, los qualls  
1Par 12,17 los meus advarsaris, com jo no haja  pacat en les mies mans, lo Déus de nostres 
1Par 9,1  traspostats en Babilònia per lurs  paccats. 2 Mas aquells que habitàran  
1Par 10,13  dies. 13 Donchs Saül morí per sos  paccats, per so com ell havia traspasats  
1Par 9,31  totes les coses qui éran frites en  paella. 32 E los fills de Chaat, lurs  
1Par 10,4 açò, car ell era molt spaventat per  pahor. Donchs Saül pres sa spasa e lexà’s 
1Par 28,20  ’t, e fé que no’t temes ne hajes  pahor, cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e  
1Par 28,12  la casa de madian 12 e de tots los  palaus qu’ell s’havia perpensats e de  
1Par 4,42  D hòmens. Éran los lurs prínceps  Palcias, Naarias, Raphaïes, Aziel, qui  
1Par 9,32  Chaat, lurs frares, éran sobra los  pans del santificament e aparallàvan pans  
1Par 9,32  del santificament e aparallàvan  pans novells cascun disapte. 33 Aquests  
1Par 12,40  lurs bous [*], e farina e figua e  panses e vin e oli e bous e moltons a tot  
1Par 2,17  17 Abigail infantà Amasià, e fo  para d’aquest Gèter esmelita. 18 E  
1Par 2,42  Mosà, Mosà angendrà Zip e Mareà,  para de Hebron. 43 E Hebron enjenrà Chorè, 
1Par 2,44  Jamina. 44 Jama engendrà Sàram,  para de Jarsaan, Ràcom enjenrà Samey. 45  
1Par 2,49  enfantà Càber, Taranà. 49 Aph,  para de Madapnà, engenrà Sur, para de  
1Par 2,49  Aph, para de Madapnà, engenrà Sur,  para de Maglemnà e para de Gabaà. Chalep  
1Par 2,49  engenrà Sur, para de Maglemnà e  para de Gabaà. Chalep engenrà Axà. 50  
1Par 2,50  primer, engenrà de Efrata Sabual,  para de Cariatarym. 51 Galmà fo para de  
1Par 2,51  para de Cariatarym. 51 Galmà fo  para de Beteleem, Harip fo para de [*]. 52 
1Par 2,51 Galmà fo para de Beteleem, Harip fo  para de [*]. 52 [*] Cariatarim, qui vaÿa  
1Par 2,54 staolites. 54 E los fills de Salmà,  para de Betleem, e de Neofací, de la  
1Par 2,55  que vanguéran de la calor del  para de Racab. 3,Tit Capítol III 1 David  
1Par 4,4  qui era lo primer engenrat [*],  para de Betelem. 5 E Asur, para de  
1Par 4,5  [*], para de Betelem. 5 E Asur,  para de Chachua, havia II mullers: la una  
1Par 4,11  de Suà, engenrà Madachir, qui fo  para de Eston. 12 Eston engenrà Betrefà e  
1Par 4,12  Betrefà e Fesè e Tenaà, qui fo  para de la ciutat de Naàs. Aquests són los 
1Par 4,14  engenrà Osrà; Sarachias, Joàs,  para de la vall dels Mestres dels  
1Par 4,21 de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo  para de Lachà, e Laadà, qui fo para de  
1Par 4,21  fo para de Lachà, e Laadà, qui fo  para de Marasà, e les cognisions de la  
1Par 6,20  companyes [*]. 20 Gerson, qui fo  para de Lobení, qui fo para de Jòat, Jòat  
1Par 6,20  qui fo para de Lobení, qui fo  para de Jòat, Jòat fo para de Sammà, 21  
1Par 6,20  qui fo para de Jòat, Jòat fo  para de Sammà, 21 Sammà fo para de Adó,  
1Par 6,21  Jòat fo para de Sammà, 21 Sammà fo  para de Adó, Adó fo para de Azara, Azara  
1Par 6,21  21 Sammà fo para de Adó, Adó fo  para de Azara, Azara fo para de Gezí. 22  
1Par 6,21 Adó, Adó fo para de Azara, Azara fo  para de Gezí. 22 Aquests són los fills de  
1Par 6,23  Chorè fo pare de Asir, 23 Eser fo  para d’Alcanà, Alchanà fo para de  
1Par 6,23  Eser fo para d’Alcanà, Alchanà fo  para de Abisach, Abisach fo para de Asir,  
1Par 6,23  fo para de Abisach, Abisach fo  para de Asir, 24 Asir, de Càach, e Càach  
1Par 6,24 Asir, 24 Asir, de Càach, e Càach fo  para de Ariell, Uriell fo pare de Uzies,  
1Par 6,24  Uriell fo pare de Uzies, Uzies fo  para de Saül. 25 Aquests fóran fills de  
1Par 6,26  Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym, qui fo  para de Nàat, 27 Nàat fo para de [*]  
1Par 6,27  qui fo para de Nàat, 27 Nàat fo  para de [*] Jaraboam, Jereboam fo para de  
1Par 6,27  para de [*] Jaraboam, Jereboam fo  para de Alchenà. 28 Aquests fóran fills de 
1Par 6,29 fóran fills de Mararí: Molí, qui fo  para de Lobanín, Lobanín [*] fo para de  
1Par 6,29  fo para de Lobanín, Lobanín [*] fo  para de Ozà, 30 Ozà fo para [*] Ayà. 31  
1Par 6,30  [*] fo para de Ozà, 30 Ozà fo  para [*] Ayà. 31 Aquests són aquells que  
1Par 7,22  posacions. 22 Donchs Afraÿm, lur  para, plorà lonch temps, e sos frares  
1Par 7,31  fóran Hèber e Melchion, qui fo  para de Basarich. 32 Hèber engenrà Jafalat 
1Par 12,28  e príncep de lla casa de son  para, n’hi hach XXII M ª. 29 E dells  
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1Par 17,13  13 E yo saré a ell en  para e ell sarà a mi en fill, e yo no  
1Par 26,10  fill primer anjenrat e per asò son  para havia ell posat en príncep, 11 e  
1Par 28,4  a mi ha alet de la casa de mon  para, per ço que yo fos rey sobra lo poble 
1Par 28,4  trip de Judà, [*] la casa de mon  para, e [*] ha allet mi en rey sobra tot  
1Par 28,6  a mi en fill e yo seré a ell en  para. 7 E fermaré lo seu regna  
1Par 29,10  tu, Senyor Déu d’Israell, nostre  para sens comensament e sens fi. 11  
1Par 29,23 Senyor axí com a rey per David, son  para, e a tots plasch, e tot lo poble de  
1Par Inc  Inc Comença lo Primer libre de  Paralipàmenon. 1,Tit Capítol primer 1 Adam 
1Par Expl  Ací se acaba lo Primer libre de  Paralipàmenon.  
1Par 5,7  7 E los seus frares e tota la  parantia qui era nombrada per companyas  
1Par 5,24  los prínceps de lla casa de lur  parantia: Èpher, Gesí, Eliel, [*] Geremí,  
1Par 6,61 qui éran romasos, de lur cognació e  parantia X ciutats de la meytat del trip  
1Par 6,62  alls fills de Gerson, per les sues  parantias e cognacions, del trip de  
1Par 6,63  emperò, de Mararí, per les sues  parantias e cognacions, del trip de Rubèn  
1Par 4,38  qui fóran anomanats en les sues  paranties e en les cases de lurs cosinees  
1Par 12,17  les mies mans, lo Déus de nostres  paras ho vege e ho jutge. 18 E sparit  
1Par 29,18  Abran, de Isach, de Jacob, nostres  paras, tu guarda perdurablament aquesta  
1Par 11,3  lo poble d’Israell, segons la  paraula de nostre Senyor, la qual ell dix  
1Par 11,10  rey sobra tot Israell sagons la  paraula qu’ell dix alls fills d’Israell. 
1Par 12,23  lo regna de Saül en ell, sagons la  paraula de nostre Senyor. 24 Los fills de  
1Par 13,2  d’Israell: –Si plau a vós e si la  paraula que yo dich ben bé ix de nostre  
1Par 15,15  com Moysès havia manat, sagons la  paraula de nostre Senyor, en los muscles  
1Par 16,15  la sua covinensa e de la  paraula qu’él manà M ª generacions, 16 la 
1Par 17,23  23 Donchs, Senyor Déus, aquella  paraula que tu has dita a ton serv e sobra 
1Par 17,15  15 Sagons totes aquestes  paraules [*]. 16 [*] –[*] 17-18 [*] 19  
1Par 13,4  respòs que axí fos fet; aquella  paraulla plach a tot lo poble d’Israell.  
1Par 4,22  que tornàran en Lerm. Aquestes  paraulles són velles. 23 Aquests són los  
1Par 5,1  per so com corompé lo lit de son  pare, no li donàran so que lli pertanya  
1Par 6,22  Chaath: Aminadab fo son fill e fo  pare de Corè, Chorè fo pare de Asir, 23  
1Par 6,22  fill e fo pare de Corè, Chorè fo  pare de Asir, 23 Eser fo para d’Alcanà,  
1Par 6,24  Càach fo para de Ariell, Uriell fo  pare de Uzies, Uzies fo para de Saül. 25  
1Par 14,14  contra de lla part davers los  parers. 15 E com tu oyràs lo so del qui  
1Par 14,15  qui irà en la subiranitat de los  parers, e ladonchs tu axiràs a lla  
1Par 9,9  companyes per les cases de lurs  pares. 10-16 [*] 17-18 [*] 19 [*]. Éran  
1Par 17,11  tots los dies que tu vajes a tos  pares, jo sositaré la tua sament aprés tu, 
1Par 29,20  banaý lo Senyor, Déu de lurs  pares, e anclinàran-sa tots e ahoràran  
1Par 14,1  fusts de cedres e maestres de fer  parets e fusters, per ço que ells  
1Par 29,4  d’argent provat per daurar les  parets del temple, 5 en qualqua loch haurà 
1Par 17,3  és ab tu. 3 Donchs nostre Senyor  parlà aquella nit a Natan e dix a ell: 4  
1Par 29,1  Capítol XXVIIII º 1 Lo rey David  parlà a tota la multitut e dix: –Nostre  
1Par 17,7  a mi casa de cedra?” 7 Donchs tu  parlaràs axí ara a David, mon serf: “Lo  
1Par 17,26 26 Donchs, Senyor, tu ést Déu e has  parlat a ton serf aquests tan grans  
1Par 17,6  tot lo poble d’Israell. Donchs no  parlé yo a un dels jutges d’Israell, als  
1Par 3,9  Elifàlech. Aquests IX 9 [*],  part los fills de lles concopines,  
1Par 6,39  son frare, qui stava a la sua  part dreta. Asaph fo fill de Abarachí,  
1Par 6,44  de Mararí e sos frares stàvan a  part sinestra. Etan, fill de Cusí, qui fo  
1Par 6,78  Jordà, davant Jerichó, de lla  part de Jordà qui és vers orient, del trip 
1Par 7,28  fills, e Noran estech envers la  part d’orient e Gàsser stech envers  
1Par 9,24  24 Aquí havia portés devers alguna  part dels IIII vents, ço és, a lavant e a  
1Par 10,13  e ell no l’havia pas guardat; e  part tot açò, él havían damanat consell a  
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1Par 12,15  qui fusquéran, qui éran en la  part davers orient e devers ponent. 16 E  
1Par 12,37  de Rubèn e de Gaad e de lla miga  part dell trip de Manasès, de aquells que  
1Par 14,14  ta d’ells e vendràs contra de lla  part davers los parers. 15 E com tu oyràs  
1Par 16,3 com fembres, un tortell de pa e una  part de carn de brúfol rostit e sèmolla  
1Par 26,29  les obres qui’s feÿan sobra la  part de fora per los fills d’Israell a  
1Par 26,30  Israell ultra lo flum Jordà, de la  part devers ponent, en totes les obres de  
1Par 29,3  marbra [*] e molt abundament. 3 E  part asò yo do argent e aur en lo temple  
1Par 12,29  Judà, n’hi hach III M ª, car gran  partida d’ells saguia encara a la casa  
1Par 27,4 nom Maceloch, lo qual governava una  partida de lla host de XXIIII miliars. 5  
1Par 27,5  en lo terç mes, e havia en la sua  partida XXIIII M ª hòmens. 6 Aquest  
1Par 10,13  ell havia manat e ell no l’havia  pas guardat; e part tot açò, él havían  
1Par 14,14  Senyor dix a David:  Tu no iràs  pas, pertex-ta d’ells e vendràs contra  
1Par 29,1  obra és gran e la habitació no és  pas aparallada a homa, mas a Déu. 2 E yo  
1Par 16,5  e Obededom [*] sobra lo cant dell  pasaltiri e sobra les rautes. [*] 6 E  
1Par 12,15  [*]. 15 Aquests són aquells qui  pasàran flum Jordà lo primer mes, com ell  
1Par 16,20  seus leuradors fósan pochs, 20 éls  pasàran d’una gent en altra e d’un regna 
1Par 29,30  e de la sua forsa e del temps que  pasàran desots ell, o en Israell o en tots 
1Par 17,6  als qualls havia manat qu’ells  paschésan lo meu poble, e yo digué a ell:  
1Par 7,38  E los fills de Bet foren Sofonó e  Pasphà e Arà. 39 Los fills Ollaà foren  
1Par 4,39  de la val, per so que sercàsan  pastura a les lurs ovelles, 40 e atrobàran 
1Par 4,40  ovelles, 40 e atrobàran fort bones  pastures e bona terra e ampla e [*]  
1Par 17,7  com tu guardavas lo bastiar en les  pastures que tu foces duch e guiador del  
1Par 8,28  fills de Jorà. 28 Aquests fóran  patriarques e prínceps de lurs companyes,  
1Par 12,18  som teus e yo, fill de Ysayi, [*]  pau sia ab tu, pau sia ab los teus  
1Par 12,18  fill de Ysayi, [*] pau sia ab tu,  pau sia ab los teus valladors, cor lo  
1Par 18,10 al rey David, qu’ell damanàs a ell  pau, e per fer a ell goig, per so com ell  
1Par 27,29  era pabrost sobra les bèsties que  paxían en Sarona; e Safat, fill de Addí,  
1Par 2,7  anjenrà Achor, qui torbà Israell e  peccà en ledrunici de vet, ço és, que fo  
1Par 11,15 dells XXX prínceps davallàran a lla  pedra en què era David, de prop la cova de 
1Par 12,2  2 e traýan ab archs e gitàvan  pedres ab fones ab cascuna mà e traýan  
1Par 29,2  e fusts als vaxells de fust, e  pedres de diverses collors, e totes pedres 
1Par 29,2 pedres de diverses collors, e totes  pedres presioses e moltes pedres de marbra 
1Par 29,2  e totes pedres presioses e moltes  pedres de marbra [*] e molt abundament. 3  
1Par 29,8  aquells als quals fóran trobades  pedres presioses, ells les donàran en lo  
1Par 17,1  [*] de nostre Senyor és dasots les  pells. 2 E Nathan dix a David: –Tu fé  
1Par 29,18  de lur cor, e enaxí que aquesta  pensa stigua tostemps a lla tua honor. 19  
1Par 1,44 Denabach. 44 E morí Bàlach, e regnà  per ell Joab, fill de Sare [*]. 45 E com  
1Par 1,45  [*]. 45 E com fo mort Jobab, regnà  per ell Husan, de la terra dels caneneus.  
1Par 1,46  caneneus. 46 E murí Husan, e regnà  per ell Adab, fill de Badab, qui destroví  
1Par 1,47 Avich. 47 E com fo mort Adad, regnà  per ell Semlà de Mescachà. 48 E com fo  
1Par 1,48  48 E com fo mort Semlà, regnà  per ell Saül de Robooth, qui és posada de  
1Par 1,49 aygua. 49 E com fo mort Saül, regnà  per ell Balaanan, fill de Acobor. 50 E com 
1Par 1,50  50 E com fo mort Baalanan, regnà  per ell Addad, e la sua ciutat havia nom  
1Par 2,29  Nadab, Abisur. 29 Abisur hach  per muller Adigal, de lla qual hach  
1Par 2,35 nom Ageraà; 35 e donà-li sa filla  per muller e engenrà d’aquella Etheus. 36 
1Par 4,39  multiplicats. 39 E lavàran-se,  per so que anàsan en Gidor dentrò a l’  
1Par 4,39  dentrò a l’ orient de la val,  per so que sercàsan pastura a les lurs  
1Par 4,41  de vuy. E puys habitàran ells aquí  per aquels, per ço com hi trobàran moltes  
1Par 4,41  habitàran ells aquí per aquels,  per ço com hi trobàran moltes bones  
1Par 4,43  als amalachites, e han stat aquí  per aquells entrò al dia de huy. 5,Tit  
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1Par 5,1  dels fills de Israell, mas,  per so com corompé lo lit de son pare, no  
1Par 5,1  no li donàran so que lli pertanya  per la majoria, mes donàran-ho als fills 
1Par 5,7 e tota la parantia qui era nombrada  per companyas suas havían prínceps Zazael  
1Par 5,20 Déus com conbatían e Déus oý-los,  per so com crèyan en ell. 21 E praséran an 
1Par 6,15  15 E, com nostre Senyor trasmudà  per les mans de Nabugadenassor Judà e  
1Par 6,62 Manasès, 62 e alls fills de Gerson,  per les sues parantias e cognacions, del  
1Par 6,63  63 Los fills, emperò, de Mararí,  per les sues parantias e cognacions, del  
1Par 6,63  Gaad e del trip de Sabulon donàran  per sort XII ciutats. 64 E los fills d’  
1Par 6,65 ciutats ab lurs lochs, 65 e donàran  per sort del trip dels fills de Judà e del 
1Par 7,2  Jepsem, Samuel; e fóran prínceps  per les lurs cases e per lurs cognacions;  
1Par 7,2 fóran prínceps per les lurs cases e  per lurs cognacions; e nombràran del trip  
1Par 7,4 V fóran prínceps. 4 E aquests fóran  per lurs companyes e per lurs pobles molt  
1Par 7,4  aquests fóran per lurs companyes e  per lurs pobles molt forts hòmens, sants a 
1Par 7,5  de Isacar éran molt forts hòmens  per combatra e éran per nombra LXXXVII M  
1Par 7,5  forts hòmens per combatra e éran  per nombra LXXXVII M ª. 6 Los fills de  
1Par 7,7  prínceps de companyes molt forts  per combatra e lo nombre d’éls fóran XXII 
1Par 7,9 prínceps del linatja fóran nombrats  per lurs companyas e fóran molts forts per 
1Par 7,9  lurs companyas e fóran molts forts  per batalla e éran XXII M ª CC. 10 Los  
1Par 7,11  e éran molt forts hòmens, e éran  per nombra XVII M ª CC, e axíran a  
1Par 7,21  aquells, car ells vanguéran  per asvair les posacions. 22 Donchs  
1Par 7,22 lonch temps, e sos frares vanguéran  per so que’ll consolàsan. 23 E ell jac ab 
1Par 7,23  e apallà lo nom d’aquell Benà,  per so com era nat en los malls de lla sua 
1Par 8,38  Ezel. 38 E Ezel hach VI fills  per los noms dels quals fóran Ezericham,  
1Par 9,1  e fóran traspostats en Babilònia  per lurs paccats. 2 Mas aquells que  
1Par 9,9  fill de Jabamès; 9 e sos frares  per lurs companyes. Fóran DCCCC LVI. Tots  
1Par 9,9  LVI. Tots aquests fóran prínceps  per lurs companyes per les cases de lurs  
1Par 9,9  fóran prínceps per lurs companyes  per les cases de lurs pares. 10-16 [*]  
1Par 9,23  Senyor e en lo tabernacle, cascú  per son dia. 24 Aquí havia portés devers  
1Par 9,27  lla casa de nostre Senyor, 27 [*]  per obrir les portes al matí com saria  
1Par 9,28  car tots los vaxells éran guardats  per nombra e hom los prania d’éls a  
1Par 9,33  són los prínceps dels cantors  per lurs companyes dels fills de Leví, que 
1Par 9,33  Leví, que stàvan en les finestres,  per ço que ells servíran da dia e de nit  
1Par 9,34  caps dells fills de Leví staguéran  per lurs companyes [*]. 35 En Gabaon [*]  
1Par 10,4 –Trau ta spasa e auciu-ma, perquè  per ventura aquells qui no són sircunsisos 
1Par 10,4 fer açò, car ell era molt spaventat  per pahor. Donchs Saül pres sa spasa e  
1Par 10,9 ells lo tramatéran en la lur terra,  per so que [*] fos mostrat en lo temple  
1Par 10,12 roure qui era en Jabès, e dajunàran  per VII dies. 13 Donchs Saül morí per sos  
1Par 10,13  per VII dies. 13 Donchs Saül morí  per sos paccats, per so com ell havia  
1Par 10,13  Donchs Saül morí per sos paccats,  per so com ell havia traspasats los  
1Par 10,14 haguéran sparansa en nostre Senyor,  per la qual cosa ell l’aucís e mudà lo  
1Par 11,3  de nostre Senyor, la qual ell dix  per la bocha de Samuel. 4 Donchs, David e  
1Par 11,13  se ajustàran en aquell loch  per batalla, e lo camp d’aquella region  
1Par 11,18 18 E lavors anàran III forts hòmens  per mig les tendes dels falisteus e  
1Par 12,17  -los: –Si vós sots vanguts a mi  per ajudar, lo meu cor sia ajustat ab  
1Par 12,17  vosaltres, mes si vós aguaytats mi  per los meus advarsaris, com jo no haja  
1Par 12,23  a David com ell era en Hebron,  per so qu’ells traspostàsan lo regna de  
1Par 12,31  Manasès n’hi hach XVIII M ª, tots  per lurs noms, e vanguéran per so que  
1Par 12,31  tots per lurs noms, e vanguéran  per so que faésan David rey sobra ells. 32 
1Par 12,38  acabat cor, e venguéran en Hebron  per so que faésan David rey sobra tot lo  
1Par 12,39  39 E staguéran aquí ab David  per III dies, e menjàran e baguéran, car  
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1Par 13,2  en los burchs de lles ciutats,  per so que ells sían ajustats a nós, 3 e  
1Par 13,5  entrò là on ell entrà en Mach,  per ço que ell amenàs l’archa de Déu de  
1Par 13,10  irat contra Ossà e farí ell,  per ço com ell havia tocada la archa de  
1Par 13,11  11 E lavors fo molt trist David,  per ço com nostre Senyor havia dapartit  
1Par 13,13  la archa de nostre Senyor?» 13 E  per aquesta rahó ell no la féu portar a la 
1Par 13,14  la casa de Obededom de Gech 14 [*]  per tres messos, e nostre Senyor banaý la  
1Par 14,1 e maestres de fer parets e fusters,  per ço que ells adificàsan a ell una casa. 
1Par 14,8 lo poble d’Israell, tots vanguéran  per querer ell e, com ell oyí açò, ell axí 
1Par 14,11  David los vencé [*]: –[*] aquí  per la mia mà, axí com són departides  
1Par 14,15  a lla batalla, car Déus és axit  per ço qu’ell destrua les hosts dells  
1Par 14,17  17 E lo nom de David fo spandit  per totes les regions, e nostre Senyor féu 
1Par 15,3  lo poble d’Israell en Jerusalem,  per so que ells aportàsan la archa de Déu  
1Par 15,13 al loch qui és a ella aparallat, 13  per ço que no’ns esdavengua axí com fou  
1Par 15,13  fou al comensament, com nos farí,  per ço com no hy érets vós presents, e per 
1Par 15,13  ço com no hy érets vós presents, e  per ço com nós feÿam cosa [*] laguda. 14  
1Par 15,14 los praveras [*] fóran santificats,  per so que aportàsan la arqua de nostre  
1Par 15,16  [*] e en rautes e arpes e sembels,  per so que llo so de alegrança sonàs [*].  
1Par 15,25 de Israell e los conestables anàran  per portar l’archa de lla amistança de  
1Par 15,29  Nicoll, filla de Saül, guardava  per una finestra e vaé lo rey David  
1Par 16,7  David príncep Asaph e sos frares  per confasar a nostre Senyor: 8 «Confaçats 
1Par 16,19  19 Jatsia açò qu’ells sían pochs  per nombre e que los seus leuradors fósan  
1Par 16,21  sobres, e anans blasmà los reys  per ells: 22 “No vullats tochar los meus  
1Par 16,37  nostre Senyor Asaph e sos frares,  per so qu’ells minastràçan davant l’  
1Par 16,37  contínuament tots dies, cascú  per sos dies. 38 E stablí portés Obededom  
1Par 16,40 en un al loch qui era en Gabaon, 40  per ofarir sacrificis a nostre Senyor  
1Par 16,41  e tots los altres alets, cascú  per son nom, a confasar nostre Senyor, car 
1Par 16,43 se’n tornà a lla sua casa, e David  per banayr la sua casa. 17,Tit Capítol  
1Par 17,21  gent en terra, a la qual Déu anà  per deliurar aquella, per so que’ns faés  
1Par 17,21  qual Déu anà per deliurar aquella,  per so que’ns faés a sos obs poble, e  
1Par 17,21  ’ns faés a sos obs poble, e gità  per la sua granesa e per los seus  
1Par 17,21  poble, e gità per la sua granesa e  per los seus espavantaments les nasions  
1Par 17,25  que tu adificaries a ell casa, e  per asò lo teu serf ha trobada fiança de  
1Par 18,3  de la region de Hamach, com él anà  per axamplar son emperi dentrò al flum de  
1Par 18,5  los sirienchs de Damasch vanguéran  per fer ajuda a Adadèser, rey de Sobà, mas 
1Par 18,6  6 E mès los cavallers en Damasch,  per so que Síria servís a ell e que li  
1Par 18,10 David, qu’ell damanàs a ell pau, e  per fer a ell goig, per so com ell havia  
1Par 18,10  a ell pau, e per fer a ell goig,  per so com ell havia sobramuntat e vençut  
1Par 26,6  Senyor banaý aquell. 6 E son fill  per nom Samaÿas hach fills e fóran  
1Par 26,10 ell no havia fill primer anjenrat e  per asò son para havia ell posat en  
1Par 26,13  agualment als pochs e als grans  per lurs companyas en cascuna de lles  
1Par 26,25 son frare Aliàzer, qui hach un fill  per nom Raabià, e Azaïas fo fill de  
1Par 26,28  santificàran totes aquestes coses  per la mà de Lemich e de son frare. 29  
1Par 26,29  qui’s feÿan sobra la part de fora  per los fills d’Israell a ensenyar e a  
1Par 27,4  mes, e havia aprés si un altra  per nom Maceloch, lo qual governava una  
1Par 27,23 nombrar aquells de XX anys en aval,  per ço com nostre Senyor havia dit qu’ell 
1Par 27,24  lo poble [*]. 24 [*] e  per açò lo nombra d’aquells qui éran  
1Par 28,2  les coses que hy són nesesàrias  per adificar la casa, 3 mas Déu ha dit a  
1Par 28,3  no adificaràs la casa al meu nom,  per so com tu ést stat hom combatent e has 
1Par 28,4  mi ha alet de la casa de mon para,  per ço que yo fos rey sobra lo poble d’  
1Par 28,8 los manaments de nostre Senyor Déu,  per ço que vós posaescats la bona terra e  
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1Par 28,10  aprés de vós [*]. 9 [*] 10 Donchs,  per ço com nostre Senyor ha elet tu per ço 
1Par 28,10 per ço com nostre Senyor ha elet tu  per ço que adifichs la casa del santuari,  
1Par 28,14  dell temple de nostre Senyor, 14  per pes d’aur per cascun vaxell del  
1Par 28,14 de nostre Senyor, 14 per pes d’aur  per cascun vaxell del servei. E donà a ell 
1Par 28,14  servei. E donà a ell argent a pes  per la diversitat dels vaxells e de lles  
1Par 28,15  e de lles obres. 15 E donà aur  per masura als canalobres de llanterna e  
1Par 28,15 enaxí qu’ell li donà pes d’argent  per diversitat de masura de cascun  
1Par 28,18 altar en què hom cramava l’ancens,  per so que d’aquell fos feta semblança de 
1Par 28,19 de la mà de nostre Senyor escrites,  per so que yo entenés les obres de ll’  
1Par 29,2 la casa de mon Déu, ço és, [*] aram  per fer los vaxells d’aram, e ferro als  
1Par 29,4  e VII M ª talens d’argent provat  per daurar les parets del temple, 5 en  
1Par 29,5 qui seran aquí sían fetes d’argent  per les mans dells maestres. E si algun n’ 
1Par 29,8  en lo trasaur de [*] nostre Senyor  per la mà de Jaiell de Gerson. 9 Tot lo  
1Par 29,23  de nostre Senyor axí com a rey  per David, son para, e a tots plasch, e  
1Par 29,28  de glòria. E Salamó son fill regnà  per ell. 29 Los fets dell rey David, los  
1Par 4,9  sua mara apallà-llo Jabós e dix:  –Per ço l’he apallat axí, com l’he en  
1Par 14,11  mà, axí com són departides aygües.  Per què’l nom de aquel loch fo apellat  
1Par 17,6  lo meu poble, e yo digué a ell:  “Per què tu no has adificada a mi casa de  
1Par 16,17 a Jacob en manament, e a Israell en  perdurabla covinensa. 18 Dix: “Jo daré a  
1Par 15,2  [*] aquella e aministrar a ell  perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs tot 
1Par 16,15  en tota la terra. 15 Ramembreu’s  perdurablament la sua covinensa e de la  
1Par 16,36 36 banaÿt sia nostre Déu d’Israell  perdurablament.» E tot lo poble digua:  
1Par 16,41  Senyor, car la misericòrdia sua és  perdurablament. 42 E stablí Hellman e  
1Par 17,12 mi casa, e yo farmaré la sua cadira  perdurablament. 13 E yo saré a ell en para 
1Par 17,14  la mia casa e en lo meu regna [*]  perdurablament.” 15 Sagons totes aquestes  
1Par 17,22  22 E tu has posat lo teu poble [*]  perdurablament. E tu, Senyor, ést fet lo  
1Par 17,24  24 Lo teu nom estia e sia axaltat  perdurablament, e sia dit: “Lo Senyor de  
1Par 17,27  la has banaÿta, éla serà banaÿta  perdurablament. 18,Tit Capítol XVIII 1  
1Par 28,4  fos rey sobra lo poble d’Israell  perdurablament; e ha elets prínceps del  
1Par 28,7  en para. 7 E fermaré lo seu regna  perdurablament, si ell persavera de fer  
1Par 29,18  de Jacob, nostres paras, tu guarda  perdurablament aquesta volentat de lur  
1Par 17,23  e sobra la sua casa sia conformada  perdurablement. E fes-ho axí com tu has  
1Par 28,2  e mon poble, oÿts-mi! Jo’m  perpansé que adificàs casa a nostre  
1Par 28,12 de tots los palaus qu’ell s’havia  perpensats e de lles finestres tot entorn  
1Par 10,4  –Trau ta spasa e auciu-ma,  perquè per ventura aquells qui no són  
1Par 10,2  falisteus sa fóran acostats, qui  persaguían Saül e sos fills, ells auciéran 
1Par 28,7 lo seu regna perdurablament, si ell  persavera de fer los meus manaments [*]  
1Par 5,1  son pare, no li donàran so que lli  pertanya per la majoria, mes donàran-ho  
1Par 14,14  dix a David: –Tu no iràs pas,  pertex-ta d’ells e vendràs contra de  
1Par 15,15 de nostre Senyor, en los muscles ab  perxes. 16 David dix als [*] fils de Leví  
1Par 28,14  temple de nostre Senyor, 14 per  pes d’aur per cascun vaxell del servei. E 
1Par 28,14  del servei. E donà a ell argent a  pes per la diversitat dels vaxells e de  
1Par 28,15  lantarnes, enaxí qu’ell li donà  pes d’argent per diversitat de masura de  
1Par 28,17  d’aur [*] de masura, so és, un  pes entra la un lahó e l’altra. E atrasí  
1Par 28,17 altra. E atrasí donà a ell diverses  pes d’argent en los lehons [*]. 18 E donà 
1Par 4,41 per ço com hi trobàran moltes bones  pestures. 42 E dels fills de Simeon anàran 
1Par 28,2  2 Com lo rey fo lavat e stech en  peus, ell dix: –O, mos frares e mon poble, 
1Par 28,2  de nostre Senyor e lo siti dels  peus de nostre Déu. E jo he aparallades  
1Par 11,2  E nostre Senyor dix a tu: “Tu  pexeràs lo meu poble d’Israell e tu seràs 
1Par 2,47  Jazer. 47 Jedon engenrà Règon, [*]  Phale, Efà, Saf. 48 Maachà, concupina de  
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1Par 1,19  E Hèber engenrà II fills: Gertan,  Phàlech, e en los dies de Phàlech fo  
1Par 1,19  Gertan, Phàlech, e en los dies de  Phàlech fo depertida la terra. 20 E Gactan 
1Par 1,25  engenrà Erfaxat, Sàlem, 25 Hèber,  Phàlech, Reú, 26 Seruch, Nachor, Tare, 27  
1Par 10,1  de Esel. 10,Tit Capítol X 1 Los  phalisteus se combatéran contra los fills  
1Par 5,3  de Israell, engenrà Enoch e  Phanú, Srom, Carmim. 4 E Joell engenrà  
1Par 2,4 de Thamar, qui era sa nora, Zàram e  Phares. E axí fóran los fills de Judà V. 5 
1Par 2,5  axí fóran los fills de Judà V. 5 E  Phares engenrà Srom e Hamús. 6 E Zare  
1Par 3,24  III. 24 Elionaý [*] Covià, Eliap,  Phelià, Acub, Joanam, Dalayà, Anam, e són  
1Par 27,14  XI príncep e lo XI mes Beneÿes de  Pheracot, dells fills de Afraÿm, e havia  
1Par 1,12  Ludín e Namín, Labín, Nepthorn, 12  Pherusín, Casluÿm, e d’aquests nasquéran  
1Par 7,33 Hochan e Suà, lur sor. 33 [*] fóran  Phesech e Chamaal e Jassà; aquests fóran  
1Par 4,4  e lur germana havia nom Asafim. 4  Phimel engendrà Gedor, [*] Èser; Èser  
1Par 1,52  [*] 52 [*] duch de Elà, duch de  Phinon, 53 duch de Cenès, duch de Comarí,  
1Par 8,35  35 Los fills de Micham fóran  Phiton, Amàlech e Tharà e Acàs. 36 E Acàs  
1Par 1,50  Addad, e la sua ciutat havia nom  Phorí, e la sua muller havia nom Marsabel, 
1Par 5,26 nostre Senyor scomoch l’esparit de  Phul, rey dels asarians, e l’esperit de  
1Par 1,8  8 E Cham engenrà Chus, Mesraym,  Phut, Chanaan. 9 E Chus engenrà Sabachatà, 
1Par 13,4  que axí fos fet; aquella paraulla  plach a tot lo poble d’Israell. 5 Donchs  
1Par 16,1  e ofarenes davant nostre Senyor  plaents. 2 E com David hach complit de  
1Par 11,23  e havia una lança aytal com  plaguador de texidor. Donchs ell avallà a  
1Par 4,23  són los ollers qui stàvan en les  plantacions e en los stabliments en la  
1Par 29,23 a rey per David, son para, e a tots  plasch, e tot lo poble de Israell obaý a  
1Par 13,2  dells fills d’Israell: –Si  plau a vós e si la paraula que yo dich ben 
1Par 29,28  28 Ell morí en bona valesa, e era  ple de dies e de riqueses e de glòria. E  
1Par 11,13  e lo camp d’aquella region era  plen d’ordi, e lo poble era fuyt davant  
1Par 7,22  22 Donchs Afraÿm, lur para,  plorà lonch temps, e sos frares vanguéran  
1Par 18,14 e féu jutgament e justícia a tot lo  pobble d’Israell. 15 E Joab, fill de  
1Par 16,28  en lo seu loch. 28 O, companyes de  pobla, donats a nostre Senyor glòria e  
1Par 5,25  25 E desenparàran Déus [*] del  poble, la qual cosa nostre Senyor Déus los 
1Par 9,1  Capítol VIIII º 1 Donchs tot lo  poble d’Israell [*] e la suma d’aquells  
1Par 11,1  Isayi. 11,Tit Capítol XI 1 Tot lo  poble d’Israell sa ajustà en Habron, e  
1Par 11,2  com Saül regnava encara sobra lo  poble de Israell, tu eres aquell qui  
1Par 11,2  aquell qui menaves e ramanaves lo  poble de Israell. E nostre Senyor dix a  
1Par 11,2 Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu  poble d’Israell e tu seràs príncep sobra  
1Par 11,3 3 Donchs tots los primers nats dell  poble d’Israell vanguéran al rey en  
1Par 11,3 ells untàran aquell en rey sobra lo  poble d’Israell, segons la paraula de  
1Par 11,4 de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo  poble d’Israell se n’anàran en  
1Par 11,13  region era plen d’ordi, e lo  poble era fuyt davant los falisteus. 14  
1Par 11,14  ell donà gran salut al seu  poble. 15 E III dells XXX prínceps  
1Par 12,38  que faésan David rey sobra tot lo  poble d’Israell. E totes les romenilles  
1Par 12,38  que David fos fet rey sobra tot lo  poble d’Israell. 39 E staguéran aquí ab  
1Par 12,40  car gran goig era a tot lo  poble d’Israell. 13,Tit Capítol XIII 1  
1Par 13,4  aquella paraulla plach a tot lo  poble d’Israell. 5 Donchs David ajustà  
1Par 13,5  5 Donchs David ajustà tot lo  poble d’Israell, de Sider e de Agipte  
1Par 13,8  la careta. 8 E David e tot lo  poble juguàvan davant nostre Senyor Déu en 
1Par 14,2 havia conformat ell en rey sobra lo  poble e que’ll seu regna era axalçat [*]. 
1Par 14,8 David era untat en rey sobra tot lo  poble d’Israell, tots vanguéran per  
1Par 15,3  3 E ell ajustà adonchs tot lo  poble d’Israell en Jerusalem, per so que  
1Par 15,25  David e tots los primers nats del  poble de Israell e los conestables anàran  
1Par 16,2  e ses ofarenes, ell banaý lo  poble en lo nom de nostre Senyor, 3 e  
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1Par 16,8  lo seu nom e fets conèxer en lo  poble les sues atrobadures. 9 Cantats a  
1Par 16,20  en altra e d’un regna en altra  poble. 21 E no sofarí que nangú los faés  
1Par 16,36  Israell perdurablament.» E tot lo  poble digua: «Amén», e cantan a Déu lahor. 
1Par 16,40  nostre Senyor, la qual ell manà al  poble d’Israell. 41 E aprés él, Haman e  
1Par 16,43  de Iditun éser portés. 43 E tot lo  poble se’n tornà a lla sua casa, e David  
1Par 17,5 aquell temps a ençà que yo amené lo  poble entrò en aquest dia de huy, anans en 
1Par 17,6  he estat en tendes 6 ab tot lo  poble d’Israell. Donchs no parlé yo a un  
1Par 17,6  manat qu’ells paschésan lo meu  poble, e yo digué a ell: “Per què tu no  
1Par 17,7 que tu foces duch e guiador del meu  poble d’Israell, 8 e yo fuy ab tu en  
1Par 17,9  en terra. 9 E he donat loch al meu  poble d’Israell [*]. 10 [*] e humillié  
1Par 17,21  21 E qual altra és axí com lo teu  poble d’Israell? Una sola gent en terra,  
1Par 17,21  per so que’ns faés a sos obs  poble, e gità per la sua granesa e per los 
1Par 17,22 de Agipta. 22 E tu has posat lo teu  poble [*] perdurablament. E tu, Senyor,  
1Par 18,14  14 Donchs David regnà sobra tot lo  poble d’Israell, e féu jutgament e  
1Par 26,30  M ª DCC. Aquests fóran sobra lo  poble d’Israell ultra lo flum Jordà, de  
1Par 27,23  havia dit qu’ell multiplicaria lo  poble [*]. 24 [*] e per açò lo nombra d’  
1Par 28,2 peus, ell dix:  O, mos frares e mon  poble, oÿts-mi! Jo’m perpansé que  
1Par 28,4  per ço que yo fos rey sobra lo  poble d’Israell perdurablament; e ha  
1Par 28,4 [*] ha allet mi en rey sobra tot lo  poble d’Israell. 5 E nostre Senyor ha  
1Par 28,8  vuy.” 8 »Donchs ara, davant tot lo  poble, ara com lo meu Déu ho ou, vós  
1Par 28,21 E sàban aytambé los prínceps com lo  poble a fer tots los meus manaments.  
1Par 29,9 la mà de Jaiell de Gerson. 9 Tot lo  poble se alegrà com ells promatían vot de  
1Par 29,17  coses a tu, e he vist lo teu  poble qui és así atrobat ofarir a tu dons  
1Par 29,23 son para, e a tots plasch, e tot lo  poble de Israell obaý a ell. 24 E tots los 
1Par 29,25  Senyor axalçà Salamó sobra tot lo  poble d’Israell e donà a aquell sa glòria 
1Par 29,26  fill de Ysay, regnà sobra tot lo  poble de Israel. 27 E los dies en què  
1Par 29,27 27 E los dies en què regnà sobra’l  poble d’Israel fóran XL anys: ell regnà  
1Par 7,4 fóran per lurs companyes e per lurs  pobles molt forts hòmens, sants a batalla, 
1Par 10,9 lo temple dels lurs déus e als lurs  pobles. 10 E consagràran les sues armes en 
1Par 16,24 les gents la sua glòria, a tots los  pobles les sues meravelles, 25 car nostre  
1Par 16,26  tots los déus. 26 Los déus dels  pobles són falços ýdolles, e nostre Senyor 
1Par 9,2  en lurs ciutats e en les  pocesions dels fills d’Israell fóran los  
1Par 28,1  qui éran sobra les riqueses e les  pocesions dell rey, e apallà lurs fills ab 
1Par 29,6 dells prínceps sían curosos de lles  pocesions del rey. 7 E ells donaren [*] V  
1Par 13,9  que era jova e saltant, havia un  poch anclinada l’archa. 10 E nostre  
1Par 16,19  19 Jatsia açò qu’ells sían  pochs per nombre e que los seus leuradors  
1Par 16,19  e que los seus leuradors fósan  pochs, 20 éls pasàran d’una gent en altra 
1Par 26,13 las sorts fóran mesas agualment als  pochs e als grans per lurs companyas en  
1Par 29,11  11 Senyor, la granesa és tua e lo  poder e la glòria e la victòria. A tu sia  
1Par 1,10  Nemroth, e aquest començà a ésser  poderós en la terra. 11 E Masraym engenrà  
1Par 27,32  de David, era consaller e hom  poderós e savi, hom ben letrat. E él e  
1Par 5,24  Jediell, qui foren hòmens forts e  poderosos, e foren duchs e senyors en los  
1Par 11,12  Eraach, qui era entre III hòmens  poderosos. 13 E aquest fo en Afès ab  
1Par 29,24  24 E tots los prínceps e tots los  poderossos e tots los fills dell rey David 
1Par 28,1  fills ab lurs misatgers e tots los  poderrosos e los molts forts qui éran en  
1Par 26,5  lo VI, e Isachar fo lo VII, e  Poŀlachí lo VIII è; nostre Senyor banaý  
1Par 9,24  IIII vents, ço és, a lavant e a  ponent e a tramuntana e a migjorn. 25 E  
1Par 12,15  en la part davers orient e devers  ponent. 16 E hòmens venguéran de Benjamin  
1Par 26,30  lo flum Jordà, de la part devers  ponent, en totes les obres de nostre  
1Par 9,21 fill de Mosoŀlam, era porter de lla  porta del tabernacla del tastimoni. 22  
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1Par 11,18  de Batelem, qui era prop la  porta, e aportàran-na a David que en  
1Par 15,2  laguda que lla archa de Déu sia  portada [*] aquella e aministrar a ell  
1Par 12,34  XXVIII M ª ab aquells que sabían  portar scut e lansa. 35 E los de Dan qui  
1Par 13,12  «En quall manera me’n pusch jo  portar la archa de nostre Senyor?» 13 E  
1Par 13,13 13 E per aquesta rahó ell no la féu  portar a la ciutat de David, anans la mès  
1Par 15,25  e los conestables anàran per  portar l’archa de lla amistança de nostre 
1Par 5,18  de Manasès, qui éran bataylés e  portarían lansa e scut e culltels, e  
1Par 15,27  e VII moltons. 27 Emperò, David  portava stolla e una botzina, e tots los  
1Par 12,24  Senyor. 24 Los fills de Judà, qui  portàvan scuts e lances, fóran VI míllia  
1Par 9,21  E Sacharias, fill de Mosoŀlam, era  porter de lla porta del tabernacla del  
1Par 9,23  atanbé ells com lurs fills en les  portes de la casa de nostre Senyor e en lo 
1Par 9,27 nostre Senyor, 27 [*] per obrir les  portes al matí com saria temps. 28 D’  
1Par 26,13  lurs companyas en cascuna de lles  portes. 14-16 [*] 17-18 [*] 19 Aquests són 
1Par 9,22  tastimoni. 22 Tots foren alets en  portés [*], qui éran CC XX, e aquests  
1Par 9,24  cascú per son dia. 24 Aquí havia  portés devers alguna part dels IIII vents, 
1Par 9,26 Leví fo comanat tot lo nombra dells  portés, e éran sobra ells e guardàvan les  
1Par 16,38  cascú per sos dies. 38 E stablí  portés Obededom [*], fill de Edichum, e  
1Par 16,42 Déu. E féu los fills de Iditun éser  portés. 43 E tot lo poble se’n tornà a  
1Par 26,12 fóran XIII. 12 E fóran departits en  portés que fósan tots prínceps de lles  
1Par 26,19  Aquests són los depertiments dells  portés, dells fills de Corè e de Merarí.  
1Par 28,11 a Salamó, son fill, discrepcion del  porxo e del temple e dels cellers e de la  
1Par 11,25  no era vangut entre III, e David  posà aquell a lla sua orella. 26 Los forts 
1Par 26,32  prínceps de companyas. E David  posà aquests sobra los fills de Rubèn e  
1Par 7,28  hach Josuè, son fill. 28 E la lur  posació e la lur habitació fo en Bathel ab 
1Par 7,21  car ells vanguéran per asvair les  posacions. 22 Donchs Afraÿm, lur para,  
1Par 1,48  per ell Saül de Robooth, qui és  posada de prop la aygua. 49 E com fo mort  
1Par 28,8  nostre Senyor Déu, per ço que vós  posaescats la bona terra e que lexets  
1Par 13,7  seu nom fo apellat. 7 Donchs ells  posàran l’archa de nostre Senyor sobra  
1Par 17,22  de la terra de Agipta. 22 E tu has  posat lo teu poble [*] perdurablament. E  
1Par 26,10  e per asò son para havia ell  posat en príncep, 11 e Halachias fo lo  
1Par 9,29 craensa les coses del santuari éran  posats sobra la sèmola e sobra lo vin e  
1Par 9,31  de Selum, fill de Corrè, era  prabost de totes les coses qui éran frites 
1Par 27,1  e conestables e sanescals e  prabrosts, qui administràvan al rey sagons 
1Par 5,20  e aquells de Nadap, 20 [*] e  pranguéran los agarenchs e aquells qui  
1Par 10,8  en aquelles. 8 E en l’altra dia  pranguéran les despules de aquells que  
1Par 9,28  éran guardats per nombra e hom los  prania d’éls a comta. 29 Aquells que  
1Par 5,21 los, per so com crèyan en ell. 21 E  praséran an éls e tota la lur roba e’lls  
1Par 10,12  12 los forts hòmens sa lavàran e  praséran lo cors de Saül e de sos fills e  
1Par 6,10  Joanàs anjanrà Anaries. Aquest fo  pravera e usà de l’ofici en la casa de  
1Par 16,39  e Hozè. 39 Stablí Sadoch lo  pravera e sos frares davant l’arqua de  
1Par 27,5  5 Banaÿas, fill de Jaadès, lo  pravera, duch de la terça companya en lo  
1Par 9,2  dels fills d’Israell fóran los  praveras e los fills de Leví e los  
1Par 15,14  cosa [*] laguda. 14 Donchs los  praveras [*] fóran santificats, per so que 
1Par 16,6  [*] 6 E stablí Banayà e Jauel, los  praveras, al cantar contínuament ab trompa 
1Par 9,30  les spècies. 30 E dells fills dels  praveres feïen [*]. 31 E Amachaties, del  
1Par 13,2 totes les regions de Israell e alls  praveres e alls fills de Leví, qui habítan 
1Par 28,13  discrepcion dels depertiments dels  praveres e dels fills de Leví en totes les 
1Par 28,21  21 Vet qu’ells dapartiments dels  praveres e dells fills de Leví en tota la  
1Par 17,25  lo teu serf ha trobada fiança de  pregar davant tu. 26 Donchs, Senyor, tu  
1Par 4,10  oÿ-lo de la oració de què ell  preguà e donà-li so que ell volia. 11 E  
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1Par 2,18  18 E Chalep, fill de Hesrom,  pres muller qui era apellada Essubà, de la 
1Par 2,19  Ardon. 19 E com fo morta Asubà,  pres alra muller qui era apallada Cayp e  
1Par 5,26  de Telgarphalàsar, rey de Asur, e  pres Rubèn [*] e la meytat del trip de  
1Par 10,4  spaventat per pahor. Donchs Saül  pres sa spasa e lexà’s caer sobra  
1Par 11,5  David: –Tu no entraràs sa. E David  pres la torra de Sion, la qual és en la  
1Par 14,3 ’ll seu regna era axalçat [*]. 3 E  pres altres mullers en Jerusalem e engenrà 
1Par 17,7  de lles companyes diu açò: Yo  pres tu com tu guardavas lo bastiar en les 
1Par 18,1 los falisteus e humillià aquells, e  pres Gech e les filles de aquell de la mà  
1Par 18,4 al flum de Eufrates. 4 Donchs David  pres M ª carretas [*] e VIII M cavallers e 
1Par 18,7  les coses que ell faÿa. 7 E David  pres los carcaxos d’aur los quals havían  
1Par 18,8  e aportà aquells en Jerusalem. 8 E  pres atrasí da Sabat e de Semín, qui éran  
1Par 18,11 ll’argent [*] lo qual lo rey havia  pres de lles gents, axí com de Idomea e de 
1Par 13,11 «Dapartiment de Ossà» dentrò aquest  present dia de huy. 12 E lavors David tamé 
1Par 15,13  farí, per ço com no hy érets vós  presents, e per ço com nós feÿam cosa [*]  
1Par 5,21  e’lls camells, qui éran V M ª, e  preséran CC L M ª ovelles e II M ª àsens e 
1Par 29,2 de diverses collors, e totes pedres  presioses e moltes pedres de marbra [*] e  
1Par 29,8  als quals fóran trobades pedres  presioses, ells les donàran en lo trasaur  
1Par 15,11  11 E David apallà Sadoch e Abitar,  preveres, e los fills de Leví, ço és,  
1Par 18,16 Achimàlech, fill de Abithacar, eren  preveres. E Susan era escrivà. 17 E  
1Par 4,21 aquels qui obràvan bis, drap de lin  prim, en la casa del Jurament, 22 e d’  
1Par 1,Tit  de Paralipàmenon. 1,Tit Capítol  primer 1 Adam engenrà Seth, e Seth engenrà 
1Par 2,50 fóran fills de Calef. E Hur, qui fo  primer, engenrà de Efrata Sabual, para de  
1Par 3,1  aquests fills en Hebron: lo  primer fo Amon, qui nach de Achinor  
1Par 3,15  Josias. 15 Josias anjenrà lo  primer Joanan, lo segon Jaachim, lo ter  
1Par 4,4  Hossà e [*] Hur, qui era lo  primer engenrat [*], para de Betelem. 5 E  
1Par 5,1  huy. 5,Tit Capítol V 1 Rubèn fo lo  primer angenrat dels fills de Israell,  
1Par 5,3 prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo  primer engenrat de Israell, engenrà Enoch  
1Par 6,28  Aquests fóran fills de Saniel: lo  primer angenrat fo Vazezí, Abià. 29  
1Par 8,1  1 Benramín engenrà Bale, son fill  primer engenrat, e Esbala fo lo sagon, e  
1Par 8,30  de sa muller Macà, 30 e son fill  primer angenrat fo Ason, e Dur e Chis e  
1Par 8,39  de Asaell. 39 Los fills de Asa:  primer anjanrat Ulam e Hus lo sagon,  
1Par 9,5  5 fóran Silormí e Agià, lo fill  primer angendrat; aquests fóran sos fills. 
1Par 9,31  E Amachaties, del linatge de Leví,  primer fill engenrat de Selum, fill de  
1Par 9,36  [*]. 35 En Gabaon [*] 36 lo seu  primer fill engenrat Abdon, e Sus e Cys e  
1Par 11,6  Donchs Johab, fill de Servià, anà  primer e fo fet príncep de David. 7-9 [*]. 
1Par 11,25  entre III molt forts. 25 E ell era  primer entra XXX, emperò ell no era vangut 
1Par 12,15  aquells qui pasàran flum Jordà lo  primer mes, com ell ha acostumat de créxer 
1Par 26,2  [*] 2 [*] e Zacharias lo  primer engendrat, e Jadiell fo lo sagon, e 
1Par 26,4  los fills de Obedom: Samaÿas fo lo  primer anjenrat, e Josadap lo sagon, e  
1Par 26,10  Sechrí, car ell no havia fill  primer anjenrat e per asò son para havia  
1Par 27,2 era sobra la primera companya en lo  primer mes, e havia-hy sots ell XXIIII M 
1Par 27,3  tots los prínceps de la host en lo  primer mes. 4 Achies Duch havia la sagona  
1Par Inc  Inc Comença lo  Primer libre de Paralipàmenon. 1,Tit  
1Par Expl  lles terras. Expl Ací se acaba lo  Primer libre de Paralipàmenon.  
1Par 27,2  fill de Sabdiell, era sobra la  primera companya en lo primer mes, e havia 
1Par 1,13  Caprurín. 13 E Chanaan engenrà  primerament Sidònem e Hetheu, 14 Joseu,  
1Par 1,29  de aquests: Ismael engenrà  primerament Nabayot, e puys Cedar, Abdael, 
1Par 2,13  engenrà Isay, 13 Ysay angendrà  primerament Eliab, lo segon Aminap, lo III 
1Par 2,27  25-26 [*] 27 E [*] Bazael, engenrà  primerament [*] Mahon, Yamim, Àchar. 28  
1Par 2,42  de Ioramael, Iaramael engendrà  primerament Mosà, Mosà angendrà Zip e  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

