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Capítol 4: Qutb Minar
4.1 Història
El minaret Qutb (figura 4.1), amb els seus 72 metres d’alçada, és el monument més
alt de l’Índia i una de les torres més altes d’obra de fàbrica del món. En el seu
interior hi ha 379 esglaons que permeten l’accés als 5 balcons, des d’on es
realitzen les pregàries. La seva construcció començà durant el regnat de Qutb U
Din Aibak, aproximadament en el 1198, però només es realitzà el primer nivell. El
seu successor, Iltumish, construí els següents tres nivells. El minaret va ser danyat
per un llamp a l’any 1326 i un altre cop al 1368. Està documentat que el minaret va
ser reparat durant el regnat de Sikandir Lodi, aproximadament l’any 1503. Més tard,
a l’any 1803, la cúpula que coronava la torre va ser seriosament danyada per un
terratrèmol. Passats dos anys, les operacions de restauració van ser realitzades per
l’enginyer anglès Major Robert Smith, que va finalitzar el treball a principis de l’any
1828. El juliol del 1914, l’enginyer Arcode, va detectar un engruiximent en el tercer
nivell, que va reparar. El govern de l’Índia va formar un comitè d’experts l’any 1964,
desprès d’identificar una inclinació del minaret. Aquest comitè va determinar que la
causa eren els assentaments diferencials. A l’identificar que els fonaments eren
porosos i dèbils, el comitè va suggerir reforça’ls amb formigó, per tal de disminuir la
pressió actuant sobre el terreny i així disminuir els assentaments diferencials. El
procés va començar el 16 de novembre del 1971 i va finalitzar els 7 de setembre
del 1972, en total es van utilitzar 273 tones de formigó (ITT Madras, 2005).
El comitè ha realitzat nombroses observacions de l’estat de minaret:
- Engruiximent en la part exterior. En el nucli interior només s’han detectat en dos
zones.
- El morter s’ha trobat totalment deteriorat.
- El morter utilitzat en el nucli interior és llim amb pols de maó.
- Algunes pedres del nucli interior presenten esquerdes.
- Les dovelles de la part exterior estan més deteriorades que les del nucli intern.
- L’expansió produïda per l’oxidació de les dovelles de ferro és una de les principals
causes per l’engruiximent i trencament local de les pedres.
Les següents actuacions s’han realitzat en base a les suggerències del comitè:
- Restauració de les pedres danyades en el nucli interior.
- Consolidació de l’obra de fàbrica del nucli interior.
- Reompliment de les juntes.
- Reposició d’alguns trams d’escales del primer nivell.
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Figura 4.1. Panoràmica del Qutb (Oriol Caselles)
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4.2 Descripció
Aquest minaret és un típic exemple de la clàssica arquitectura Indoislàmica. El seu
tret més característic és la part exterior ornamentada (figura 4.2). Cadascun dels
nivells té un patró diferent d’ornamentació.

Figura 4.2. Ornamentació del minaret (Oriol Caselles)

El minaret consta de dos parts principals: el nucli intern i la part externa. Aquestes
parts principals estan separades, permetent el pas d’una escala helicoïdal que
permet l’accés a cadascun dels balcons i a la part superior. El minaret té una
inclinació en la direcció sud-oest d’uns 0,45º (ITT Madras, 2005). La unió del nucli
intern i la capa externa es duu a terme mitjançant les escales i 27 bigues (figura
4.3).
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Nord

Figura 4.3. Disposició en planta i alçat de les bigues del minaret (ITT Madras, 2005)

El diàmetre de la base és de 14,07m i en la part més superior és de 2,55m.
L’alçada total és de 72,45m (figura 4.4). La porta d’accés està situada en la part
nord. El primer balcó té una alçada respecte la base de 29m; el segon balcó, de
44,3m; el tercer balcó, de 56,7m; el quart balcó, de 64,5m.

Figura 4.4. Alçada i diàmetres del minaret Qutb (ITT Madras, 2005)

L’escala helicoïdal interior (figura 4.5) consta de blocs de pedra situats entre la part
exterior i l’interior, aquesta escala condueix a cadascun dels balcons i acaben a la
plataforma superior.
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Figura 4.5. Escala helicoïdal interior (Oriol Caselles)

El minaret disposa d’obertures de ventilació, que es poden dividir en dos tipus: les
petites obertures i les grans obertures (figura 4.6). En el cas de les obertures
petites, s’estima que es produeix una disminució de secció transversal de fins al
50%. Aquest fet pot tenir conseqüències dràstiques des del punt de vista resistent
en cas de terratrèmols.
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Figura 4.6. Obertures de ventilació (ITT Madras, 2005)

El fonaments estan constituïts per plataformes d’obra de fàbrica. Es poden
diferenciar tres lloses quadrades. La primera, la més superficial, té unes dimensions
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en planta de 14,07m i un espessor de 0,86m; la segona, 16,46m i un espessor de
1,676m i la tercera, 18,59m i un espessor de 7,64m (figura 4.7).

Figura 4.7. Fonaments (ITT Madras, 2005)

El minaret està format per una part externa i un nucli intern. Aquests dos nuclis
queden units mitjançant les escales i, de forma puntual i aleatòria, per 27 bigues
compostes per unitats de pedra amb una secció d’uns 0,4 × 0,4m 2 .
La part externa està formada per tres tipus de capes: dos d’externes i una d’interna.
L’espessor de la capa externa del nucli exterior és de 0,23m. La capa interna està
formada per runes de pedra procedents dels temples destruïts anteriorment i té un
espessor aproximat de 1,28m. La capa que dóna a les escales està formada pel
mateix tipus de material que la capa externa i té un espessor d’uns 0,28m.
El nucli intern té una capa exterior i un nucli. La capa exterior té un espessor d’uns
0,25 m i està constituït per pedra de quarsita, el morter utilitzat és de llims amb pols
de maó. El nucli té un diàmetre variable en funció de l’altura. En la base del minaret
té 4,8 m i en la part superior uns 0,25 m.
Els elements del minaret tenen un espessor variable en funció de l’alçada (taula
4.1).

- 21 -

Análisi dinàmic de l’estructura del Qutb Minar

1er
nivell

Capítol 4 Qutb Minar

Espessor
capa
Espessor
Espessor
exterior de
capa exterior capa interna
Espessor total Alçada
la part
Secció
de la part
de la part
part externa
del
externa,
externa
externa
(m)
nivell(m)
zona
(m)
(m)
d’escales
(m)
0,40
2,28
0,35
3,04
Inferior
28,96
0,32
1,82
0,28
2,43
Superior

2on

Inferior

0,26

1,47

0,28

2,02

nivell

Superior

0,26

1,47

0,28

2,02

3er

Inferior

0,22

1,28

0,28

1,82

nivell

Superior

0,22

1,28

0,28

1,80

Inferior

0,16

0,94

0,28

1,39

Superior

0,14

0,81

0,24

1,21

Inferior

0,11

0,61

0,24

0,96

Superior

0,06

0,36

0,15

0,58

4rt nivell

5è nivell

Taula 4.1. Espessors segons nivell (ITT Madras, 2005)
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