
 

 

Batuda del Velòdrom d'Hivern 

 La Batuda del Velòdrom d'Hivern ( en francès : rafle du Velòdrom d' hiver) , 
normalment anomenada com rafle du vel d' HIV, Va ser la batuda més important 
realitzada en França contra els jueus durant la Segona Guerra Mundial. 

El juliol de 1942 el règim nazi, amb el suport del Govern francès de Vichy i la seva 
policia , va organitzar l'operació " Vent primaveral ": una gran batuda de jueus duta a 
terme en diversos països europeus. A França, el règim de Vichy mobilitzar la policia 
francesa per participar en aquesta operació. 

A París 9000 policies i gendarmes van prendre part. 

Els jueus francesos estaven fitxats des 1940 i les autoritats coneixien , per tant , les 
seves direccions. Les instruccions del director de la policia municipal, M. Hennequin, El 
Juliol 12 de 1942 , van ser : 

1. Els policies i inspectors , després de verificar la identitat dels jueus que havien 
de arrestar , havien de fer cas omís i no discutir les diferents observacions que 
els poguessin fer. 

2. No atendran al seu estat de salut. Tot jueu arrestat haurà de ser conduït al 
Centre primari. 

3. Les detencions han de ser efectuades amb la màxima rapidesa, sense paraules 
inútils i sense cap comentari. 

El Juliol 16 de 1942, A les quatre de la matinada, 12.884 jueus van ser arrestats ( 4.051 
nens; 5.802 dones; 3.031 homes). Un nombre indeterminat de persones, previngudes 
per la Resistència francesa, o beneficiant-se de la manca de zel d'alguns policies , van 
poder escapar de la batuda . 

Les condicions de l'arrest van ser penoses : les persones arrestades no podien dur més 
que una manta , un parell de sabates i dues camises , després separar a les famílies, 
moltes de les quals mai van tornar a reunir-se. 

Després de l' arrest , una part dels jueus (els que no tenien nens ) van ser conduïts en 
autobús a l' camp de Drancy ( al nord de París) . Altres van ser enviats al Velòdrom 
d'hivern ( situat al XV districte ) , que va servir com a presó provisional ( en 1941 ja 
havia estat utilitzat en una altra batuda ) . Prop de 7.000 persones van haver de 
subsistir durant cinc dies sense menjar i gairebé sense aigua , el que va intentar fugir 
va ser afusellat en el propi camp. Un centenar de presoners es van suïcidar . Els 
presoners van ser conduïts als camps de Drancy , Beaune - la- Roland i Pithiviers, Abans 
de ser deportats als camps d'extermini alemanys. 

Aquesta batuda , per si sola, representa més d'una quarta part dels 42.000 jueus 
francesos que van ser enviats a Auschwitz el 1942 , dels quals només 811 tornarien al 
final de la guerra. 
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Referències culturals 

Al cinema: Hi ha moltes, com Les Guich du Louvre de Michel Mitrani, o Monsieur Klein 
de Joseph Losey, Que contenen escenes referents a aquests episodis de la guerra. La 
rafle (2010) està basada en els fets reals també. 

En la literatura: Velòdrom d'hivern, De Joana Salabert, El tema central és l'aquí 
esmentat vist a través del personatge d'una nena que escapa del Velòdrom , així com 
La clau de Sarah, novel històrica de Tatiana de Rosnay la trama es construeix a partir 
de les experiències d'una nena i la seva família jueva capturats en la batuda del 
Velòdrom . De la seva novel s'han venut els drets a una productora francesa que per a 
finals de 2008 es troba realitzant el càsting i té programat la producció per a 
començaments de 2009. 

Responsabilitat sobre aquest fet 

La unitat alemanya responsable d'aquesta iniciativa va ser la Secció IVB4 de la Gestapo 
dirigida per Adolf Eichmann, El delegats , els capitans de les SS Alois Brunner, Theodor 
Dannecker i Heinz Rothko ordenar a la Policia francesa iniciar la batuda i concentrar els 
membres de la comunitat jueva per enviar directament a Auschwitz. 

Els alemanys havien establert inicialment que la batuda només inclogués adults 
d'ambdós sexes, però, la policia francesa va decidir incloure nens de 2 a 12 anys només 
, els majors de 12 anys no van ser arrestats. En aglutinar més de 4.000 nens , aquests 
van ser separats dels seus pares, que van partir per separat ( homes i dones ) a 
Auschwitz i van ser concentrats en altres camps on van romandre per espai de 3 dies 
amb aigua i pa ocasionalment . 

Després dels tres dies de consulta, els alemanys van decidir transportar els nens 
directament a Auschwitz on van arribar sense selecció ni procés algun , i enviats 
directament a la mort en les cambres de gas. 

Aquest càrrec es manté encara sobre el Capità SS Alois Brunner, Que es va refugiar 
després de la guerra a Damasc, Síria i on podria haver mort a principis de la dècada de 
l'any 2000. 
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