210 
 

1Par 9,2  2 Mas aquells que habitàran  primerament en lurs ciutats e en les  
1Par 11,6  de David. 6 E ell dix: –Aquell qui  primerament farrà lo Jebuseu, aquel serà  
1Par 11,3  sobra aquell.” 3 Donchs tots los  primers nats dell poble d’Israell  
1Par 15,25  [*] 25 Adonchs David e tots los  primers nats del poble de Israell e los  
1Par 18,17  E los fills de David stàvan  primers a la mà del rey. 19,Tit 1-19 [*]  
1Par 29,29  29 Los fets dell rey David, los  primers e los darés, són scrits en lo  
1Par 2,10  e Aminadab angenrà Naason,  príncep dels fills de Judà. 11 Naason  
1Par 5,6  aserians, se’n manà catiu, e fo  príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los seus  
1Par 5,15  de Abdiell, qui fo fill de Oremí,  príncep de lla casa ab les companyes, 16 e 
1Par 11,2  lo meu poble d’Israell e tu seràs  príncep sobra aquell.” 3 Donchs tots los  
1Par 11,6  farrà lo Jebuseu, aquel serà  príncep e duch. Donchs Johab, fill de  
1Par 11,6 fill de Servià, anà primer e fo fet  príncep de David. 7-9 [*]. 10 Aquests són  
1Par 11,11  David: Jasaban, fill de Hachemoní,  príncep entre XXX; aquest lavà la sua  
1Par 11,42 42 e Dinà, fill de Sagad, de Rubèn,  príncep dels fills de Rubèn, e XXX ab ell; 
1Par 12,3  dells fills de Benjamín, 3 era  príncep Abiàzer e Jaber, fills de Maàs de  
1Par 12,9  en les muntanyes. 9 E Èsser era  príncep e Odias lo sagon, Eliap lo terç,  
1Par 12,27  de Leví, IIII M ª DC. 27 Joadà fo  príncep del linatge de Aron e ab ell III M 
1Par 12,28  qui era anfant de noble jovantut e  príncep de lla casa de son para, n’hi  
1Par 15,5  de Leví. 5 E dels fills de Caad fo  príncep Uriel, e sos frares, ço és, de C  
1Par 15,6  C XX. 6 E dells fills de Mararí fo  príncep Asaà, e sos frares, ço és, a  
1Par 15,7 CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo  príncep Joel, e sos frares, ço és, de C  
1Par 15,8  8 E dells fills de Alaphan fonch  príncep Semeÿas, e sos frares, ço és, a  
1Par 15,9  de CC. 9 Dells fills de Hebron fo  príncep Eliel, e sos frares, ço és, a  
1Par 15,10 de LXXX. 10 Dels fills de Azaell fo  príncep Aminadap ,e sos frares, ço és, a  
1Par 15,27  e los cantors, e Coenias, qui era  príncep de la prophecia entra los cantors. 
1Par 16,5  Déu d’Israell, 5 ço és, Asaph lo  príncep, Azacharies, qui era lo sagon a  
1Par 16,7  Senyor. 7 En aquell dia féu David  príncep Asaph e sos frares per confasar a  
1Par 18,15  Servià, era sobra tota la sua host  príncep. E Josafat, fill d’Eliüd, era  
1Par 26,10 ço és, a saber, fills de Mararí, fo  príncep Sechrí, car ell no havia fill  
1Par 26,10 per asò son para havia ell posat en  príncep, 11 e Halachias fo lo sagon, e  
1Par 26,31  lo servey del rey. 31 E Azarias fo  príncep dels fills de Hebron sagons lurs  
1Par 27,3  3 E era dells fills de Fares e  príncep de tots los prínceps de la host en 
1Par 27,8  8 Samaoch de Zezares era lo quint  príncep en lo V mes, e havia en la sua  
1Par 27,9  XXIIII M ª hòmens. 9 Lo VI è  príncep e lo VI mes era Hiram, fill de  
1Par 27,10  XXIIII M ª hòmens. 10 Lo VII  príncep e lo VII mes era Heŀles de Folló,  
1Par 27,11  XXIIII M ª hòmens. 11 Lo VIII  príncep e lo VIII è mes era Sobocay de  
1Par 27,13  XXIIII M ª hòmens. 13 Lo X  príncep e lo X mes era Maray, de Narofat,  
1Par 27,14  XXIIII M ª hòmens. 14 Lo XI  príncep e lo XI mes Beneÿes de Pheracot,  
1Par 27,34  de Banaÿas, e Abiatar. E Joab era  príncep de tota la host del rey. 28,Tit  
1Par 29,22  fill de David; [*] ells untàran  príncep a nostre Senyor e untàran Sadoch  
1Par 4,22  e Sagur, Anant, los quals fóran  prínceps en Moab, e aquells que tornàran  
1Par 4,38 [*]. 28-37 [*] 38 Aquests fóran los  prínceps qui fóran anomanats en les sues  
1Par 4,42  de Saÿr D hòmens. Éran los lurs  prínceps Palcias, Naarias, Raphaïes,  
1Par 5,2  germans, e isquéran d’ él molts  prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer 
1Par 5,7  nombrada per companyas suas havían  prínceps Zazael e Sabacarias. 8 E Baala  
1Par 5,24  fort molts. 24 Aquests foren los  prínceps de lla casa de lur parantia:  
1Par 7,2  Jamay, Jepsem, Samuel; e fóran  prínceps per les lurs cases e per lurs  
1Par 7,3  e Joel e Josià; aquests V fóran  prínceps. 4 E aquests fóran per lurs  
1Par 7,7  Sermoch, Auray. Aquests fóran cinc  prínceps de companyes molt forts per  
1Par 7,9  fóran fills de Bèther. 9 E los  prínceps del linatja fóran nombrats per  
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1Par 7,11  fóran fills de Jadiell, e éran  prínceps de lur linatge, e éran molt forts 
1Par 7,40 aquests fóran fills d’Aser e fóran  prínceps de lur linatge e fóran alets e  
1Par 8,6  fóran fills de Adoch e fóran  prínceps de linatge qui habitava en Gàbaa, 
1Par 8,10  e Marimà; aquests són los fills  prínceps en les companyes. 11 Mensim  
1Par 8,13  filles. 13 E Barrà e Sèmnua fóran  prínceps dels linatges qui habitàran en  
1Par 8,28  28 Aquests fóran patriarques e  prínceps de lurs companyes, los quals  
1Par 9,9 Fóran DCCCC LVI. Tots aquests fóran  prínceps per lurs companyes per les cases  
1Par 9,33  cascun disapte. 33 Aquests són los  prínceps dels cantors per lurs companyes  
1Par 11,10  David. 7-9 [*]. 10 Aquests són los  prínceps dells forts hòmens [*], los  
1Par 11,15  al seu poble. 15 E III dells XXX  prínceps davallàran a lla pedra en què era 
1Par 12,14  Aquests fóran dells fills de Gaad  prínceps de lla host; lo manor era sobra C 
1Par 12,18  complí Abisay, qui era entre XXX  prínceps, e dix a David: –Nós som teus e  
1Par 12,18  David rebé en aquells e féu-los  prínceps de lla companya. 19 E dell trip  
1Par 12,23 20-22 [*] 23 Aquest és lo [*] dells  prínceps de lla host qui vanguéran a David 
1Par 12,32  d’Israell daguésan fer, fóran CC  prínceps ab lurs hòmens. Tots los altres  
1Par 12,32  ab lurs hòmens. Tots los altres  prínceps los lurs consells féran. 33 Los  
1Par 12,34  en ajuda no ab dobla cor. 34 E los  prínceps de lla cavallaria de Naptalim  
1Par 13,1  e ab los conestables e ab tots sos  prínceps, 2 e dix a tota la companya dells 
1Par 15,12  12 E dix a ells: –Vós, qui sóts  prínceps de lles companyes dells fills de  
1Par 26,12  departits en portés que fósan tots  prínceps de lles guardes, que  
1Par 26,21  e los fills de Gerson [*] fóran  prínceps de les companyas de Joadan e  
1Par 26,26  santifichà lo rey David, e fóran  prínceps de companyes e conastables e  
1Par 26,32  fort adat, e fóran II M ª e DCC  prínceps de companyas. E David posà  
1Par 27,1  sagons lur nombre, qui foren  prínceps de companyes e conestables e  
1Par 27,3  de Fares e príncep de tots los  prínceps de la host en lo primer mes. 4  
1Par 27,17-22  [*]. 17-22 [*] Aquests fóran los  prínceps dells fills d’Israell. 23 E  
1Par 27,31  sobra los bous. Tots aquests fóran  prínceps de lla requea del rey David. 32 E 
1Par 28,1  1 Donchs David apallà tots los  prínceps d’Israell e los duchs dells  
1Par 28,4  Israell perdurablament; e ha elets  prínceps del trip de Judà, [*] la casa de  
1Par 28,21 són aparallats. E sàban aytambé los  prínceps com lo poble a fer tots los meus  
1Par 29,6 so que volrà a nostre Senyor. 6 Los  prínceps de les companyes e los pròmens  
1Par 29,6  conestables e los sanescals e los  prínceps dells prínceps sían curosos de  
1Par 29,6  los sanescals e los prínceps dells  prínceps sían curosos de lles pocesions  
1Par 29,11  és teu e tu ést sobra tots los  prínceps. 12 Les riqueses són tues e la  
1Par 29,24  Israell obaý a ell. 24 E tots los  prínceps e tots los poderossos e tots los  
1Par 17,1  en la sua casa, ell dix a Natan lo  profeta: –Veus que jo habit en la casa de  
1Par 29,29  lo vahent e en lo libre de Natan  profeta e en lo volum de Gaad lo vaent, 30 
1Par 16,22  no us vullats malignar en los meus  profetes.” 23 Cantats, terra, cantats a  
1Par 29,9  9 Tot lo poble se alegrà com ells  promatían vot de bon grat, car ells  
1Par 29,6 Los prínceps de les companyes e los  pròmens dels trips d’Israell, los  
1Par 1,48  Saül de Robooth, qui és posada de  prop la aygua. 49 E com fo mort Saül,  
1Par 11,15  a lla pedra en què era David, de  prop la cova de Adolam. E, com los  
1Par 11,18  de la sisterna de Batelem, qui era  prop la porta, e aportàran-na a David  
1Par 12,40 aparellat. 40 E aquests qui éran de  prop entrò a Ysachar e Zabulon e Naptalim  
1Par 15,27  e Coenias, qui era príncep de la  prophecia entra los cantors. David era  
1Par 29,3 temple de mon Déu de ço qui era meu  pròpiament, enfora aquelles coses que yo  
1Par 9,22  e aquests fóran descrits en lurs  pròpies villes, los quals David e Samuel  
1Par 28,16 a masura aur a obs de lla taulla de  proposicion, e atrasí li donà argent a les 
1Par 29,4 de Ophir e VII M ª talens d’argent  provat per daurar les parets del temple, 5 
1Par 29,17  17 Senyor Déu, jo sé bé que tu  proves los cors e amas simplesa, un yo,  
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1Par 7,1  fóran los fills de Esachar: Tollà,  Puà, Jasub, Ismaron, e axí són IIII. 2 Los 
1Par 28,18  los lehons [*]. 18 E donà aur molt  pur a l’altar en què hom cramava l’  
1Par 4,9  9 E Jazbès emperò fon mellor e  pus nobla que tots sos frares, e la sua  
1Par 5,2  a major. 2 Enperò Judes era molt  pus fort de tots sos germans, e isquéran  
1Par 11,24 Benamies, fill de Joadà, qui era lo  pus nomanat entre III molt forts. 25 E ell 
1Par 12,4  4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo  pus fort entre XXX; e Jaramies e Jazaell e 
1Par 12,8  era axí com a cara de lahon e éran  pus corents que cabirols en les muntanyes. 
1Par 17,8  fet a tu gran nom, axí com un dels  pus grans qui són honrats en terra. 9 E he 
1Par 17,27 qu’ell sia tostemps davant tu, car  pus tu, Senyor, la has banaÿta, éla serà  
1Par 26,9  Masamias e lurs frares foren molt  pus forts hòmens, e éran XVIII. 10 E los  
1Par 13,12  e dix: «En quall manera me’n  pusch jo portar la archa de nostre  
1Par 1,29  engenrà primerament Nabayot, e  puys Cedar, Abdael, Basan, 30 Masmà, Dumà, 
1Par 4,41  destrovits dentrò al dia de vuy. E  puys habitàran ells aquí per aquels, per  
1Par 11,10 sobra tot Israell sagons la paraula  qu’ell dix alls fills d’Israell. 11  
1Par 12,1  a David en Sichalech, dementra  qu’ell fugia encara a Saül, fill de Chis, 
1Par 12,23 David com ell era en Hebron, per so  qu’ells traspostàsan lo regna de Saül en  
1Par 14,15  batalla, car Déus és axit per ço  qu’ell destrua les hosts dells falisteus. 
1Par 16,12  ’s de lles sues meravelles  qu’ell féu, e dells seus senyals, e dells 
1Par 16,15  la sua covinensa e de la paraula  qu’él manà M ª generacions, 16 la qual  
1Par 16,19  lla vostra haretat.” 19 Jatsia açò  qu’ells sían pochs per nombre e que los  
1Par 16,37  Senyor Asaph e sos frares, per so  qu’ells minastràçan davant l’archa de  
1Par 17,6  d’Israell, als qualls havia manat  qu’ells paschésan lo meu poble, e yo  
1Par 17,27  a banayr la casa de ton serf,  qu’ell sia tostemps davant tu, car pus  
1Par 18,5  mas David vancé XXII M ª hòmens  qu’ell havia. 6 E mès los cavallers en  
1Par 18,10  Aram, son fill, al rey David,  qu’ell damanàs a ell pau, e per fer a ell 
1Par 27,23  per ço com nostre Senyor havia dit  qu’ell multiplicaria lo poble [*]. 24 [*] 
1Par 28,12  de madian 12 e de tots los palaus  qu’ell s’havia perpensats e de lles  
1Par 28,15  e les lurs lantarnes, enaxí  qu’ell li donà pes d’argent per  
1Par 28,21 de la casa de nostre Senyor. 21 Vet  qu’ells dapartiments dels praveres e  
1Par 29,19  testimonis e als teus sacrificis,  qu’ell los faça tots e que adifich la  
1Par 2,18  qui era apellada Essubà, de la  qual engenrà Enoch, e Enoch engenrà Jèsar, 
1Par 2,29  hach per muller Adigal, de lla  qual hach Anahoban, Molip. 30 Nadap  
1Par 3,12  12 Emasias fon fill de Joàs, lo  qual anjanrà Asarias, Azarias anjanrà  
1Par 4,40 terra e ampla e [*] abondosa, en la  qual ja havían habitat d’ aquells qui  
1Par 5,6  Bàal, 6 e Bàal engenrà Bacaral, lo  qual Teglaphatasar, rey dels aserians, se  
1Par 5,25 desenparàran Déus [*] del poble, la  qual cosa nostre Senyor Déus los havia  
1Par 6,10  la casa de nostre Senyor Déus, la  qual féu Salamó en Jerusalem. 11 E  
1Par 7,24  casa. 24 E sa filla fo Sarrà, la  qual adifichà Beterem lo Jusà e Acoensara  
1Par 7,25  fóran Rapha e Rèseph e Cale, dell  qual Thàlan nasch, 26 lo qual angenrà  
1Par 7,26 Cale, dell qual Thàlan nasch, 26 lo  qual angenrà Laadon. E lo fill de aquest  
1Par 7,27  Amiüd e angenrà Alisamà, 27 dell  qual nasch Num, lo qual hach Josuè, son  
1Par 7,27 Alisamà, 27 dell qual nasch Num, lo  qual hach Josuè, son fill. 28 E la lur  
1Par 8,37  Moosà, 37 [*] angenrà Banaà, del  qual fo fill Rafaià, del qual és nat  
1Par 8,37 Banaà, del qual fo fill Rafaià, del  qual és nat Elesà, lo qual anjanrà Ezel.  
1Par 8,37  Rafaià, del qual és nat Elesà, lo  qual anjanrà Ezel. 38 E Ezel hach VI fills 
1Par 10,13  los manaments de nostre Senyor, lo  qual ell havia manat e ell no l’havia pas 
1Par 10,14  sparansa en nostre Senyor, per la  qual cosa ell l’aucís e mudà lo seu regna 
1Par 11,3  la paraula de nostre Senyor, la  qual ell dix per la bocha de Samuel. 4  
1Par 11,5  E David pres la torra de Sion, la  qual és en la ciutat de David. 6 E ell  
1Par 11,23 una vergua e arapà a ell la sua, la  qual tanía en sa mà, e aucís aquell ab la  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

