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John Rutter (Londres,24 de setembre de 1945) és un compositor anglès. 

Va rebre la primera pràctica musical com a membre d'un cor a l'escola Highgate School. Va continuar estudiant 

música al Clare College de Cambridge, on va escriure les seves primeres composicions i va publicar el seu primer 

enregistrament abans de graduar-se. La seva carrera com a compositor comprèn petits i grans treballs d'escala 

coral, peces orquestrals, un concert per a piano, dues òperes de nens, música per a la televisió, i composicions 

especials per a grups com el Philip Jones Brass Ensemble i el King's Singer. Els seus treballs corals més famosos, 

Requiem (1985) i Magnificat (1990), han estat interpretats en innombrables països.  

Des de 1975 fins a 1979 va ser director musical del col·legi Clare, el cor del qual va dirigir en diverses gravacions. 

Després de deixar la direcció de Clare per permetre més temps a la composició, va formar els Cambridge Singers 

com a cor de cambra professional, i actualment divideix el seu temps entre composicions i la direcció del cor. 

John Rutter és avui en dia, un dels compositors més populars i prolífics de la música coral a tot el món. 
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Clear in the darkness, a light shine in Bethlehem 
Angels are singing, their sound fills the air 
Wise men have journeyed to greet their Messiah 
But only a mother and baby lie there 

Ave Maria, ave Maria 
Hear the soft lullaby the angel hosts sing 
Ave Maria, ave Maria 
Maiden and mother of Jesus our King 

Where are his courtiers and who are his people? 
Why does he bear neither sceptre nor crown? 
Shepherds his courtiers, the poor for his people 
With peace as his sceptre and love for his crown 

Ave Maria, ave Maria 
Hear the soft lullaby the angel hosts sing 
Ave Maria, ave Maria 
Maiden, and mother of Jesus our King 
What though your treasures are not gold or incense? 
Lay them before him with hearts full of love 
Praise to the Christ child, and praise to his mother 
Who bore us a Saviour by grace from above 

Ave Maria, ave Maria 
Hear the soft lullaby the angel hosts sing 
Ave Maria, ave Maria 
Maiden, and mother of Jesus our King 

 

Clar en la foscor, una llum brilla a Betlem 
Els àngels canten, el seu so omple l'aire 
Els savis han viatjat per saludar el seu Messies 
Però només hi ha una mare i un nadó 

Ave Maria, Ave Maria 
Escolteu la suau cançó de bressol que canten els àngels 
hostes 
Ave Maria, Ave Maria 
Donzella i mare de Jesús nostre Rei 
On són els seus cortesans i qui és el seu poble?  
Per què no porta ni ceptre ni corona?  
Pastora els seus cortesans, els pobres per al seu poble 
Amb la pau com a ceptre i amor per la seva corona 

Ave Maria, Ave Maria 
Escolteu la suau cançó de bressol que canten els àngels 
hostes 
Ave Maria, Ave Maria 
Donzella i mare de Jesús nostre Rei 
I encara que els teus tresors no siguin or ni encens?  
Poseu-los davant d'ell amb el cor ple d'amor 
Lloança al Nen Crist, i lloança a la seva mare 
Qui ens va portar un Salvador per gràcia des de dalt 

Ave Maria, Ave Maria 
Escolteu la suau cançó de bressol que canten els àngels 
hostes 
Ave Maria, Ave Maria 
Donzella i mare de Jesús nostre Rei 

 


