NOVĂCEANU Darie (08 mai 1937, Crasna, Gorj) – poet, eseist şi traducător;
director al cotidianului Adevărul în iunie 1990.
„Începând cu ziua de azi, nimic din tot ce s-a strigat de 55 de zile în această piaţă nu
mai poate fi crezut pentru că azi, 13 iunie, manifestanţii de aici, şi-au mărturisit
definitiv lipsa de sinceritate şi întreaga necredinţă. Au dovedit, în acelaşi timp, o
instruire teroristă desăvârşită şi un apetit nestăvilit pentru violenţă.”1
A terminat Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti în anul 1962, angajându-se
ca referent la Ministerul Afacerilor Externe. Specialist pe spaţiul de extracţie hispanică şi,
mai ales, pe literatura spaniolă, fiind foarte prodigios în ceea ce priveşte traducerile din/în
limba spaniolă. Deşi angajat M.A.E., a colaborat permanent înainte de Revoluţie la diferite
publicaţii, fiind redactor la revistele „Secolul 20”, „Lumea”, „Gazeta Literară”, „Luceafărul”
şi „România Literară”2. A mai lucrat ca funcţionar la Uniunea Scriitorilor.
A fost un apropiat al grupului Roman din F.S.N. Oricum, în momentele Revoluţiei din
decembrie 1989 a fost solicitat de către noii lideri F.S.N. să gestioneze apariţia cotidianului
„Adevărul” (în fapt, fostul ziar de partid „Scânteia”, care în tumultul Revoluţiei fusese
rebotezat provizoriu şi „Scânteia Tineretului”). De altfel, articolul-program din primul număr
al noului cotidian, „La început de drum. E timpul adevărului”, statuează adeziunea la
programul general al F.S.N.3 La 25 decembrie N.D. devine director-fondator al ziarului,
poziţie din care este nevoit să plece la 29 martie 19914, în urma unui conflict cu redacţia.
Asemenea multor protagonişti ai evenimentelor din anii 1989 – 1990, N.D. şi-a
continuat cariera în diplomaţie. La nici jumătate de an după plecarea de la Adevărul (30
august 1991), a fost numit ambasador în Regatul Spaniei (rechemat la 24 decembrie 1996).
Din calitatea de ambasador a fost şi reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia
Mondială a Turismului (începând cu 29 noiembrie 1991), care îşi avea sediul la Madrid5. În
prezent este rezident în capitala Spaniei, având ca principală activitate publicistica6.
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