213 
 

1Par 15,3  la archa de Déu en lo seu loch, lo  qual ell li havia aparallat. 4 E ajustà  
1Par 16,16  qu’él manà M ª generacions, 16 la  qual covinensa ell féu a Abram, e lo seu  
1Par 16,40  en la lig de nostre Senyor, la  qual ell manà al poble d’Israell. 41 E  
1Par 17,11 sositaré la tua sament aprés tu, la  qual sarà de tos fills, e jo stabliré lo  
1Par 17,21  oÿts de lles nostres orelles. 21 E  qual altra és axí com lo teu poble d’  
1Par 17,21  Una sola gent en terra, a la  qual Déu anà per deliurar aquella, per so  
1Par 18,8  ciutats de Adàser, molt aram, del  qual Salamó féu la «mar» d’aram e les  
1Par 18,11  de l’aur e de ll’argent [*] lo  qual lo rey havia pres de lles gents, axí  
1Par 27,4  si un altra per nom Maceloch, lo  qual governava una partida de lla host de  
1Par 28,2  casa a nostre Senyor, en la  qual stagués la archa de lla amistança de  
1Par 29,3  e aur en lo temple de mon Déu, lo  qual yo he ofert en lo temple de mon Déu  
1Par 29,19  tots e que adifich la casa de la  qual yo he aperallada les despesas. 20  
1Par 12,32  conèxer tots los temps e manàvan  qualcosa los fills d’Israell daguésan  
1Par 7,23  23 E ell jac ab sa muller, la  quall consabé e enfantà un fill, e apallà  
1Par 11,18  -na a David que en bagués, lo  quall no’n volch beura, anans sacraficà  
1Par 13,6  [*] qui seu sobra Xarobín, en lo  quall loch lo seu nom fo apellat. 7 Donchs 
1Par 13,12  tamé nostre Senyor, e dix: «En  quall manera me’n pusch jo portar la  
1Par 6,65 dels fills de Benjamín ciutats, les  qualls apallàran [*], 66 axí com aquelles  
1Par 8,6  linatge qui habitava en Gàbaa, los  qualls fóran mudats en Manach: 7 Noaman,  
1Par 11,10  dells forts hòmens [*], los  qualls li ajudàran a éser rey sobra tot  
1Par 17,6 yo a un dels jutges d’Israell, als  qualls havia manat qu’ells paschésan lo  
1Par 28,1  los pabrosts de les companyes, los  qualls ministràvan al rey, e los  
1Par 17,8  d’Israell, 8 e yo fuy ab tu en  qualqua loch tu anest, e yo he morts tots  
1Par 29,5  daurar les parets del temple, 5 en  qualqua loch haurà obra d’aur e là on  
1Par 4,22  hom de Falsia, e Sagur, Anant, los  quals fóran prínceps en Moab, e aquells  
1Par 8,28  e prínceps de lurs companyes, los  quals habitàran en Jerusalem. 29 [*] e lo  
1Par 8,38  hach VI fills per los noms dels  quals fóran Ezericham, Bocrú, Ysmael,  
1Par 9,22  en lurs pròpies villes, los  quals David e Samuel stablíran en lur fe,  
1Par 14,12  ells desenparàran lurs déus, los  quals David manà éser cramats. 13 Altra  
1Par 18,4  los cavalls de les caretas, dels  quals ell servà a sos obs C càreus. 5 E  
1Par 18,7  David pres los carcaxos d’aur los  quals havían los servicials de Adaser e  
1Par 26,26  fóran sobra los trasaurs [*], els  quals santifichà lo rey David, e fóran  
1Par 29,8  de ferro. 8 E tots aquells als  quals fóran trobades pedres presioses,  
1Par 2,14  segon Aminap, lo III Samaà, 14 lo  quart Nachanaell, lo quint Moday, 15 lo VI 
1Par 3,2  de Tholomum, rey de Jerusi; lo  quart Adonias, fill de Agich, 3 lo quint  
1Par 3,15 segon Jaachim, lo ter Sidechias, lo  quart Salum. 16 Joachim enjenrà Jechonies  
1Par 8,2  e Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo  quart, e Rafà fo lo quint. 3 E los fills  
1Par 26,2  e Sabadies lo terç, e Jatanael lo  quart, 3 e Aliam fo lo quint, e Johanan lo 
1Par 26,4  e Joachà fo lo terç, Asachar lo  quart, e Nathanael lo quint, 5 e Amayel lo 
1Par 26,11  e Thabalies lo terç, e Sacarias lo  quart; tots aquests fraras e fills de  
1Par 27,7  companya. 7 En aquell any era lo  quart mes Azaell, frare de Joab, e  
1Par 1,43  senyors de la terra de Edom, anans  que haguésan reys los fills de Israell:  
1Par 2,7 e peccà en ledrunici de vet, ço és,  que fo vadat. 8 E Athan angenrà Azarias. 9 
1Par 2,32 engendrà Gèter, Joatan. E Ster morí  que no hach enfans. 33 Jonathan engendrà  
1Par 2,55  Aquestes són les companyes  que vanguéran de la calor del para de  
1Par 3,9  concopines, haguéran una germana  que hach nom Tamar. 10 Salamà engendrà  
1Par 4,9  emperò fon mellor e pus nobla  que tots sos frares, e la sua mara apallà  
1Par 4,10  térmens e seràs ab mi e no volràs  que nangun mal vengua a mi. E nostre  
1Par 4,10  de què ell preguà e donà-li so  que ell volia. 11 E Calep, frara de Suà,  
1Par 4,14  car aquí stàvan los hòmens  que sabían fer los artaficis. 15 E Calef,  
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1Par 4,22 la casa del Jurament, 22 e d’aquel  que féu star lo sol e de l’hom de Falsia, 
1Par 4,22  fóran prínceps en Moab, e aquells  que tornàran en Lerm. Aquestes paraulles  
1Par 4,39  39 E lavàran-se, per so  que anàsan en Gidor dentrò a l’ orient de 
1Par 4,39  a l’ orient de la val, per so  que sercàsan pastura a les lurs ovelles,  
1Par 4,41  Can. 41 E lavors vanguéran aquells  que damunt havem anomenats, en los dies de 
1Par 4,41  tots los tabernacles d’ aquells  que atrobàran en aquella terra, e tots  
1Par 4,41  en aquella terra, e tots aquells  que stàvan e stan foren destrovits dentrò  
1Par 5,1  lit de son pare, no li donàran so  que lli pertanya per la majoria, mes  
1Par 6,31  [*] Ayà. 31 Aquests són aquells  que David stablí sobra los cantors de lla  
1Par 6,31 casa de nostre Senyor Déus, despuys  que li haguéran aloguada la archa. 32 E  
1Par 6,32  l’archa del testimoni dentrò  que Salamó hach adificat lo temple en  
1Par 6,38  e Corrè, de Isachar; [*] e Achar,  que era fill de Leví, qui era fill de  
1Par 6,70  so és, a saber, 70 [*] aquells  que éran romasos de lla cognació dels  
1Par 6,80  80 E del trip de Gaad, Romoch,  que és en Galche, e Manaÿm 81 e Hesebon e  
1Par 7,22  e sos frares vanguéran per so  que’ll consolàsan. 23 E ell jac ab sa  
1Par 8,8 engenrà en la regió de Moab despuys  que ell lexà Dausim e Barrà, sas mullers,  
1Par 9,2  per lurs paccats. 2 Mas aquells  que habitàran primerament en lurs ciutats  
1Par 9,29  prania d’éls a comta. 29 Aquells  que tanían en lur craensa les coses del  
1Par 9,33  lurs companyes dels fills de Leví,  que stàvan en les finestres, per ço que  
1Par 9,33 que stàvan en les finestres, per ço  que ells servíran da dia e de nit  
1Par 10,4  qui no són sircunsisos vénguan e  que m’scarnèscan. Mas son scuder no volch 
1Par 10,5  5 E com son scuder hach vist [*]  que Saül era mort, ell atrasí sa matà. 6 Donchs  
1Par 10,8  pranguéran les despules de aquells  que éran morts e trobàran Saül e sos  
1Par 10,9  tramatéran en la lur terra, per so  que [*] fos mostrat en lo temple dels lurs 
1Par 10,11  haguéran oÿt açò, ço és, a saber,  que los falisteus havían fet contra Saül,  
1Par 11,18  la porta, e aportàran-na a David  que en bagués, lo quall no’n volch beura, 
1Par 11,19  19 e dix: –Ja Déu no hu vulla  que jo faça açò, que yo begua la sanch d’ 
1Par 11,19  Déu no hu vulla que jo faça açò,  que yo begua la sanch d’aquests hòmens  
1Par 11,23  23 E ell aucís un home de Agipte,  que havia V colzes d’estratura e havia  
1Par 12,8  a cara de lahon e éran pus corents  que cabirols en les muntanyes. 9 E Èsser  
1Par 12,31  per lurs noms, e vanguéran per so  que faésan David rey sobra ells. 32 E  
1Par 12,33  féran. 33 Los fills de Sabullon  que axían de batalla e stàvan entre  
1Par 12,34  fóran [*] XXVIII M ª ab aquells  que sabían portar scut e lansa. 35 E los  
1Par 12,37  dell trip de Manasès, de aquells  que éran savis e discrets en combatra  
1Par 12,38  cor, e venguéran en Hebron per so  que faésan David rey sobra tot lo poble d’ 
1Par 12,38  d’Israell éran de un matex cor,  que David fos fet rey sobra tot lo poble  
1Par 13,2  –Si plau a vós e si la paraula  que yo dich ben bé ix de nostre Senyor  
1Par 13,2  nós trametam a tots nostres frares  que són romasos en totes les regions de  
1Par 13,2  los burchs de lles ciutats, per so  que ells sían ajustats a nós, 3 e que  
1Par 13,3  que ells sían ajustats a nós, 3 e  que tornam a nós la archa de nostre Senyor 
1Par 13,4  Saül. 4 E tota la multitut respòs  que axí fos fet; aquella paraulla plach a  
1Par 13,5  là on ell entrà en Mach, per ço  que ell amenàs l’archa de Déu de  
1Par 13,9 casa de Aquidon, Ozà stès la sua mà  que sostangués la archa, car lo bou, que  
1Par 13,9  sostangués la archa, car lo bou,  que era jova e saltant, havia un poch  
1Par 13,14  la sua casa en totes les coses  que ell havia. 14,Tit Capítol XIIII 1  
1Par 14,1  de fer parets e fusters, per ço  que ells adificàsan a ell una casa. 2 E  
1Par 14,2  a ell una casa. 2 E David conech  que nostre Senyor havia conformat ell en  
1Par 14,2  ell en rey sobra lo poble e  que’ll seu regna era axalçat [*]. 3 E  
1Par 14,4  4 Aquests són los noms dells fills  que nasquéran a ell en Jerusalem: Samnà e  
1Par 14,8  8 Com los falisteus haguéran oÿt  que David era untat en rey sobra tot lo  
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1Par 15,2  dix David: –No és cosa laguda  que lla archa de Déu sia portada [*]  
1Par 15,3  d’Israell en Jerusalem, per so  que ells aportàsan la archa de Déu en lo  
1Par 15,13  qui és a ella aparallat, 13 per ço  que no’ns esdavengua axí com fou al  
1Par 15,14  [*] fóran santificats, per so  que aportàsan la arqua de nostre Senyor  
1Par 15,16  16 David dix als [*] fils de Leví  que ells stablísan de lurs frares cantors  
1Par 15,16 en rautes e arpes e sembels, per so  que llo so de alegrança sonàs [*]. 17-18  
1Par 15,26  26 E com oÿsan los levitens  que aportàvan l’archa de la amistança de  
1Par 15,27  vastit de una vastidura de lin  que ha nom effot. 28 Tots los fills de  
1Par 16,1  -la al mig loch del tabernacle  que David havia aparallat, e ofaríran  
1Par 16,19  qu’ells sían pochs per nombre e  que los seus leuradors fósan pochs, 20 éls 
1Par 16,21  en altra poble. 21 E no sofarí  que nangú los faés sobres, e anans blasmà  
1Par 16,42  42 E stablí Hellman e Ydithun  que cantàsan ab trompa e que tochàsan  
1Par 16,42  e Ydithun que cantàsan ab trompa e  que tochàsan sembels e tots languatges d’ 
1Par 17,1  ell dix a Natan lo profeta: –Veus  que jo habit en la casa de cedra e la  
1Par 17,2 dix a David: –Tu fé totes les coses  que són en ton cor, car nostre Senyor és  
1Par 17,5 stat en casa d’aquell temps a ençà  que yo amené lo poble entrò en aquest dia  
1Par 17,7  lo bastiar en les pastures  que tu foces duch e guiador del meu poble  
1Par 17,10  anemichs, d’on yo anuncie a tu  que adificarà a tu una casa nostre Senyor. 
1Par 17,11  tu hauràs complits tots los dies  que tu vajes a tos pares, jo sositaré la  
1Par 17,19  tota aquesta granesa e has volgut  que totes aquestes maravelles fósan  
1Par 17,20  altra Déu sinó tu, de tots aquells  que nós havem oÿts de lles nostres  
1Par 17,21  anà per deliurar aquella, per so  que’ns faés a sos obs poble, e gità per  
1Par 17,23  Senyor Déus, aquella paraula  que tu has dita a ton serv e sobra la sua  
1Par 17,25  ravallat a lla orella de ton serf  que tu adificaries a ell casa, e per asò  
1Par 18,1  -sa aprés aquestes coses a David  que farí los falisteus e humillià aquells, 
1Par 18,6  los cavallers en Damasch, per so  que Síria servís a ell e que li donàs  
1Par 18,6  per so que Síria servís a ell e  que li donàs dons. E nostre Senyor ajudà  
1Par 18,6  ajudà en aquell en totes les coses  que ell faÿa. 7 E David pres los carcaxos  
1Par 18,9 com Tou, lo rey de Hamach, hach oÿt  que David havia vançuda tota la host de  
1Par 18,13 13 E establí en Adom difiniment, sí  que Idomea serví David. E nostre Senyor  
1Par 18,13  salvà David en totes les coses  que ell féu. 14 Donchs David regnà sobra  
1Par 26,12  12 E fóran departits en portés  que fósan tots prínceps de lles guardes,  
1Par 26,12  tots prínceps de lles guardes,  que adminestràsan en la casa de nostre  
1Par 26,27 e dels guarniments de lles batalles  que ells havían consagrat en restaurament, 
1Par 27,29  era pabrost sobra les bèsties  que paxían en Sarona; e Safat, fill de  
1Par 28,2  poble, oÿts-mi! Jo’m perpansé  que adificàs casa a nostre Senyor, en la  
1Par 28,2 E jo he aparallades totes les coses  que hy són nesesàrias per adificar la  
1Par 28,4 alet de la casa de mon para, per ço  que yo fos rey sobra lo poble d’Israell  
1Par 28,5  fills ha alet Salamó, mon fill,  que ell segue en la cadira dell regna de  
1Par 28,8  de nostre Senyor Déu, per ço  que vós posaescats la bona terra e que  
1Par 28,8  que vós posaescats la bona terra e  que lexets aquella als vostres fills aprés 
1Par 28,10 com nostre Senyor ha elet tu per ço  que adifichs la casa del santuari,  
1Par 28,18  què hom cramava l’ancens, per so  que d’aquell fos feta semblança de  
1Par 28,19  de nostre Senyor escrites, per so  que yo entenés les obres de ll’axemplar.» 
1Par 28,20  beronívolment e conforte’t, e fé  que no’t temes ne hajes pahor, cor lo  
1Par 28,20 lexarà tu ne no desemparà tu dentrò  que tu hages acabada tota la obra del  
1Par 29,3  pròpiament, enfora aquelles coses  que yo he aparalades a lla santa casa, 4  
1Par 29,5  aur e là on haurà obra de argent,  que totes les obres qui seran aquí sían  
1Par 29,5  complescha vuy sa man e ofira so  que volrà a nostre Senyor. 6 Los prínceps  
1Par 29,16  tota aquesta cosa és abundància  que nós havem aperallada que casa ne sia  
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1Par 29,16  que nós havem aperallada  que casa ne sia adificada al teu sant nom, 
1Par 29,17  són tues. 17 Senyor Déu, jo sé bé  que tu proves los cors e amas simplesa, un 
1Par 29,18  volentat de lur cor, e enaxí  que aquesta pensa stigua tostemps a lla  
1Par 29,19  cor a Salamó, mon fill, enaxí  que’ll guart los teus manaments e los  
1Par 29,19 sacrificis, qu’ell los faça tots e  que adifich la casa de la qual yo he  
1Par 29,21 e sacrificaments ab tota la costuma  que hom sol fer en tot Israell, molt  
1Par 29,25  aquell sa glòria de son regna, tal  que anch nangun rey no la hach aytal que  
1Par 29,25  anch nangun rey no la hach aytal  que fos anans d’Iraell. 26 Donchs David,  
1Par 29,30 regna e de la sua forsa e del temps  que pasàran desots ell, o en Israell o en  
1Par 4,10  Senyor oÿ-lo de la oració de  què ell preguà e donà-li so que ell  
1Par 11,15  prínceps davallàran a lla pedra en  què era David, de prop la cova de Adolam.  
1Par 14,11  axí com són departides aygües. Per  què’l nom de aquel loch fo apellat  
1Par 17,6  meu poble, e yo digué a ell: “Per  què tu no has adificada a mi casa de  
1Par 28,18  E donà aur molt pur a l’altar en  què hom cramava l’ancens, per so que d’  
1Par 29,27  poble de Israel. 27 E los dies en  què regnà sobra’l poble d’Israel fóran  
1Par 16,10  sanct nom, lo quor d’aquells qui  quéran nostre Senyor se alegra 11 Querets  
1Par 14,8  d’Israell, tots vanguéran per  querer ell e, com ell oyí açò, ell axí a  
1Par 16,11  nostre Senyor e la sua virtut,  querets la sua cara tostemps, 12 remenbreu 
1Par 16,11  quéran nostre Senyor se alegra 11  Querets nostre Senyor e la sua virtut,  
1Par 9,26  d’un temps a altra. 26 E a  ·quests IIII fills de Leví fo comanat tot  
1Par 1,32  [*] 32 E Abram engenrà de Securà,  qui era concupina sua, Samram, Jetsan,  
1Par 1,34  e Isach engenrà Isaú e Jacob,  qui és dit Israell. 35 E Ezaú engenrà  
1Par 1,43  Aram. 43 Aquests foren los reys  qui foren senyors de la terra de Edom,  
1Par 1,46  regnà per ell Adab, fill de Badab,  qui destroví Median en la terra de Moab; e 
1Par 1,48  regnà per ell Saül de Robooth,  qui és posada de prop la aygua. 49 E com  
1Par 2,4  -lo. 4 E ell engenrà de Thamar,  qui era sa nora, Zàram e Phares. E axí  
1Par 2,7  fóran V. 7 E Zamrí anjenrà Achor,  qui torbà Israell e peccà en ledrunici de  
1Par 2,18 Chalep, fill de Hesrom, pres muller  qui era apellada Essubà, de la qual  
1Par 2,19  fo morta Asubà, pres alra muller  qui era apallada Cayp e angenrà d’aquella 
1Par 2,34 filles, e hach un sarvicial agipcià  qui hach nom Ageraà; 35 e donà-li sa  
1Par 2,50  fóran fills de Calef. E Hur,  qui fo primer, engenrà de Efrata Sabual,  
1Par 2,52  fo para de [*]. 52 [*] Cariatarim,  qui vaÿa la meytat del raposament, 53 e de 
1Par 2,55  cognicions cantants dels maestras  qui stávan en Jabés en los tabernacles.  
1Par 3,1 fills en Hebron: lo primer fo Amon,  qui nach de Achinor gechrelite, lo sagon  
1Par 3,1  gechrelite, lo sagon Daniel,  qui nasch de Abigayl carmeladita, 2 lo  
1Par 3,2  carmeladita, 2 lo terç Absalon,  qui nasch de Maachà, filla de Tholomum,  
1Par 3,3  la filla de Abigal, lo VI Jetron,  qui nasch de Elguà, muller sua. 4 Donchs  
1Par 4,4  Èser engendrà Hossà e [*] Hur,  qui era lo primer engenrat [*], para de  
1Par 4,10  d’Israell, e dix: –Tu, Senyor,  qui ést baneÿt, banayràs mi e axempleràs  
1Par 4,11  frara de Suà, engenrà Madachir,  qui fo para de Eston. 12 Eston engenrà  
1Par 4,12  engenrà Betrefà e Fesè e Tenaà,  qui fo para de la ciutat de Naàs. Aquests  
1Par 4,21  fills de Sellà, fill de Judà: Her,  qui fo para de Lachà, e Laadà, qui fo para 
1Par 4,21 Her, qui fo para de Lachà, e Laadà,  qui fo para de Marasà, e les cognisions de 
1Par 4,21 les cognisions de la casa d’aquels  qui obràvan bis, drap de lin prim, en la  
1Par 4,23  velles. 23 Aquests són los ollers  qui stàvan en les plantacions e en los  
1Par 4,38  [*] 38 Aquests fóran los prínceps  qui fóran anomanats en les sues paranties  
1Par 4,40  qual ja havían habitat d’ aquells  qui fóran dell linatja de Can. 41 E lavors 
1Par 4,42  Palcias, Naarias, Raphaïes, Aziel,  qui éran fills de Gesehí, 43 e destrovíran 
1Par 4,43 destrovíran e auciéran tots aquells  qui aquí éran romasos, qui éran scampats  
1Par 4,43 tots aquells qui aquí éran romasos,  qui éran scampats als amalachites, e han  
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1Par 5,1  donàran-ho als fills de Josep,  qui era jermà, aytanbé fill de Israell; e  
1Par 5,3  él molts prínceps [*]. 3 E Rubèn,  qui era lo primer engenrat de Israell,  
1Par 5,7  los seus frares e tota la parantia  qui era nombrada per companyas suas havían 
1Par 5,14  14 Aquests foren fills de Abidell,  qui fou fill de Hurí, Hurí fo fill de  
1Par 5,15 E sos frares, los fills de Abdiell,  qui fo fill de Oremí, príncep de lla casa  
1Par 5,18  de la meytat del trip de Manasès,  qui éran bataylés e portarían lansa e scut 
1Par 5,18  éran XLIIII M ª DCC LX hòmens,  qui tots axían a batalla, 19 e guaregàvan  
1Par 5,20  pranguéran los agarenchs e aquells  qui éran ab éls, com ells apallàran Déus  
1Par 5,21  e tota la lur roba e’lls camells,  qui éran V M ª, e preséran CC L M ª  
1Par 5,24 Eliel, [*] Geremí, Edonià, Jediell,  qui foren hòmens forts e poderosos, e  
1Par 6,20  les companyes [*]. 20 Gerson,  qui fo para de Lobení, qui fo para de  
1Par 6,20  20 Gerson, qui fo para de Lobení,  qui fo para de Jòat, Jòat fo para de  
1Par 6,26  de Alchenà: [*] 26 [*] Sofaym,  qui fo para de Nàat, 27 Nàat fo para de  
1Par 6,29  fóran fills de Mararí: Molí,  qui fo para de Lobanín, Lobanín [*] fo  
1Par 6,33 ministeri. 33 E aquests són aquells  qui stàvan ab sos fills. Dells fills de  
1Par 6,33 fills. Dells fills de Cahat: Heman,  qui fo cantor, fill de Joel, lo fill de  
1Par 6,38  [*] e Achar, que era fill de Leví,  qui era fill de Israell. 39 E era Asaph,  
1Par 6,39 Israell. 39 E era Asaph, son frare,  qui stava a la sua part dreta. Asaph fo  
1Par 6,44  part sinestra. Etan, fill de Cusí,  qui fo fill de Abdià, e Abdià fo fill de  
1Par 6,61  61 E donàran als fills de Chaat  qui éran romasos, de lur cognació e  
1Par 6,66  apallàran [*], 66 axí com aquelles  qui éran dels fills de Caat, e fóran les  
1Par 6,71  dell trip de Manasès, Gaulon,  qui és en Bassan, e Staroch ab los lurs  
1Par 6,76  76 E del trip de Nabtalim, Cades  qui és en Galilea, Hamon, Cariatim ab tots 
1Par 6,77  lochs. 77 E als fills de Mararí  qui éran romasos del trip de Zabulon,  
1Par 6,78  Jerichó, de lla part de Jordà  qui és vers orient, del trip de Rubèn,  
1Par 7,2  en los dies de David XXII M ª DC,  qui tots éran hòmens forts. 3 Aquests  
1Par 7,31  de Barià fóran Hèber e Melchion,  qui fo para de Basarich. 32 Hèber engenrà  
1Par 7,40  de duchs. Lo nombra d’aquells  qui éran covinents a batalla era XXVI  
1Par 8,6  Adoch e fóran prínceps de linatge  qui habitava en Gàbaa, los qualls fóran  
1Par 8,13 Sèmnua fóran prínceps dels linatges  qui habitàran en Aylon. Aquests casàran  
1Par 9,4  fill de Omarí, fill de Bonmí,  qui fo dels fills de Fares. Los fills de  
1Par 9,22  22 Tots foren alets en portés [*],  qui éran CC XX, e aquests fóran descrits  
1Par 9,28  aquell matex linatge éran aquells  qui guardàvan los vaxells, car tots los  
1Par 9,31  era prabost de totes les coses  qui éran frites en paella. 32 E los fills  
1Par 9,44  Ezel. 44 Ezel hach VI fills,  qui haguéran axí nom: Essricam, Brocú,  
1Par 10,2  los falisteus sa fóran acostats,  qui persaguían Saül e sos fills, ells  
1Par 10,4  -ma, perquè per ventura aquells  qui no són sircunsisos vénguan e que m’  
1Par 10,7  7 E, com los fills de Israell  qui habitàvan en los camps vaéran açò,  
1Par 10,8  morts e trobàran Saül e sos fills,  qui jaÿan morts en lo munt de Gelboe. 9 E  
1Par 10,12  en Jabès, [*] desots un roure  qui era en Jabès, e dajunàran per VII  
1Par 11,2 lo poble de Israell, tu eres aquell  qui menaves e ramanaves lo poble de  
1Par 11,4 és, en Jebús, on éran los jeboseus,  qui hi habitàvan en la terra. 5 E aquells  
1Par 11,5  habitàvan en la terra. 5 E aquells  qui [*] habitàvan diguéran a David: –Tu no 
1Par 11,6  de David. 6 E ell dix: –Aquell  qui primerament farrà lo Jebuseu, aquel  
1Par 11,12  fill de son avonclo Eraach,  qui era entre III hòmens poderosos. 13 E  
1Par 11,18  aygua de la sisterna de Batelem,  qui era prop la porta, e aportàran-na a  
1Par 11,24  E açò féu Benamies, fill de Joadà,  qui era lo pus nomanat entre III molt  
1Par 12,4  Ieu de Och; 4 e Samaÿas de Gabaon,  qui era lo pus fort entre XXX; e Jaramies  
1Par 12,8  molt forts e trop bons combatadors  qui tanían escut e lança, e lur cara era  
1Par 12,15  [*]. 15 Aquests són aquells  qui pasàran flum Jordà lo primer mes, com  
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1Par 12,15  las suas ribes, e tots aquells  qui fusquéran, qui éran en la part davers  
1Par 12,15  e tots aquells qui fusquéran,  qui éran en la part davers orient e devers 
1Par 12,18  jutge. 18 E sparit complí Abisay,  qui era entre XXX prínceps, e dix a David: 
1Par 12,23  lo [*] dells prínceps de lla host  qui vanguéran a David com ell era en  
1Par 12,24  Senyor. 24 Los fills de Judà,  qui portàvan scuts e lances, fóran VI  
1Par 12,25  de Simeon, VII míllia [*] hòmens  qui éran molt forts [*]. 26 E dels fills  
1Par 12,28  e ab ell III M ª DCC. 28 E Sadoch,  qui era anfant de noble jovantut e príncep 
1Par 12,32  ells. 32 E dells fills de Isachar,  qui éran hòmens molts savis e sabían  
1Par 12,35  scut e lansa. 35 E los de Dan  qui éran aparallats a lla batalla fóran  
1Par 12,36  M ª DCC. 36 E dels fills d’Ezer  qui axían a batalla, qui’s combatían en  
1Par 12,36  fills d’Ezer qui axían a batalla,  qui’s combatían en la host, fóran XL M ª. 
1Par 12,37 la host, fóran XL M ª. 37 E aquells  qui éran detràs flum Jordà, ço és, a  
1Par 12,40  n’havían aparellat. 40 E aquests  qui éran de prop entrò a Ysachar e Zabulon 
1Par 13,2 alls praveres e alls fills de Leví,  qui habítan en los burchs de lles ciutats, 
1Par 13,6 de Cariachiarim. 6 [*] de Judà, [*]  qui seu sobra Xarobín, en lo quall loch lo 
1Par 14,15 parers. 15 E com tu oyràs lo so del  qui irà en la subiranitat de los parers, e 
1Par 15,12  e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós,  qui sóts prínceps de lles companyes dells  
1Par 15,12 nostre Senyor Déu de Israel al loch  qui és a ella aparallat, 13 per ço que no  
1Par 15,27  e una botzina, e tots los levites,  qui aportàvan la archa, e los cantors, e  
1Par 15,27 la archa, e los cantors, e Coenias,  qui era príncep de la prophecia entra los  
1Par 15,28  effot. 28 Tots los fills de Leví,  qui aportàvan l’archa de nostre Senyor ab 
1Par 16,4  de nostre Senyor, dels levites  qui aministràsan e qui haguésan  
1Par 16,4  dels levites qui aministràsan e  qui haguésan ramenbrament de les sues  
1Par 16,4  ramenbrament de les sues obres, e  qui glorificàsan e loàsan lo Senyor Déu d’ 
1Par 16,5  és, Asaph lo príncep, Azacharies,  qui era lo sagon a ell. E stablí Aliel e  
1Par 16,10  seu sanct nom, lo quor d’aquells  qui quéran nostre Senyor se alegra 11  
1Par 16,39  de nostre Senyor en un al loch  qui era en Gabaon, 40 per ofarir  
1Par 16,40  e a vespra, sagons totes les coses  qui són escrites en la lig de nostre  
1Par 17,8 gran nom, axí com un dels pus grans  qui són honrats en terra. 9 E he donat  
1Par 17,13  axí com la tolguí a aquell  qui fo anans [*]. 14 E yo stabliré aquell  
1Par 18,8  E pres atrasí da Sabat e de Semín,  qui éran ciutats de Adàser, molt aram, del 
1Par 26,25  tressor. 25 E son frare Aliàzer,  qui hach un fill per nom Raabià, e Azaïas  
1Par 26,29  e sos fills éran sobra les obres  qui’s feÿan sobra la part de fora per los 
1Par 26,32  en Geser Galaad. 32 E lurs frares,  qui éran de molt fort adat, e fóran II M ª 
1Par 27,1 fills d’Israel, sagons lur nombre,  qui foren prínceps de companyes e  
1Par 27,1  e sanescals e prabrosts,  qui administràvan al rey sagons lurs  
1Par 27,1  al rey sagons lurs companyes,  qui entràvan e qui axían cascun mes de l’ 
1Par 27,1  lurs companyes, qui entràvan e  qui axían cascun mes de l’any, là on era  
1Par 27,24  [*] e per açò lo nombra d’aquells  qui éran stats nombrats no fóran aportats  
1Par 27,25  Ozias, era sobra aquells trasaurs  qui éran en les ciutats e en les villes e  
1Par 27,26  obres groses e sobra los lauradors  qui lauràvan la terra; 27 Samaÿas de  
1Par 27,28  los olivars e sobra les figueres  qui éran en los camps, e Joàs era sobra  
1Par 27,29  fill de Addí, era sobra los bous  qui éran en les valls. 30 E Ubil de  
1Par 28,1  e los sanescalls e aquells  qui éran sobra les riqueses e les  
1Par 28,1  los poderrosos e los molts forts  qui éran en la host de Jerusalem. 2 Com lo 
1Par 28,17  e a lles anpolles e als ansencers  qui éran d’aur [*] de masura, so és, un  
1Par 28,18  semblança de carreta de àngells  qui stanésan lurs alles e qui cobrísan l’ 
1Par 28,18  àngells qui stanésan lurs alles e  qui cobrísan l’archa de lla amistança de  
1Par 29,1  Senyor ha alet Salamon mon fill,  qui és encara infant e tenra, e la obra és 
1Par 29,3 ofert en lo temple de mon Déu de ço  qui era meu pròpiament, enfora aquelles  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

219 
 

1Par 29,5 obra de argent, que totes les obres  qui seran aquí sían fetes d’argent per  
1Par 29,11  A tu sia laor. Totes les coses  qui són en lo cel e en la terra són tues.  
1Par 29,17  los cors e amas simplesa, un yo,  qui són alegre en la simplesa del mon cor, 
1Par 29,17  coses a tu, e he vist lo teu poble  qui és así atrobat ofarir a tu dons ab  
1Par 2,14  Samaà, 14 lo quart Nachanaell, lo  quint Moday, 15 lo VI Asom, lo VII David.  
1Par 3,3  quart Adonias, fill de Agich, 3 lo  quint Safaon, de la filla de Abigal, lo VI 
1Par 8,2  2 e Nohà lo quart, e Rafà fo lo  quint. 3 E los fills de Balle fóran Adoar  
1Par 26,3  Jatanael lo quart, 3 e Aliam fo lo  quint, e Johanan lo VI, e Mazay fo lo VII. 
1Par 26,4  Asachar lo quart, e Nathanael lo  quint, 5 e Amayel lo VI, e Isachar fo lo  
1Par 27,8 hòmens. 8 Samaoch de Zezares era lo  quint príncep en lo V mes, e havia en la  
1Par 16,10  10 Loats lo seu sanct nom, lo  quor d’aquells qui quéran nostre Senyor  
1Par 26,25  Aliàzer, qui hach un fill per nom  Raabià, e Azaïas fo fill de Arabià, e  
1Par 3,10  hach nom Tamar. 10 Salamà engendrà  Raboam, Raboam engendrà Abià, Abià  
1Par 3,10  Tamar. 10 Salamà engendrà Raboam,  Raboam engendrà Abià, Abià angendrà Asà,  
1Par 2,55  vanguéran de la calor del para de  Racab. 3,Tit Capítol III 1 David engendrà  
1Par 1,15  14 Joseu, Amoreu, [*] 15 Heveu,  Racheu, Sineu, 16 Aradiu, Samareu [*]. 17  
1Par 2,44  engendrà Sàram, para de Jarsaan,  Ràcom enjenrà Samey. 45 Samey enjanrà  
1Par 16,24  de dia lo seu salvament. 24  Racomtats a les gents la sua glòria, a  
1Par 8,2  fo lo terç, 2 e Nohà lo quart, e  Rafà fo lo quint. 3 E los fills de Balle  
1Par 26,7  los fills de Semeÿas fóran Ocim e  Rafael e Obadiel e Sabel; lurs frares  
1Par 7,2  fills de Tolló fóran aquests: Ozí,  Rafahià, Joriell, Jamay, Jepsem, Samuel; e 
1Par 3,21  Gezequias anjenrà Rafahies,  Rafahias anjenrà Esnan, Eznan engenrà  
1Par 3,21  Jezechias, Gezequias anjenrà  Rafahies, Rafahias anjenrà Esnan, Eznan  
1Par 8,37 [*] angenrà Banaà, del qual fo fill  Rafaià, del qual és nat Elesà, lo qual  
1Par 9,43  Moosà. 43 [*] engenrà Baanà, e  Rafaià fo son fill; Rafeià engenrà Elezà,  
1Par 11,15  les lurs tendes en la vall de  Rafaÿm, 16 e David era en lo dafaniment e  
1Par 14,9  ells fóran scampats en la vall de  Rafaÿm. 10 E David demenà de consell a  
1Par 14,11 aquells fóran muntats en la vall de  Rafaÿm, David los vencé [*]: –[*] aquí per 
1Par 9,43  Baanà, e Rafaià fo son fill;  Rafeià engenrà Elezà, Elezà engenrà Ezel.  
1Par 9,38  aquests habitàran davant la  ragion de sos frares en Jerusalem [*]. 39  
1Par 13,13 de nostre Senyor?» 13 E per aquesta  rahó ell no la féu portar a la ciutat de  
1Par 2,9  Azarias. 9 Hesrom engenrà Garamal,  Ram, Calubí. 10 E Ram engenrà Aminadab, e  
1Par 2,10  engenrà Garamal, Ram, Calubí. 10 E  Ram engenrà Aminadab, e Aminadab angenrà  
1Par 27,27  lauràvan la terra; 27 Samaÿas de  Ramach era sobra los lauradors de lles  
1Par 11,2  tu eres aquell qui menaves e  ramanaves lo poble de Israell. E nostre  
1Par 16,15 jutgaments són en tota la terra. 15  Ramembreu’s perdurablament la sua  
1Par 16,4  qui aministràsan e qui haguésan  ramenbrament de les sues obres, e qui  
1Par 6,77  éran romasos del trip de Zabulon,  Ramonó, Tabor ab tots los lurs lochs. 78 E 
1Par 7,25  Sobirà. 25 E los fills d’él fóran  Rapha e Rèseph e Cale, dell qual Thàlan  
1Par 4,42 los lurs prínceps Palcias, Naarias,  Raphaïes, Aziel, qui éran fills de Gesehí, 
1Par 2,52  Cariatarim, qui vaÿa la meytat del  raposament, 53 e de la conaxença de  
1Par 1,35 Israell. 35 E Ezaú engenrà Eliphàs,  Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 36 Eliphats  
1Par 1,37 Jachum, Tenès, Thanà, Amalech. 37 E  Rauell engenrà Nàach, Sàtara, [*] Maasà.  
1Par 9,8  Mosoŀlam, fill de Zafasià, fill de  Rauell, fill de Jabamès; 9 e sos frares  
1Par 13,8  en tota lur virtut en cants e en  rautes e en saltiris e [*] en senbels [*]. 
1Par 15,16  frares cantors en òrgens [*] e en  rautes e arpes e sembels, per so que llo  
1Par 15,28  trompes e ab son [*] d’arpes e de  rautes. 29 E com l’archa de lla amistança 
1Par 16,5  lo cant dell pasaltiri e sobra les  rautes. [*] 6 E stablí Banayà e Jauel, los 
1Par 17,25  25 Car tu, Senyor mon Déu, has  ravallat a lla orella de ton serf que tu  
1Par 5,5  Michà, e Michà engenrà Reyà, e  Rayà engenrà Bàal, 6 e Bàal engenrà  
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1Par 7,39  fills Ollaà foren Orech e Haniel e  Razí. 40 Tots aquests fóran fills d’Aser  
1Par 12,18  ton Déu ajuda a tu. Donchs David  rebé en aquells e féu-los prínceps de  
1Par 16,9 sues atrobadures. 9 Cantats a ell e  recomtats las suas meravelles. 10 Loats lo 
1Par 1,9  Hevilà e Sabatà, Germà [*]. E  Regimà engenrà Sabba e Dadan. 10 E Chus  
1Par 8,8  e Abiüd. 8 E Saraym engenrà en la  regió de Moab despuys que ell lexà Dausim  
1Par 11,13  per batalla, e lo camp d’aquella  region era plen d’ordi, e lo poble era  
1Par 18,3  David Adadàser, rey de Sobà, de la  region de Hamach, com él anà per axamplar  
1Par 13,2 frares que són romasos en totes les  regions de Israell e alls praveres e alls  
1Par 14,17  de David fo spandit per totes les  regions, e nostre Senyor féu ell éser  
1Par 10,14  cosa ell l’aucís e mudà lo seu  regna a David, fill de Isayi. 11,Tit  
1Par 12,23  per so qu’ells traspostàsan lo  regna de Saül en ell, sagons la paraula de 
1Par 14,2 en rey sobra lo poble e que’ll seu  regna era axalçat [*]. 3 E pres altres  
1Par 16,20  d’una gent en altra e d’un  regna en altra poble. 21 E no sofarí que  
1Par 17,14  aquell en la mia casa e en lo meu  regna [*] perdurablament.” 15 Sagons totes 
1Par 26,31  lurs linatges. En lo XL any del  regna de David fóran comtats e fóran  
1Par 28,5  que ell segue en la cadira dell  regna de nostre Senyor sobra Israell. 6 E  
1Par 28,7  a ell en para. 7 E fermaré lo seu  regna perdurablament, si ell persavera de  
1Par 29,11  e en la terra són tues. Senyor, lo  regna és teu e tu ést sobra tots los  
1Par 29,25  e donà a aquell sa glòria de son  regna, tal que anch nangun rey no la hach  
1Par 29,30  vaent, 30 e los fets de tot lo seu  regna e de la sua forsa e del temps que  
1Par 1,44  Denabach. 44 E morí Bàlach, e  regnà per ell Joab, fill de Sare [*]. 45 E 
1Par 1,45  Sare [*]. 45 E com fo mort Jobab,  regnà per ell Husan, de la terra dels  
1Par 1,46  dels caneneus. 46 E murí Husan, e  regnà per ell Adab, fill de Badab, qui  
1Par 1,47  nom Avich. 47 E com fo mort Adad,  regnà per ell Semlà de Mescachà. 48 E com  
1Par 1,48  Mescachà. 48 E com fo mort Semlà,  regnà per ell Saül de Robooth, qui és  
1Par 1,49  la aygua. 49 E com fo mort Saül,  regnà per ell Balaanan, fill de Acobor. 50 
1Par 1,50  Acobor. 50 E com fo mort Baalanan,  regnà per ell Addad, e la sua ciutat havia 
1Par 3,4  de David nasquéran en Hebron, un  regnà VII anys e VI mesos, e regnà en  
1Par 3,4  un regnà VII anys e VI mesos, e  regnà en Jerusalem XXXIII anys. 5 David  
1Par 18,14  coses que ell féu. 14 Donchs David  regnà sobra tot lo poble d’Israell, e féu 
1Par 29,26  26 Donchs David, fill de Ysay,  regnà sobra tot lo poble de Israel. 27 E  
1Par 29,27  de Israel. 27 E los dies en què  regnà sobra’l poble d’Israel fóran XL  
1Par 29,27  poble d’Israel fóran XL anys: ell  regnà en Habron VII anys, e en Jerusalem,  
1Par 29,28  e de glòria. E Salamó son fill  regnà per ell. 29 Los fets dell rey David, 
1Par 11,2  E hir e anans-de-hir, com Saül  regnava encara sobra lo poble de Israell,  
1Par 17,11 sarà de tos fills, e jo stabliré lo  regne d’aquells. 12 E ell adificarà a mi  
1Par 14,17  féu ell éser temut sobra tots los  regnes. 15,Tit Capítol XV 1 David féu  
1Par 29,30  ell, o en Israell o en tots los  regnes de lles terras. Expl Ací se acaba  
1Par 2,47  anjanrà Jazer. 47 Jedon engenrà  Règon, [*] Phale, Efà, Saf. 48 Maachà,  
1Par 16,12  querets la sua cara tostemps, 12  remenbreu’s de lles sues meravelles qu’  
1Par 4,20  [*] 20 E Simon engenrà Amnon e  Renà; e Naam, Elchion. E Gesí engenrà  
1Par 2,54  la casa de Jacob, e la meitat del  repòs de Sararay, 55 e les cusinees e les  
1Par 27,31  Tots aquests fóran prínceps de lla  requea del rey David. 32 E Jonatan,  
1Par 7,25  25 E los fills d’él fóran Rapha e  Rèseph e Cale, dell qual Thàlan nasch, 26  
1Par 13,4 temps de Saül. 4 E tota la multitut  respòs que axí fos fet; aquella paraulla  
1Par 26,27  que ells havían consagrat en  restaurament, e fóran sobra la vaxella de  
1Par 1,25  Erfaxat, Sàlem, 25 Hèber, Phàlech,  Reú, 26 Seruch, Nachor, Tare, 27 Abram  
1Par 3,2 nasch de Maachà, filla de Tholomum,  rey de Jerusi; lo quart Adonias, fill de  
1Par 4,23 e en los stabliments en la casa del  rey e en los seus castells, e stagéran  
1Par 4,41 anomenats, en los dies de Atzechià,  rey de Judà, e destrovíran tots los  
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1Par 5,6  Bacaral, lo qual Teglaphatasar,  rey dels aserians, se’n manà catiu, e fo  
1Par 5,17  nombrats en los dies de Jonatan,  rey de Judà, e en los dies de Jaraboam,  
1Par 5,17 de Judà, e en los dies de Jaraboam,  rey de Israell. 18 E los fills de Rubèn e  
1Par 5,26  Senyor scomoch l’esparit de Phul,  rey dels asarians, e l’esperit de  
1Par 5,26  e l’esperit de Telgarphalàsar,  rey de Asur, e pres Rubèn [*] e la meytat  
1Par 11,3  dell poble d’Israell vanguéran al  rey en Hebron. E David féu ab ells  
1Par 11,3  Senyor e ells untàran aquell en  rey sobra lo poble d’Israell, segons la  
1Par 11,10  [*], los qualls li ajudàran a éser  rey sobra tot Israell sagons la paraula  
1Par 12,31 e vanguéran per so que faésan David  rey sobra ells. 32 E dells fills de  
1Par 12,38  en Hebron per so que faésan David  rey sobra tot lo poble d’Israell. E totes 
1Par 12,38  de un matex cor, que David fos fet  rey sobra tot lo poble d’Israell. 39 E  
1Par 14,2  Senyor havia conformat ell en  rey sobra lo poble e que’ll seu regna era 
1Par 14,8 haguéran oÿt que David era untat en  rey sobra tot lo poble d’Israell, tots  
1Par 15,29  guardava per una finestra e vaé lo  rey David saltant e jugant, e ella  
1Par 18,3  matex temps, vencé David Adadàser,  rey de Sobà, de la region de Hamach, com  
1Par 18,5 vanguéran per fer ajuda a Adadèser,  rey de Sobà, mas David vancé XXII M ª  
1Par 18,9  vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo  rey de Hamach, hach oÿt que David havia  
1Par 18,10  10 él tramès Aram, son fill, al  rey David, qu’ell damanàs a ell pau, e  
1Par 18,10 sobramuntat e vençut Adaàer, car lo  rey Tou fon enamich de Adàser. 11 E lo rey 
1Par 18,11  Tou fon enamich de Adàser. 11 E lo  rey David consagrà a nostre Senyor tots  
1Par 18,11  aur e de ll’argent [*] lo qual lo  rey havia pres de lles gents, axí com de  
1Par 18,17 de David stàvan primers a la mà del  rey. 19,Tit 1-19 [*] 20,Tit  
1Par 26,26  [*], els quals santifichà lo  rey David, e fóran prínceps de companyes e 
1Par 26,30 de nostre Senyor e’n lo servey del  rey. 31 E Azarias fo príncep dels fills de 
1Par 26,32  en tot lo servey de Déu e del  rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 Los fills d’  
1Par 27,1  e prabrosts, qui administràvan al  rey sagons lurs companyes, qui entràvan e  
1Par 27,24  fóran aportats en los escrits del  rey David. 25 Sobra los trasaurs del rey  
1Par 27,25  David. 25 Sobra los trasaurs del  rey fou Asmoch, fill d’Adiell, e  
1Par 27,31  fóran prínceps de lla requea del  rey David. 32 E Jonatan, avonclo de David, 
1Par 27,32  de Hachamon, éran ab los fills del  rey. 33 Athitòfell era consaller del rey,  
1Par 27,33  33 Athitòfell era consaller del  rey, e Cosí de Arach era amich del rey. 34 
1Par 27,33  rey, e Cosí de Arach era amich del  rey. 34 E aprés Achitòfel fo Joradà, fill  
1Par 27,34  era príncep de tota la host del  rey. 28,Tit Capítol XXVIII 1 Donchs David  
1Par 28,1  los qualls ministràvan al  rey, e los conestables e los sanescalls e  
1Par 28,1  les riqueses e les pocesions dell  rey, e apallà lurs fills ab lurs misatgers 
1Par 28,2  en la host de Jerusalem. 2 Com lo  rey fo lavat e stech en peus, ell dix: –O, 
1Par 28,4 casa de mon para, per ço que yo fos  rey sobra lo poble d’Israell  
1Par 28,4  de mon para, e [*] ha allet mi en  rey sobra tot lo poble d’Israell. 5 E  
1Par 29,1  29,Tit Capítol XXVIIII º 1 Lo  rey David parlà a tota la multitut e dix:  
1Par 29,6  sían curosos de lles pocesions del  rey. 7 E ells donaren [*] V M ª tallens d’ 
1Par 29,9  a nostre Senyor ab lur cor; e lo  rey David se n’alegrà de molt gran goig.  
1Par 29,20 sa tots e ahoràran Déu e despuys lo  rey. 21 E sacreficàran sacrificis a nostre 
1Par 29,23  cadira de nostre Senyor axí com a  rey per David, son para, e a tots plasch,  
1Par 29,24  poderossos e tots los fills dell  rey David donàran lur mà e sotsmeséran-  
1Par 29,24  lur mà e sotsmeséran-sa al  rey Salamó. 25 Donchs nostre Senyor axalçà 
1Par 29,25  de son regna, tal que anch nangun  rey no la hach aytal que fos anans d’  
1Par 29,29  regnà per ell. 29 Los fets dell  rey David, los primers e los darés, són  
1Par 5,5  engenrà Michà, e Michà engenrà  Reyà, e Rayà engenrà Bàal, 6 e Bàal  
1Par 1,43  Chis, Aram. 43 Aquests foren los  reys qui foren senyors de la terra de  
1Par 1,43  terra de Edom, anans que haguésan  reys los fills de Israell: Bàlach, fill de 
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1Par 1,51  duchs en Edom e despuys no hy hach  reys, duch de Termè, duch de Alvà, [*] 52  
1Par 9,1  és escrita en los libres de los  reys de Israell e de Judà, e fóran  
1Par 16,21 los faés sobres, e anans blasmà los  reys per ells: 22 “No vullats tochar los  
1Par 12,15  acostumat de créxer sobra las suas  ribes, e tots aquells qui fusquéran, qui  
1Par 28,1  e aquells qui éran sobra les  riqueses e les pocesions dell rey, e  
1Par 29,12 ést sobra tots los prínceps. 12 Les  riqueses són tues e la glòria és tua, tu  
1Par 29,28 bona valesa, e era ple de dies e de  riqueses e de glòria. E Salamó son fill  
1Par 5,21  21 E praséran an éls e tota la lur  roba e’lls camells, qui éran V M ª, e  
1Par 1,48  mort Semlà, regnà per ell Saül de  Robooth, qui és posada de prop la aygua.  
1Par 6,75  Asser, Masal, Abdon [*], 75 Harad,  Rodop ab tots los lurs lochs. 76 E del  
1Par 4,43 auciéran tots aquells qui aquí éran  romasos, qui éran scampats als  
1Par 6,61 donàran als fills de Chaat qui éran  romasos, de lur cognació e parantia X  
1Par 6,70  a saber, 70 [*] aquells que éran  romasos de lla cognació dels fills de  
1Par 6,77  77 E als fills de Mararí qui éran  romasos del trip de Zabulon, Ramonó, Tabor 
1Par 13,2  a tots nostres frares que són  romasos en totes les regions de Israell e  
1Par 12,38  lo poble d’Israell. E totes les  romenilles dells fills d’Israell éran de  
1Par 6,80  lurs lochs. 80 E del trip de Gaad,  Romoch, que és en Galche, e Manaÿm 81 e  
1Par 16,3  de pa e una part de carn de brúfol  rostit e sèmolla frita en oli. 4 E stablí, 
1Par 10,12  aquells en Jabès, [*] desots un  roure qui era en Jabès, e dajunàran per  
1Par 2,1  Aquests son los fills d’Israell:  Rubèn, Simeon, Leví e Judà e Isachar,  
1Par 5,1  al dia de huy. 5,Tit Capítol V 1  Rubèn fo lo primer angenrat dels fills de  
1Par 5,3  d’ él molts prínceps [*]. 3 E  Rubèn, qui era lo primer engenrat de  
1Par 5,6  catiu, e fo príncep en lo trip de  Rubèn. 7 E los seus frares e tota la  
1Par 5,18  rey de Israell. 18 E los fills de  Rubèn e de Galaad e los hòmens de la  
1Par 5,26 Telgarphalàsar, rey de Asur, e pres  Rubèn [*] e la meytat del trip de Manasès, 
1Par 6,63 parantias e cognacions, del trip de  Rubèn e del trip de Gaad e del trip de  
1Par 6,78  qui és vers orient, del trip de  Rubèn, Bòsor e Jassa [*] 79 e Cadamoch e  
1Par 11,42  Ulí; 42 e Dinà, fill de Sagad, de  Rubèn, príncep dels fills de Rubèn, e XXX  
1Par 11,42  de Rubèn, príncep dels fills de  Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de  
1Par 12,37  ço és, a saber, dells fills de  Rubèn e de Gaad e de lla miga part dell  
1Par 26,32  posà aquests sobra los fills de  Rubèn e sobra los fills de Gaad e sobra lo 
1Par 27,16  so és, a saber, sobra los fills de  Rubèn [*]. 17-22 [*] Aquests fóran los  
1Par 12,36  d’Ezer qui axían a batalla, qui  ·s combatían en la host, fóran XL M ª. 37  
1Par 26,29  sos fills éran sobra les obres qui  ·s feÿan sobra la part de fora per los  
1Par 10,4  Donchs Saül pres sa spasa e lexà  ’s caer sobra aquella. 5 E com son scuder  
1Par 16,12  la sua cara tostemps, 12 remenbreu  ’s de lles sues meravelles qu’ell féu, e  
1Par 16,15  són en tota la terra. 15 Ramembreu  ’s perdurablament la sua covinensa e de la 
1Par 12,8  E fugíran de Gaddi ab ell, com ell  s’amaguava en lo dasert, hòmens molt  
1Par 28,12  12 e de tots los palaus qu’ell  s’havia perpensats e de lles finestres  
1Par 2,4  4 E ell engenrà de Thamar, qui era  sa nora, Zàram e Phares. E axí fóran los  
1Par 2,35 qui hach nom Ageraà; 35 e donà-li  sa filla per muller e engenrà d’aquella  
1Par 7,23 que’ll consolàsan. 23 E ell jac ab  sa muller, la quall consabé e enfantà un  
1Par 7,24  en los malls de lla sua casa. 24 E  sa filla fo Sarrà, la qual adifichà  
1Par 8,9  9 cor ell engendrà de Hedes,  sa muller, Joab e Sabià e Moossà e Moalim  
1Par 8,29  en Jerusalem. 29 [*] e lo nom de  sa muller Macà, 30 e son fill primer  
1Par 10,2  de Gelboe. 2 E com los falisteus  sa fóran acostats, qui persaguían Saül e  
1Par 10,4  per pahor. Donchs Saül pres  sa spasa e lexà’s caer sobra aquella. 5 E 
1Par 10,5   vist [*] que Saül era mort, ell atrasí  sa matà. 6 Donchs Saül e III fills seus e  
1Par 10,6 Donchs Saül e III fills seus e tota  sa companya morí ensemps. 7 E, com los  
1Par 10,12  contra Saül, 12 los forts hòmens  sa lavàran e praséran lo cors de Saül e de 



