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SOBRE ELS AUTORS

El William va néixer en un poblet remot de
Malawi. Fascinat des de nen per l'electricitat,
desitjava estudiar ciències, però una terrible
sequera l’obliga a deixar l'escola, perquè la seva
família, que es dedica a l'agricultura, no pot
afrontar cap altra despesa que no sigui el
menjar.
El William ha d'abandonar els seus estudis i
ajudar els seus pares, però es nega a abandonar
els seus somnis . Amb uns quants llibres de
ciències, fins llavors oblidats, i moltíssima
curiositat i decisió, aborda un agosarat pla:
proporcionar a la seva família electricitat i aigua
corrent. Així, amb ferralla, peces de tractor i
trossos de bicicletes velles fabrica un
rudimentari molí de vent.
Aquesta és la seva increïble història.

William Kamkwamba
Nascut a Dowa, un petit poble de la República de
Malawi, William Kamkwamba és conegut per la
construcció de petits molins de vent per generar
electricitat, així com altres enginys basats en
energia solar, amb l’objectiu millorar les
condicions de vida de petits pobles com el seu. La
seva tasca, pràcticament artesanal, va cridar
l'atenció de la premsa i la seva història ha estat
divulgada en àmbit mundial. Graduat pel
Dartmouth College en estudis mediambientals,
actualment reparteix el seu temps entre els Estats
Units i Malawi, i treballa a temps complet amb
el Moving Windmills Project.
Bryan Mealer
Escriptor i periodista nord-americà, i és conegut
pel seus treballs per a Esquire, Harper's o The
Chicago Tribune, i ha estat corresponsal a la
República Democràtica del Congo. A més dels
seus articles sobre la guerra civil, Mealer va
coescriure la història de William Kamkwamba.
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