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

223 
 

1Par 11,1  XI 1 Tot lo poble d’Israell  sa ajustà en Habron, e diguéran a David:  
1Par 11,5  diguéran a David: –Tu no entraràs  sa. E David pres la torra de Sion, la qual 
1Par 11,23  a ell la sua, la qual tanía en  sa mà, e aucís aquell ab la sua lança  
1Par 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1 Asdavench- sa aprés aquestes coses a David que farí  
1Par 27,10  dels fills de Afraÿm, e havia  sa companya XXIIII M ª hòmens. 11 Lo VIII  
1Par 27,13  del linatge de Sàray, e havia en  sa companya XXIIII M ª hòmens. 14 Lo XI  
1Par 29,5 hi ofer de grat, ell complescha vuy  sa man e ofira so que volrà a nostre  
1Par 29,20  Déu de lurs pares, e anclinàran- sa tots e ahoràran Déu e despuys lo rey.  
1Par 29,24  donàran lur mà e sotsmeséran- sa al rey Salamó. 25 Donchs nostre Senyor  
1Par 29,25 lo poble d’Israell e donà a aquell  sa glòria de son regna, tal que anch  
1Par 1,32  Jesboch, Sue. E Getzan engenrà  Saba, Abidà, Dedan. 33 E Bidan engenrà  
1Par 7,34 fills de Sòmer foren Achè e Noarà e  Sabà e Aram. 35 Los fills de Hèben, son  
1Par 3,5  aquests fills en Jerusalem: Samaà,  Sabab, Nathan, Salamon; aquests IIII fóran 
1Par 5,7  suas havían prínceps Zazael e  Sabacarias. 8 E Baala fon fill de Achàs  
1Par 1,9  Phut, Chanaan. 9 E Chus engenrà  Sabachatà, Hevilà e Sabatà, Germà [*]. E  
1Par 2,36 Ecer engenrà Nathan, Nathan angenrà  Sabad, 37 Sabad engenrà Ofilal, Ofilal  
1Par 2,37  Nathan, Nathan angenrà Sabad, 37  Sabad engenrà Ofilal, Ofilal engenrà  
1Par 27,7  quart mes Azaell, frare de Joab, e  Sabadias, son fill, era aprés d’él, e  
1Par 26,2 engendrat, e Jadiell fo lo sagon, e  Sabadies lo terç, e Jatanael lo quart, 3 e 
1Par 28,21  seran ab tu e són aparallats. E  sàban aytambé los prínceps com lo poble a  
1Par 18,8  en Jerusalem. 8 E pres atrasí da  Sabat e de Semín, qui éran ciutats de  
1Par 1,9  E Chus engenrà Sabachatà, Hevilà e  Sabatà, Germà [*]. E Regimà engenrà Sabba  
1Par 1,9 Sabatà, Germà [*]. E Regimà engenrà  Sabba e Dadan. 10 E Chus engenrà Nemroth,  
1Par 1,22  Declà, 22 Hebal, Jam, Abimael,  Sabba 23 e Osir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E  
1Par 27,27  los lauradors de lles vinyes, e  Sabdias de Aphot era sobra los cellés del  
1Par 27,2  M ª hòmens. 2 Siboam, fill de  Sabdiell, era sobra la primera companya en 
1Par 7,20  son fill, e Càad, son fill, [*] e  Sabdobà, 21 [*] Èser, son fill, e Aled,  
1Par 26,7  fóran Ocim e Rafael e Obadiel e  Sabel; lurs frares fóran hòmens molts  
1Par 6,69  Getrem ab los lurs lochs, so és, a  saber, 70 [*] aquells que éran romasos de  
1Par 10,11 -Galach haguéran oÿt açò, ço és, a  saber, que los falisteus havían fet contra 
1Par 12,37  éran detràs flum Jordà, ço és, a  saber, dells fills de Rubèn e de Gaad e de 
1Par 15,6  Asaà, e sos frares, ço és, a  saber, de CC XX. 7 E dells fills de Jerson 
1Par 15,8  Semeÿas, e sos frares, ço és, a  saber, de CC. 9 Dells fills de Hebron fo  
1Par 15,9  Eliel, e sos frares, ço és, a  saber, de LXXX. 10 Dels fills de Azaell fo 
1Par 15,10  Aminadap ,e sos frares, ço és, a  saber, de C XII. 11 E David apallà Sadoch  
1Par 26,10  10 E los fills de Hozà, ço és, a  saber, fills de Mararí, fo príncep Sechrí, 
1Par 27,16 Sobra los trips de Israel, so és, a  saber, sobra los fills de Rubèn [*]. 17-22 
1Par 29,21  ofaríran lurs holocausts, ço és, a  saber, M ª vadels e M ª moltons e M ª  
1Par 8,9  de Hedes, sa muller, Joab e  Sabià e Moossà e Moalim 10 e Jebús e  
1Par 4,14  car aquí stàvan los hòmens que  sabían fer los artaficis. 15 E Calef, fill 
1Par 5,18  lansa e scut e culltels, e  sabían bé de batallar e combatra, éran  
1Par 12,32  qui éran hòmens molts savis e  sabían conèxer tots los temps e manàvan  
1Par 12,34 fóran [*] XXVIII M ª ab aquells que  sabían portar scut e lansa. 35 E los de  
1Par 26,30  fills de Hebron fóran Hasabies e  Sabias e los lurs frares; e fóran hòmens  
1Par 2,50  qui fo primer, engenrà de Efrata  Sabual, para de Cariatarym. 51 Galmà fo  
1Par 12,33  consells féran. 33 Los fills de  Sabullon que axían de batalla e stàvan  
1Par 2,1  Simeon, Leví e Judà e Isachar,  Sabulon, 2 Dan, Josep, Benjamín, Neptalim, 
1Par 6,63  e del trip de Gaad e del trip de  Sabulon donàran per sort XII ciutats. 64 E 
1Par 26,11 fo lo sagon, e Thabalies lo terç, e  Sacarias lo quart; tots aquests fraras e  
1Par 9,21 duch [*] davant nostre Senyor. 21 E  Sacharias, fill de Mosoŀlam, era porter de 
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1Par 11,33  de Ges, fóran Jonatan, fill de  Sachnà, de Arach 34 e Achiam, fill de  
1Par 8,26 los fills de Sasach. 26 Sampasarí e  Sacorià [*] 27 e Jarsià e Elià e Zechí,  
1Par 11,18  lo quall no’n volch beura, anans  sacraficà aquella a nostra Senyor 19 e  
1Par 15,26  de la amistança de nostre Senyor,  sacraficàran VII taurs e VII moltons. 27  
1Par 29,21 ahoràran Déu e despuys lo rey. 21 E  sacreficàran sacrificis a nostre Senyor e  
1Par 26,22  22 E los fills de Gehieli,  Sacrí e Joel, son frare, sobra los  
1Par 29,21  e M ª moltons e M ª anyells e  sacrificaments ab tota la costuma que hom  
1Par 16,1  David havia aparallat, e ofaríran  sacrificis e ofarenes davant nostre Senyor 
1Par 16,40  qui era en Gabaon, 40 per ofarir  sacrificis a nostre Senyor sobra l’altar  
1Par 29,19  e los teus testimonis e als teus  sacrificis, qu’ell los faça tots e que  
1Par 29,21 e despuys lo rey. 21 E sacreficàran  sacrificis a nostre Senyor e l’andamà  
1Par 3,16  16 Joachim enjenrà Jechonies e  Sadachias. 17 E Jechonies anjenrà Asur,  
1Par 6,8 angenrà Aquiquob. 8 Aquicob angenrà  Sadoch, Sadoch anjanrà Achimàs. 9 Achimàs  
1Par 6,8 Aquiquob. 8 Aquicob angenrà Sadoch,  Sadoch anjanrà Achimàs. 9 Achimàs anjanrà  
1Par 6,12 anjanrà Achitob, 12 Achitop enjenrà  Sadoch, Sadoch angendrà Salum, 13 Salum  
1Par 6,12 Achitob, 12 Achitop enjenrà Sadoch,  Sadoch angendrà Salum, 13 Salum engenrà  
1Par 12,28  de Aron e ab ell III M ª DCC. 28 E  Sadoch, qui era anfant de noble jovantut e 
1Par 15,11  saber, de C XII. 11 E David apallà  Sadoch e Abitar, preveres, e los fills de  
1Par 16,39  fill de Edichum, e Hozè. 39 Stablí  Sadoch lo pravera e sos frares davant l’  
1Par 18,16  Eliüd, era sobra los notaris. 16 E  Sadoch, fill de Achitop, e Achimàlech,  
1Par 29,22  príncep a nostre Senyor e untàran  Sadoch en bisba. 23 E Salamó sech sobra la 
1Par 2,47  engenrà Règon, [*] Phale, Efà,  Saf. 48 Maachà, concupina de Calep,  
1Par 12,5  e Geremuch e Baalià e Sammarià e  Safacià de Harach, 6 e Elearià e Jasià e  
1Par 3,3  Adonias, fill de Agich, 3 lo quint  Safaon, de la filla de Abigal, lo VI  
1Par 27,29 les bèsties que paxían en Sarona; e  Safat, fill de Addí, era sobra los bous  
1Par 11,42  fill de Ulí; 42 e Dinà, fill de  Sagad, de Rubèn, príncep dels fills de  
1Par 12,2  ab fones ab cascuna mà e traýan  sagetes. Dells frares de Saül, dells fills 
1Par 3,1  qui nach de Achinor gechrelite, lo  sagon Daniel, qui nasch de Abigayl  
1Par 8,1  primer engenrat, e Esbala fo lo  sagon, e Aam fo lo terç, 2 e Nohà lo  
1Par 8,39  Asa: primer anjanrat Ulam e Hus lo  sagon, Elifali lo terç. 40 Los fills de  
1Par 12,9  9 E Èsser era príncep e Odias lo  sagon, Eliap lo terç, 10 e Masmanà lo  
1Par 16,5  lo príncep, Azacharies, qui era lo  sagon a ell. E stablí Aliel e Samamoch e  
1Par 26,2  primer engendrat, e Jadiell fo lo  sagon, e Sabadies lo terç, e Jatanael lo  
1Par 26,4 fo lo primer anjenrat, e Josadap lo  sagon, e Joachà fo lo terç, Asachar lo  
1Par 26,11  en príncep, 11 e Halachias fo lo  sagon, e Thabalies lo terç, e Sacarias lo  
1Par 27,4  Duch havia la sagona companya del  sagon mes, e havia aprés si un altra per  
1Par 27,4  primer mes. 4 Achies Duch havia la  sagona companya del sagon mes, e havia  
1Par 29,22  ab gran alegria, e untàran la  sagona vaguada Salomon, fill de David; [*] 
1Par 6,32 temple en Jerusalem, e stava cascun  sagons son orde en lo ministeri. 33 E  
1Par 11,10  a éser rey sobra tot Israell  sagons la paraula qu’ell dix alls fills  
1Par 12,23  lo regna de Saül en ell,  sagons la paraula de nostre Senyor. 24 Los 
1Par 15,15  [*], axí com Moysès havia manat,  sagons la paraula de nostre Senyor, en los 
1Par 16,40  contínuament, a matí e a vespra,  sagons totes les coses qui són escrites en 
1Par 26,31  fo príncep dels fills de Hebron  sagons lurs companyas e sagons lurs  
1Par 26,31  de Hebron sagons lurs companyas e  sagons lurs linatges. En lo XL any del  
1Par 27,1  XXVII 1 Los fills d’Israel,  sagons lur nombre, qui foren prínceps de  
1Par 27,1 prabrosts, qui administràvan al rey  sagons lurs companyes, qui entràvan e qui  
1Par 17,15  meu regna [*] perdurablament.” 15  Sagons totes aquestes paraules [*]. 16 [*] 
1Par 16,16 covinensa ell féu a Abram, e lo seu  sagrament fou ab Ysach. 17 E stablí aquell 
1Par 12,29  III M ª, car gran partida d’ells  saguia encara a la casa Saül. 30 E dells  
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1Par 4,22  lo sol e de l’hom de Falsia, e  Sagur, Anant, los quals fóran prínceps en  
1Par 3,10  una germana que hach nom Tamar. 10  Salamà engendrà Raboam, Raboam engendrà  
1Par 6,10  de nostre Senyor Déus, la qual féu  Salamó en Jerusalem. 11 E Azacharias  
1Par 6,32  l’archa del testimoni dentrò que  Salamó hach adificat lo temple en  
1Par 14,4  Jerusalem: Samnà e Joab e Nathan e  Salamó 5 e Jobeth e Elizeu e Eliphàleth 6  
1Par 18,8  de Adàser, molt aram, del qual  Salamó féu la «mar» d’aram e les columnes 
1Par 28,5  fills; dells meus fills ha alet  Salamó, mon fill, que ell segue en la  
1Par 28,6 sobra Israell. 6 E ell ha dit a mi:  “Salamó, ton fill, adificarà la mia casa e 
1Par 28,11  e acaba aquella. 11 E David donà a  Salamó, son fill, discrepcion del porxo e  
1Par 28,20  de ll’axemplar.» 20 E David dix a  Salamó, son fill: –Fé beronívolment e  
1Par 29,19  tua honor. 19 E dóna acabat cor a  Salamó, mon fill, enaxí que’ll guart los  
1Par 29,23  e untàran Sadoch en bisba. 23 E  Salamó sech sobra la cadira de nostre  
1Par 29,24  lur mà e sotsmeséran-sa al rey  Salamó. 25 Donchs nostre Senyor axalçà  
1Par 29,25  25 Donchs nostre Senyor axalçà  Salamó sobra tot lo poble d’Israell e  
1Par 29,28  dies e de riqueses e de glòria. E  Salamó son fill regnà per ell. 29 Los fets 
1Par 3,5 en Jerusalem: Samaà, Sabab, Nathan,  Salamon; aquests IIII fóran de Barsabé,  
1Par 29,1  e dix: –Nostre Senyor ha alet  Salamon mon fill, qui és encara infant e  
1Par 11,32  e Ben de Benamich, e Alibà, e  Salamonich. 33 Los fills d’Esom, de Ges,  
1Par 3,21 Hèsed, e són V. 21 Hananies engenrà  Salanàs, [*] engenrà Jezechias, Gezequias  
1Par 1,18 Gòtor, Mòcoch. 18 E Arfaxat engenrà  Sale, e Sale engenrà Hèber. 19 E Hèber  
1Par 1,18  18 E Arfaxat engenrà Sale, e  Sale engenrà Hèber. 19 E Hèber engenrà II  
1Par 12,3  de Maàs de Gabach, e Jazaell e  Sàlech, fill de Asidon, e Bariacà e Ieu de 
1Par 1,20 terra. 20 E Gactan engenrà Elmodat,  Sàlef, Esalimoch, Jare, 21 Aduran, Huzal,  
1Par 2,30  Anahoban, Molip. 30 Nadap engendrà  Sàlef, Efahim. E Sèlep murí sens enfans.  
1Par 1,24  [*]. 24 E Sem engenrà Erfaxat,  Sàlem, 25 Hèber, Phàlech, Reú, 26 Seruch,  
1Par 2,54  e los staolites. 54 E los fills de  Salmà, para de Betleem, e de Neofací, de  
1Par 2,11  fills de Judà. 11 Naason angenrà  Salmon, Salmon engenrà Boós, 12 Boós  
1Par 2,11  de Judà. 11 Naason angenrà Salmon,  Salmon engenrà Boós, 12 Boós engenrà  
1Par 29,22  e untàran la sagona vaguada  Salomon, fill de David; [*] ells untàran  
1Par 13,9  archa, car lo bou, que era jova e  saltant, havia un poch anclinada l’archa. 
1Par 15,29 per una finestra e vaé lo rey David  saltant e jugant, e ella menyspressà  
1Par 13,8  virtut en cants e en rautes e en  saltiris e [*] en senbels [*]. 9 E com  
1Par 2,41 Sisamoy, Sisamoy engenrà Saulum, 41  Salum angenrà Ycanià, Ichanià enjenrà  
1Par 3,15 Jaachim, lo ter Sidechias, lo quart  Salum. 16 Joachim enjenrà Jechonies e  
1Par 4,25  Jamsim, Jarib, Jara, Saül. 25 E  Salum [*] Masmà [*]. 26 †Semeý, lo fill  
1Par 6,12  enjenrà Sadoch, Sadoch angendrà  Salum, 13 Salum engenrà Halchias, Halchias 
1Par 6,13  Sadoch, Sadoch angendrà Salum, 13  Salum engenrà Halchias, Halchias engenrà  
1Par 7,37  Amarà, 37 e Sober e Hador e Samà e  Salusà e Jachan e Baran. 38 E los fills de 
1Par 11,14 vençut los falisteus, ell donà gran  salut al seu poble. 15 E III dells XXX  
1Par 18,13 Idomea serví David. E nostre Senyor  salvà David en totes les coses que ell  
1Par 16,23  Senyor, e anuntiats de dia lo seu  salvament. 24 Racomtats a les gents la sua 
1Par 3,18  Fadayà, Seneser, Sethemià,  Samà, Nadamià. 19 Fadahià engenrà  
1Par 6,39  de Abarachí, Barachí fo fill de  Samà; 40 Samà, de Michaell; [*] de Basià;  
1Par 6,40  Barachí fo fill de Samà; 40  Samà, de Michaell; [*] de Basià; Basià, de 
1Par 7,37  Berí e Amarà, 37 e Sober e Hador e  Samà e Salusà e Jachan e Baran. 38 E los  
1Par 2,13  Eliab, lo segon Aminap, lo III  Samaà, 14 lo quart Nachanaell, lo quint  
1Par 3,5  aquests fills en Jerusalem:  Samaà, Sabab, Nathan, Salamon; aquests  
1Par 8,32 e Sècher [*]. 32 E Machelot engenrà  Samaan, e habitàran davant sos frares en  
1Par 5,4  Srom, Carmim. 4 E Joell engenrà  Samachià, Samachià anjenrà Gog; e Gog,  
1Par 5,4 Carmim. 4 E Joell engenrà Samachià,  Samachià anjenrà Gog; e Gog, Semeý, 5 e  
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1Par 16,5  lo sagon a ell. E stablí Aliel e  Samamoch e Jahiell e Machanie e Aliab e  
1Par 27,8  lur companya XXIIII M ª hòmens. 8  Samaoch de Zezares era lo quint príncep en 
1Par 1,16 15 Heveu, Racheu, Sineu, 16 Aradiu,  Samareu [*]. 17 E Cem engenrà Alay, Azuz,  
1Par 6,36 Alcanà; Alcanà, de Joal; e Joal, de  Samarí; e Asararí, fill de Sofonià; 37 e  
1Par 11,45  de Amer; 45 e Jadiell, fill de  Samarí; e Jaason, frare de Coach; 46 e  
1Par 2,32  engenrà Holoý. 32 E Jadà, frare de  Samay, e engendrà Gèter, Joatan. E Ster  
1Par 12,4 Asidon, e Bariacà e Ieu de Och; 4 e  Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus fort  
1Par 26,4 fo lo VII. 4 E los fills de Obedom:  Samaÿas fo lo primer anjenrat, e Josadap  
1Par 26,6  banaý aquell. 6 E son fill per nom  Samaÿas hach fills e fóran pabrosts de  
1Par 27,27 lauradors qui lauràvan la terra; 27  Samaÿas de Ramach era sobra los lauradors  
1Par 8,21  e Beliel 21 e Adarà e Arasà e  Samayrach, fills de Sameý. 22 Jasan e  
1Par 17,11  a tos pares, jo sositaré la tua  sament aprés tu, la qual sarà de tos  
1Par 2,28  Yamim, Àchar. 28 [*] angenrà  Samey, Jadà; Samey engendrà Nadab, Abisur. 
1Par 2,28  Àchar. 28 [*] angenrà Samey, Jadà;  Samey engendrà Nadab, Abisur. 29 Abisur  
1Par 2,44  para de Jarsaan, Ràcom enjenrà  Samey. 45 Samey enjanrà Maon, e Maon  
1Par 2,45 de Jarsaan, Ràcom enjenrà Samey. 45  Samey enjanrà Maon, e Maon engenrà  
1Par 5,5  anjenrà Gog; e Gog, Semeý, 5 e  Sameý engenrà Michà, e Michà engenrà Reyà, 
1Par 6,17 fóran los fills de Gerson: Lobení e  Sameý. 18 Aquests fóran los fills de Caat: 
1Par 6,42  de Atan; [*] de Samnà; Samnà, de  Sameý; 43 Semeý, de Gech; [*], de Gerson;  
1Par 8,21 Adarà e Arasà e Samayrach, fills de  Sameý. 22 Jasan e Hèsber e El 23 e Abdom e 
1Par 26,7  hòmens molts forts, so és, Eú e  Samichias. 8 Tots aquests fóran dels fills 
1Par 9,38  e Masoŀlot. 38 [*] engenrà  Saminaà; aquests habitàran davant la  
1Par 6,20  fo para de Jòat, Jòat fo para de  Sammà, 21 Sammà fo para de Adó, Adó fo  
1Par 6,21  de Jòat, Jòat fo para de Sammà, 21  Sammà fo para de Adó, Adó fo para de  
1Par 11,44 de Machan; 44 e Aziàs de Staroch; e  Sammà e Jahiel, fill de Betam de Amer; 45  
1Par 11,27  de son avoncle, de Batalem, 27 e  Sammach e Aroch, [*] 28 [*] d’Echchià e  
1Par 12,5  5 e Elizay e Geremuch e Baalià e  Sammarià e Safacià de Harach, 6 e Elearià  
1Par 6,42  Atanay [*]; 42 [*] de Atan; [*] de  Samnà; Samnà, de Sameý; 43 Semeý, de Gech; 
1Par 6,42  [*]; 42 [*] de Atan; [*] de Samnà;  Samnà, de Sameý; 43 Semeý, de Gech; [*],  
1Par 14,4  que nasquéran a ell en Jerusalem:  Samnà e Joab e Nathan e Salamó 5 e Jobeth  
1Par 8,26  e Batiel, los fills de Sasach. 26  Sampasarí e Sacorià [*] 27 e Jarsià e Elià 
1Par 1,32  de Securà, qui era concupina sua,  Samram, Jetsan, Midam, Jesmadum, Jesboch,  
1Par 9,4  4 Arí, fill de Amiüt, fill de  Samrí, fill de Omarí, fill de Bonmí, qui  
1Par 9,42  Arà, Emalaach e Azamoch e Zamrí, e  Samrí engenrà Moosà. 43 [*] engenrà Baanà, 
1Par 6,33 fo cantor, fill de Joel, lo fill de  Samuel; 34 e Samuel, de Alcanà; e Alcanà,  
1Par 6,34  de Joel, lo fill de Samuel; 34 e  Samuel, de Alcanà; e Alcanà, de Joram; e  
1Par 7,2  Rafahià, Joriell, Jamay, Jepsem,  Samuel; e fóran prínceps per les lurs  
1Par 9,22  pròpies villes, los quals David e  Samuel stablíran en lur fe, 23 atanbé ells 
1Par 11,3  la qual ell dix per la bocha de  Samuel. 4 Donchs, David e tot lo poble d’ 
1Par 26,28  28 Totes aquelles coses santificà  Samuel lo vaent e Saül, fill de Chis, e  
1Par 29,29  darés, són scrits en lo libre de  Samuel lo vahent e en lo libre de Natan  
1Par 8,12  de Capsàal fóran Hèmber, Misan e  Sancach. Aquest adifichà Enó e Loth e ses  
1Par 11,19  que jo faça açò, que yo begua la  sanch d’aquests hòmens [*]. [*] 20-21 [*] 
1Par 28,3  stat hom combatent e has scampada  sanch.” 4 »Mas lo senyor Déu d’Israell a  
1Par 16,10  suas meravelles. 10 Loats lo seu  sanct nom, lo quor d’aquells qui quéran  
1Par 28,1  al rey, e los conestables e los  sanescalls e aquells qui éran sobra les  
1Par 27,1  de companyes e conestables e  sanescals e prabrosts, qui administràvan  
1Par 29,6  d’Israell, los conestables e los  sanescals e los prínceps dells prínceps  
1Par 26,29  la mà de Lemich e de son frare. 29  Sanias era sobra los fills de Nisaart, e  
1Par 6,28  Alchenà. 28 Aquests fóran fills de  Saniel: lo primer angenrat fo Vazezí,  



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

227 
 

1Par 5,23 staguéran aquí [*]. 23 [*] dantrò a  Sanir e dentrò al munt de Hechmon, car  
1Par 29,16  que casa ne sia adificada al teu  sant nom, és de lla tua mà e totes les  
1Par 29,3  coses que yo he aparalades a lla  santa casa, 4 ço és, III M ª talens d’aur 
1Par 26,28  Senyor. 28 Totes aquelles coses  santificà Samuel lo vaent e Saül, fill de  
1Par 9,32  frares, éran sobra los pans del  santificament e aparallàvan pans novells  
1Par 26,28  Joab, fill de Servià. Tots aquests  santificàran totes aquestes coses per la  
1Par 15,12 lles companyes dells fills de Leví,  santificats-vos ab vostres frares e  
1Par 15,14  14 Donchs los praveras [*] fóran  santificats, per so que aportàsan la arqua 
1Par 26,26  sobra los trasaurs [*], els quals  santifichà lo rey David, e fóran prínceps  
1Par 7,4  per lurs pobles molt forts hòmens,  sants a batalla, e fóran XXXVI M ª; e  
1Par 26,20  Senyor e sobra los vaxells dels  sants. 21 Los fills de Leadan e los fills  
1Par 28,12  Senyor e en los trasaurs dels  sants. 13 E donà a él la discrepcion dels  
1Par 9,29 tanían en lur craensa les coses del  santuari éran posats sobra la sèmola e  
1Par 28,10  tu per ço que adifichs la casa del  santuari, conforte’t e acaba aquella. 11  
1Par 29,12 són tues e la glòria és tua, tu has  sanyoria sobra totes les coses [*]. 13-15  
1Par 7,12 XVII M ª CC, e axíran a batalla. 12  Saphan e Hapham éran fills de Baÿm, fill  
1Par 3,22  Hachús e Gragal, Barahia, Naarià,  Saphay, Ses, e són VI. 23 Naarià angenrà  
1Par 1,40  Sobal engenrà Alaym, Manàar, Ebal,  Saphí e Nayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E 
1Par 8,5  Adoar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e  Saphuè e Huram. 6 Aquests fóran fills de  
1Par 7,30  Eser, Jamnà, Josuà, Esuí, Bannà e  Sara, lur sor. 31 Los fills de Barià fóran 
1Par 17,11  la tua sament aprés tu, la qual  sarà de tos fills, e jo stabliré lo regne  
1Par 17,13  13 E yo saré a ell en para e ell  sarà a mi en fill, e yo no tolré a ell la  
1Par 4,14 e Mahonit. 14 Hachich engenrà Osrà;  Sarachias, Joàs, para de la vall dels  
1Par 9,44  axí nom: Essricam, Brocú, Ymael,  Sarahià, Abdià e Henan. Aquests foren  
1Par 6,6  Bocrí engenrà Ozí. 6 Ozí engenrà  Saraïas, Saraÿas anjenrà Marasot. 7  
1Par 2,44  Càsem, Jamina. 44 Jama engendrà  Sàram, para de Jarsaan, Ràcom enjenrà  
1Par 2,54  de Jacob, e la meitat del repòs de  Sararay, 55 e les cusinees e les  
1Par 27,13  Maray, de Narofat, del linatge de  Sàray, e havia en sa companya XXIIII M ª  
1Par 6,6 engenrà Ozí. 6 Ozí engenrà Saraïas,  Saraÿas anjenrà Marasot. 7 Marasot anjenrà 
1Par 6,14  14 Azarias angendrà Saraÿes,  Saraÿas angendrà Josadech. 15 E, com  
1Par 6,14  Azarias, 14 Azarias angendrà  Saraÿes, Saraÿas angendrà Josadech. 15 E,  
1Par 27,11  Sobocay de Hasach, del linatge de  Sàrayi, e havia en la sua companya XXIIII  
1Par 8,8  e anganrà Ossà e Abiüd. 8 E  Saraym engenrà en la regió de Moab despuys 
1Par 2,53  Masaray; d’aquests axíran los  saraÿtes e los staolites. 54 E los fills  
1Par 1,44  e regnà per ell Joab, fill de  Sare [*]. 45 E com fo mort Jobab, regnà  
1Par 17,13  sua cadira perdurablament. 13 E yo  saré a ell en para e ell sarà a mi en  
1Par 4,7 los fills de Narà. 7 Haloaà enfantà  Sàrech, Izàar, Nam. 8 Chus engenrà Enob,  
1Par 9,27  per obrir les portes al matí com  saria temps. 28 D’aquell matex linatge  
1Par 8,38  fóran Ezericham, Bocrú, Ysmael,  Sarià, Obdià, Hanan. Tots aquests foren  
1Par 5,16 carrés lurs e en tots lurs lochs de  Saron entrò als térmens seus. 17 E tots  
1Par 27,29  sobra les bèsties que paxían en  Sarona; e Safat, fill de Addí, era sobra  
1Par 27,29  on stava l’oli. 29 E Satari de  Saroni era pabrost sobra les bèsties que  
1Par 7,24  de lla sua casa. 24 E sa filla fo  Sarrà, la qual adifichà Beterem lo Jusà e  
1Par 2,34 hach fills e hach filles, e hach un  sarvicial agipcià qui hach nom Ageraà; 35  
1Par 8,8  que ell lexà Dausim e Barrà,  sas mullers, 9 cor ell engendrà de Hedes,  
1Par 8,25 25 e Sepdaià e Batiel, los fills de  Sasach. 26 Sampasarí e Sacorià [*] 27 e  
1Par 3,17  17 E Jechonies anjenrà Asur,  Sasaritel, 18 Melchiram, Fadayà, Seneser,  
1Par 2,53  e angenrà Teczey, Aphutrey,  Satamay, Masaray; d’aquests axíran los  
1Par 1,37 Amalech. 37 E Rauell engenrà Nàach,  Sàtara, [*] Maasà. 38 E Seÿr engenrà  
1Par 27,29  les cambras on stava l’oli. 29 E  Satari de Saroni era pabrost sobra les  
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1Par 7,20  [*] 20 E los fills de Afraÿm fóran  Satulla e Bàrech, son fill, e Càad, son  
1Par 1,48  E com fo mort Semlà, regnà per ell  Saül de Robooth, qui és posada de prop la  
1Par 1,49  de prop la aygua. 49 E com fo mort  Saül, regnà per ell Balaanan, fill de  
1Par 4,24  Namiem, Jamsim, Jarib, Jara,  Saül. 25 E Salum [*] Masmà [*]. 26 †  
1Par 6,24  fo pare de Uzies, Uzies fo para de  Saül. 25 Aquests fóran fills de Alchenà:  
1Par 8,33  E Her engenrà Chis, e Cys engenrà  Saül, e Saül engenrà Johanatan e Melchisue 
1Par 8,33 engenrà Chis, e Cys engenrà Saül, e  Saül engenrà Johanatan e Melchisue e  
1Par 9,39  39 Ner angenrà Chis, Chis angenrà  Saül, Saül angenrà Jonaràs e Melchisue e  
1Par 9,39  angenrà Chis, Chis angenrà Saül,  Saül angenrà Jonaràs e Melchisue e  
1Par 10,2  sa fóran acostats, qui persaguían  Saül e sos fills, ells auciéran Jonatàs e  
1Par 10,2  e Aminadab e Melchisue, fills de  Saül. 3 Lavors fo agreujada la batalla  
1Par 10,3  fo agreujada la batalla contra  Saül, e los archés atrobàran aquell e  
1Par 10,4  aquell e segetàran-lo. 4 E  Saül dix a son scuder: –Trau ta spasa e  
1Par 10,4  molt spaventat per pahor. Donchs  Saül pres sa spasa e lexà’s caer sobra  
1Par 10,5  E com son scuder hach vist [*] que  Saül era mort, ell atrasí sa matà. 6 Donchs Saül 
1Par 10,6  mort, ell atrasí sa matà. 6 Donchs  Saül e III fills seus e tota sa companya  
1Par 10,8  aquells que éran morts e trobàran  Saül e sos fills, qui jaÿan morts en lo  
1Par 10,11 que los falisteus havían fet contra  Saül, 12 los forts hòmens sa lavàran e  
1Par 10,12  sa lavàran e praséran lo cors de  Saül e de sos fills e aportàran aquells en 
1Par 10,13 e dajunàran per VII dies. 13 Donchs  Saül morí per sos paccats, per so com ell  
1Par 11,2  2 E hir e anans-de-hir, com  Saül regnava encara sobra lo poble de  
1Par 12,1  dementra qu’ell fugia encara a  Saül, fill de Chis, cor ells éran molt  
1Par 12,2  e traýan sagetes. Dells frares de  Saül, dells fills de Benjamín, 3 era  
1Par 12,23  qu’ells traspostàsan lo regna de  Saül en ell, sagons la paraula de nostre  
1Par 12,29  d’ells saguia encara a la casa  Saül. 30 E dells fills de Afraÿm n’hi  
1Par 13,3  no damanam aquella en lo temps de  Saül. 4 E tota la multitut respòs que axí  
1Par 15,29  ciutat de David, Nicoll, filla de  Saül, guardava per una finestra e vaé lo  
1Par 26,28  coses santificà Samuel lo vaent e  Saül, fill de Chis, e Abner, fill de Ner,  
1Par 2,40  engenrà Sisamoy, Sisamoy engenrà  Saulum, 41 Salum angenrà Ycanià, Ichanià  
1Par 1,42  Dison. 41 [*] 42 [*] Balan,  Savan, Jacham. E Disan engenrà Chis, Aram. 
1Par 27,32  era consaller e hom poderós e  savi, hom ben letrat. E él e Yaell, fill  
1Par 12,32  de Isachar, qui éran hòmens molts  savis e sabían conèxer tots los temps e  
1Par 12,33  e stàvan entre companyes ben  savis en combatra fóran L M ª, e vanguéran 
1Par 12,37  de Manasès, de aquells que éran  savis e discrets en combatra fóran CXX  
1Par 4,42  de Simeon anàran en lo munt de  Saÿr D hòmens. Éran los lurs prínceps  
1Par 28,3 com tu ést stat hom combatent e has  scampada sanch.” 4 »Mas lo senyor Déu d’  
1Par 4,43  qui aquí éran romasos, qui éran  scampats als amalachites, e han stat aquí  
1Par 14,9 los falisteus vanguéran, ells fóran  scampats en la vall de Rafaÿm. 10 E David  
1Par 14,13  los falisteus e fóran tots  scampats en una val. 14 E David damanà de  
1Par 10,4 no són sircunsisos vénguan e que m’ scarnèscan. Mas son scuder no volch fer  
1Par 5,26  havia badada. 26 E nostre Senyor  scomoch l’esparit de Phul, rey dels  
1Par 29,29 David, los primers e los darés, són  scrits en lo libre de Samuel lo vahent e  
1Par 28,8  lo meu Déu ho ou, vós guardats e  scrutats tots los manaments de nostre  
1Par 10,4  segetàran-lo. 4 E Saül dix a son  scuder: –Trau ta spasa e auciu-ma,  
1Par 10,4  e que m’scarnèscan. Mas son  scuder no volch fer açò, car ell era molt  
1Par 10,5 ’s caer sobra aquella. 5 E com son  scuder hach vist [*] que Saül era mort, ell 
1Par 11,39  de Amon, e Honoray de Baroch,  scuder de Joab, fill Servià; 40 e Iràs de  
1Par 5,18  éran bataylés e portarían lansa e  scut e culltels, e sabían bé de batallar e 
1Par 12,34  M ª ab aquells que sabían portar  scut e lansa. 35 E los de Dan qui éran  
1Par 12,24  24 Los fills de Judà, qui portàvan  scuts e lances, fóran VI míllia DCCC  
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1Par 4,39  fort multiplicats. 39 E lavàran- se, per so que anàsan en Gidor dentrò a l’ 
1Par 5,6  Teglaphatasar, rey dels aserians,  se’n manà catiu, e fo príncep en lo trip  
1Par 10,1  10,Tit Capítol X 1 Los phalisteus  se combatéran contra los fills d’Israell, 
1Par 11,4  David e tot lo poble d’Israell  se n’anàran en Jerusalem, so és, en  
1Par 11,13 en Afès ab David, com los falisteus  se ajustàran en aquell loch per batalla, e 
1Par 16,10 d’aquells qui quéran nostre Senyor  se alegra 11 Querets nostre Senyor e la  
1Par 16,43  éser portés. 43 E tot lo poble  se’n tornà a lla sua casa, e David per  
1Par 29,9 de Jaiell de Gerson. 9 Tot lo poble  se alegrà com ells promatían vot de bon  
1Par 29,9  Senyor ab lur cor; e lo rey David  se n’alegrà de molt gran goig. 10 E banaý 
1Par Expl los regnes de lles terras. Expl Ací  se acaba lo Primer libre de Paralipàmenon. 
1Par 29,17  coses són tues. 17 Senyor Déu, jo  sé bé que tu proves los cors e amas  
1Par 1,38  38 E Seÿr engenrà Joatham, Sobal,  Sebeon, Anà, Dison, Èser, Disan. 39 E [*]  
1Par 1,40  Manàar, Ebal, Saphí e Nayr. E  Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Anà engenrà  
1Par 29,23  Sadoch en bisba. 23 E Salamó  sech sobra la cadira de nostre Senyor axí  
1Par 8,31 e Ner e Nadap 31 e Gebehor e Alor e  Sècher [*]. 32 E Machelot engenrà Samaan,  
1Par 12,11  Masmanà lo IIII, Geremies lo V, 11  Sechey lo VI, Eell VII, 12 Johan lo VIII e 
1Par 26,10  saber, fills de Mararí, fo príncep  Sechrí, car ell no havia fill primer  
1Par 4,26  fo fill de Masmà. Semeý, lo fill  Sechur.† 27 Semeý engenrà XVI fills e VI  
1Par 4,26  Masmà [*]. 26 †Semeý, lo fill de  Secur, fo fill de Masmà. Semeý, lo fill  
1Par 1,32  Cedma. [*] 32 E Abram engenrà de  Securà, qui era concupina sua, Samram,  
1Par 1,33  Aldaà. Tots aquests són fills de  Securà. 34 Abram angenrà Isach, e Isach  
1Par 8,14  los habitadors de Geth. 14 E Joè,  Segat e Germoch 15 e Zadabià e Aroch e  
1Par 10,3  e los archés atrobàran aquell e  segetàran-lo. 4 E Saül dix a son scuder: 
1Par 2,Tit  los duchs de Edom. 2,Tit Capítol  segon Aquests son los fills d’Israell:  
1Par 2,13 Ysay angendrà primerament Eliab, lo  segon Aminap, lo III Samaà, 14 lo quart  
1Par 3,15 Josias anjenrà lo primer Joanan, lo  segon Jaachim, lo ter Sidechias, lo quart  
1Par 6,19  Moolí, Musí. Aquests foren [*]  segons les companyes [*]. 20 Gerson, qui  
1Par 11,3  en rey sobra lo poble d’Israell,  segons la paraula de nostre Senyor, la  
1Par 28,5  ha alet Salamó, mon fill, que ell  segue en la cadira dell regna de nostre  
1Par 2,3  de Sue cananite, ço és, Her, Onam,  Selà. E Her era lo major e féu mal davant  
1Par 8,10  e Moossà e Moalim 10 e Jebús e  Selchià e Marimà; aquests són los fills  
1Par 2,30  30 Nadap engendrà Sàlef, Efahim. E  Sèlep murí sens enfans. 31 Efaym engenrà  
1Par 4,21  21 Aquests són los fills de  Sellà, fill de Judà: Her, qui fo para de  
1Par 7,35  son frare, fóran Sufà e Jannà e  Seŀles e Mannà. 36 Los fills de Sufà foren 
1Par 9,31  de Leví, primer fill engenrat de  Selum, fill de Corrè, era prabost de totes 
1Par 1,4  e Matusalem [*]; 4 [*] Noè; e Noè,  Sem, Cham e Jàfet. 5 E Jàfet engenrà Gòmer 
1Par 1,24  23 e Osir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E  Sem engenrà Erfaxat, Sàlem, 25 Hèber,  
1Par 15,16 en òrgens [*] e en rautes e arpes e  sembels, per so que llo so de alegrança  
1Par 16,42  cantàsan ab trompa e que tochàsan  sembels e tots languatges d’esturments a  
1Par 28,18  per so que d’aquell fos feta  semblança de carreta de àngells qui  
1Par 17,20  20 O, Senyor, no és null hom  semblant a tu, e no és altra Déu sinó tu,  
1Par 3,22  engenrà Abdias, Sesamès. 22 [*]  Semeïas engenrà Hachús e Gragal, Barahia,  
1Par 16,13  jutgaments de la sua boca. 13 La  sement de Israell són los seus serfs e los 
1Par 4,24  seus castells, e stagéran aquí. 24  Semeon engenrà Namiem, Jamsim, Jarib,  
1Par 3,19  19 Fadahià engenrà Sorobabel,  Semeý. Sorobabel angendrà Mosolam,  
1Par 4,26  25 E Salum [*] Masmà [*]. 26  †Semeý, lo fill de Secur, fo fill de Masmà. 
1Par 4,26 lo fill de Secur, fo fill de Masmà.  Semeý, lo fill Sechur.† 27 Semeý engenrà  
1Par 4,27  Masmà. Semeý, lo fill Sechur.† 27  Semeý engenrà XVI fills e VI filles [*].  
1Par 5,4  Samachià anjenrà Gog; e Gog,  Semeý, 5 e Sameý engenrà Michà, e Michà  
1Par 6,43  [*] de Samnà; Samnà, de Sameý; 43  Semeý, de Gech; [*], de Gerson; Gerson, de 
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1Par 15,8  fills de Alaphan fonch príncep  Semeÿas, e sos frares, ço és, a saber, de  
1Par 26,7  hòmens. 7 Donchs, los fills de  Semeÿas fóran Ocim e Rafael e Obadiel e  
1Par 18,8  8 E pres atrasí da Sabat e de  Semín, qui éran ciutats de Adàser, molt  
1Par 1,47  E com fo mort Adad, regnà per ell  Semlà de Mescachà. 48 E com fo mort Semlà, 
1Par 1,48 Semlà de Mescachà. 48 E com fo mort  Semlà, regnà per ell Saül de Robooth, qui  
1Par 8,13  e Loth e ses filles. 13 E Barrà e  Sèmnua fóran prínceps dels linatges qui  
1Par 9,29  del santuari éran posats sobra la  sèmola e sobra lo vin e sobra [*] l’  
1Par 16,3 una part de carn de brúfol rostit e  sèmolla frita en oli. 4 E stablí, davant  
1Par 13,8  e en rautes e en saltiris e [*] en  senbels [*]. 9 E com ells fóran vanguts a  
1Par 3,18  Sasaritel, 18 Melchiram, Fadayà,  Seneser, Sethemià, Samà, Nadamià. 19  
1Par 2,30  Sàlef, Efahim. E Sèlep murí  sens enfans. 31 Efaym engenrà Fasí, e Jasí 
1Par 29,10  Senyor Déu d’Israell, nostre para  sens comensament e sens fi. 11 Senyor, la  
1Par 29,10  nostre para sens comensament e  sens fi. 11 Senyor, la granesa és tua e lo 
1Par 16,12  qu’ell féu, e dells seus  senyals, e dells seus jutgaments de la sua 
1Par 5,22 22 E fo fort gran batalla de nostre  senyor Déu, e nafràran molts e tolguéran- 
1Par 28,4  e has scampada sanch.” 4 »Mas lo  senyor Déu d’Israell a mi ha alet de la  
1Par 2,3  lo major e féu mal davant nostre  Senyor Déu, e ell aucís-lo. 4 E ell  
1Par 4,10  Déus d’Israell, e dix: –Tu,  Senyor, qui ést baneÿt, banayràs mi e  
1Par 4,10  nangun mal vengua a mi. E nostre  Senyor oÿ-lo de la oració de què ell  
1Par 5,25  [*] del poble, la qual cosa nostre  Senyor Déus los havia badada. 26 E nostre  
1Par 5,26  Déus los havia badada. 26 E nostre  Senyor scomoch l’esparit de Phul, rey  
1Par 6,10  de l’ofici en la casa de nostre  Senyor Déus, la qual féu Salamó en  
1Par 6,15 angendrà Josadech. 15 E, com nostre  Senyor trasmudà per les mans de  
1Par 6,31  los cantors de lla casa de nostre  Senyor Déus, despuys que li haguéran  
1Par 9,20 Aletzar, era duch [*] davant nostre  Senyor. 21 E Sacharias, fill de Mosoŀlam,  
1Par 9,23  en les portes de la casa de nostre  Senyor e en lo tabernacle, cascú per son  
1Par 9,26 e los tresors de lla casa de nostre  Senyor, 27 [*] per obrir les portes al  
1Par 10,13  traspasats los manaments de nostre  Senyor, lo qual ell havia manat e ell no  
1Par 10,14 14 e no haguéran sparansa en nostre  Senyor, per la qual cosa ell l’aucís e  
1Par 11,2  lo poble de Israell. E nostre  Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu poble  
1Par 11,3 féu ab ells amistança davant nostre  Senyor e ells untàran aquell en rey sobra  
1Par 11,3  segons la paraula de nostre  Senyor, la qual ell dix per la bocha de  
1Par 11,18  anans sacraficà aquella a nostra  Senyor 19 e dix: –Ja Déu no hu vulla que  
1Par 12,18  sia ab los teus valladors, cor lo  Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs David  
1Par 12,23 en ell, sagons la paraula de nostre  Senyor. 24 Los fills de Judà, qui portàvan 
1Par 13,2  que yo dich ben bé ix de nostre  Senyor Déu, nós trametam a tots nostres  
1Par 13,3 que tornam a nós la archa de nostre  Senyor Déu, car nós no damanam aquella en  
1Par 13,7  ells posàran l’archa de nostre  Senyor sobra una careta nova de lla casa  
1Par 13,8 tot lo poble juguàvan davant nostre  Senyor Déu en tota lur virtut en cants e  
1Par 13,10  anclinada l’archa. 10 E nostre  Senyor fou fortment irat contra Ossà e  
1Par 13,10  Déu, e axí ell murí davant nostre  Senyor. 11 E lavors fo molt trist David,  
1Par 13,11 molt trist David, per ço com nostre  Senyor havia dapartit Ozà, e apallà aquell 
1Par 13,12  huy. 12 E lavors David tamé nostre  Senyor, e dix: «En quall manera me’n  
1Par 13,12  pusch jo portar la archa de nostre  Senyor?» 13 E per aquesta rahó ell no la  
1Par 13,14  14 [*] per tres messos, e nostre  Senyor banaý la sua casa en totes les  
1Par 14,2  casa. 2 E David conech que nostre  Senyor havia conformat ell en rey sobra lo 
1Par 14,10  E David demenà de consell a nostre  Senyor e dix: –Iré yo contre los falisteus 
1Par 14,10  tu aquells en la mia mà? E nostre  Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo liure  
1Par 14,14  E David damanà de consell a nostre  Senyor altra vaguada, e nostre Senyor dix  
1Par 14,14  Senyor altra vaguada, e nostre  Senyor dix a David: –Tu no iràs pas,  
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1Par 14,17  per totes les regions, e nostre  Senyor féu ell éser temut sobra tots los  
1Par 15,12  e aportats la archa de nostre  Senyor Déu de Israel al loch qui és a ella 
1Par 15,14 so que aportàsan la arqua de nostre  Senyor Déu [*], 15 on los fills de Leví  
1Par 15,15  manat, sagons la paraula de nostre  Senyor, en los muscles ab perxes. 16 David 
1Par 15,25 l’archa de lla amistança de nostre  Senyor de la casa de Abededom ab gran  
1Par 15,26  l’archa de la amistança de nostre  Senyor, sacraficàran VII taurs e VII  
1Par 15,28  qui aportàvan l’archa de nostre  Senyor ab gran alegria, e ab so de  
1Par 15,29 l’archa de lla amistança de nostre  Senyor fo vanguda tro en la ciutat de  
1Par 16,1 sacrificis e ofarenes davant nostre  Senyor plaents. 2 E com David hach complit 
1Par 16,2  banaý lo poble en lo nom de nostre  Senyor, 3 e dapartí a tots, axí hòmens com 
1Par 16,4 E stablí, davant l’archa de nostre  Senyor, dels levites qui aministràsan e  
1Par 16,4  e qui glorificàsan e loàsan lo  Senyor Déu d’Israell, 5 ço és, Asaph lo  
1Par 16,6  l’archa de la amistança de nostre  Senyor e davant nostre Senyor. 7 En aquell 
1Par 16,6  de nostre Senyor e davant nostre  Senyor. 7 En aquell dia féu David príncep  
1Par 16,7  e sos frares per confasar a nostre  Senyor: 8 «Confaçats-vos a nostre  
1Par 16,8 Senyor: 8 «Confaçats-vos a nostre  Senyor, apellats lo seu nom e fets conèxer 
1Par 16,10  quor d’aquells qui quéran nostre  Senyor se alegra 11 Querets nostre Senyor  
1Par 16,11  Senyor se alegra 11 Querets nostre  Senyor e la sua virtut, querets la sua  
1Par 16,14  los seus alets. 14 Car ell és lo  Senyor nostre Déu, los seus jutgaments són 
1Par 16,23 23 Cantats, terra, cantats a nostre  Senyor, e anuntiats de dia lo seu  
1Par 16,25  les sues meravelles, 25 car nostre  Senyor és gran, e molt loabla, e spantabla 
1Par 16,26 pobles són falços ýdolles, e nostre  Senyor féu los cels. 27 Confació e granesa 
1Par 16,28 companyes de pobla, donats a nostre  Senyor glòria e manament! 29 E donats a  
1Par 16,29  e manament! 29 E donats a nostre  Senyor glòria al seu nom, [*] [*]. 30-35  
1Par 16,37 lexà aquí davant l’archa de nostre  Senyor Asaph e sos frares, per so qu’ells 
1Par 16,37  davant l’archa de nostre  Senyor contínuament tots dies, cascú per  
1Par 16,39  frares davant l’arqua de nostre  Senyor en un al loch qui era en Gabaon, 40 
1Par 16,40  40 per ofarir sacrificis a nostre  Senyor sobra l’altar de l’holocaust  
1Par 16,40  són escrites en la lig de nostre  Senyor, la qual ell manà al poble d’  
1Par 16,41  per son nom, a confasar nostre  Senyor, car la misericòrdia sua és  
1Par 17,1  de cedra e la archa [*] de nostre  Senyor és dasots les pells. 2 E Nathan dix 
1Par 17,2  que són en ton cor, car nostre  Senyor és ab tu. 3 Donchs nostre Senyor  
1Par 17,3  Senyor és ab tu. 3 Donchs nostre  Senyor parlà aquella nit a Natan e dix a  
1Par 17,7  axí ara a David, mon serf: “Lo  Senyor de lles companyes diu açò: Yo pres  
1Par 17,10  que adificarà a tu una casa nostre  Senyor. 11 E com tu hauràs complits tots  
1Par 17,19  [*]. 16 [*] –[*] 17-18 [*] 19  Senyor, [*] tu has feta tota aquesta  
1Par 17,20  maravelles fósan conagudes. 20 O,  Senyor, no és null hom semblant a tu, e no 
1Par 17,22 teu poble [*] perdurablament. E tu,  Senyor, ést fet lo lur Déu. 23 Donchs,  
1Par 17,23  ést fet lo lur Déu. 23 Donchs,  Senyor Déus, aquella paraula que tu has  
1Par 17,24  perdurablament, e sia dit: “Lo  Senyor de les companyes e de lles virtuts, 
1Par 17,25  serf, stà davant ell.” 25 Car tu,  Senyor mon Déu, has ravallat a lla orella  
1Par 17,26  de pregar davant tu. 26 Donchs,  Senyor, tu ést Déu e has parlat a ton serf 
1Par 17,27 sia tostemps davant tu, car pus tu,  Senyor, la has banaÿta, éla serà banaÿta  
1Par 18,6 a ell e que li donàs dons. E nostre  Senyor ajudà en aquell en totes les coses  
1Par 18,11 11 E lo rey David consagrà a nostre  Senyor tots los vaxells de l’aur e de ll’ 
1Par 18,13 sí que Idomea serví David. E nostre  Senyor salvà David en totes les coses que  
1Par 26,5  VII, e Poŀlachí lo VIII è; nostre  Senyor banaý aquell. 6 E son fill per nom  
1Par 26,12  adminestràsan en la casa de nostre  Senyor [*]. 13 Donchs las sorts fóran  
1Par 26,20  los trasaurs de la casa de nostre  Senyor e sobra los vaxells dels sants. 21  
1Par 26,22  los trasaurs de la casa de nostre  Senyor, 23 e fóran sobra los fills de Aram 



P. CASANELLAS – P. BESCÓS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV PEIRESC: 1PAR 

232 
 

1Par 26,27  e fóran sobra la vaxella de nostre  Senyor. 28 Totes aquelles coses santificà  
1Par 26,30  en totes les obres de nostre  Senyor e’n lo servey del rey. 31 E  
1Par 27,23  XX anys en aval, per ço com nostre  Senyor havia dit qu’ell multiplicaria lo  
1Par 28,2 perpansé que adificàs casa a nostre  Senyor, en la qual stagués la archa de lla 
1Par 28,2 la archa de lla amistança de nostre  Senyor e lo siti dels peus de nostre Déu.  
1Par 28,5 tot lo poble d’Israell. 5 E nostre  Senyor ha donats a mi molts fills; dells  
1Par 28,5  en la cadira dell regna de nostre  Senyor sobra Israell. 6 E ell ha dit a mi: 
1Par 28,8  tots los manaments de nostre  Senyor Déu, per ço que vós posaescats la  
1Par 28,10  9 [*] 10 Donchs, per ço com nostre  Senyor ha elet tu per ço que adifichs la  
1Par 28,12  los trasaurs de la casa de nostre  Senyor e en los trasaurs dels sants. 13 E  
1Par 28,13  les obres de la casa de nostre  Senyor e en tots los vaxels dell temple de 
1Par 28,13  los vaxels dell temple de nostre  Senyor, 14 per pes d’aur per cascun  
1Par 28,18 l’archa de lla amistança de nostre  Senyor. 19 «Totes aquestes coses desús  
1Par 28,19  venguéran a mi de la mà de nostre  Senyor escrites, per so que yo entenés les 
1Par 28,20  no’t temes ne hajes pahor, cor lo  Senyor mon Déu serà ab tu e no lexarà tu  
1Par 28,20  del servici de la casa de nostre  Senyor. 21 Vet qu’ells dapartiments dels  
1Par 28,21  del servey de la casa de nostre  Senyor seran ab tu e són aparallats. E  
1Par 29,1  a tota la multitut e dix: –Nostre  Senyor ha alet Salamon mon fill, qui és  
1Par 29,5  man e ofira so que volrà a nostre  Senyor. 6 Los prínceps de les companyes e  
1Par 29,8 donàran en lo trasaur de [*] nostre  Senyor per la mà de Jaiell de Gerson. 9  
1Par 29,9  car ells ofarían aquells a nostre  Senyor ab lur cor; e lo rey David se n’  
1Par 29,10  molt gran goig. 10 E banaý nostre  Senyor davant tota la multitut e dix:  
1Par 29,10  la multitut e dix: –Banaÿt ést tu,  Senyor Déu d’Israell, nostre para sens  
1Par 29,11 para sens comensament e sens fi. 11  Senyor, la granesa és tua e lo poder e la  
1Par 29,11  en lo cel e en la terra són tues.  Senyor, lo regna és teu e tu ést sobra  
1Par 29,16  les coses [*]. 13-15 [*] 16 O,  Senyor nostre Déu, tota aquesta cosa és  
1Par 29,17  mà e totes les coses són tues. 17  Senyor Déu, jo sé bé que tu proves los  
1Par 29,18  a tu dons ab molt gran goig. 18  Senyor, Déu de Abran, de Isach, de Jacob,  
1Par 29,20  tota la multitut, dix: –Banaÿts lo  Senyor nostre Déu. Donchs tota la multitut 
1Par 29,20  Donchs tota la multitut banaý lo  Senyor, Déu de lurs pares, e anclinàran- 
1Par 29,21  E sacreficàran sacrificis a nostre  Senyor e l’andamà ells ofaríran lurs  
1Par 29,22  manjàran e baguéran davant nostra  Senyor ab gran alegria, e untàran la  
1Par 29,22  [*] ells untàran príncep a nostre  Senyor e untàran Sadoch en bisba. 23 E  
1Par 29,23  sech sobra la cadira de nostre  Senyor axí com a rey per David, son para,  
1Par 29,25  sa al rey Salamó. 25 Donchs nostre  Senyor axalçà Salamó sobra tot lo poble d’ 
1Par 1,43 43 Aquests foren los reys qui foren  senyors de la terra de Edom, anans que  
1Par 5,24  forts e poderosos, e foren duchs e  senyors en los lurs companyes. 25 E  
1Par 12,4  e Jaramies e Jazaell e Johanan e  Sepdab de Gader 5 e Elizay e Geremuch e  
1Par 8,25  e Hanan e Talaam e Onaliotià 25 e  Sepdaià e Batiel, los fills de Sasach. 26  
1Par 1,36  36 Eliphats engenrà Taman, Omer,  Sephí, Jachum, Tenès, Thanà, Amalech. 37 E 
1Par 11,6 primerament farrà lo Jebuseu, aquel  serà príncep e duch. Donchs Johab, fill de 
1Par 17,27 pus tu, Senyor, la has banaÿta, éla  serà banaÿta perdurablament. 18,Tit  
1Par 28,20  hajes pahor, cor lo Senyor mon Déu  serà ab tu e no lexarà tu ne no desemparà  
1Par 28,21  servey de la casa de nostre Senyor  seran ab tu e són aparallats. E sàban  
1Par 29,5  de argent, que totes les obres qui  seran aquí sían fetes d’argent per les  
1Par 4,10  mi e axempleràs los meus térmens e  seràs ab mi e no volràs que nangun mal  
1Par 11,2  lo meu poble d’Israell e tu  seràs príncep sobra aquell.” 3 Donchs tots 
1Par 4,39  a l’ orient de la val, per so que  sercàsan pastura a les lurs ovelles, 40 e  
1Par 28,6 yo he alet aquell a mi en fill e yo  seré a ell en para. 7 E fermaré lo seu  
1Par 17,4  a ell: 4 –Vé e digues a David, mon  serf: “[*] Tu no adificaràs a mi casa a  
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1Par 17,7  tu parlaràs axí ara a David, mon  serf: “Lo Senyor de lles companyes diu  
1Par 17,24 d’Israell, e la casa de David, son  serf, stà davant ell.” 25 Car tu, Senyor  
1Par 17,25  has ravallat a lla orella de ton  serf que tu adificaries a ell casa, e per  
1Par 17,25  a ell casa, e per asò lo teu  serf ha trobada fiança de pregar davant  
1Par 17,26  tu ést Déu e has parlat a ton  serf aquests tan grans banifets, 27 e has  
1Par 17,27  comansat a banayr la casa de ton  serf, qu’ell sia tostemps davant tu, car  
1Par 16,13  La sement de Israell són los seus  serfs e los fills de Jacob són los seus  
1Par 16,22  22 “No vullats tochar los meus  serfs e no us vullats malignar en los meus 
1Par 18,2  2 E farí Moab; enaxí fóran fets  serfs de David e donàran a ell dons. 3 En  
1Par 7,7 de Bella éran Estom e Ozí e Oziel e  Sermoch, Auray. Aquests fóran cinc  
1Par 1,26  Sàlem, 25 Hèber, Phàlech, Reú, 26  Seruch, Nachor, Tare, 27 Abram [*]. 28 E  
1Par 17,23  paraula que tu has dita a ton  serv e sobra la sua casa sia conformada  
1Par 18,4  de les caretas, dels quals ell  servà a sos obs C càreus. 5 E los  
1Par 28,14  pes d’aur per cascun vaxell del  servei. E donà a ell argent a pes per la  
1Par 9,19  [*]. Éran guardes de les obres del  servey e sobra los vastiments del  
1Par 26,30  les obres de nostre Senyor e’n lo  servey del rey. 31 E Azarias fo príncep  
1Par 26,32  lo mig trip de Manasès en tot lo  servey de Déu e del rey. 27,Tit Capítol  
1Par 28,21  fills de Leví en tota la obra del  servey de la casa de nostre Senyor seran  
1Par 18,13  en Adom difiniment, sí que Idomea  serví David. E nostre Senyor salvà David  
1Par 2,16  16 Les germanes d’aquests fóran  Servià, Abigayl. Servià [*] III. 17  
1Par 2,16  d’aquests fóran Servià, Abigayl.  Servià [*] III. 17 Abigail infantà Amasià, 
1Par 11,6  e duch. Donchs Johab, fill de  Servià, anà primer e fo fet príncep de  
1Par 11,39  de Baroch, scuder de Joab, fill  Servià; 40 e Iràs de Gech, e Garech de  
1Par 18,12  e de Amalech. 12 Abisay, fill de  Servià, ferí Edom en la vall de Siluns, e  
1Par 18,15  d’Israell. 15 E Joab, fill de  Servià, era sobra tota la sua host  
1Par 26,28 Abner, fill de Ner, e Joab, fill de  Servià. Tots aquests santificàran totes  
1Par 28,20  tu hages acabada tota la obra del  servici de la casa de nostre Senyor. 21  
1Par 18,7  d’aur los quals havían los  servicials de Adaser e aportà aquells en  
1Par 9,33  en les finestres, per ço que ells  servíran da dia e de nit contínuament a  
1Par 18,6  en Damasch, per so que Síria  servís a ell e que li donàs dons. E nostre 
1Par 7,29  [*] staguéran [*] en Magadan e  ses filles, e Dor [*]. Aquí habitàran los  
1Par 8,12  Aquest adifichà Enó e Loth e  ses filles. 13 E Barrà e Sèmnua fóran  
1Par 16,2  complit de ofarir sos holocausts e  ses ofarenes, ell banaý lo poble en lo nom 
1Par 3,22  e Gragal, Barahia, Naarià, Saphay,  Ses, e són VI. 23 Naarià angenrà  
1Par 3,21  Esnan, Eznan engenrà Abdias,  Sesamès. 22 [*] Semeïas engenrà Hachús e  
1Par 2,31  Efaym engenrà Fasí, e Jasí engenrà  Sesan, e [*] engenrà Holoý. 32 E Jadà,  
1Par 2,34  fóran los fills de Jaramaell. 34  Sesan no hach fills e hach filles, e hach  
1Par 1,1 1,Tit Capítol primer 1 Adam engenrà  Seth, e Seth engenrà Enoc, 2 Enoc engenrà  
1Par 1,1  primer 1 Adam engenrà Seth, e  Seth engenrà Enoc, 2 Enoc engenrà Caynam,  
1Par 3,18  18 Melchiram, Fadayà, Seneser,  Sethemià, Samà, Nadamià. 19 Fadahià  
1Par 9,36  [*]. 35 En Gabaon [*] 36 lo  seu primer fill engenrat Abdon, e Sus e  
1Par 10,14 la qual cosa ell l’aucís e mudà lo  seu regna a David, fill de Isayi. 11,Tit  
1Par 11,14  falisteus, ell donà gran salut al  seu poble. 15 E III dells XXX prínceps  
1Par 13,6  6 [*] de Judà, [*] qui  seu sobra Xarobín, en lo quall loch lo seu 
1Par 13,6  sobra Xarobín, en lo quall loch lo  seu nom fo apellat. 7 Donchs ells posàran  
1Par 14,2 ell en rey sobra lo poble e que’ll  seu regna era axalçat [*]. 3 E pres altres 
1Par 15,3  aportàsan la archa de Déu en lo  seu loch, lo qual ell li havia aparallat.  
1Par 16,8 -vos a nostre Senyor, apellats lo  seu nom e fets conèxer en lo poble les  
1Par 16,10  las suas meravelles. 10 Loats lo  seu sanct nom, lo quor d’aquells qui  
1Par 16,16  covinensa ell féu a Abram, e lo  seu sagrament fou ab Ysach. 17 E stablí  
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1Par 16,23  Senyor, e anuntiats de dia lo  seu salvament. 24 Racomtats a les gents la 
1Par 16,27  ell, e fortea e goig són en lo  seu loch. 28 O, companyes de pobla, donats 
1Par 16,29  E donats a nostre Senyor glòria al  seu nom, [*] [*]. 30-35 [*] 36  
1Par 28,7  seré a ell en para. 7 E fermaré lo  seu regna perdurablament, si ell persavera 
1Par 29,30  lo vaent, 30 e los fets de tot lo  seu regna e de la sua forsa e del temps  
1Par 4,23  en la casa del rey e en los  seus castells, e stagéran aquí. 24 Semeon  
1Par 5,7  en lo trip de Rubèn. 7 E los  seus frares e tota la parantia qui era  
1Par 5,16  lochs de Saron entrò als térmens  seus. 17 E tots aquests fóran nombrats en  
1Par 10,6  sa matà. 6 Donchs Saül e III fills  seus e tota sa companya morí ensemps. 7 E, 
1Par 16,12  meravelles qu’ell féu, e dells  seus senyals, e dells seus jutgaments de  
1Par 16,12  féu, e dells seus senyals, e dells  seus jutgaments de la sua boca. 13 La  
1Par 16,13  13 La sement de Israell són los  seus serfs e los fills de Jacob són los  
1Par 16,13  serfs e los fills de Jacob són los  seus alets. 14 Car ell és lo Senyor nostre 
1Par 16,14  ell és lo Senyor nostre Déu, los  seus jutgaments són en tota la terra. 15  
1Par 16,19  sían pochs per nombre e que los  seus leuradors fósan pochs, 20 éls pasàran 
1Par 17,21 e gità per la sua granesa e per los  seus espavantaments les nasions davant  
1Par 1,38  Nàach, Sàtara, [*] Maasà. 38 E  Seÿr engenrà Joatham, Sobal, Sebeon, Anà,  
1Par 18,4 VIII M cavallers e XX M ª hòmens, e  sgarà tots los cavalls de les caretas,  
1Par 12,17  cor sia ajustat ab vosaltres, mes  si vós aguaytats mi per los meus  
1Par 13,2  fills d’Israell:  Si plau a vós e  si la paraula que yo dich ben bé ix de  
1Par 27,4  del sagon mes, e havia aprés  si un altra per nom Maceloch, lo qual  
1Par 28,7  lo seu regna perdurablament,  si ell persavera de fer los meus manaments 
1Par 29,5  per les mans dells maestres. E  si algun n’hi ofer de grat, ell  
1Par 11,17  Batllem, 17 e desijà aygua e dix:  –Si algun donava a mi aygua de la sisterna 
1Par 12,17  axí-los a carrera e dix-los:  –Si vós sots vanguts a mi per ajudar, lo  
1Par 13,2 la companya dells fills d’Israell:  –Si plau a vós e si la paraula que yo dich 
1Par 18,13  13 E establí en Adom difiniment,  sí que Idomea serví David. E nostre Senyor 
1Par 12,17 vanguts a mi per ajudar, lo meu cor  sia ajustat ab vosaltres, mes si vós  
1Par 12,18  teus e yo, fill de Ysayi, [*] pau  sia ab tu, pau sia ab los teus valladors,  
1Par 12,18  de Ysayi, [*] pau sia ab tu, pau  sia ab los teus valladors, cor lo Senyor  
1Par 15,2 és cosa laguda que lla archa de Déu  sia portada [*] aquella e aministrar a ell 
1Par 16,36  [*] [*]. 30-35 [*] 36 banaÿt  sia nostre Déu d’Israell perdurablament.» 
1Par 17,23 dita a ton serv e sobra la sua casa  sia conformada perdurablement. E fes-ho  
1Par 17,24  tu has dit. 24 Lo teu nom estia e  sia axaltat perdurablament, e sia dit: “Lo 
1Par 17,24  e sia axaltat perdurablament, e  sia dit: “Lo Senyor de les companyes e de  
1Par 17,27 banayr la casa de ton serf, qu’ell  sia tostemps davant tu, car pus tu,  
1Par 29,11  e la glòria e la victòria. A tu  sia laor. Totes les coses qui són en lo  
1Par 29,16  nós havem aperallada que casa ne  sia adificada al teu sant nom, és de lla  
1Par 13,2  de lles ciutats, per so que ells  sían ajustats a nós, 3 e que tornam a nós  
1Par 16,19  haretat.” 19 Jatsia açò qu’ells  sían pochs per nombre e que los seus  
1Par 29,5  que totes les obres qui seran aquí  sían fetes d’argent per les mans dells  
1Par 29,6  e los prínceps dells prínceps  sían curosos de lles pocesions del rey. 7  
1Par 27,2  era sobra XXIIII M ª hòmens. 2  Siboam, fill de Sabdiell, era sobra la  
1Par 12,1  XII 1 Aquests venguéran a David en  Sichalech, dementra qu’ell fugia encara a 
1Par 3,15  Joanan, lo segon Jaachim, lo ter  Sidechias, lo quart Salum. 16 Joachim  
1Par 13,5  ajustà tot lo poble d’Israell, de  Sider e de Agipte entrò là on ell entrà en 
1Par 1,13  13 E Chanaan engenrà primerament  Sidònem e Hetheu, 14 Joseu, Amoreu, [*] 15 
1Par 9,5 de Fares. Los fills de Judà 5 fóran  Silormí e Agià, lo fill primer angendrat;  
1Par 18,12  de Servià, ferí Edom en la vall de  Siluns, e havia-hy XVIII M ª hòmens. 13  
1Par 2,1  son los fills d’Israell: Rubèn,  Simeon, Leví e Judà e Isachar, Sabulon, 2  
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1Par 4,42  bones pestures. 42 E dels fills de  Simeon anàran en lo munt de Saÿr D hòmens. 
1Par 6,65  de Judà e del trip dels fills de  Simeon e del trip dels fills de Benjamín  
1Par 12,25  a combatra. 25 Dels fills de  Simeon, VII míllia [*] hòmens qui éran  
1Par 4,20  Hir e Alam [*]. 16-19 [*] 20 E  Simon engenrà Amnon e Renà; e Naam,  
1Par 29,17 sé bé que tu proves los cors e amas  simplesa, un yo, qui són alegre en la  
1Par 29,17  un yo, qui són alegre en la  simplesa del mon cor, he ofertes totes  
1Par 6,44  Mararí e sos frares stàvan a part  sinestra. Etan, fill de Cusí, qui fo fill  
1Par 1,15  Amoreu, [*] 15 Heveu, Racheu,  Sineu, 16 Aradiu, Samareu [*]. 17 E Cem  
1Par 17,20  semblant a tu, e no és altra Déu  sinó tu, de tots aquells que nós havem  
1Par 11,5  sa. E David pres la torra de  Sion, la qual és en la ciutat de David. 6  
1Par 6,67 E donàran a ells ciutats a fúger en  Siquén ab los lurs lochs, en lo munt de  
1Par 10,4  per ventura aquells qui no són  sircunsisos vénguan e que m’scarnèscan.  
1Par 18,6  cavallers en Damasch, per so que  Síria servís a ell e que li donàs dons. E  
1Par 18,5  servà a sos obs C càreus. 5 E los  sirienchs de Damasch vanguéran per fer  
1Par 2,40  angenrà Alasà, 40 Elasà engenrà  Sisamoy, Sisamoy engenrà Saulum, 41 Salum  
1Par 2,40  Alasà, 40 Elasà engenrà Sisamoy,  Sisamoy engenrà Saulum, 41 Salum angenrà  
1Par 11,17  –Si algun donava a mi aygua de la  sisterna de Berem [*]. 18 E lavors anàran  
1Par 11,18  falisteus e aportàran aygua de la  sisterna de Batelem, qui era prop la  
1Par 1,7 7 E Janan engenrà Elizà e Charsis e  Sithim e Dodanim. 8 E Cham engenrà Chus,  
1Par 28,2 lla amistança de nostre Senyor e lo  siti dels peus de nostre Déu. E jo he  
1Par 4,10  de què ell preguà e donà-li  so que ell volia. 11 E Calep, frara de  
1Par 4,39  39 E lavàran-se, per  so que anàsan en Gidor dentrò a l’ orient 
1Par 4,39  dentrò a l’ orient de la val, per  so que sercàsan pastura a les lurs  
1Par 5,1  dels fills de Israell, mas, per  so com corompé lo lit de son pare, no li  
1Par 5,1  lo lit de son pare, no li donàran  so que lli pertanya per la majoria, mes  
1Par 5,20  com conbatían e Déus oý-los, per  so com crèyan en ell. 21 E praséran an éls 
1Par 6,69  Helon, Getrem ab los lurs lochs,  so és, a saber, 70 [*] aquells que éran  
1Par 7,22  temps, e sos frares vanguéran per  so que’ll consolàsan. 23 E ell jac ab sa  
1Par 7,23 e apallà lo nom d’aquell Benà, per  so com era nat en los malls de lla sua  
1Par 10,9  lo tramatéran en la lur terra, per  so que [*] fos mostrat en lo temple dels  
1Par 10,13  Saül morí per sos paccats, per  so com ell havia traspasats los manaments  
1Par 11,4  Israell se n’anàran en Jerusalem,  so és, en Jebús, on éran los jeboseus, qui 
1Par 12,23  a David com ell era en Hebron, per  so qu’ells traspostàsan lo regna de Saül  
1Par 12,31 tots per lurs noms, e vanguéran per  so que faésan David rey sobra ells. 32 E  
1Par 12,38  cor, e venguéran en Hebron per  so que faésan David rey sobra tot lo poble 
1Par 13,2  en los burchs de lles ciutats, per  so que ells sían ajustats a nós, 3 e que  
1Par 14,15  los parers. 15 E com tu oyràs lo  so del qui irà en la subiranitat de los  
1Par 15,3  poble d’Israell en Jerusalem, per  so que ells aportàsan la archa de Déu en  
1Par 15,14 praveras [*] fóran santificats, per  so que aportàsan la arqua de nostre Senyor 
1Par 15,16  e en rautes e arpes e sembels, per  so que llo so de alegrança sonàs [*].  
1Par 15,16  e arpes e sembels, per so que llo  so de alegrança sonàs [*]. 17-18 [*] 19-24 
1Par 15,28 nostre Senyor ab gran alegria, e ab  so de botsines e de trompes e ab son [*]  
1Par 16,37  Senyor Asaph e sos frares, per  so qu’ells minastràçan davant l’archa de 
1Par 17,21  Déu anà per deliurar aquella, per  so que’ns faés a sos obs poble, e gità  
1Par 18,6 E mès los cavallers en Damasch, per  so que Síria servís a ell e que li donàs  
1Par 18,10  ell pau, e per fer a ell goig, per  so com ell havia sobramuntat e vençut  
1Par 26,7  frares fóran hòmens molts forts,  so és, Eú e Samichias. 8 Tots aquests  
1Par 27,16  16 Sobra los trips de Israel,  so és, a saber, sobra los fills de Rubèn  
1Par 28,3  adificaràs la casa al meu nom, per  so com tu ést stat hom combatent e has  
1Par 28,17  qui éran d’aur [*] de masura,  so és, un pes entra la un lahó e l’altra. 
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1Par 28,18  en què hom cramava l’ancens, per  so que d’aquell fos feta semblança de  
1Par 28,19  mà de nostre Senyor escrites, per  so que yo entenés les obres de ll’  
1Par 29,5  ell complescha vuy sa man e ofira  so que volrà a nostre Senyor. 6 Los  
1Par 15,11  Leví, ço és, Uriell, Esayà, Joell,  Soanian, Eliel e Aminadap. 12 E dix a  
1Par 26,23  fóran sobra los fills de Aram e de  Soart e de Hebron e de Faciel. 24 E  
1Par 18,3 temps, vencé David Adadàser, rey de  Sobà, de la region de Hamach, com él anà  
1Par 18,5  per fer ajuda a Adadèser, rey de  Sobà, mas David vancé XXII M ª hòmens qu’ 
1Par 1,38  Maasà. 38 E Seÿr engenrà Joatham,  Sobal, Sebeon, Anà, Dison, Èser, Disan. 39 
1Par 1,40 Èser, Disan. 39 E [*] Johatan. 40 E  Sobal engenrà Alaym, Manàar, Ebal, Saphí e 
1Par 11,31  Gabayi [*], de fills de Benjamín,  Sobarallà da Baraton. 32 Los hòmens de  
1Par 7,37 Harmach e Sual e Berí e Amarà, 37 e  Sober e Hador e Samà e Salusà e Jachan e  
1Par 7,24  Beterem lo Jusà e Acoensara lo  Sobirà. 25 E los fills d’él fóran Rapha e 
1Par 4,8  Izàar, Nam. 8 Chus engenrà Enob,  Soboà e les cusinees d’Aral, fill de  
1Par 27,11 Lo VIII príncep e lo VIII è mes era  Sobocay de Hasach, del linatge de Sàrayi,  
1Par 6,31  són aquells que David stablí  sobra los cantors de lla casa de nostre  
1Par 9,19  guardes de les obres del servey e  sobra los vastiments del tabernacle [*].  
1Par 9,26  tot lo nombra dells portés, e éran  sobra ells e guardàvan les finestres e los 
1Par 9,29  les coses del santuari éran posats  sobra la sèmola e sobra lo vin e sobra [*] 
1Par 9,29  éran posats sobra la sèmola e  sobra lo vin e sobra [*] l’ancens e sobra 
1Par 9,29  sobra la sèmola e sobra lo vin e  sobra [*] l’ancens e sobra les spècies.  
1Par 9,29  lo vin e sobra [*] l’ancens e  sobra les spècies. 30 E dells fills dels  
1Par 9,32  fills de Chaat, lurs frares, éran  sobra los pans del santificament e  
1Par 10,4  Saül pres sa spasa e lexà’s caer  sobra aquella. 5 E com son scuder hach  
1Par 11,2 -de-hir, com Saül regnava encara  sobra lo poble de Israell, tu eres aquell  
1Par 11,2 poble d’Israell e tu seràs príncep  sobra aquell.” 3 Donchs tots los primers  
1Par 11,3 Senyor e ells untàran aquell en rey  sobra lo poble d’Israell, segons la  
1Par 11,10  los qualls li ajudàran a éser rey  sobra tot Israell sagons la paraula qu’  
1Par 11,11 entre XXX; aquest lavà la sua lança  sobra CCC, nafrats una veguada. 12 E  
1Par 12,14  prínceps de lla host; lo manor era  sobra C cavallers [*]. 15 Aquests són  
1Par 12,15 mes, com ell ha acostumat de créxer  sobra las suas ribes, e tots aquells qui  
1Par 12,31  per so que faésan David rey  sobra ells. 32 E dells fills de Isachar,  
1Par 12,38  Hebron per so que faésan David rey  sobra tot lo poble d’Israell. E totes les 
1Par 12,38 un matex cor, que David fos fet rey  sobra tot lo poble d’Israell. 39 E  
1Par 12,40  e Zabulon e Naptalim aportàvan pa  sobra lurs àsens e sobra lurs camells e  
1Par 12,40  aportàvan pa sobra lurs àsens e  sobra lurs camells e sobra lurs mulls e  
1Par 12,40  lurs àsens e sobra lurs camells e  sobra lurs mulls e sobra lurs bous [*], e  
1Par 12,40  lurs camells e sobra lurs mulls e  sobra lurs bous [*], e farina e figua e  
1Par 13,6  6 [*] de Judà, [*] qui seu  sobra Xarobín, en lo quall loch lo seu nom 
1Par 13,7  posàran l’archa de nostre Senyor  sobra una careta nova de lla casa de  
1Par 14,2  Senyor havia conformat ell en rey  sobra lo poble e que’ll seu regna era  
1Par 14,8  oÿt que David era untat en rey  sobra tot lo poble d’Israell, tots  
1Par 14,17  e nostre Senyor féu ell éser temut  sobra tots los regnes. 15,Tit Capítol XV 1 
1Par 16,5  e Aliab e Banaÿes e Obededom [*]  sobra lo cant dell pasaltiri e sobra les  
1Par 16,5  [*] sobra lo cant dell pasaltiri e  sobra les rautes. [*] 6 E stablí Banayà e  
1Par 16,25 és gran, e molt loabla, e spantabla  sobra tots los déus. 26 Los déus dels  
1Par 16,40  ofarir sacrificis a nostre Senyor  sobra l’altar de l’holocaust  
1Par 17,23  que tu has dita a ton serv e  sobra la sua casa sia conformada  
1Par 18,14  que ell féu. 14 Donchs David regnà  sobra tot lo poble d’Israell, e féu  
1Par 18,15  15 E Joab, fill de Servià, era  sobra tota la sua host príncep. E Josafat, 
1Par 18,15  E Josafat, fill d’Eliüd, era  sobra los notaris. 16 E Sadoch, fill de  
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1Par 18,17  17 E Banaÿes, fill de Joadà, era  sobra aquelles de les legions dels  
1Par 26,20  Corè e de Merarí. 20 E Achias era  sobra los trasaurs de la casa de nostre  
1Par 26,20  de la casa de nostre Senyor e  sobra los vaxells dels sants. 21 Los fills 
1Par 26,22  Gehieli, Sacrí e Joel, son frare,  sobra los trasaurs de la casa de nostre  
1Par 26,23  casa de nostre Senyor, 23 e fóran  sobra los fills de Aram e de Soart e de  
1Par 26,26  Aquest Solimoch e sos frares fóran  sobra los trasaurs [*], els quals  
1Par 26,27  consagrat en restaurament, e fóran  sobra la vaxella de nostre Senyor. 28  
1Par 26,29  e de son frare. 29 Sanias era  sobra los fills de Nisaart, e sos fills  
1Par 26,29  fills de Nisaart, e sos fills éran  sobra les obres qui’s feÿan sobra la part 
1Par 26,29  éran sobra les obres qui’s feÿan  sobra la part de fora per los fills d’  
1Par 26,30 forts e éran M ª DCC. Aquests fóran  sobra lo poble d’Israell ultra lo flum  
1Par 26,32  de companyas. E David posà aquests  sobra los fills de Rubèn e sobra los fills 
1Par 26,32  aquests sobra los fills de Rubèn e  sobra los fills de Gaad e sobra lo mig  
1Par 26,32  Rubèn e sobra los fills de Gaad e  sobra lo mig trip de Manasès en tot lo  
1Par 27,1 mes de l’any, là on era cascun era  sobra XXIIII M ª hòmens. 2 Siboam, fill de 
1Par 27,2  2 Siboam, fill de Sabdiell, era  sobra la primera companya en lo primer  
1Par 27,6  era molt fort home entre XXX e era  sobra XXX. E Zabad, son fill, era sobra la 
1Par 27,6  sobra XXX. E Zabad, son fill, era  sobra la sua companya. 7 En aquell any era 
1Par 27,16  trips de Israel, so és, a saber,  sobra los fills de Rubèn [*]. 17-22 [*]  
1Par 27,25  e Jonathan, fill de Ozias, era  sobra aquells trasaurs qui éran en les  
1Par 27,26  26 E Ozrí, fill de Zelup, era  sobra les obres groses e sobra los  
1Par 27,26 Zelup, era sobra les obres groses e  sobra los lauradors qui lauràvan la terra; 
1Par 27,27  la terra; 27 Samaÿas de Ramach era  sobra los lauradors de lles vinyes, e  
1Par 27,27 lles vinyes, e Sabdias de Aphot era  sobra los cellés del vin. 28 E Balanan de  
1Par 27,28  vin. 28 E Balanan de Guadarich era  sobra los olivars e sobra les figueres qui 
1Par 27,28  Guadarich era sobra los olivars e  sobra les figueres qui éran en los camps,  
1Par 27,28  qui éran en los camps, e Joàs era  sobra les cambras on stava l’oli. 29 E  
1Par 27,29  29 E Satari de Saroni era pabrost  sobra les bèsties que paxían en Sarona; e  
1Par 27,29  Sarona; e Safat, fill de Addí, era  sobra los bous qui éran en les valls. 30 E 
1Par 27,30 les valls. 30 E Ubil de Ismayel era  sobra los camells. E Jaeries de Maroch era 
1Par 27,30  camells. E Jaeries de Maroch era  sobra los àsans. 31 E Jazís de Agaren era  
1Par 27,31 los àsans. 31 E Jazís de Agaren era  sobra los bous. Tots aquests fóran  
1Par 28,1 e los sanescalls e aquells qui éran  sobra les riqueses e les pocesions dell  
1Par 28,4  de mon para, per ço que yo fos rey  sobra lo poble d’Israell perdurablament;  
1Par 28,4  mon para, e [*] ha allet mi en rey  sobra tot lo poble d’Israell. 5 E nostre  
1Par 28,5  cadira dell regna de nostre Senyor  sobra Israell. 6 E ell ha dit a mi:  
1Par 29,11  Senyor, lo regna és teu e tu ést  sobra tots los prínceps. 12 Les riqueses  
1Par 29,12 e la glòria és tua, tu has sanyoria  sobra totes les coses [*]. 13-15 [*] 16 O, 
1Par 29,23  Sadoch en bisba. 23 E Salamó sech  sobra la cadira de nostre Senyor axí com a 
1Par 29,25  Donchs nostre Senyor axalçà Salamó  sobra tot lo poble d’Israell e donà a  
1Par 29,26  Donchs David, fill de Ysay, regnà  sobra tot lo poble de Israel. 27 E los  
1Par 29,27  Israel. 27 E los dies en què regnà  sobra’l poble d’Israel fóran XL anys:  
1Par 27,16 sua companya XXIIII M ª hòmens. 16  Sobra los trips de Israel, so és, a saber, 
1Par 27,25  en los escrits del rey David. 25  Sobra los trasaurs del rey fou Asmoch,  
1Par 18,10  a ell goig, per so com ell havia  sobramuntat e vençut Adaàer, car lo rey  
1Par 16,21  21 E no sofarí que nangú los faés  sobres, e anans blasmà los reys per ells:  
1Par 2,18  Enoch, e Enoch engenrà Jèsar,  Sodap, Ardon. 19 E com fo morta Asubà,  
1Par 3,23  VI. 23 Naarià angenrà Aliorenhí,  Sodechies, Erchan, e són III. 24 Elionaý  
1Par 16,21 d’un regna en altra poble. 21 E no  sofarí que nangú los faés sobres, e anans  
1Par 6,26  fóran fills de Alchenà: [*] 26 [*]  Sofaym, qui fo para de Nàat, 27 Nàat fo  
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1Par 4,15  los artaficis. 15 E Calef, fill de  Sofonià, engenrà Hir e Alam [*]. 16-19 [*] 
1Par 6,36 Joal, de Samarí; e Asararí, fill de  Sofonià; 37 e Sofonià, fill de Càhar; [*]  
1Par 6,37  e Asararí, fill de Sofonià; 37 e  Sofonià, fill de Càhar; [*] de Assir; e  
1Par 7,38  Baran. 38 E los fills de Bet foren  Sofonó e Pasphà e Arà. 39 Los fills Ollaà  
1Par 4,22  22 e d’aquel que féu star lo  sol e de l’hom de Falsia, e Sagur, Anant, 
1Par 29,21  ab tota la costuma que hom  sol fer en tot Israell, molt largament. 22 
1Par 17,21  com lo teu poble d’Israell? Una  sola gent en terra, a la qual Déu anà per  
1Par 26,26  fo fill de Zerú. 26 Aquest  Solimoch e sos frares fóran sobra los  
1Par 3,19  angendrà Mosolam, Hanamiam,  Solomit, lur germana; 20 Habasan, Acoll,  
1Par 11,1 en Habron, e diguéran a David: –Nós  som ton os e ta carn. 2 E hir e anans-de 
1Par 12,18  XXX prínceps, e dix a David: –Nós  som teus e yo, fill de Ysayi, [*] pau sia  
1Par 6,46  de Amasay; Amasay, de Boní; [*] de  Sòmer; 47 Sòmer, de Molí; [*] de Musí; [*] 
1Par 6,47  Amasay, de Boní; [*] de Sòmer; 47  Sòmer, de Molí; [*] de Musí; [*] de Merarí 
1Par 7,32  32 Hèber engenrà Jafalat e  Sòmer e Hochan e Suà, lur sor. 33 [*]  
1Par 7,34  fills d’Elfas. 34 Los fills de  Sòmer foren Achè e Noarà e Sabà e Aram. 35 
1Par 2,1  Edom. 2,Tit Capítol segon Aquests  son los fills d’Israell: Rubèn, Simeon,  
1Par 5,1  mas, per so com corompé lo lit de  son pare, no li donàran so que lli  
1Par 6,22  los fills de Chaath: Aminadab fo  son fill e fo pare de Corè, Chorè fo pare  
1Par 6,32 en Jerusalem, e stava cascun sagons  son orde en lo ministeri. 33 E aquests són 
1Par 6,39  fill de Israell. 39 E era Asaph,  son frare, qui stava a la sua part dreta.  
1Par 7,20  de Afraÿm fóran Satulla e Bàrech,  son fill, e Càad, son fill, [*] e Sabdobà, 
1Par 7,20 Satulla e Bàrech, son fill, e Càad,  son fill, [*] e Sabdobà, 21 [*] Èser, son  
1Par 7,21  fill, [*] e Sabdobà, 21 [*] Èser,  son fill, e Aled, son fill; e los hòmens  
1Par 7,21  21 [*] Èser, son fill, e Aled,  son fill; e los hòmens de Geth d’aquèn  
1Par 7,27 qual nasch Num, lo qual hach Josuè,  son fill. 28 E la lur posació e la lur  
1Par 7,35 Sabà e Aram. 35 Los fills de Hèben,  son frare, fóran Sufà e Jannà e Seŀles e  
1Par 8,1  VIII 1 Benramín engenrà Bale,  son fill primer engenrat, e Esbala fo lo  
1Par 8,30  e lo nom de sa muller Macà, 30 e  son fill primer angenrat fo Ason, e Dur e  
1Par 9,23  e en lo tabernacle, cascú per  son dia. 24 Aquí havia portés devers  
1Par 9,43  43 [*] engenrà Baanà, e Rafaià fo  son fill; Rafeià engenrà Elezà, Elezà  
1Par 10,4  e segetàran-lo. 4 E Saül dix a  son scuder: –Trau ta spasa e auciu-ma,  
1Par 10,4  vénguan e que m’scarnèscan. Mas  son scuder no volch fer açò, car ell era  
1Par 10,5 lexà’s caer sobra aquella. 5 E com  son scuder hach vist [*] que Saül era mort  
1Par 11,12  una veguada. 12 E Aletzar, fill de  son avonclo Eraach, qui era entre III  
1Par 11,26  frare de Joab, e Alanan, frare de  son avoncle, de Batalem, 27 e Sammach e  
1Par 12,28  jovantut e príncep de lla casa de  son para, n’hi hach XXII M ª. 29 E dells  
1Par 15,1  Capítol XV 1 David féu casas a  son obs en la ciutat de David e adifichà  
1Par 15,28 ab so de botsines e de trompes e ab  son [*] d’arpes e de rautes. 29 E com l’ 
1Par 15,29  e ella menyspressà aquell en  son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 Donchs ells  
1Par 16,41  e tots los altres alets, cascú per  son nom, a confasar nostre Senyor, car la  
1Par 17,24 Déu d’Israell, e la casa de David,  son serf, stà davant ell.” 25 Car tu,  
1Par 18,3  de Hamach, com él anà per axamplar  son emperi dentrò al flum de Eufrates. 4  
1Par 18,10  de Adàser [*], 10 él tramès Aram,  son fill, al rey David, qu’ell damanàs a  
1Par 26,6  è; nostre Senyor banaý aquell. 6 E  son fill per nom Samaÿas hach fills e  
1Par 26,10  fill primer anjenrat e per asò  son para havia ell posat en príncep, 11 e 
1Par 26,22 los fills de Gehieli, Sacrí e Joel,  son frare, sobra los trasaurs de la casa  
1Par 26,25  de Musi, era [*] del tressor. 25 E  son frare Aliàzer, qui hach un fill per  
1Par 26,28  coses per la mà de Lemich e de  son frare. 29 Sanias era sobra los fills  
1Par 27,6 entre XXX e era sobra XXX. E Zabad,  son fill, era sobra la sua companya. 7 En  
1Par 27,7  Azaell, frare de Joab, e Sabadias,  son fill, era aprés d’él, e havían en lur 
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1Par 28,11  aquella. 11 E David donà a Salamó,  son fill, discrepcion del porxo e del  
1Par 28,20 axemplar.» 20 E David dix a Salamó,  son fill: –Fé beronívolment e conforte’t, 
1Par 29,23  Senyor axí com a rey per David,  son para, e a tots plasch, e tot lo poble  
1Par 29,25  e donà a aquell sa glòria de  son regna, tal que anch nangun rey no la  
1Par 29,28 e de riqueses e de glòria. E Salamó  son fill regnà per ell. 29 Los fets dell  
1Par 1,29 engenrà Isach e Ismael. 29 Aquestes  són les generacions de aquests: Ismael  
1Par 1,33  Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests  són fills de Securà. 34 Abram angenrà  
1Par 1,54  de Madiel, duch de Hiram. Aquests  són los duchs de Edom. 2,Tit Capítol segon 
1Par 2,55  Jabés en los tabernacles. Aquestes  són les companyes que vanguéran de la  
1Par 3,20  Hasadíam, Josab-Hèsed, e  són V. 21 Hananies engenrà Salanàs, [*]  
1Par 3,22  Barahia, Naarià, Saphay, Ses, e  són VI. 23 Naarià angenrà Aliorenhí,  
1Par 3,23  Aliorenhí, Sodechies, Erchan, e  són III. 24 Elionaý [*] Covià, Eliap,  
1Par 3,24  Acub, Joanam, Dalayà, Anam, e  són VII. 4,Tit Capítol IIII º 1 Judes  
1Par 4,6  Hèpher, Teman e Starí. Aquests  són los fills de Narà. 7 Haloaà enfantà  
1Par 4,12  para de la ciutat de Naàs. Aquests  són los hòmens de Tachà. 13 Conès engenrà  
1Par 4,21  Joech e Bensocech. 21 Aquests  són los fills de Sellà, fill de Judà: Her, 
1Par 4,22  en Lerm. Aquestes paraulles  són velles. 23 Aquests són los ollers qui  
1Par 4,23  paraulles són velles. 23 Aquests  són los ollers qui stàvan en les  
1Par 6,22  Azara fo para de Gezí. 22 Aquests  són los fills de Chaath: Aminadab fo son  
1Par 6,31  30 Ozà fo para [*] Ayà. 31 Aquests  són aquells que David stablí sobra los  
1Par 6,33  orde en lo ministeri. 33 E aquests  són aquells qui stàvan ab sos fills. Dells 
1Par 7,1  Tollà, Puà, Jasub, Ismaron, e axí  són IIII. 2 Los fills de Tolló fóran  
1Par 8,10 e Jebús e Selchià e Marimà; aquests  són los fills prínceps en les companyes.  
1Par 9,33  novells cascun disapte. 33 Aquests  són los prínceps dels cantors per lurs  
1Par 10,4  perquè per ventura aquells qui no  són sircunsisos vénguan e que m’  
1Par 11,10  de David. 7-9 [*]. 10 Aquests  són los prínceps dells forts hòmens [*],  
1Par 12,15  sobra C cavallers [*]. 15 Aquests  són aquells qui pasàran flum Jordà lo  
1Par 13,2  trametam a tots nostres frares que  són romasos en totes les regions de  
1Par 14,4  e engenrà fills [*]. 4 Aquests  són los noms dells fills que nasquéran a  
1Par 14,11  –[*] aquí per la mia mà, axí com  són departides aygües. Per què’l nom de  
1Par 16,13  sua boca. 13 La sement de Israell  són los seus serfs e los fills de Jacob  
1Par 16,13 los seus serfs e los fills de Jacob  són los seus alets. 14 Car ell és lo  
1Par 16,14  nostre Déu, los seus jutgaments  són en tota la terra. 15 Ramembreu’s  
1Par 16,26  los déus. 26 Los déus dels pobles  són falços ýdolles, e nostre Senyor féu  
1Par 16,27 féu los cels. 27 Confació e granesa  són davant ell, e fortea e goig són en lo  
1Par 16,27  són davant ell, e fortea e goig  són en lo seu loch. 28 O, companyes de  
1Par 16,40  vespra, sagons totes les coses qui  són escrites en la lig de nostre Senyor,  
1Par 17,2 a David: –Tu fé totes les coses que  són en ton cor, car nostre Senyor és ab  
1Par 17,8  nom, axí com un dels pus grans qui  són honrats en terra. 9 E he donat loch al 
1Par 26,19  14-16 [*] 17-18 [*] 19 Aquests  són los depertiments dells portés, dells  
1Par 28,2  aparallades totes les coses que hy  són nesesàrias per adificar la casa, 3 mas 
1Par 28,21 casa de nostre Senyor seran ab tu e  són aparallats. E sàban aytambé los  
1Par 29,11  A tu sia laor. Totes les coses qui  són en lo cel e en la terra són tues.  
1Par 29,11  qui són en lo cel e en la terra  són tues. Senyor, lo regna és teu e tu ést 
1Par 29,12  tots los prínceps. 12 Les riqueses  són tues e la glòria és tua, tu has  
1Par 29,16  és de lla tua mà e totes les coses  són tues. 17 Senyor Déu, jo sé bé que tu  
1Par 29,17  cors e amas simplesa, un yo, qui  són alegre en la simplesa del mon cor, he  
1Par 29,29 rey David, los primers e los darés,  són scrits en lo libre de Samuel lo vahent 
1Par 15,16  per so que llo so de alegrança  sonàs [*]. 17-18 [*] 19-24 [*] 25 Adonchs  
1Par 7,30  Josuà, Esuí, Bannà e Sara, lur  sor. 31 Los fills de Barià fóran Hèber e  
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1Par 7,32 Jafalat e Sòmer e Hochan e Suà, lur  sor. 33 [*] fóran Phesech e Chamaal e  
1Par 3,19  Samà, Nadamià. 19 Fadahià engenrà  Sorobabel, Semeý. Sorobabel angendrà  
1Par 3,19  Fadahià engenrà Sorobabel, Semeý.  Sorobabel angendrà Mosolam, Hanamiam,  
1Par 6,63  e del trip de Sabulon donàran per  sort XII ciutats. 64 E los fills d’  
1Par 6,65  ab lurs lochs, 65 e donàran per  sort del trip dels fills de Judà e del  
1Par 26,13 de nostre Senyor [*]. 13 Donchs las  sorts fóran mesas agualment als pochs e  
1Par 4,9  fon mellor e pus nobla que tots  sos frares, e la sua mara apallà-llo  
1Par 5,2  Judes era molt pus fort de tots  sos germans, e isquéran d’ él molts  
1Par 5,15  de Jadó, Jedó fo fill de Bus. 15 E  sos frares, los fills de Abdiell, qui fo  
1Par 6,33 E aquests són aquells qui stàvan ab  sos fills. Dells fills de Cahat: Heman,  
1Par 6,44 de Levý. 44 E los fills de Mararí e  sos frares stàvan a part sinestra. Etan,  
1Par 7,22  lur para, plorà lonch temps, e  sos frares vanguéran per so que’ll  
1Par 7,29 stech envers occident [*]. 29 E [*]  sos fills [*] staguéran [*] en Magadan e  
1Par 8,32  engenrà Samaan, e habitàran davant  sos frares en Jerusalem [*]. 33 E Her  
1Par 9,5  primer angendrat; aquests fóran  sos fills. 6 E dels fills de Zàray fo  
1Par 9,6  6 E dels fills de Zàray fo Enell e  sos frares, e fóran DC XC. 7 E dells fills 
1Par 9,9  de Rauell, fill de Jabamès; 9 e  sos frares per lurs companyes. Fóran DCCCC 
1Par 9,38  habitàran davant la ragion de  sos frares en Jerusalem [*]. 39 Ner  
1Par 10,2  acostats, qui persaguían Saül e  sos fills, ells auciéran Jonatàs e  
1Par 10,8  que éran morts e trobàran Saül e  sos fills, qui jaÿan morts en lo munt de  
1Par 10,12  e praséran lo cors de Saül e de  sos fills e aportàran aquells en Jabès,  
1Par 10,13  VII dies. 13 Donchs Saül morí per  sos paccats, per so com ell havia  
1Par 13,1  e ab los conestables e ab tots  sos prínceps, 2 e dix a tota la companya  
1Par 13,7  de lla casa de Aminadab, e Ozà e  sos frares manàvan la careta. 8 E David e  
1Par 14,1  XIIII 1 Hiram [*] de Thir tramès  sos misatgers a David e tramès a ell fusts 
1Par 15,5  fills de Caad fo príncep Uriel, e  sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells  
1Par 15,6  fills de Mararí fo príncep Asaà, e  sos frares, ço és, a saber, de CC XX. 7 E  
1Par 15,7  fills de Jerson fo príncep Joel, e  sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells  
1Par 15,8 de Alaphan fonch príncep Semeÿas, e  sos frares, ço és, a saber, de CC. 9 Dells 
1Par 15,9 fills de Hebron fo príncep Eliel, e  sos frares, ço és, a saber, de LXXX. 10  
1Par 15,10  de Azaell fo príncep Aminadap ,e  sos frares, ço és, a saber, de C XII. 11 E 
1Par 16,2  E com David hach complit de ofarir  sos holocausts e ses ofarenes, ell banaý  
1Par 16,7  dia féu David príncep Asaph e  sos frares per confasar a nostre Senyor: 8 
1Par 16,37  l’archa de nostre Senyor Asaph e  sos frares, per so qu’ells minastràçan  
1Par 16,37  contínuament tots dies, cascú per  sos dies. 38 E stablí portés Obededom [*], 
1Par 16,39 Hozè. 39 Stablí Sadoch lo pravera e  sos frares davant l’arqua de nostre  
1Par 17,21  aquella, per so que’ns faés a  sos obs poble, e gità per la sua granesa e 
1Par 18,4 les caretas, dels quals ell servà a  sos obs C càreus. 5 E los sirienchs de  
1Par 26,26  fill de Zerú. 26 Aquest Solimoch e  sos frares fóran sobra los trasaurs [*],  
1Par 26,29  era sobra los fills de Nisaart, e  sos fills éran sobra les obres qui’s  
1Par 17,11  dies que tu vajes a tos pares, jo  sositaré la tua sament aprés tu, la qual  
1Par 13,9  de Aquidon, Ozà stès la sua mà que  sostangués la archa, car lo bou, que era  
1Par 12,17  los a carrera e dix-los: –Si vós  sots vanguts a mi per ajudar, lo meu cor  
1Par 27,2  en lo primer mes, e havia-hy  sots ell XXIIII M ª hòmens. 3 E era dells  
1Par 15,12  12 E dix a ells:  Vós, qui  sóts prínceps de lles companyes dells  
1Par 29,24  dell rey David donàran lur mà e  sotsmeséran-sa al rey Salamó. 25 Donchs  
1Par 14,17  a Gàtzara. 17 E lo nom de David fo  spandit per totes les regions, e nostre  
1Par 16,25  Senyor és gran, e molt loabla, e  spantabla sobra tots los déus. 26 Los déus 
1Par 10,14  a una davinadora, 14 e no haguéran  sparansa en nostre Senyor, per la qual  
1Par 12,18  paras ho vege e ho jutge. 18 E  sparit complí Abisay, qui era entre XXX  
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1Par 10,4 4 E Saül dix a son scuder: –Trau ta  spasa e auciu-ma, perquè per ventura  
1Par 10,4  per pahor. Donchs Saül pres sa  spasa e lexà’s caer sobra aquella. 5 E  
1Par 10,4  no volch fer açò, car ell era molt  spaventat per pahor. Donchs Saül pres sa  
1Par 9,29  e sobra [*] l’ancens e sobra les  spècies. 30 E dells fills dels praveres  
1Par 12,38  aquests hòmens éran conbatadors e  spergats [*] ab acabat cor, e venguéran en 
1Par 2,5 fills de Judà V. 5 E Phares engenrà  Srom e Hamús. 6 E Zare anjanrà Zamrí e  
1Par 5,3  de Israell, engenrà Enoch e Phanú,  Srom, Carmim. 4 E Joell engenrà Samachià,  
1Par 17,24  e la casa de David, son serf,  stà davant ell.” 25 Car tu, Senyor mon  
1Par 6,31  31 Aquests són aquells que David  stablí sobra los cantors de lla casa de  
1Par 16,4  rostit e sèmolla frita en oli. 4 E  stablí, davant l’archa de nostre Senyor,  
1Par 16,5  qui era lo sagon a ell. E  stablí Aliel e Samamoch e Jahiell e  
1Par 16,6  e sobra les rautes. [*] 6 E  stablí Banayà e Jauel, los praveras, al  
1Par 16,17 lo seu sagrament fou ab Ysach. 17 E  stablí aquell a Jacob en manament, e a  
1Par 16,38 tots dies, cascú per sos dies. 38 E  stablí portés Obededom [*], fill de  
1Par 16,42  sua és perdurablament. 42 E  stablí Hellman e Ydithun que cantàsan ab  
1Par 16,39  [*], fill de Edichum, e Hozè. 39  Stablí Sadoch lo pravera e sos frares  
1Par 4,23  stàvan en les plantacions e en los  stabliments en la casa del rey e en los  
1Par 9,22  villes, los quals David e Samuel  stablíran en lur fe, 23 atanbé ells com  
1Par 17,11 tu, la qual sarà de tos fills, e jo  stabliré lo regne d’aquells. 12 E ell  
1Par 17,14  a aquell qui fo anans [*]. 14 E yo  stabliré aquell en la mia casa e en lo meu 
1Par 15,16  dix als [*] fils de Leví que ells  stablísan de lurs frares cantors en òrgens 
1Par 4,23  del rey e en los seus castells, e  stagéran aquí. 24 Semeon engenrà Namiem,  
1Par 5,22  -los tota la terra e habitàran e  staguéran aquí [*]. 23 [*] dantrò a Sanir  
1Par 7,29  [*]. 29 E [*] sos fills [*]  staguéran [*] en Magadan e ses filles, e  
1Par 9,3  fills de Leví e los naameus. 3 E  staguéran en Jerusalem dels fills de Judà  
1Par 9,34  34 Los caps dells fills de Leví  staguéran per lurs companyes [*]. 35 En  
1Par 11,14  davant los falisteus. 14 Aquests  staguéran al mig loch dell camp e  
1Par 12,39 sobra tot lo poble d’Israell. 39 E  staguéran aquí ab David per III dies, e  
1Par 28,2  casa a nostre Senyor, en la qual  stagués la archa de lla amistança de  
1Par 4,41  terra, e tots aquells que stàvan e  stan foren destrovits dentrò al dia de  
1Par 28,18 semblança de carreta de àngells qui  stanésan lurs alles e qui cobrísan l’  
1Par 2,53  aquests axíran los saraÿtes e los  staolites. 54 E los fills de Salmà, para  
1Par 4,22 del Jurament, 22 e d’aquel que féu  star lo sol e de l’hom de Falsia, e  
1Par 4,6 Naarà enfantà Ozam, Hèpher, Teman e  Starí. Aquests són los fills de Narà. 7  
1Par 6,71  Gaulon, qui és en Bassan, e  Staroch ab los lurs lochs. 72 E del trip  
1Par 11,44 e Josaphat de Machan; 44 e Aziàs de  Staroch; e Sammà e Jahiel, fill de Betam  
1Par 7,13 de Naptalim foren Joziel, e Guní, e  Stàser [*]. 14-19 [*] 20 E los fills de  
1Par 4,43  scampats als amalachites, e han  stat aquí per aquells entrò al dia de huy. 
1Par 5,26  e en lo flum de Gozan, e han-hi  stat entrò al dia de huy. 6,Tit Capítol VI 
1Par 17,5  mi casa a habitar, 5 car jo no he  stat en casa d’aquell temps a ençà que yo 
1Par 28,3  casa al meu nom, per so com tu ést  stat hom combatent e has scampada sanch.”  
1Par 27,24  açò lo nombra d’aquells qui éran  stats nombrats no fóran aportats en los  
1Par 6,32  adificat lo temple en Jerusalem, e  stava cascun sagons son orde en lo  
1Par 6,39  39 E era Asaph, son frare, qui  stava a la sua part dreta. Asaph fo fill  
1Par 12,16  e de Judà al dafaniment on David  stava. 17 E David axí-los a carrera e  
1Par 27,28  e Joàs era sobra les cambras on  stava l’oli. 29 E Satari de Saroni era  
1Par 2,55  cantants dels maestras qui  stávan en Jabés en los tabernacles.  
1Par 4,14  Mestres dels Artificis, car aquí  stàvan los hòmens que sabían fer los  
1Par 4,23  23 Aquests són los ollers qui  stàvan en les plantacions e en los  
1Par 4,41  aquella terra, e tots aquells que  stàvan e stan foren destrovits dentrò al  
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1Par 6,33  33 E aquests són aquells qui  stàvan ab sos fills. Dells fills de Cahat: 
1Par 6,44  E los fills de Mararí e sos frares  stàvan a part sinestra. Etan, fill de  
1Par 9,25  e a migjorn. 25 E lurs frares  stàvan en les viletes e vanían als  
1Par 9,33  companyes dels fills de Leví, que  stàvan en les finestres, per ço que ells  
1Par 12,33  de Sabullon que axían de batalla e  stàvan entre companyes ben savis en  
1Par 18,17 dels feriseus. E los fills de David  stàvan primers a la mà del rey. 19,Tit  
1Par 7,28  envers la part d’orient e Gàsser  stech envers occident [*]. 29 E [*] sos  
1Par 28,2  Jerusalem. 2 Com lo rey fo lavat e  stech en peus, ell dix: –O, mos frares e  
1Par 2,32  Samay, e engendrà Gèter, Joatan. E  Ster morí que no hach enfans. 33 Jonathan  
1Par 13,9  vanguts a lla casa de Aquidon, Ozà  stès la sua mà que sostangués la archa,  
1Par 15,1 adifichà loch a lla archa de Déu, e  stès lo tabernacle. 2 Ladonchs dix David:  
1Par 29,18  lur cor, e enaxí que aquesta pensa  stigua tostemps a lla tua honor. 19 E dóna 
1Par 15,27  moltons. 27 Emperò, David portava  stolla e una botzina, e tots los levites,  
1Par 1,32  de Securà, qui era concupina  sua, Samram, Jetsan, Midam, Jesmadum,  
1Par 1,43  fill de Bahor; e lo nom de la  sua ciutat, Denabach. 44 E morí Bàlach, e  
1Par 1,46  Median en la terra de Moab; e la  sua ciutat hach nom Avich. 47 E com fo  
1Par 1,50 Baalanan, regnà per ell Addad, e la  sua ciutat havia nom Phorí, e la sua  
1Par 1,50 la sua ciutat havia nom Phorí, e la  sua muller havia nom Marsabel, filla de  
1Par 3,3  Jetron, qui nasch de Elguà, muller  sua. 4 Donchs VI fills de David nasquéran  
1Par 4,9 pus nobla que tots sos frares, e la  sua mara apallà-llo Jabós e dix: –Per ço 
1Par 6,39  Asaph, son frare, qui stava a la  sua part dreta. Asaph fo fill de Abarachí, 
1Par 7,23  so com era nat en los malls de lla  sua casa. 24 E sa filla fo Sarrà, la qual  
1Par 11,11  príncep entre XXX; aquest lavà la  sua lança sobra CCC, nafrats una veguada.  
1Par 11,23  ell ab una vergua e arapà a ell la  sua, la qual tanía en sa mà, e aucís  
1Par 11,23  en sa mà, e aucís aquell ab la  sua lança matexa. 24 E açò féu Benamies,  
1Par 11,25  III, e David posà aquell a lla  sua orella. 26 Los forts hòmens fóran:  
1Par 13,9  a lla casa de Aquidon, Ozà stès la  sua mà que sostangués la archa, car lo  
1Par 13,14  messos, e nostre Senyor banaý la  sua casa en totes les coses que ell havia. 
1Par 16,11  11 Querets nostre Senyor e la  sua virtut, querets la sua cara tostemps,  
1Par 16,11  Senyor e la sua virtut, querets la  sua cara tostemps, 12 remenbreu’s de lles 
1Par 16,12  e dells seus jutgaments de la  sua boca. 13 La sement de Israell són los  
1Par 16,15  15 Ramembreu’s perdurablament la  sua covinensa e de la paraula qu’él manà  
1Par 16,24  24 Racomtats a les gents la  sua glòria, a tots los pobles les sues  
1Par 16,41  nostre Senyor, car la misericòrdia  sua és perdurablament. 42 E stablí Hellman 
1Par 16,43 43 E tot lo poble se’n tornà a lla  sua casa, e David per banayr la sua casa.  
1Par 16,43 lla sua casa, e David per banayr la  sua casa. 17,Tit Capítol XVII 1 Con David  
1Par 17,1  XVII 1 Con David habitava en la  sua casa, ell dix a Natan lo profeta:  
1Par 17,12  a mi casa, e yo farmaré la  sua cadira perdurablament. 13 E yo saré a  
1Par 17,21 faés a sos obs poble, e gità per la  sua granesa e per los seus espavantaments  
1Par 17,23  tu has dita a ton serv e sobra la  sua casa sia conformada perdurablement. E  
1Par 18,15  fill de Servià, era sobra tota la  sua host príncep. E Josafat, fill d’  
1Par 27,5  en lo terç mes, e havia en la  sua partida XXIIII M ª hòmens. 6 Aquest  
1Par 27,6  E Zabad, son fill, era sobra la  sua companya. 7 En aquell any era lo quart 
1Par 27,8  príncep en lo V mes, e havia en la  sua companya XXIIII M ª hòmens. 9 Lo VI è  
1Par 27,9  de Acrès de Tachua, e havia en la  sua companya XXIIII M ª hòmens. 10 Lo VII  
1Par 27,11  linatge de Sàrayi, e havia en la  sua companya XXIIII M ª hòmens. 12 E [*]  
1Par 27,12  linatge de Benjamín, e havia en la  sua companya XXIIII M ª hòmens. 13 Lo X  
1Par 27,14  fills de Afraÿm, e havia en la  sua companya XXIIII M ª hòmens. 15 Lo XII  
1Par 27,15  linatge de Gotoniel, e havia en la  sua companya XXIIII M ª hòmens. 16 Sobra  
1Par 29,30  fets de tot lo seu regna e de la  sua forsa e del temps que pasàran desots  
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1Par 4,11 que ell volia. 11 E Calep, frara de  Suà, engenrà Madachir, qui fo para de  
1Par 7,32  engenrà Jafalat e Sòmer e Hochan e  Suà, lur sor. 33 [*] fóran Phesech e  
1Par 7,36  fills de Sufà foren Sue, Harmach e  Sual e Berí e Amarà, 37 e Sober e Hador e  
1Par 5,7  qui era nombrada per companyas  suas havían prínceps Zazael e Sabacarias.  
1Par 12,15  ha acostumat de créxer sobra las  suas ribes, e tots aquells qui fusquéran,  
1Par 16,9  9 Cantats a ell e recomtats las  suas meravelles. 10 Loats lo seu sanct  
1Par 26,24 Soart e de Hebron e de Faciel. 24 E  Subael, fill de Jerson, fill de Musi, era  
1Par 4,1 engendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur,  Subal. 2 [*] engendrà Gech, Gech angenrà  
1Par 14,15  tu oyràs lo so del qui irà en la  subiranitat de los parers, e ladonchs tu  
1Par 1,32  Jetsan, Midam, Jesmadum, Jesboch,  Sue. E Getzan engenrà Saba, Abidà, Dedan.  
1Par 2,3  aquests III fills de la filla de  Sue cananite, ço és, Her, Onam, Selà. E  
1Par 7,36 e Mannà. 36 Los fills de Sufà foren  Sue, Harmach e Sual e Berí e Amarà, 37 e  
1Par 4,38 prínceps qui fóran anomanats en les  sues paranties e en les cases de lurs  
1Par 6,62  62 e alls fills de Gerson, per les  sues parantias e cognacions, del trip de  
1Par 6,63  fills, emperò, de Mararí, per les  sues parantias e cognacions, del trip de  
1Par 10,10  lurs pobles. 10 E consagràran les  sues armes en lo temple de lur déu e  
1Par 16,4  e qui haguésan ramenbrament de les  sues obres, e qui glorificàsan e loàsan lo 
1Par 16,8  nom e fets conèxer en lo poble les  sues atrobadures. 9 Cantats a ell e  
1Par 16,12  tostemps, 12 remenbreu’s de lles  sues meravelles qu’ell féu, e dells seus  
1Par 16,24  sua glòria, a tots los pobles les  sues meravelles, 25 car nostre Senyor és  
1Par 7,35  fills de Hèben, son frare, fóran  Sufà e Jannà e Seŀles e Mannà. 36 Los  
1Par 7,36  e Seŀles e Mannà. 36 Los fills de  Sufà foren Sue, Harmach e Sual e Berí e  
1Par 9,1  tot lo poble d’Israell [*] e la  suma d’aquells és escrita en los libres  
1Par 6,35  Ehel; e Eheu, de Etheu; 35 [*] de  Supha; e Supha, de Alchanà; [*] de Mach;  
1Par 6,35  Eheu, de Etheu; 35 [*] de Supha; e  Supha, de Alchanà; [*] de Mach; [*] de  
1Par 2,49  49 Aph, para de Madapnà, engenrà  Sur, para de Maglemnà e para de Gabaà.  
1Par 9,36  seu primer fill engenrat Abdon, e  Sus e Cys e Bàal e Ner e Nadap 37 e Gedor  
1Par 18,16 fill de Abithacar, eren preveres. E  Susan era escrivà. 17 E Banaÿes, fill de  
1Par 28,20  e conforte’t, e fé que no  ·t temes ne hajes pahor, cor lo Senyor mon 
1Par 28,10  la casa del santuari, conforte  ’t e acaba aquella. 11 E David donà a  
1Par 28,20  fill: –Fé beronívolment e conforte  ’t, e fé que no’t temes ne hajes pahor,  
1Par 10,4  4 E Saül dix a son scuder: –Trau  ta spasa e auciu-ma, perquè per ventura  
1Par 11,1 diguéran a David: –Nós som ton os e  ta carn. 2 E hir e anans-de-hir, com  
1Par 14,14  a David: –Tu no iràs pas, pertex- ta d’ells e vendràs contra de lla part  
1Par 9,21  era porter de lla porta del  tabernacla del tastimoni. 22 Tots foren  
1Par 9,19  servey e sobra los vastiments del  tabernacle [*]. 20 E Faieàs, fill de  
1Par 9,23 de la casa de nostre Senyor e en lo  tabernacle, cascú per son dia. 24 Aquí  
1Par 15,1  loch a lla archa de Déu, e stès lo  tabernacle. 2 Ladonchs dix David: –No és  
1Par 16,1  Déu e matéran-la al mig loch del  tabernacle que David havia aparallat, e  
1Par 2,55 maestras qui stávan en Jabés en los  tabernacles. Aquestes són les companyes  
1Par 4,41 rey de Judà, e destrovíran tots los  tabernacles d’ aquells que atrobàran en  
1Par 6,77  del trip de Zabulon, Ramonó,  Tabor ab tots los lurs lochs. 78 E dayà  
1Par 4,12  de Naàs. Aquests són los hòmens de  Tachà. 13 Conès engenrà Otoniel [*].  
1Par 27,9  VI mes era Hiram, fill de Acrès de  Tachua, e havia en la sua companya XXIIII  
1Par 29,25  a aquell sa glòria de son regna,  tal que anch nangun rey no la hach aytal  
1Par 8,24  e Jequit e Hamaon 24 e Hanan e  Talaam e Onaliotià 25 e Sepdaià e Batiel,  
1Par 29,4  a lla santa casa, 4 ço és, III M ª  talens d’aur de Ophir e VII M ª talens d’ 
1Par 29,4  talens d’aur de Ophir e VII M ª  talens d’argent provat per daurar les  
1Par 29,7 del rey. 7 E ells donaren [*] V M ª  tallens d’aur e X M ª [*] tallens d’  
1Par 29,7  V M ª tallens d’aur e X M ª [*]  tallens d’argent e XVIII M ª tallens d’  
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1Par 29,7  [*] tallens d’argent e XVIII M ª  tallens d’aram e C M ª tallens de ferro.  
1Par 29,7 e XVIII M ª tallens d’aram e C M ª  tallens de ferro. 8 E tots aquells als  
1Par 1,30  30 Masmà, Dumà, Nassà, Haddà,  Tamà, 31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E  
1Par 1,36  Jalam, Corè. 36 Eliphats engenrà  Taman, Omer, Sephí, Jachum, Tenès, Thanà,  
1Par 3,9  haguéran una germana que hach nom  Tamar. 10 Salamà engendrà Raboam, Raboam  
1Par 13,12  dia de huy. 12 E lavors David  tamé nostre Senyor, e dix: «En quall  
1Par 17,26 Déu e has parlat a ton serf aquests  tan grans banifets, 27 e has comansat a  
1Par 11,23  e arapà a ell la sua, la qual  tanía en sa mà, e aucís aquell ab la sua  
1Par 8,40  de Ulam fóran de gran forsa, e  tanían archs e havían molts fills e nabots 
1Par 9,29  d’éls a comta. 29 Aquells que  tanían en lur craensa les coses del  
1Par 12,8  forts e trop bons combatadors qui  tanían escut e lança, e lur cara era axí  
1Par 9,41  fills de Michà foren [*] Màlech e  Tarà. 42 E Azà engenrà Jetà; e Arà,  
1Par 2,48  concupina de Calep, enfantà Càber,  Taranà. 49 Aph, para de Madapnà, engenrà  
1Par 1,26  Phàlech, Reú, 26 Seruch, Nachor,  Tare, 27 Abram [*]. 28 E Abraam engenrà  
1Par 7,10 e Ahot e Channà e Jothan e Tarsís e  Tarsàar: 11 tots aquests fóran fills de  
1Par 7,10 Benjamín e Ahot e Channà e Jothan e  Tarsís e Tarsàar: 11 tots aquests fóran  
1Par 9,21  de lla porta del tabernacla del  tastimoni. 22 Tots foren alets en portés  
1Par 28,16 16 E donà a masura aur a obs de lla  taulla de proposicion, e atrasí li donà  
1Par 28,16  atrasí li donà argent a les altras  taulles [*]; 17 e donà a lles culleres e a 
1Par 15,26  de nostre Senyor, sacraficàran VII  taurs e VII moltons. 27 Emperò, David  
1Par 2,53  conaxença de Cariatarim, e angenrà  Teczey, Aphutrey, Satamay, Masaray; d’  
1Par 5,6  6 e Bàal engenrà Bacaral, lo qual  Teglaphatasar, rey dels aserians, se’n  
1Par 5,26  rey dels asarians, e l’esperit de  Telgarphalàsar, rey de Asur, e pres Rubèn  
1Par 4,6  6 E Naarà enfantà Ozam, Hèpher,  Teman e Starí. Aquests són los fills de  
1Par 28,20  e conforte’t, e fé que no’t  temes ne hajes pahor, cor lo Senyor mon  
1Par 6,32  dentrò que Salamó hach adificat lo  temple en Jerusalem, e stava cascun sagons 
1Par 10,9  per so que [*] fos mostrat en lo  temple dels lurs déus e als lurs pobles.  
1Par 10,10  E consagràran les sues armes en lo  temple de lur déu e ficàran lo cap en lo  
1Par 10,10  de lur déu e ficàran lo cap en lo  temple de Dagó. 11 E com los hòmens de  
1Par 28,11  fill, discrepcion del porxo e del  temple e dels cellers e de la cambra e  
1Par 28,13  Senyor e en tots los vaxels dell  temple de nostre Senyor, 14 per pes d’aur 
1Par 29,3 E part asò yo do argent e aur en lo  temple de mon Déu, lo qual yo he ofert en  
1Par 29,3  mon Déu, lo qual yo he ofert en lo  temple de mon Déu de ço qui era meu  
1Par 29,4  provat per daurar les parets del  temple, 5 en qualqua loch haurà obra d’  
1Par 7,22  Afraÿm, lur para, plorà lonch  temps, e sos frares vanguéran per so que  
1Par 9,25 viletes e vanían als disaptes d’un  temps a altra. 26 E a’quests IIII fills  
1Par 9,27  obrir les portes al matí com saria  temps. 28 D’aquell matex linatge éran  
1Par 12,32  savis e sabían conèxer tots los  temps e manàvan qualcosa los fills d’  
1Par 13,3  car nós no damanam aquella en lo  temps de Saül. 4 E tota la multitut respòs 
1Par 17,5 car jo no he stat en casa d’aquell  temps a ençà que yo amené lo poble entrò  
1Par 18,3  a ell dons. 3 En aquell matex  temps, vencé David Adadàser, rey de Sobà,  
1Par 29,30  seu regna e de la sua forsa e del  temps que pasàran desots ell, o en Israell 
1Par 14,17  e nostre Senyor féu ell éser  temut sobra tots los regnes. 15,Tit  
1Par 4,12  12 Eston engenrà Betrefà e Fesè e  Tenaà, qui fo para de la ciutat de Naàs.  
1Par 11,15  com los falisteus ficàran les lurs  tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e David  
1Par 11,18 anàran III forts hòmens per mig les  tendes dels falisteus e aportàran aygua de 
1Par 17,5  lochs del trabernacla, he estat en  tendes 6 ab tot lo poble d’Israell.  
1Par 1,36 engenrà Taman, Omer, Sephí, Jachum,  Tenès, Thanà, Amalech. 37 E Rauell engenrà 
1Par 5,1  fill de Israell; e axí no’l  tenían axí com a major. 2 Enperò Judes era 
1Par 29,1  mon fill, qui és encara infant e  tenra, e la obra és gran e la habitació no 
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1Par 3,15 primer Joanan, lo segon Jaachim, lo  ter Sidechias, lo quart Salum. 16 Joachim  
1Par 3,2  nasch de Abigayl carmeladita, 2 lo  terç Absalon, qui nasch de Maachà, filla  
1Par 8,1  e Esbala fo lo sagon, e Aam fo lo  terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà fo lo  
1Par 8,39  Ulam e Hus lo sagon, Elifali lo  terç. 40 Los fills de Ulam fóran de gran  
1Par 12,9  príncep e Odias lo sagon, Eliap lo  terç, 10 e Masmanà lo IIII, Geremies lo V, 
1Par 26,2  Jadiell fo lo sagon, e Sabadies lo  terç, e Jatanael lo quart, 3 e Aliam fo lo 
1Par 26,4  e Josadap lo sagon, e Joachà fo lo  terç, Asachar lo quart, e Nathanael lo  
1Par 26,11  fo lo sagon, e Thabalies lo  terç, e Sacarias lo quart; tots aquests  
1Par 27,5  duch de la terça companya en lo  terç mes, e havia en la sua partida XXIIII 
1Par 27,5  de Jaadès, lo pravera, duch de la  terça companya en lo terç mes, e havia en  
1Par 1,51  e despuys no hy hach reys, duch de  Termè, duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de  
1Par 4,10  banayràs mi e axempleràs los meus  térmens e seràs ab mi e no volràs que  
1Par 5,16  tots lurs lochs de Saron entrò als  térmens seus. 17 E tots aquests fóran  
1Par 6,66 de Caat, e fóran les ciutats en los  térmens d’aquells del trip de Afraÿm. 67  
1Par 1,10  començà a ésser poderós en la  terra. 11 E Masraym engenrà Ludín e Namín, 
1Par 1,19 los dies de Phàlech fo depertida la  terra. 20 E Gactan engenrà Elmodat, Sàlef, 
1Par 1,43  los reys qui foren senyors de la  terra de Edom, anans que haguésan reys los 
1Par 1,45  Jobab, regnà per ell Husan, de la  terra dels caneneus. 46 E murí Husan, e  
1Par 1,46 de Badab, qui destroví Median en la  terra de Moab; e la sua ciutat hach nom  
1Par 4,40  fort bones pastures e bona  terra e ampla e [*] abondosa, en la qual  
1Par 4,41  aquells que atrobàran en aquella  terra, e tots aquells que stàvan e stan  
1Par 5,22  molts e tolguéran-los tota la  terra e habitàran e staguéran aquí [*]. 23 
1Par 10,9 armes, ells lo tramatéran en la lur  terra, per so que [*] fos mostrat en lo  
1Par 11,4  jeboseus, qui hi habitàvan en la  terra. 5 E aquells qui [*] habitàvan  
1Par 16,14  los seus jutgaments són en tota la  terra. 15 Ramembreu’s perdurablament la  
1Par 16,18 covinensa. 18 Dix: “Jo daré a tu la  terra de Cananan, car de la terra de lla  
1Par 16,18 a tu la terra de Cananan, car de la  terra de lla vostra haretat.” 19 Jatsia  
1Par 16,23  en los meus profetes.” 23 Cantats,  terra, cantats a nostre Senyor, e  
1Par 17,8  dels pus grans qui són honrats en  terra. 9 E he donat loch al meu poble d’  
1Par 17,21  poble d’Israell? Una sola gent en  terra, a la qual Déu anà per deliurar  
1Par 17,21  ells, car ell deliurà aquell de la  terra de Agipta. 22 E tu has posat lo teu  
1Par 27,26 sobra los lauradors qui lauràvan la  terra; 27 Samaÿas de Ramach era sobra los  
1Par 28,8  per ço que vós posaescats la bona  terra e que lexets aquella als vostres  
1Par 29,11 les coses qui són en lo cel e en la  terra són tues. Senyor, lo regna és teu e  
1Par 29,30  o en tots los regnes de lles  terras. Expl Ací se acaba lo Primer libre  
1Par 6,32 e administràvan davant l’archa del  testimoni dentrò que Salamó hach adificat  
1Par 29,19 guart los teus manaments e los teus  testimonis e als teus sacrificis, qu’ell  
1Par 17,21  21 E qual altra és axí com lo  teu poble d’Israell? Una sola gent en  
1Par 17,22  de Agipta. 22 E tu has posat lo  teu poble [*] perdurablament. E tu,  
1Par 17,24  fes-ho axí com tu has dit. 24 Lo  teu nom estia e sia axaltat  
1Par 17,25  a ell casa, e per asò lo  teu serf ha trobada fiança de pregar  
1Par 29,11 terra són tues. Senyor, lo regna és  teu e tu ést sobra tots los prínceps. 12  
1Par 29,16  que casa ne sia adificada al  teu sant nom, és de lla tua mà e totes les 
1Par 29,17  aquestes coses a tu, e he vist lo  teu poble qui és así atrobat ofarir a tu  
1Par 12,18  prínceps, e dix a David: –Nós som  teus e yo, fill de Ysayi, [*] pau sia ab  
1Par 12,18  [*] pau sia ab tu, pau sia ab los  teus valladors, cor lo Senyor ton Déu  
1Par 17,8  tu anest, e yo he morts tots los  teus anamichs davant tu, e he fet a tu  
1Par 17,10  [*]. 10 [*] e humillié tots los  teus anemichs, d’on yo anuncie a tu que  
1Par 29,19  mon fill, enaxí que’ll guart los  teus manaments e los teus testimonis e als 
1Par 29,19 ’ll guart los teus manaments e los  teus testimonis e als teus sacrificis, qu· 
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1Par 29,19  e los teus testimonis e als  teus sacrificis, qu’ell los faça tots e  
1Par 11,23  una lança aytal com plaguador de  texidor. Donchs ell avallà a ell ab una  
1Par 2,46  de Calef, anfantà Haram, Massà e  Tezez. E Haram anjanrà Jazer. 47 Jedon  
1Par 26,11  11 e Halachias fo lo sagon, e  Thabalies lo terç, e Sacarias lo quart;  
1Par 7,25  Rapha e Rèseph e Cale, dell qual  Thàlan nasch, 26 lo qual angenrà Laadon. E 
1Par 2,4  ell aucís-lo. 4 E ell engenrà de  Thamar, qui era sa nora, Zàram e Phares. E 
1Par 1,36  Taman, Omer, Sephí, Jachum, Tenès,  Thanà, Amalech. 37 E Rauell engenrà Nàach, 
1Par 11,29  d’Enarchot, 29 [*] e Aloy de  Thaot, [*] 30 e Macharey de Nathafat, e  
1Par 8,35  de Micham fóran Phiton, Amàlech e  Tharà e Acàs. 36 E Acàs anjanrà Jonadà, e  
1Par 14,1 14,Tit Capítol XIIII 1 Hiram [*] de  Thir tramès sos misatgers a David e tramès 
1Par 3,2  qui nasch de Maachà, filla de  Tholomum, rey de Jerusi; lo quart Adonias, 
1Par 1,5  Gòmer e Magog, Maday, Janan e  Thubal, Mòsoc, Tyràs. 6 E Gòmer engenrà  
1Par 13,10  e farí ell, per ço com ell havia  tocada la archa de Déu, e axí ell murí  
1Par 16,22  los reys per ells: 22 “No vullats  tochar los meus serfs e no us vullats  
1Par 16,42  que cantàsan ab trompa e que  tochàsan sembels e tots languatges d’  
1Par 5,22  senyor Déu, e nafràran molts e  tolguéran-los tota la terra e habitàran  
1Par 17,13 ell la mia misericòrdia, axí com la  tolguí a aquell qui fo anans [*]. 14 E yo  
1Par 7,1 Aquests fóran los fills de Esachar:  Tollà, Puà, Jasub, Ismaron, e axí són  
1Par 7,2 cognacions; e nombràran del trip de  Tollà en los dies de David XXII M ª DC,  
1Par 7,2  e axí són IIII. 2 Los fills de  Tolló fóran aquests: Ozí, Rafahià,  
1Par 17,13  e ell sarà a mi en fill, e yo no  tolré a ell la mia misericòrdia, axí com  
1Par 11,1  e diguéran a David: –Nós som  ton os e ta carn. 2 E hir e anans-de-  
1Par 12,18  los teus valladors, cor lo Senyor  ton Déu ajuda a tu. Donchs David rebé en  
1Par 17,2  –Tu fé totes les coses que són en  ton cor, car nostre Senyor és ab tu. 3  
1Par 17,23  aquella paraula que tu has dita a  ton serv e sobra la sua casa sia  
1Par 17,25  Déu, has ravallat a lla orella de  ton serf que tu adificaries a ell casa, e  
1Par 17,26  Senyor, tu ést Déu e has parlat a  ton serf aquests tan grans banifets, 27 e  
1Par 17,27  e has comansat a banayr la casa de  ton serf, qu’ell sia tostemps davant tu,  
1Par 28,6  6 E ell ha dit a mi: “Salamó,  ton fill, adificarà la mia casa e los meus 
1Par 2,7  V. 7 E Zamrí anjenrà Achor, qui  torbà Israell e peccà en ledrunici de vet, 
1Par 11,32  da Baraton. 32 Los hòmens de  torent de Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch 
1Par 16,43  portés. 43 E tot lo poble se’n  tornà a lla sua casa, e David per banayr  
1Par 13,3  ells sían ajustats a nós, 3 e que  tornam a nós la archa de nostre Senyor  
1Par 4,22  prínceps en Moab, e aquells que  tornàran en Lerm. Aquestes paraulles són  
1Par 11,5 –Tu no entraràs sa. E David pres la  torra de Sion, la qual és en la ciutat de  
1Par 27,25  ciutats e en les villes e en les  torres. 26 E Ozrí, fill de Zelup, era  
1Par 16,3  a tots, axí hòmens com fembres, un  tortell de pa e una part de carn de brúfol 
1Par 17,11  tots los dies que tu vajes a  tos pares, jo sositaré la tua sament aprés 
1Par 17,11  sament aprés tu, la qual sarà de  tos fills, e jo stabliré lo regne d’  
1Par 16,11  la sua virtut, querets la sua cara  tostemps, 12 remenbreu’s de lles sues  
1Par 17,27  la casa de ton serf, qu’ell sia  tostemps davant tu, car pus tu, Senyor, la 
1Par 29,18  e enaxí que aquesta pensa stigua  tostemps a lla tua honor. 19 E dóna acabat 
1Par 7,5  molts fills. 5 E los lurs frares e  tot lo linatge de Isacar éran molt forts  
1Par 9,1  9,Tit Capítol VIIII º 1 Donchs  tot lo poble d’Israell [*] e la suma d’  
1Par 9,26  IIII fills de Leví fo comanat  tot lo nombra dells portés, e éran sobra  
1Par 10,13 ell no l’havia pas guardat; e part  tot açò, él havían damanat consell a una  
1Par 11,4  bocha de Samuel. 4 Donchs, David e  tot lo poble d’Israell se n’anàran en  
1Par 11,10 qualls li ajudàran a éser rey sobra  tot Israell sagons la paraula qu’ell dix  
1Par 12,38  per so que faésan David rey sobra  tot lo poble d’Israell. E totes les  
1Par 12,38  cor, que David fos fet rey sobra  tot lo poble d’Israell. 39 E staguéran  
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1Par 12,40  e vin e oli e bous e moltons a  tot abastament, car gran goig era a tot lo 
1Par 12,40 tot abastament, car gran goig era a  tot lo poble d’Israell. 13,Tit Capítol  
1Par 13,4  fos fet; aquella paraulla plach a  tot lo poble d’Israell. 5 Donchs David  
1Par 13,5  d’Israell. 5 Donchs David ajustà  tot lo poble d’Israell, de Sider e de  
1Par 13,8  manàvan la careta. 8 E David e  tot lo poble juguàvan davant nostre Senyor 
1Par 14,8  que David era untat en rey sobra  tot lo poble d’Israell, tots vanguéran  
1Par 15,3  3 E ell ajustà adonchs  tot lo poble d’Israell en Jerusalem, per  
1Par 16,36  Déu d’Israell perdurablament.» E  tot lo poble digua: «Amén», e cantan a Déu 
1Par 16,43  fills de Iditun éser portés. 43 E  tot lo poble se’n tornà a lla sua casa, e 
1Par 17,6  he estat en tendes 6 ab  tot lo poble d’Israell. Donchs no parlé  
1Par 18,14  féu. 14 Donchs David regnà sobra  tot lo poble d’Israell, e féu jutgament e 
1Par 18,14  e féu jutgament e justícia a  tot lo pobble d’Israell. 15 E Joab, fill  
1Par 26,32  e sobra lo mig trip de Manasès en  tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit  
1Par 28,4  e [*] ha allet mi en rey sobra  tot lo poble d’Israell. 5 E nostre Senyor 
1Par 28,8  com fa vuy.” 8 »Donchs ara, davant  tot lo poble, ara com lo meu Déu ho ou,  
1Par 28,12  perpensats e de lles finestres  tot entorn en los trasaurs de la casa de  
1Par 29,21  tota la costuma que hom sol fer en  tot Israell, molt largament. 22 E aquell  
1Par 29,23 David, son para, e a tots plasch, e  tot lo poble de Israell obaý a ell. 24 E  
1Par 29,25  nostre Senyor axalçà Salamó sobra  tot lo poble d’Israell e donà a aquell sa 
1Par 29,26  David, fill de Ysay, regnà sobra  tot lo poble de Israel. 27 E los dies en  
1Par 29,30  de Gaad lo vaent, 30 e los fets de  tot lo seu regna e de la sua forsa e del  
1Par 11,1  fill de Isayi. 11,Tit Capítol XI 1  Tot lo poble d’Israell sa ajustà en  
1Par 29,9  per la mà de Jaiell de Gerson. 9  Tot lo poble se alegrà com ells promatían  
1Par 5,7  de Rubèn. 7 E los seus frares e  tota la parantia qui era nombrada per  
1Par 5,21  en ell. 21 E praséran an éls e  tota la lur roba e’lls camells, qui éran  
1Par 5,22  e nafràran molts e tolguéran-los  tota la terra e habitàran e staguéran aquí 
1Par 10,6  6 Donchs Saül e III fills seus e  tota sa companya morí ensemps. 7 E, com  
1Par 13,2  e ab tots sos prínceps, 2 e dix a  tota la companya dells fills d’Israell:  
1Par 13,4  aquella en lo temps de Saül. 4 E  tota la multitut respòs que axí fos fet;  
1Par 13,8  davant nostre Senyor Déu en  tota lur virtut en cants e en rautes e en  
1Par 16,14  Déu, los seus jutgaments són en  tota la terra. 15 Ramembreu’s  
1Par 17,5  en aquest dia de huy, anans en  tota hora, mudats los lochs del  
1Par 17,19  [*] 19 Senyor, [*] tu has feta  tota aquesta granesa e has volgut que  
1Par 18,9  hach oÿt que David havia vançuda  tota la host de Adàser [*], 10 él tramès  
1Par 18,15  E Joab, fill de Servià, era sobra  tota la sua host príncep. E Josafat, fill  
1Par 27,34  e Abiatar. E Joab era príncep de  tota la host del rey. 28,Tit Capítol  
1Par 28,20  tu dentrò que tu hages acabada  tota la obra del servici de la casa de  
1Par 28,21  praveres e dells fills de Leví en  tota la obra del servey de la casa de  
1Par 29,1  XXVIIII º 1 Lo rey David parlà a  tota la multitut e dix: –Nostre Senyor ha  
1Par 29,10  10 E banaý nostre Senyor davant  tota la multitut e dix: –Banaÿt ést tu,  
1Par 29,16  13-15 [*] 16 O, Senyor nostre Déu,  tota aquesta cosa és abundància que nós  
1Par 29,20  despesas. 20 Donchs David manà a  tota la multitut, dix: –Banaÿts lo Senyor  
1Par 29,20  lo Senyor nostre Déu. Donchs  tota la multitut banaý lo Senyor, Déu de  
1Par 29,21  e M ª anyells e sacrificaments ab  tota la costuma que hom sol fer en tot  
1Par 9,31  fill de Corrè, era prabost de  totes les coses qui éran frites en paella. 
1Par 12,38  sobra tot lo poble d’Israell. E  totes les romenilles dells fills d’  
1Par 13,2  nostres frares que són romasos en  totes les regions de Israell e alls  
1Par 13,14  nostre Senyor banaý la sua casa en  totes les coses que ell havia. 14,Tit  
1Par 14,17 17 E lo nom de David fo spandit per  totes les regions, e nostre Senyor féu ell 
1Par 16,40  a matí e a vespra, sagons  totes les coses qui són escrites en la lig 
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1Par 17,2  2 E Nathan dix a David: –Tu fé  totes les coses que són en ton cor, car  
1Par 17,15  [*] perdurablament.” 15 Sagons  totes aquestes paraules [*]. 16 [*] –[*]  
1Par 17,19  aquesta granesa e has volgut que  totes aquestes maravelles fósan conagudes. 
1Par 18,6  E nostre Senyor ajudà en aquell en  totes les coses que ell faÿa. 7 E David  
1Par 18,13  E nostre Senyor salvà David en  totes les coses que ell féu. 14 Donchs  
1Par 26,28  Servià. Tots aquests santificàran  totes aquestes coses per la mà de Lemich e 
1Par 26,30 Jordà, de la part devers ponent, en  totes les obres de nostre Senyor e’n lo  
1Par 28,2  de nostre Déu. E jo he aparallades  totes les coses que hy són nesesàrias per  
1Par 28,13  praveres e dels fills de Leví en  totes les obres de la casa de nostre  
1Par 29,2  a homa, mas a Déu. 2 E yo ab  totes mes forces he aparalades les  
1Par 29,2  e pedres de diverses collors, e  totes pedres presioses e moltes pedres de  
1Par 29,5  e là on haurà obra de argent, que  totes les obres qui seran aquí sían fetes  
1Par 29,12  és tua, tu has sanyoria sobra  totes les coses [*]. 13-15 [*] 16 O,  
1Par 29,16 al teu sant nom, és de lla tua mà e  totes les coses són tues. 17 Senyor Déu,  
1Par 29,17 la simplesa del mon cor, he ofertes  totes aquestes coses a tu, e he vist lo  
1Par 26,28  la vaxella de nostre Senyor. 28  Totes aquelles coses santificà Samuel lo  
1Par 28,19  lla amistança de nostre Senyor. 19  «Totes aquestes coses desús dites, eles  
1Par 29,11  e la victòria. A tu sia laor.  Totes les coses qui són en lo cel e en la  
1Par 4,9  emperò fon mellor e pus nobla que  tots sos frares, e la sua mara apallà-  
1Par 4,41  rey de Judà, e destrovíran  tots los tabernacles d’ aquells que  
1Par 4,41  que atrobàran en aquella terra, e  tots aquells que stàvan e stan foren  
1Par 4,43 Gesehí, 43 e destrovíran e auciéran  tots aquells qui aquí éran romasos, qui  
1Par 5,2 2 Enperò Judes era molt pus fort de  tots sos germans, e isquéran d’ él molts  
1Par 5,16  en Basan e en los carrés lurs e en  tots lurs lochs de Saron entrò als térmens 
1Par 5,17  Saron entrò als térmens seus. 17 E  tots aquests fóran nombrats en los dies de 
1Par 5,18  éran XLIIII M ª DCC LX hòmens, qui  tots axían a batalla, 19 e guaregàvan  
1Par 6,73  Daberich, [*] 73 Armoch e Anem ab  tots los lochs de aquests. 74 E del trip  
1Par 6,75  Abdon [*], 75 Harad, Rodop ab  tots los lurs lochs. 76 E del trip de  
1Par 6,76  és en Galilea, Hamon, Cariatim ab  tots lurs lochs. 77 E als fills de Mararí  
1Par 6,77  trip de Zabulon, Ramonó, Tabor ab  tots los lurs lochs. 78 E dayà detràs  
1Par 6,79  [*] 79 e Cadamoch e Mifalach ab  tots lurs lochs. 80 E del trip de Gaad,  
1Par 6,81  e Manaÿm 81 e Hesebon e Jaser ab  tots los lurs lochs. 7,Tit Capítol VII 1  
1Par 7,2  los dies de David XXII M ª DC, qui  tots éran hòmens forts. 3 Aquests fóran  
1Par 7,11  e Jothan e Tarsís e Tarsàar: 11  tots aquests fóran fills de Jadiell, e  
1Par 8,40  fills e nabots entrò a CL M ª. E  tots aquests fóran fills de Benjamín.  
1Par 9,28  qui guardàvan los vaxells, car  tots los vaxells éran guardats per nombra  
1Par 11,3  príncep sobra aquell.” 3 Donchs  tots los primers nats dell poble d’  
1Par 12,15  de créxer sobra las suas ribes, e  tots aquells qui fusquéran, qui éran en la 
1Par 12,31  de Manasès n’hi hach XVIII M ª,  tots per lurs noms, e vanguéran per so que 
1Par 12,32 hòmens molts savis e sabían conèxer  tots los temps e manàvan qualcosa los  
1Par 13,1 Capítol XIII 1 David féu consell ab  tots los janerals e ab los conestables e  
1Par 13,1  janerals e ab los conestables e ab  tots sos prínceps, 2 e dix a tota la  
1Par 13,2  nostre Senyor Déu, nós trametam a  tots nostres frares que són romasos en  
1Par 14,8  rey sobra tot lo poble d’Israell,  tots vanguéran per querer ell e, com ell  
1Par 14,13  vanguéran los falisteus e fóran  tots scampats en una val. 14 E David  
1Par 14,17  Senyor féu ell éser temut sobra  tots los regnes. 15,Tit Capítol XV 1 David 
1Par 15,25  [*] 19-24 [*] 25 Adonchs David e  tots los primers nats del poble de Israell 
1Par 15,27  portava stolla e una botzina, e  tots los levites, qui aportàvan la archa,  
1Par 16,3 nom de nostre Senyor, 3 e dapartí a  tots, axí hòmens com fembres, un tortell  
1Par 16,24  a les gents la sua glòria, a  tots los pobles les sues meravelles, 25  
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1Par 16,25  e molt loabla, e spantabla sobra  tots los déus. 26 Los déus dels pobles són 
1Par 16,37 archa de nostre Senyor contínuament  tots dies, cascú per sos dies. 38 E stablí 
1Par 16,41  41 E aprés él, Haman e Yeditun e  tots los altres alets, cascú per son nom,  
1Par 16,42  ab trompa e que tochàsan sembels e  tots languatges d’esturments a cantar a  
1Par 17,8  loch tu anest, e yo he morts  tots los teus anamichs davant tu, e he fet 
1Par 17,10  d’Israell [*]. 10 [*] e humillié  tots los teus anemichs, d’on yo anuncie a 
1Par 17,11 Senyor. 11 E com tu hauràs complits  tots los dies que tu vajes a tos pares, jo 
1Par 17,20 a tu, e no és altra Déu sinó tu, de  tots aquells que nós havem oÿts de lles  
1Par 18,4  cavallers e XX M ª hòmens, e sgarà  tots los cavalls de les caretas, dels  
1Par 18,11  rey David consagrà a nostre Senyor  tots los vaxells de l’aur e de ll’argent 
1Par 26,11  lo terç, e Sacarias lo quart;  tots aquests fraras e fills de Hozà, e  
1Par 26,12 fóran departits en portés que fósan  tots prínceps de lles guardes, que  
1Par 27,3  dells fills de Fares e príncep de  tots los prínceps de la host en lo primer  
1Par 28,1  XXVIII 1 Donchs David apallà  tots los prínceps d’Israell e los duchs  
1Par 28,1  lurs fills ab lurs misatgers e  tots los poderrosos e los molts forts qui  
1Par 28,8  Déu ho ou, vós guardats e scrutats  tots los manaments de nostre Senyor Déu,  
1Par 28,12  e de la casa de madian 12 e de  tots los palaus qu’ell s’havia  
1Par 28,13  de la casa de nostre Senyor e en  tots los vaxels dell temple de nostre  
1Par 28,21  los prínceps com lo poble a fer  tots los meus manaments. 29,Tit Capítol  
1Par 29,8  aram e C M ª tallens de ferro. 8 E  tots aquells als quals fóran trobades  
1Par 29,11  lo regna és teu e tu ést sobra  tots los prínceps. 12 Les riqueses són  
1Par 29,19  teus sacrificis, qu’ell los faça  tots e que adifich la casa de la qual yo  
1Par 29,20  de lurs pares, e anclinàran-sa  tots e ahoràran Déu e despuys lo rey. 21 E 
1Par 29,23  com a rey per David, son para, e a  tots plasch, e tot lo poble de Israell  
1Par 29,24  poble de Israell obaý a ell. 24 E  tots los prínceps e tots los poderossos e  
1Par 29,24  a ell. 24 E tots los prínceps e  tots los poderossos e tots los fills dell  
1Par 29,24  prínceps e tots los poderossos e  tots los fills dell rey David donàran lur  
1Par 29,30  desots ell, o en Israell o en  tots los regnes de lles terras. Expl Ací  
1Par 1,33  Ephà, Èpher, Henoch, [*] Aldaà.  Tots aquests són fills de Securà. 34 Abram 
1Par 7,8  e Jamrí e Gramoch [*] e Almancha.  Tots aquests fóran fills de Bèther. 9 E  
1Par 7,40  foren Orech e Haniel e Razí. 40  Tots aquests fóran fills d’Aser e fóran  
1Par 8,38 Bocrú, Ysmael, Sarià, Obdià, Hanan.  Tots aquests foren fills de Asaell. 39 Los 
1Par 9,9  lurs companyes. Fóran DCCCC LVI.  Tots aquests fóran prínceps per lurs  
1Par 9,22  del tabernacla del tastimoni. 22  Tots foren alets en portés [*], qui éran  
1Par 12,32  fóran CC prínceps ab lurs hòmens.  Tots los altres prínceps los lurs consells 
1Par 12,38  fóran CXX míllia hòmens. 38  Tots aquests hòmens éran conbatadors e  
1Par 15,28  de lin que ha nom effot. 28  Tots los fills de Leví, qui aportàvan l’  
1Par 26,8  forts, so és, Eú e Samichias. 8  Tots aquests fóran dels fills de Obededon; 
1Par 26,28  de Ner, e Joab, fill de Servià.  Tots aquests santificàran totes aquestes  
1Par 27,31 Jazís de Agaren era sobra los bous.  Tots aquests fóran prínceps de lla requea  
1Par 18,9  e los vaxells d’aram. 9 E com  Tou, lo rey de Hamach, hach oÿt que David  
1Par 18,10  e vençut Adaàer, car lo rey  Tou fon enamich de Adàser. 11 E lo rey  
1Par 17,5  en tota hora, mudats los lochs del  trabernacla, he estat en tendes 6 ab tot  
1Par 10,9  e levades les armes, ells lo  tramatéran en la lur terra, per so que [*] 
1Par 14,1  Capítol XIIII 1 Hiram [*] de Thir  tramès sos misatgers a David e tramès a  
1Par 14,1 Thir tramès sos misatgers a David e  tramès a ell fusts de cedres e maestres de 
1Par 18,10  tota la host de Adàser [*], 10 él  tramès Aram, son fill, al rey David, qu’  
1Par 13,2 ben bé ix de nostre Senyor Déu, nós  trametam a tots nostres frares que són  
1Par 9,24  ço és, a lavant e a ponent e a  tramuntana e a migjorn. 25 E lurs frares  
1Par 29,8  presioses, ells les donàran en lo  trasaur de [*] nostre Senyor per la mà de  
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1Par 26,20  Merarí. 20 E Achias era sobra los  trasaurs de la casa de nostre Senyor e  
1Par 26,22  Sacrí e Joel, son frare, sobra los  trasaurs de la casa de nostre Senyor, 23 e 
1Par 26,26  e sos frares fóran sobra los  trasaurs [*], els quals santifichà lo rey  
1Par 27,25 escrits del rey David. 25 Sobra los  trasaurs del rey fou Asmoch, fill d’  
1Par 27,25  fill de Ozias, era sobra aquells  trasaurs qui éran en les ciutats e en les  
1Par 28,12 de lles finestres tot entorn en los  trasaurs de la casa de nostre Senyor e en  
1Par 28,12  la casa de nostre Senyor e en los  trasaurs dels sants. 13 E donà a él la  
1Par 6,15  Josadech. 15 E, com nostre Senyor  trasmudà per les mans de Nabugadenassor  
1Par 8,7  7 Noaman, Casir e Gerà. E- aquest  trasmudà aquells, e anganrà Ossà e Abiüd.  
1Par 10,13  sos paccats, per so com ell havia  traspasats los manaments de nostre Senyor, 
1Par 12,23  ell era en Hebron, per so qu’ells  traspostàsan lo regna de Saül en ell,  
1Par 9,1  reys de Israell e de Judà, e fóran  traspostats en Babilònia per lurs paccats. 
1Par 10,4  -lo. 4 E Saül dix a son scuder:  –Trau ta spasa e auciu-ma, perquè per  
1Par 12,2  hòmens e nobles conbatadors, 2 e  traýan ab archs e gitàvan pedres ab fones  
1Par 12,2  pedres ab fones ab cascuna mà e  traýan sagetes. Dells frares de Saül,  
1Par 13,14 de Obededom de Gech 14 [*] per  tres messos, e nostre Senyor banaý la sua  
1Par 9,26  e guardàvan les finestres e los  tresors de lla casa de nostre Senyor, 27  
1Par 26,24  Jerson, fill de Musi, era [*] del  tressor. 25 E son frare Aliàzer, qui hach  
1Par 5,6  ’n manà catiu, e fo príncep en lo  trip de Rubèn. 7 E los seus frares e tota  
1Par 5,18  e los hòmens de la meytat del  trip de Manasès, qui éran bataylés e  
1Par 5,26  e pres Rubèn [*] e la meytat del  trip de Manasès, e manà-los en Elat e en 
1Par 6,61 parantia X ciutats de la meytat del  trip de Manasès, 62 e alls fills de  
1Par 6,62  sues parantias e cognacions, del  trip de Ysachar e del trip de Aser, del  
1Par 6,62  del trip de Ysachar e del  trip de Aser, del trip de Naptalim e del  
1Par 6,62  de Ysachar e del trip de Aser, del  trip de Naptalim e del trip de Manasès en  
1Par 6,62 de Aser, del trip de Naptalim e del  trip de Manasès en Basan XIII ciutats. 63  
1Par 6,63  sues parantias e cognacions, del  trip de Rubèn e del trip de Gaad e del  
1Par 6,63 cognacions, del trip de Rubèn e del  trip de Gaad e del trip de Sabulon donàran 
1Par 6,63  de Rubèn e del trip de Gaad e del  trip de Sabulon donàran per sort XII  
1Par 6,65  lochs, 65 e donàran per sort del  trip dels fills de Judà e del trip dels  
1Par 6,65  del trip dels fills de Judà e del  trip dels fills de Simeon e del trip dels  
1Par 6,65 del trip dels fills de Simeon e del  trip dels fills de Benjamín ciutats, les  
1Par 6,66  en los térmens d’aquells del  trip de Afraÿm. 67 E donàran a ells  
1Par 6,69  ab los lurs lochs; 69 e del  trip de Dan, Helltere, Betor, Helan,  
1Par 6,71  de lla cognació de la meytat dell  trip de Manasès, Gaulon, qui és en Bassan, 
1Par 6,72 Staroch ab los lurs lochs. 72 E del  trip de Isachar, Cades e de Daberich, [*]  
1Par 6,74 tots los lochs de aquests. 74 E del  trip d’Asser, Masal, Abdon [*], 75 Harad, 
1Par 6,76  ab tots los lurs lochs. 76 E del  trip de Nabtalim, Cades qui és en Galilea, 
1Par 6,77  de Mararí qui éran romasos del  trip de Zabulon, Ramonó, Tabor ab tots los 
1Par 6,78  de Jordà qui és vers orient, del  trip de Rubèn, Bòsor e Jassa [*] 79 e  
1Par 6,80  ab tots lurs lochs. 80 E del  trip de Gaad, Romoch, que és en Galche, e  
1Par 7,2  lurs cognacions; e nombràran del  trip de Tollà en los dies de David XXII M  
1Par 12,19 prínceps de lla companya. 19 E dell  trip de Manasès fugíran e vanguéran a  
1Par 12,31  anomenats en lur linatge. 31 E del  trip mig de Manasès n’hi hach XVIII M ª,  
1Par 12,37  e de Gaad e de lla miga part dell  trip de Manasès, de aquells que éran savis 
1Par 26,32  los fills de Gaad e sobra lo mig  trip de Manasès en tot lo servey de Déu e  
1Par 28,4  e ha elets prínceps del  trip de Judà, [*] la casa de mon para, e  
1Par 27,16  XXIIII M ª hòmens. 16 Sobra los  trips de Israel, so és, a saber, sobra los 
1Par 28,1  d’Israell e los duchs dells  trips e los pabrosts de les companyes, los 
1Par 29,6 de les companyes e los pròmens dels  trips d’Israell, los conestables e los  
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1Par 13,11  nostre Senyor. 11 E lavors fo molt  trist David, per ço com nostre Senyor  
1Par 15,29  de nostre Senyor fo vanguda  tro en la ciutat de David, Nicoll, filla  
1Par 17,25  ell casa, e per asò lo teu serf ha  trobada fiança de pregar davant tu. 26  
1Par 29,8  8 E tots aquells als quals fóran  trobades pedres presioses, ells les  
1Par 4,41 ells aquí per aquels, per ço com hi  trobàran moltes bones pestures. 42 E dels  
1Par 10,8  de aquells que éran morts e  trobàran Saül e sos fills, qui jaÿan morts 
1Par 16,6 praveras, al cantar contínuament ab  trompa davant l’archa de la amistança de  
1Par 16,42  Hellman e Ydithun que cantàsan ab  trompa e que tochàsan sembels e tots  
1Par 15,28  alegria, e ab so de botsines e de  trompes e ab son [*] d’arpes e de rautes. 
1Par 12,8  en lo dasert, hòmens molt forts e  trop bons combatadors qui tanían escut e  
1Par 11,2  encara sobra lo poble de Israell,  tu eres aquell qui menaves e ramanaves lo  
1Par 11,2  de Israell. E nostre Senyor dix a  tu: “Tu pexeràs lo meu poble d’Israell e  
1Par 11,2  pexeràs lo meu poble d’Israell e  tu seràs príncep sobra aquell.” 3 Donchs  
1Par 12,18 e yo, fill de Ysayi, [*] pau sia ab  tu, pau sia ab los teus valladors, cor lo  
1Par 12,18  cor lo Senyor ton Déu ajuda a  tu. Donchs David rebé en aquells e féu-  
1Par 14,10  yo contre los falisteus e liuraràs  tu aquells en la mia mà? E nostre Senyor  
1Par 14,15  part davers los parers. 15 E com  tu oyràs lo so del qui irà en la  
1Par 14,15  de los parers, e ladonchs  tu axiràs a lla batalla, car Déus és axit  
1Par 16,18  covinensa. 18 Dix: “Jo daré a  tu la terra de Cananan, car de la terra de 
1Par 17,2 en ton cor, car nostre Senyor és ab  tu. 3 Donchs nostre Senyor parlà aquella  
1Par 17,6  poble, e yo digué a ell: “Per què  tu no has adificada a mi casa de cedra?” 7 
1Par 17,7  a mi casa de cedra?” 7 Donchs  tu parlaràs axí ara a David, mon serf: “Lo 
1Par 17,7  de lles companyes diu açò: Yo pres  tu com tu guardavas lo bastiar en les  
1Par 17,7  companyes diu açò: Yo pres tu com  tu guardavas lo bastiar en les pastures  
1Par 17,7  lo bastiar en les pastures que  tu foces duch e guiador del meu poble d’  
1Par 17,8 meu poble d’Israell, 8 e yo fuy ab  tu en qualqua loch tu anest, e yo he morts 
1Par 17,8  8 e yo fuy ab tu en qualqua loch  tu anest, e yo he morts tots los teus  
1Par 17,8 morts tots los teus anamichs davant  tu, e he fet a tu gran nom, axí com un  
1Par 17,8 teus anamichs davant tu, e he fet a  tu gran nom, axí com un dels pus grans qui 
1Par 17,10  teus anemichs, d’on yo anuncie a  tu que adificarà a tu una casa nostre  
1Par 17,10  on yo anuncie a tu que adificarà a  tu una casa nostre Senyor. 11 E com tu  
1Par 17,11 tu una casa nostre Senyor. 11 E com  tu hauràs complits tots los dies que tu  
1Par 17,11  hauràs complits tots los dies que  tu vajes a tos pares, jo sositaré la tua  
1Par 17,11  jo sositaré la tua sament aprés  tu, la qual sarà de tos fills, e jo  
1Par 17,19  [*] –[*] 17-18 [*] 19 Senyor, [*]  tu has feta tota aquesta granesa e has  
1Par 17,20  Senyor, no és null hom semblant a  tu, e no és altra Déu sinó tu, de tots  
1Par 17,20  a tu, e no és altra Déu sinó  tu, de tots aquells que nós havem oÿts de  
1Par 17,22  aquell de la terra de Agipta. 22 E  tu has posat lo teu poble [*]  
1Par 17,22  lo teu poble [*] perdurablament. E  tu, Senyor, ést fet lo lur Déu. 23 Donchs, 
1Par 17,23  Senyor Déus, aquella paraula que  tu has dita a ton serv e sobra la sua casa 
1Par 17,23  perdurablement. E fes-ho axí com  tu has dit. 24 Lo teu nom estia e sia  
1Par 17,25  son serf, stà davant ell.” 25 Car  tu, Senyor mon Déu, has ravallat a lla  
1Par 17,25  a lla orella de ton serf que  tu adificaries a ell casa, e per asò lo  
1Par 17,25  ha trobada fiança de pregar davant  tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déu e has  
1Par 17,26  davant tu. 26 Donchs, Senyor,  tu ést Déu e has parlat a ton serf aquests 
1Par 17,27  serf, qu’ell sia tostemps davant  tu, car pus tu, Senyor, la has banaÿta,  
1Par 17,27 ell sia tostemps davant tu, car pus  tu, Senyor, la has banaÿta, éla serà  
1Par 28,3  la casa al meu nom, per so com  tu ést stat hom combatent e has scampada  
1Par 28,10  per ço com nostre Senyor ha elet  tu per ço que adifichs la casa del  
1Par 28,20  cor lo Senyor mon Déu serà ab  tu e no lexarà tu ne no desemparà tu  
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1Par 28,20  mon Déu serà ab tu e no lexarà  tu ne no desemparà tu dentrò que tu hages  
1Par 28,20  tu e no lexarà tu ne no desemparà  tu dentrò que tu hages acabada tota la  
1Par 28,20  tu ne no desemparà tu dentrò que  tu hages acabada tota la obra del servici  
1Par 28,21  la casa de nostre Senyor seran ab  tu e són aparallats. E sàban aytambé los  
1Par 29,10 tota la multitut e dix: –Banaÿt ést  tu, Senyor Déu d’Israell, nostre para  
1Par 29,11  poder e la glòria e la victòria. A  tu sia laor. Totes les coses qui són en lo 
1Par 29,11 són tues. Senyor, lo regna és teu e  tu ést sobra tots los prínceps. 12 Les  
1Par 29,12  són tues e la glòria és tua,  tu has sanyoria sobra totes les coses [*]. 
1Par 29,17  tues. 17 Senyor Déu, jo sé bé que  tu proves los cors e amas simplesa, un yo, 
1Par 29,17  he ofertes totes aquestes coses a  tu, e he vist lo teu poble qui és así  
1Par 29,17  poble qui és así atrobat ofarir a  tu dons ab molt gran goig. 18 Senyor, Déu  
1Par 29,18  de Isach, de Jacob, nostres paras,  tu guarda perdurablament aquesta volentat  
1Par 4,10  e conech Déus d’Israell, e dix:  –Tu, Senyor, qui ést baneÿt, banayràs mi e 
1Par 11,2  Israell. E nostre Senyor dix a tu:  “Tu pexeràs lo meu poble d’Israell e tu  
1Par 11,5 qui [*] habitàvan diguéran a David:  –Tu no entraràs sa. E David pres la torra  
1Par 14,14  e nostre Senyor dix a David:  –Tu no iràs pas, pertex-ta d’ells e  
1Par 17,2  les pells. 2 E Nathan dix a David:  –Tu fé totes les coses que són en ton cor, 
1Par 17,4  e digues a David, mon serf: “[*]  Tu no adificaràs a mi casa a habitar, 5  
1Par 28,3  la casa, 3 mas Déu ha dit a mi:  “Tu no adificaràs la casa al meu nom, per  
1Par 14,10  -hy, cor yo liure aquells en la  tua mà. 11 E com aquells fóran muntats en  
1Par 17,11  vajes a tos pares, jo sositaré la  tua sament aprés tu, la qual sarà de tos  
1Par 29,11 e sens fi. 11 Senyor, la granesa és  tua e lo poder e la glòria e la victòria.  
1Par 29,12  riqueses són tues e la glòria és  tua, tu has sanyoria sobra totes les coses 
1Par 29,16  al teu sant nom, és de lla  tua mà e totes les coses són tues. 17  
1Par 29,18 aquesta pensa stigua tostemps a lla  tua honor. 19 E dóna acabat cor a Salamó,  
1Par 29,11 qui són en lo cel e en la terra són  tues. Senyor, lo regna és teu e tu ést  
1Par 29,12  los prínceps. 12 Les riqueses són  tues e la glòria és tua, tu has sanyoria  
1Par 29,16 de lla tua mà e totes les coses són  tues. 17 Senyor Déu, jo sé bé que tu  
1Par 1,5  Maday, Janan e Thubal, Mòsoc,  Tyràs. 6 E Gòmer engenrà Asench e Erifan e 
1Par 27,30  bous qui éran en les valls. 30 E  Ubil de Ismayel era sobra los camells. E  
1Par 8,39  Los fills de Asa: primer anjanrat  Ulam e Hus lo sagon, Elifali lo terç. 40  
1Par 8,40  Elifali lo terç. 40 Los fills de  Ulam fóran de gran forsa, e tanían archs e 
1Par 11,41  41 E Uries hetheu e Zabad, fill de  Ulí; 42 e Dinà, fill de Sagad, de Rubèn,  
1Par 26,30  fóran sobra lo poble d’Israell  ultra lo flum Jordà, de la part devers  
1Par 2,34 no hach fills e hach filles, e hach  un sarvicial agipcià qui hach nom Ageraà;  
1Par 3,4 fills de David nasquéran en Hebron,  un regnà VII anys e VI mesos, e regnà en  
1Par 7,23  muller, la quall consabé e enfantà  un fill, e apallà lo nom d’aquell Benà,  
1Par 9,25  viletes e vanían als disaptes d’ un temps a altra. 26 E a’quests IIII  
1Par 10,12  aquells en Jabès, [*] desots  un roure qui era en Jabès, e dajunàran per 
1Par 11,23  [*] 20-21 [*] 22[*] 23 E ell aucís  un home de Agipte, que havia V colzes d’  
1Par 12,38  dells fills d’Israell éran de  un matex cor, que David fos fet rey sobra  
1Par 13,9  bou, que era jova e saltant, havia  un poch anclinada l’archa. 10 E nostre  
1Par 16,3  a tots, axí hòmens com fembres,  un tortell de pa e una part de carn de  
1Par 16,20  pasàran d’una gent en altra e d’ un regna en altra poble. 21 E no sofarí  
1Par 16,39 davant l’arqua de nostre Senyor en  un al loch qui era en Gabaon, 40 per  
1Par 17,6  d’Israell. Donchs no parlé yo a  un dels jutges d’Israell, als qualls  
1Par 17,8 tu, e he fet a tu gran nom, axí com  un dels pus grans qui són honrats en  
1Par 26,25  25 E son frare Aliàzer, qui hach  un fill per nom Raabià, e Azaïas fo fill  
1Par 27,4  del sagon mes, e havia aprés si  un altra per nom Maceloch, lo qual  
1Par 28,17  éran d’aur [*] de masura, so és,  un pes entra la un lahó e l’altra. E  
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1Par 28,17  de masura, so és, un pes entra la  un lahó e l’altra. E atrasí donà a ell  
1Par 29,17 tu proves los cors e amas simplesa,  un yo, qui són alegre en la simplesa del  
1Par 3,9  fills de lles concopines, haguéran  una germana que hach nom Tamar. 10 Salamà  
1Par 4,5  de Chachua, havia II mullers: la  una havia nom Halaà, l’altra Naarà. 6 E  
1Par 10,13  açò, él havían damanat consell a  una davinadora, 14 e no haguéran sparansa  
1Par 11,11  la sua lança sobra CCC, nafrats  una veguada. 12 E Aletzar, fill de son  
1Par 11,23 havia V colzes d’estratura e havia  una lança aytal com plaguador de texidor.  
1Par 11,23 texidor. Donchs ell avallà a ell ab  una vergua e arapà a ell la sua, la qual  
1Par 13,7  l’archa de nostre Senyor sobra  una careta nova de lla casa de Aminadab, e 
1Par 14,1  per ço que ells adificàsan a ell  una casa. 2 E David conech que nostre  
1Par 14,13  falisteus e fóran tots scampats en  una val. 14 E David damanà de consell a  
1Par 15,27  27 Emperò, David portava stolla e  una botzina, e tots los levites, qui  
1Par 15,27 cantors. David era encara vastit de  una vastidura de lin que ha nom effot. 28  
1Par 15,29 Nicoll, filla de Saül, guardava per  una finestra e vaé lo rey David saltant e  
1Par 16,3  com fembres, un tortell de pa e  una part de carn de brúfol rostit e  
1Par 16,20  fósan pochs, 20 éls pasàran d’ una gent en altra e d’un regna en altra  
1Par 17,10  yo anuncie a tu que adificarà a tu  una casa nostre Senyor. 11 E com tu hauràs 
1Par 27,4 per nom Maceloch, lo qual governava  una partida de lla host de XXIIII miliars. 
1Par 17,21 és axí com lo teu poble d’Israell?  Una sola gent en terra, a la qual Déu anà  
1Par 11,3  davant nostre Senyor e ells  untàran aquell en rey sobra lo poble d’  
1Par 29,22  nostra Senyor ab gran alegria, e  untàran la sagona vaguada Salomon, fill de 
1Par 29,22  Salomon, fill de David; [*] ells  untàran príncep a nostre Senyor e untàran  
1Par 29,22  untàran príncep a nostre Senyor e  untàran Sadoch en bisba. 23 E Salamó sech  
1Par 14,8  haguéran oÿt que David era  untat en rey sobra tot lo poble d’  
1Par 2,20  d’aquella Hur. 20 E Hur engenrà  Urí, e Urí engenrà Bazalael. 21-24 [*]  
1Par 2,20  Hur. 20 E Hur engenrà Urí, e  Urí engenrà Bazalael. 21-24 [*] 25-26 [*]  
1Par 15,5  5 E dels fills de Caad fo príncep  Uriel, e sos frares, ço és, de C XX. 6 E  
1Par 6,24  Càach, e Càach fo para de Ariell,  Uriell fo pare de Uzies, Uzies fo para de  
1Par 15,11  e los fills de Leví, ço és,  Uriell, Esayà, Joell, Soanian, Eliel e  
1Par 11,41  de Gech, e Garech de Gech. 41 E  Uries hetheu e Zabad, fill de Ulí; 42 e  
1Par 16,22  vullats tochar los meus serfs e no  us vullats malignar en los meus profetes.” 
1Par 6,10  Anaries. Aquest fo pravera e  usà de l’ofici en la casa de nostre  
1Par 6,24  para de Ariell, Uriell fo pare de  Uzies, Uzies fo para de Saül. 25 Aquests  
1Par 6,24 de Ariell, Uriell fo pare de Uzies,  Uzies fo para de Saül. 25 Aquests fóran  
1Par 2,4  E axí fóran los fills de Judà  V. 5 E Phares engenrà Srom e Hamús. 6 E  
1Par 2,6  e Aman, Cal, Diram; e axí fóran  V. 7 E Zamrí anjenrà Achor, qui torbà  
1Par 3,20  Hasadíam, Josab-Hèsed, e són  V. 21 Hananies engenrà Salanàs, [*]  
1Par 5,Tit  entrò al dia de huy. 5,Tit Capítol  V 1 Rubèn fo lo primer angenrat dels fills 
1Par 7,3  e Obadià e Joel e Josià; aquests  V fóran prínceps. 4 E aquests fóran per  
1Par 11,23  aucís un home de Agipte, que havia  V colzes d’estratura e havia una lança  
1Par 12,10  10 e Masmanà lo IIII, Geremies lo  V, 11 Sechey lo VI, Eell VII, 12 Johan lo  
1Par 27,8  Zezares era lo quint príncep en lo  V mes, e havia en la sua companya XXIIII M 
1Par 2,7  en ledrunici de vet, ço és, que fo  vadat. 8 E Athan angenrà Azarias. 9 Hesrom 
1Par 29,21  holocausts, ço és, a saber, M ª  vadels e M ª moltons e M ª anyells e  
1Par 15,29  Saül, guardava per una finestra e  vaé lo rey David saltant e jugant, e ella  
1Par 26,28  aquelles coses santificà Samuel lo  vaent e Saül, fill de Chis, e Abner, fill  
1Par 29,29  profeta e en lo volum de Gaad lo  vaent, 30 e los fets de tot lo seu regna e 
1Par 10,7  Israell qui habitàvan en los camps  vaéran açò, ells fusquéran [*], e  
1Par 14,13  David manà éser cramats. 13 Altra  vaguada vanguéran los falisteus e fóran  
1Par 14,14  de consell a nostre Senyor altra  vaguada, e nostre Senyor dix a David: –Tu  
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1Par 29,22  gran alegria, e untàran la sagona  vaguada Salomon, fill de David; [*] ells  
1Par 29,29 són scrits en lo libre de Samuel lo  vahent e en lo libre de Natan profeta e en 
1Par 17,11  complits tots los dies que tu  vajes a tos pares, jo sositaré la tua  
1Par 4,39  en Gidor dentrò a l’ orient de la  val, per so que sercàsan pastura a les  
1Par 14,13  e fóran tots scampats en una  val. 14 E David damanà de consell a nostre 
1Par 29,28  XXXIII. 28 Ell morí en bona  valesa, e era ple de dies e de riqueses e  
1Par 4,14  Osrà; Sarachias, Joàs, para de la  vall dels Mestres dels Artificis, car aquí 
1Par 11,15  ficàran les lurs tendes en la  vall de Rafaÿm, 16 e David era en lo  
1Par 14,9  ells fóran scampats en la  vall de Rafaÿm. 10 E David demenà de  
1Par 14,11  E com aquells fóran muntats en la  vall de Rafaÿm, David los vencé [*]: –[*]  
1Par 18,12  fill de Servià, ferí Edom en la  vall de Siluns, e havia-hy XVIII M ª  
1Par 12,18  pau sia ab tu, pau sia ab los teus  valladors, cor lo Senyor ton Déu ajuda a  
1Par 27,29  era sobra los bous qui éran en les  valls. 30 E Ubil de Ismayel era sobra los  
1Par 18,5  a Adadèser, rey de Sobà, mas David  vancé XXII M ª hòmens qu’ell havia. 6 E  
1Par 18,9 de Hamach, hach oÿt que David havia  vançuda tota la host de Adàser [*], 10 él  
1Par 15,29  lla amistança de nostre Senyor fo  vanguda tro en la ciutat de David, Nicoll, 
1Par 2,55  Aquestes són les companyes que  vanguéran de la calor del para de Racab.  
1Par 4,41  dell linatja de Can. 41 E lavors  vanguéran aquells que damunt havem  
1Par 7,21  nadius auciéran aquells, car ells  vanguéran per asvair les posacions. 22  
1Par 7,22  plorà lonch temps, e sos frares  vanguéran per so que’ll consolàsan. 23 E  
1Par 11,3  primers nats dell poble d’Israell  vanguéran al rey en Hebron. E David féu ab 
1Par 12,19 19 E dell trip de Manasès fugíran e  vanguéran a David com ell vania [*]. [*]  
1Par 12,23  [*] dells prínceps de lla host qui  vanguéran a David com ell era en Hebron,  
1Par 12,31  XVIII M ª, tots per lurs noms, e  vanguéran per so que faésan David rey  
1Par 12,33  savis en combatra fóran L M ª, e  vanguéran en ajuda no ab dobla cor. 34 E  
1Par 14,8 sobra tot lo poble d’Israell, tots  vanguéran per querer ell e, com ell oyí  
1Par 14,9  a carerra. 9 E com los falisteus  vanguéran, ells fóran scampats en la vall  
1Par 14,13 manà éser cramats. 13 Altra vaguada  vanguéran los falisteus e fóran tots  
1Par 18,5  5 E los sirienchs de Damasch  vanguéran per fer ajuda a Adadèser, rey de 
1Par 11,25 primer entra XXX, emperò ell no era  vangut entre III, e David posà aquell a  
1Par 12,17 a carrera e dix-los: –Si vós sots  vanguts a mi per ajudar, lo meu cor sia  
1Par 13,9  en senbels [*]. 9 E com ells fóran  vanguts a lla casa de Aquidon, Ozà stès la 
1Par 12,19 fugíran e vanguéran a David com ell  vania [*]. [*] 20-22 [*] 23 Aquest és lo  
1Par 9,25 lurs frares stàvan en les viletes e  vanían als disaptes d’un temps a altra.  
1Par 15,27  David era encara vastit de una  vastidura de lin que ha nom effot. 28 Tots 
1Par 9,19 de les obres del servey e sobra los  vastiments del tabernacle [*]. 20 E  
1Par 15,27 entra los cantors. David era encara  vastit de una vastidura de lin que ha nom  
1Par 28,14  14 per pes d’aur per cascun  vaxell del servei. E donà a ell argent a  
1Par 26,27  en restaurament, e fóran sobra la  vaxella de nostre Senyor. 28 Totes  
1Par 9,28  éran aquells qui guardàvan los  vaxells, car tots los vaxells éran  
1Par 9,28 guardàvan los vaxells, car tots los  vaxells éran guardats per nombra e hom los 
1Par 18,8  «mar» d’aram e les columnes e los  vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey de  
1Par 18,11  consagrà a nostre Senyor tots los  vaxells de l’aur e de ll’argent [*] lo  
1Par 26,20  casa de nostre Senyor e sobra los  vaxells dels sants. 21 Los fills de Leadan 
1Par 28,14 argent a pes per la diversitat dels  vaxells e de lles obres. 15 E donà aur per 
1Par 29,2  Déu, ço és, [*] aram per fer los  vaxells d’aram, e ferro als vaxells de  
1Par 29,2  los vaxells d’aram, e ferro als  vaxells de ferro, e fusts als vaxells de  
1Par 29,2  als vaxells de ferro, e fusts als  vaxells de fust, e pedres de diverses  
1Par 28,13 casa de nostre Senyor e en tots los  vaxels dell temple de nostre Senyor, 14  
1Par 2,52 para de [*]. 52 [*] Cariatarim, qui  vaÿa la meytat del raposament, 53 e de la  
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1Par 6,28  de Saniel: lo primer angenrat fo  Vazezí, Abià. 29 Aquests fóran fills de  
1Par 14,10  mia mà? E nostre Senyor dix-li:  –Vé-hy, cor yo liure aquells en la tua  
1Par 17,4  aquella nit a Natan e dix a ell: 4  –Vé e digues a David, mon serf: “[*] Tu no 
1Par 12,17  mans, lo Déus de nostres paras ho  vege e ho jutge. 18 E sparit complí  
1Par 11,11 la sua lança sobra CCC, nafrats una  veguada. 12 E Aletzar, fill de son avonclo 
1Par 4,22  en Lerm. Aquestes paraulles són  velles. 23 Aquests són los ollers qui  
1Par 14,11  en la vall de Rafaÿm, David los  vencé [*]: –[*] aquí per la mia mà, axí  
1Par 18,3  ell dons. 3 En aquell matex temps,  vencé David Adadàser, rey de Sobà, de la  
1Par 11,14  e defacéran aquell. E com ell hach  vençut los falisteus, ell donà gran salut  
1Par 18,10  per so com ell havia sobramuntat e  vençut Adaàer, car lo rey Tou fon enamich  
1Par 14,14  no iràs pas, pertex-ta d’ells e  vendràs contra de lla part davers los  
1Par 4,10  ab mi e no volràs que nangun mal  vengua a mi. E nostre Senyor oÿ-lo de la 
1Par 10,4  aquells qui no són sircunsisos  vénguan e que m’scarnèscan. Mas son  
1Par 12,1  12,Tit Capítol XII 1 Aquests  venguéran a David en Sichalech, dementra  
1Par 12,16 orient e devers ponent. 16 E hòmens  venguéran de Benjamin e de Judà al  
1Par 12,38  e spergats [*] ab acabat cor, e  venguéran en Hebron per so que faésan  
1Par 28,19  aquestes coses desús dites, eles  venguéran a mi de la mà de nostre Senyor  
1Par 9,24 portés devers alguna part dels IIII  vents, ço és, a lavant e a ponent e a  
1Par 10,4  ta spasa e auciu-ma, perquè per  ventura aquells qui no són sircunsisos  
1Par 11,23  Donchs ell avallà a ell ab una  vergua e arapà a ell la sua, la qual tanía 
1Par 6,78  de lla part de Jordà qui és  vers orient, del trip de Rubèn, Bòsor e  
1Par 16,40  holocaust contínuament, a matí e a  vespra, sagons totes les coses qui són  
1Par 2,7  Israell e peccà en ledrunici de  vet, ço és, que fo vadat. 8 E Athan  
1Par 28,21  de la casa de nostre Senyor. 21  Vet qu’ells dapartiments dels praveres e  
1Par 17,1  casa, ell dix a Natan lo profeta:  –Veus que jo habit en la casa de cedra e  
1Par 2,15  Nachanaell, lo quint Moday, 15 lo  VI Asom, lo VII David. 16 Les germanes d’ 
1Par 3,3  Safaon, de la filla de Abigal, lo  VI Jetron, qui nasch de Elguà, muller sua. 
1Par 3,4  de Elguà, muller sua. 4 Donchs  VI fills de David nasquéran en Hebron, un  
1Par 3,4  en Hebron, un regnà VII anys e  VI mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII  
1Par 3,22 Barahia, Naarià, Saphay, Ses, e són  VI. 23 Naarià angenrà Aliorenhí,  
1Par 4,27  27 Semeý engenrà XVI fills e  VI filles [*]. 28-37 [*] 38 Aquests fóran  
1Par 6,Tit  entrò al dia de huy. 6,Tit Capítol  VI 1 Los fills de Leví fóran aquests:  
1Par 8,38  qual anjanrà Ezel. 38 E Ezel hach  VI fills per los noms dels quals fóran  
1Par 9,44  Elezà engenrà Ezel. 44 Ezel hach  VI fills, qui haguéran axí nom: Essricam,  
1Par 12,11  IIII, Geremies lo V, 11 Sechey lo  VI, Eell VII, 12 Johan lo VIII e Elzedap  
1Par 12,24  qui portàvan scuts e lances, fóran  VI míllia DCCC espergats a combatra. 25  
1Par 26,3 3 e Aliam fo lo quint, e Johanan lo  VI, e Mazay fo lo VII. 4 E los fills de  
1Par 26,5 e Nathanael lo quint, 5 e Amayel lo  VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlachí lo  
1Par 27,9  M ª hòmens. 9 Lo VI è príncep e lo  VI mes era Hiram, fill de Acrès de Tachua, 
1Par 29,11  és tua e lo poder e la glòria e la  victòria. A tu sia laor. Totes les coses  
1Par 27,9  companya XXIIII M ª hòmens. 9 Lo  VI è príncep e lo VI mes era Hiram, fill  
1Par 2,15  lo quint Moday, 15 lo VI Asom, lo  VII David. 16 Les germanes d’aquests  
1Par 3,4 David nasquéran en Hebron, un regnà  VII anys e VI mesos, e regnà en Jerusalem  
1Par 3,24  Acub, Joanam, Dalayà, Anam, e són  VII. 4,Tit Capítol IIII º 1 Judes engendrà 
1Par 7,Tit  tots los lurs lochs. 7,Tit Capítol  VII 1 Aquests fóran los fills de Esachar:  
1Par 10,12  qui era en Jabès, e dajunàran per  VII dies. 13 Donchs Saül morí per sos  
1Par 12,11  lo V, 11 Sechey lo VI, Eell  VII, 12 Johan lo VIII e Elzedap lo VIIII  
1Par 12,25  combatra. 25 Dels fills de Simeon,  VII míllia [*] hòmens qui éran molt forts  
1Par 15,26  de nostre Senyor, sacraficàran  VII taurs e VII moltons. 27 Emperò, David  
1Par 15,26  Senyor, sacraficàran VII taurs e  VII moltons. 27 Emperò, David portava  
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1Par 26,3  e Johanan lo VI, e Mazay fo lo  VII. 4 E los fills de Obedom: Samaÿas fo  
1Par 26,5  5 e Amayel lo VI, e Isachar fo lo  VII, e Poŀlachí lo VIII è; nostre Senyor  
1Par 27,10  companya XXIIII M ª hòmens. 10 Lo  VII príncep e lo VII mes era Heŀles de  
1Par 27,10  M ª hòmens. 10 Lo VII príncep e lo  VII mes era Heŀles de Folló, dels fills de 
1Par 29,27  fóran XL anys: ell regnà en Habron  VII anys, e en Jerusalem, XXXIII. 28 Ell  
1Par 8,Tit  era XXVI míllia. 8,Tit Capítol  VIII 1 Benramín engenrà Bale, son fill  
1Par 12,12 Sechey lo VI, Eell VII, 12 Johan lo  VIII e Elzedap lo VIIII è, 13 Geremies lo  
1Par 27,11  companya XXIIII M ª hòmens. 11 Lo  VIII príncep e lo VIII è mes era Sobocay  
1Par 26,5  e Isachar fo lo VII, e Poŀlachí lo  VIII è; nostre Senyor banaý aquell. 6 E  
1Par 27,11 M ª hòmens. 11 Lo VIII príncep e lo  VIII è mes era Sobocay de Hasach, del  
1Par 12,12  VII, 12 Johan lo VIII e Elzedap lo  VIIII è, 13 Geremies lo X, Abachamà lo XI. 
1Par 27,12  XXIIII M ª hòmens. 12 E [*] en lo  VIIII è mes Abiàzer de Anacoch, del  
1Par 9,Tit  fills de Benjamín. 9,Tit Capítol  VIIII º 1 Donchs tot lo poble d’Israell  
1Par 18,4  David pres M ª carretas [*] e  VIII M cavallers e XX M ª hòmens, e sgarà  
1Par 29,4  III M ª talens d’aur de Ophir e  VII M ª talens d’argent provat per daurar 
1Par 9,25  25 E lurs frares stàvan en les  viletes e vanían als disaptes d’un temps  
1Par 9,22  fóran descrits en lurs pròpies  villes, los quals David e Samuel stablíran 
1Par 27,25  qui éran en les ciutats e en les  villes e en les torres. 26 E Ozrí, fill de 
1Par 9,29  posats sobra la sèmola e sobra lo  vin e sobra [*] l’ancens e sobra les  
1Par 12,40  [*], e farina e figua e panses e  vin e oli e bous e moltons a tot  
1Par 27,27  de Aphot era sobra los cellés del  vin. 28 E Balanan de Guadarich era sobra  
1Par 27,27  era sobra los lauradors de lles  vinyes, e Sabdias de Aphot era sobra los  
1Par 13,8  nostre Senyor Déu en tota lur  virtut en cants e en rautes e en saltiris  
1Par 16,11  11 Querets nostre Senyor e la sua  virtut, querets la sua cara tostemps, 12  
1Par 17,24  Senyor de les companyes e de lles  virtuts, aquell és lo Déu d’Israell, e la 
1Par 10,5  aquella. 5 E com son scuder hach  vist [*] que Saül era mort, ell atrasí se matà  
1Par 29,17  totes aquestes coses a tu, e he  vist lo teu poble qui és así atrobat  
1Par 5,21  lur roba e’lls camells, qui éran  V M ª, e preséran CC L M ª ovelles e II M  
1Par 29,7  del rey. 7 E ells donaren [*]  V M ª tallens d’aur e X M ª [*] tallens  
1Par 10,4  m’scarnèscan. Mas son scuder no  volch fer açò, car ell era molt spaventat  
1Par 11,18 David que en bagués, lo quall no’n  volch beura, anans sacraficà aquella a  
1Par 27,23  fills d’Israell. 23 E David no  volch nombrar aquells de XX anys en aval,  
1Par 29,18  tu guarda perdurablament aquesta  volentat de lur cor, e enaxí que aquesta  
1Par 17,19 has feta tota aquesta granesa e has  volgut que totes aquestes maravelles fósan 
1Par 4,10  ell preguà e donà-li so que ell  volia. 11 E Calep, frara de Suà, engenrà  
1Par 29,5  vuy sa man e ofira so que  volrà a nostre Senyor. 6 Los prínceps de  
1Par 4,10 los meus térmens e seràs ab mi e no  volràs que nangun mal vengua a mi. E  
1Par 29,29  lo libre de Natan profeta e en lo  volum de Gaad lo vaent, 30 e los fets de  
1Par 15,12  dells fills de Leví, santificats- vos ab vostres frares e aportats la archa  
1Par 16,8  a nostre Senyor: 8 «Confaçats- vos a nostre Senyor, apellats lo seu nom e 
1Par 12,17  -los a carrera e dix-los: –Si  vós sots vanguts a mi per ajudar, lo meu  
1Par 12,17  sia ajustat ab vosaltres, mes si  vós aguaytats mi per los meus advarsaris,  
1Par 13,2  dells fills d’Israell: –Si plau a  vós e si la paraula que yo dich ben bé ix  
1Par 15,13  nos farí, per ço com no hy érets  vós presents, e per ço com nós feÿam cosa  
1Par 28,8 lo poble, ara com lo meu Déu ho ou,  vós guardats e scrutats tots los manaments 
1Par 28,8  de nostre Senyor Déu, per ço que  vós posaescats la bona terra e que lexets  
1Par 28,8  aquella als vostres fills aprés de  vós [*]. 9 [*] 10 Donchs, per ço com  
1Par 15,12  Eliel e Aminadap. 12 E dix a ells:  –Vós, qui sóts prínceps de lles companyes  
1Par 12,17  ajudar, lo meu cor sia ajustat ab  vosaltres, mes si vós aguaytats mi per los 
1Par 16,18  de Cananan, car de la terra de lla  vostra haretat.” 19 Jatsia açò qu’ells  
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1Par 15,12 fills de Leví, santificats-vos ab  vostres frares e aportats la archa de  
1Par 28,8 bona terra e que lexets aquella als  vostres fills aprés de vós [*]. 9 [*] 10  
1Par 29,9  poble se alegrà com ells promatían  vot de bon grat, car ells ofarían aquells  
1Par 11,19  Senyor 19 e dix: –Ja Déu no hu  vulla que jo faça açò, que yo begua la  
1Par 16,22  blasmà los reys per ells: 22 “No  vullats tochar los meus serfs e no us  
1Par 16,22  tochar los meus serfs e no us  vullats malignar en los meus profetes.” 23 
1Par 4,41  foren destrovits dentrò al dia de  vuy. E puys habitàran ells aquí per  
1Par 28,7  los meus manaments [*] axí com fa  vuy.” 8 »Donchs ara, davant tot lo poble,  
1Par 29,5  n’hi ofer de grat, ell complescha  vuy sa man e ofira so que volrà a nostre  
1Par 6,61 romasos, de lur cognació e parantia  X ciutats de la meytat del trip de  
1Par 10,Tit foren fills de Esel. 10,Tit Capítol  X 1 Los phalisteus se combatéran contra  
1Par 12,13  Elzedap lo VIIII è, 13 Geremies lo  X, Abachamà lo XI. 14 Aquests fóran dells  
1Par 27,13  companya XXIIII M ª hòmens. 13 Lo  X príncep e lo X mes era Maray, de  
1Par 27,13  M ª hòmens. 13 Lo X príncep e lo  X mes era Maray, de Narofat, del linatge  
1Par 13,6  6 [*] de Judà, [*] qui seu sobra  Xarobín, en lo quall loch lo seu nom fo  
1Par 11,Tit  fill de Isayi. 11,Tit Capítol  XI 1 Tot lo poble d’Israell sa ajustà en  
1Par 12,13  è, 13 Geremies lo X, Abachamà lo  XI. 14 Aquests fóran dells fills de Gaad  
1Par 27,14  companya XXIIII M ª hòmens. 14 Lo  XI príncep e lo XI mes Beneÿes de  
1Par 27,14  M ª hòmens. 14 Lo XI príncep e lo  XI mes Beneÿes de Pheracot, dells fills de 
1Par 6,63  trip de Sabulon donàran per sort  XII ciutats. 64 E los fills d’Israell  
1Par 12,Tit  Jasaell de Masabià. 12,Tit Capítol  XII 1 Aquests venguéran a David en  
1Par 27,15  companya XXIIII M ª hòmens. 15 Lo  XII en lo XII mes era Hooldià de Nethofat, 
1Par 27,15  XXIIII M ª hòmens. 15 Lo XII en lo  XII mes era Hooldià de Nethofat, del  
1Par 6,62  e del trip de Manasès en Basan  XIII ciutats. 63 Los fills, emperò, de  
1Par 13,Tit lo poble d’Israell. 13,Tit Capítol  XIII 1 David féu consell ab tots los  
1Par 26,11  fraras e fills de Hozà, e fóran  XIII. 12 E fóran departits en portés que  
1Par 14,Tit coses que ell havia. 14,Tit Capítol  XIIII 1 Hiram [*] de Thir tramès sos  
1Par 26,31  e sagons lurs linatges. En lo  XL any del regna de David fóran comtats e  
1Par 29,27  sobra’l poble d’Israel fóran  XL anys: ell regnà en Habron VII anys, e  
1Par 5,18  bé de batallar e combatra, éran  XLIIII M ª DCC LX hòmens, qui tots axían a 
1Par 12,36  qui’s combatían en la host, fóran  XL M ª. 37 E aquells qui éran detràs flum  
1Par 29,7  donaren [*] V M ª tallens d’aur e  X M ª [*] tallens d’argent e XVIII M ª  
1Par 15,Tit  tots los regnes. 15,Tit Capítol  XV 1 David féu casas a son obs en la  
1Par 4,27  lo fill Sechur.† 27 Semeý engenrà  XVI fills e VI filles [*]. 28-37 [*] 38  
1Par 16,Tit  aquell en son cor. 16,Tit Capítol  XVI 1 Donchs ells aportàran la archa de  
1Par 17,Tit  banayr la sua casa. 17,Tit Capítol  XVII 1 Con David habitava en la sua casa,  
1Par 18,Tit  perdurablament. 18,Tit Capítol  XVIII 1 Asdavench-sa aprés aquestes  
1Par 26,9 foren molt pus forts hòmens, e éran  XVIII. 10 E los fills de Hozà, ço és, a  
1Par 12,31  del trip mig de Manasès n’hi hach  XVIII M ª, tots per lurs noms, e vanguéran 
1Par 18,12  en la vall de Siluns, e havia-hy  XVIII M ª hòmens. 13 E establí en Adom  
1Par 29,7 aur e X M ª [*] tallens d’argent e  XVIII M ª tallens d’aram e C M ª tallens  
1Par 7,11  forts hòmens, e éran per nombra  XVII M ª CC, e axíran a batalla. 12 Saphan 
1Par 27,23 E David no volch nombrar aquells de  XX anys en aval, per ço com nostre Senyor  
1Par 27,4  una partida de lla host de  XXIIII miliars. 5 Banaÿas, fill de Jaadès, 
1Par 27,1  l’any, là on era cascun era sobra  XXIIII M ª hòmens. 2 Siboam, fill de  
1Par 27,2  primer mes, e havia-hy sots ell  XXIIII M ª hòmens. 3 E era dells fills de  
1Par 27,5 terç mes, e havia en la sua partida  XXIIII M ª hòmens. 6 Aquest Banaÿas era  
1Par 27,7  d’él, e havían en lur companya  XXIIII M ª hòmens. 8 Samaoch de Zezares  
1Par 27,8  V mes, e havia en la sua companya  XXIIII M ª hòmens. 9 Lo VI è príncep e lo  
1Par 27,9  Tachua, e havia en la sua companya  XXIIII M ª hòmens. 10 Lo VII príncep e lo  
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1Par 27,10  de Afraÿm, e havia sa companya  XXIIII M ª hòmens. 11 Lo VIII príncep e lo 
1Par 27,11  Sàrayi, e havia en la sua companya  XXIIII M ª hòmens. 12 E [*] en lo VIIII è  
1Par 27,12  e havia en la sua companya  XXIIII M ª hòmens. 13 Lo X príncep e lo X  
1Par 27,13  de Sàray, e havia en sa companya  XXIIII M ª hòmens. 14 Lo XI príncep e lo  
1Par 27,14  Afraÿm, e havia en la sua companya  XXIIII M ª hòmens. 15 Lo XII en lo XII mes 
1Par 27,15  e havia en la sua companya  XXIIII M ª hòmens. 16 Sobra los trips de  
1Par 7,7  combatra e lo nombre d’éls fóran  XXII M ª e XXXIII hòmens. 8 Los fills de  
1Par 12,28 de lla casa de son para, n’hi hach  XXII M ª. 29 E dells fills de Benjamín,  
1Par 18,5  rey de Sobà, mas David vancé  XXII M ª hòmens qu’ell havia. 6 E mès los 
1Par 7,9  molts forts per batalla e éran  XXII M ª CC. 10 Los fills de Jadiel fóran  
1Par 7,2  trip de Tollà en los dies de David  XXII M ª DC, qui tots éran hòmens forts. 3 
1Par 18,4  carretas [*] e VIII M cavallers e  XX M ª hòmens, e sgarà tots los cavalls de 
1Par 12,30  E dells fills de Afraÿm n’hi hach  XX M ª DCCC e éran forts hòmens anomenats  
1Par 7,40  qui éran covinents a batalla era  XXVI míllia. 8,Tit Capítol VIII 1 Benramín 
1Par 26,Tit  1-31 [*] 26,Tit Capítol  XXVI 1 Lo depertiment [*] dels fills de  
1Par 27,Tit  de Déu e del rey. 27,Tit Capítol  XXVII 1 Los fills d’Israel, sagons lur  
1Par 28,Tit  la host del rey. 28,Tit Capítol  XXVIII 1 Donchs David apallà tots los  
1Par 29,Tit  los meus manaments. 29,Tit Capítol  XXVIIII º 1 Lo rey David parlà a tota la  
1Par 12,34  cavallaria de Naptalim fóran [*]  XXVIII M ª ab aquells que sabían portar  
1Par 12,35 éran aparallats a lla batalla fóran  XXVIII M ª DCC. 36 E dels fills d’Ezer  
1Par 11,11  fill de Hachemoní, príncep entre  XXX; aquest lavà la sua lança sobra CCC,  
1Par 11,15  salut al seu poble. 15 E III dells  XXX prínceps davallàran a lla pedra en què 
1Par 11,25  forts. 25 E ell era primer entra  XXX, emperò ell no era vangut entre III, e 
1Par 11,42  príncep dels fills de Rubèn, e  XXX ab ell; 43 Henaan, fill de Maachà, e  
1Par 12,4  Gabaon, qui era lo pus fort entre  XXX; e Jaramies e Jazaell e Johanan e  
1Par 12,18 sparit complí Abisay, qui era entre  XXX prínceps, e dix a David: –Nós som teus 
1Par 27,6  Banaÿas era molt fort home entre  XXX e era sobra XXX. E Zabad, son fill,  
1Par 27,6  fort home entre XXX e era sobra  XXX. E Zabad, son fill, era sobra la sua  
1Par 3,4  e VI mesos, e regnà en Jerusalem  XXXIII anys. 5 David angendrà aquests  
1Par 7,7 e lo nombre d’éls fóran XXII M ª e  XXXIII hòmens. 8 Los fills de Bàther fóran 
1Par 29,27 en Habron VII anys, e en Jerusalem,  XXXIII. 28 Ell morí en bona valesa, e era  
1Par 7,4  hòmens, sants a batalla, e fóran  XXXVI M ª; e aquests haguéran moltes  
1Par 27,32  e savi, hom ben letrat. E él e  Yaell, fill de Hachamon, éran ab los fills 
1Par 2,27  engenrà primerament [*] Mahon,  Yamim, Àchar. 28 [*] angenrà Samey, Jadà;  
1Par 2,41  engenrà Saulum, 41 Salum angenrà  Ycanià, Ichanià enjenrà Alisamà. 42 [*]  
1Par 6,3  aquests: Nadab, Abuid, Eleazar,  Ychamar. 4 Eleatzar engenrà Fineàs. Fineàs 
1Par 16,42  42 E stablí Hellman e  Ydithun que cantàsan ab trompa e que  
1Par 16,26  26 Los déus dels pobles són falços  ýdolles, e nostre Senyor féu los cels. 27  
1Par 16,41  d’Israell. 41 E aprés él, Haman e  Yeditun e tots los altres alets, cascú per 
1Par 9,44  haguéran axí nom: Essricam, Brocú,  Ymael, Sarahià, Abdià e Henan. Aquests  
1Par 11,19  no hu vulla que jo faça açò, que  yo begua la sanch d’aquests hòmens [*].  
1Par 12,18  e dix a David: –Nós som teus e  yo, fill de Ysayi, [*] pau sia ab tu, pau  
1Par 13,2  –Si plau a vós e si la paraula que  yo dich ben bé ix de nostre Senyor Déu,  
1Par 14,10 consell a nostre Senyor e dix: –Iré  yo contre los falisteus e liuraràs tu  
1Par 14,10  Senyor dix-li: –Vé-hy, cor  yo liure aquells en la tua mà. 11 E com  
1Par 17,5  en casa d’aquell temps a ençà que  yo amené lo poble entrò en aquest dia de  
1Par 17,6  poble d’Israell. Donchs no parlé  yo a un dels jutges d’Israell, als qualls 
1Par 17,6  qu’ells paschésan lo meu poble, e  yo digué a ell: “Per què tu no has  
1Par 17,8  del meu poble d’Israell, 8 e  yo fuy ab tu en qualqua loch tu anest, e  
1Par 17,8  ab tu en qualqua loch tu anest, e  yo he morts tots los teus anamichs davant  
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1Par 17,10  tots los teus anemichs, d’on  yo anuncie a tu que adificarà a tu una  
1Par 17,12  12 E ell adificarà a mi casa, e  yo farmaré la sua cadira perdurablament.  
1Par 17,13  la sua cadira perdurablament. 13 E  yo saré a ell en para e ell sarà a mi en  
1Par 17,13  en para e ell sarà a mi en fill, e  yo no tolré a ell la mia misericòrdia, axí 
1Par 17,14  a aquell qui fo anans [*]. 14 E  yo stabliré aquell en la mia casa e en lo  
1Par 28,4  de la casa de mon para, per ço que  yo fos rey sobra lo poble d’Israell  
1Par 28,6  la mia casa e los meus atris, car  yo he alet aquell a mi en fill e yo seré a 
1Par 28,6  yo he alet aquell a mi en fill e  yo seré a ell en para. 7 E fermaré lo seu  
1Par 28,19  nostre Senyor escrites, per so que  yo entenés les obres de ll’axemplar.» 20  
1Par 29,2  aparallada a homa, mas a Déu. 2 E  yo ab totes mes forces he aparalades les  
1Par 29,3 [*] e molt abundament. 3 E part asò  yo do argent e aur en lo temple de mon  
1Par 29,3  en lo temple de mon Déu, lo qual  yo he ofert en lo temple de mon Déu de ço  
1Par 29,3  enfora aquelles coses que  yo he aparalades a lla santa casa, 4 ço  
1Par 29,17 proves los cors e amas simplesa, un  yo, qui són alegre en la simplesa del mon  
1Par 29,19  e que adifich la casa de la qual  yo he aperallada les despesas. 20 Donchs  
1Par 17,7  Senyor de lles companyes diu açò:  Yo pres tu com tu guardavas lo bastiar en  
1Par 16,16  a Abram, e lo seu sagrament fou ab  Ysach. 17 E stablí aquell a Jacob en  
1Par 6,62 parantias e cognacions, del trip de  Ysachar e del trip de Aser, del trip de  
1Par 12,40  E aquests qui éran de prop entrò a  Ysachar e Zabulon e Naptalim aportàvan pa  
1Par 2,13  Oboch, Oboch engenrà Isay, 13  Ysay angendrà primerament Eliab, lo segon  
1Par 29,26 d’Iraell. 26 Donchs David, fill de  Ysay, regnà sobra tot lo poble de Israel.  
1Par 12,18  David: –Nós som teus e yo, fill de  Ysayi, [*] pau sia ab tu, pau sia ab los  
1Par 8,38  dels quals fóran Ezericham, Bocrú,  Ysmael, Sarià, Obdià, Hanan. Tots aquests  
1Par 11,41 Garech de Gech. 41 E Uries hetheu e  Zabad, fill de Ulí; 42 e Dinà, fill de  
1Par 27,6  home entre XXX e era sobra XXX. E  Zabad, son fill, era sobra la sua  
1Par 6,77 Mararí qui éran romasos del trip de  Zabulon, Ramonó, Tabor ab tots los lurs  
1Par 12,40  qui éran de prop entrò a Ysachar e  Zabulon e Naptalim aportàvan pa sobra lurs 
1Par 9,37 e Ner e Nadap 37 e Gedor e Chauís e  Zacharias e Masoŀlot. 38 [*] engenrà  
1Par 26,2 de Corè fo Mesellemies [*] 2 [*] e  Zacharias lo primer engendrat, e Jadiell  
1Par 8,15  14 E Joè, Segat e Germoch 15 e  Zadabià e Aroch e Hèder 16 e Michael e  
1Par 9,8  de Mochorí; e Mosoŀlam, fill de  Zafasià, fill de Rauell, fill de Jabamès;  
1Par 7,8 hòmens. 8 Los fills de Bàther fóran  Zamichaè e Joàs e Alítzar e Elioenay e  
1Par 2,6  Srom e Hamús. 6 E Zare anjanrà  Zamrí e Athan e Aman, Cal, Diram; e axí  
1Par 2,7  Cal, Diram; e axí fóran V. 7 E  Zamrí anjenrà Achor, qui torbà Israell e  
1Par 8,36 e Jonadà engendrà Almod e Asimoch e  Zamrí, [*] engenrà Moosà, 37 [*] angenrà  
1Par 9,42  Jetà; e Arà, Emalaach e Azamoch e  Zamrí, e Samrí engenrà Moosà. 43 [*]  
1Par 8,19  de Afaell, 19 e Jathim e Zeebrí e  Zapdí 20 e Elionay e Zelecay e Beliel 21 e 
1Par 2,4 engenrà de Thamar, qui era sa nora,  Zàram e Phares. E axí fóran los fills de  
1Par 9,6  fóran sos fills. 6 E dels fills de  Zàray fo Enell e sos frares, e fóran DC  
1Par 2,6  E Phares engenrà Srom e Hamús. 6 E  Zare anjanrà Zamrí e Athan e Aman, Cal,  
1Par 5,7  per companyas suas havían prínceps  Zazael e Sabacarias. 8 E Baala fon fill de 
1Par 26,25  e Joram fo fill de Asaÿas, e  Zecherí fo fill de Joram, e Zomlimech fo  
1Par 8,27  e Sacorià [*] 27 e Jarsià e Elià e  Zechí, fills de Jorà. 28 Aquests fóran  
1Par 8,19 Joab, fill de Afaell, 19 e Jathim e  Zeebrí e Zapdí 20 e Elionay e Zelecay e  
1Par 8,20  e Zeebrí e Zapdí 20 e Elionay e  Zelecay e Beliel 21 e Adarà e Arasà e  
1Par 9,8  8 e Jobanià, fill de Jereboam; e  Zellà, fill de Ozí, fill de Mochorí; e  
1Par 27,26 e en les torres. 26 E Ozrí, fill de  Zelup, era sobra les obres groses e sobra  
1Par 26,25  de Joram, e Zomlimech fo fill de  Zerú. 26 Aquest Solimoch e sos frares  
1Par 27,8  XXIIII M ª hòmens. 8 Samaoch de  Zezares era lo quint príncep en lo V mes,  
1Par 2,42  primerament Mosà, Mosà angendrà  Zip e Mareà, para de Hebron. 43 E Hebron  
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1Par 2,33 enfans. 33 Jonathan engendrà Fàlet,  Zizà. Aquests fóran los fills de  
1Par 26,25  e Zecherí fo fill de Joram, e  Zomlimech fo fill de Zerú. 26 Aquest  
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