
VERTO



"Só 
queremos 
facer 
música que 
faga bailar 
ós nosos 
colegas."



VERTO son dous 
rapaces máis ou 
menos de Santiago 
que fan, antes ca 
nada, música Pop, 
da moderna, da 
de agora. Teñen 
influencias do 
trap e do  
R & B máis 
actual, pero miran con 
ansia cara a música dos 80. 

Veñen de estrear “Embora”, un LP de 
14 cancións nas cales fan gala da súa 
capacidade para crear himnos do pop 
electrónico para toda unha xeración de 
rapaces. Unha xeración que se acumula  
nunha media de 53.000 oíntes mensuais 
en Spotify e que esgota entradas 
en cuestión de horas.

Segundo eles mesmos din, non lles gusta tomarse tan 
en serio. Só queren facer música que lle faga bailar 
ós colegas. Só queren facer  temazos con moito 
autotune e coa maxia que ten gravala na habitación 
de Fer, e con iso, ser capaces de chegar a todo o 
panorama estatal. 

Digamos que o seu é “Puro Ocio”.





Alberto Mira: Voz e guitarra.

Fer Peleteiro: Voz, sintes e 
produción musical.

53.000 oíntes mensuais en Spotify e 
subindo.

Veñen de estrear un novo LP “Embora” 
máis cercano á música de baile dos 80.

MEMBROS.

ESTILO.

PUNTOS DE 
INTERESE.

Pop moderno con moito autotune.



DISCO-

GRAFÍA.



Embora.  
LP. Abril 2021

file:


Pegadiño a ti.  
Single. 2020

Puro Ocio.  
LP. 2020

https://open.spotify.com/album/7hb9Z9VPTiy8oZkTqktg4a
https://open.spotify.com/album/1QcXnI6UCM7bhRZ07oxyyh


Oie Gayego.  
Single. 2020

Pack do Nadal.  
EP. 2019

https://open.spotify.com/album/72YAJZDQ1kVR51XfPj35px
https://open.spotify.com/album/72YAJZDQ1kVR51XfPj35px
https://open.spotify.com/album/3RxsyuBljGXCQHFMDtPyih


Amolecer. 
Single. 2019

Rebolando x Ti.  
Single. 2019

https://open.spotify.com/album/3ecQioiNFMZwFVCvLoognz
https://open.spotify.com/album/4tU7ERFVJhCsxpIcfxxxaZ


PRENSA.
“O tema é que Verto 

posúen un potencial 
absurdamente 

evidente para crear cancións. 
Notouse cando empezaron 
a brillar con luz de seu na 
xenial Oie Gayego, que 
alcanzará este verán o seu 
apoxeo semántico, e nótase en Puro 
Ocio” Carlos Pereiro. La Voz de Galicia.

“O ano 2020 vai 
ser recordado por 
algún que outro 

acontecemento global pero 
sobre todo pola irrupción dun 

fenómeno sen precedentes 
para a música en galego: 
o fandom de Verto. Este 

dúo formado por Berto Mira 
e Fer Peleteiro, conquistou en 

menos dun ano, coa aparición 
do seu EP Puro Ocio e de hits 
como "Rebolando por ti", "Oie 

Gayego" ou "Algo que non sexa" 
os corazóns de centos de fans 

que se manifestan na rede dun 
xeito sincero, intenso e moi 

afectuoso” María Yáñez. Vinte.

“En apenas uns meses lograron 
converterse nun auténtico fenómeno 
da música galega entre a 

mocidade”. Irene Pin. Nós diario.



Podes atopar 
a VERTO en:

Instagram

Twitter

Spotify

Youtube

https://www.instagram.com/vertotemazos/?hl=es
https://twitter.com/vertotemazos?lang=es
https://open.spotify.com/artist/6boUbYz1NlPNeXGDtAmA8q
https://www.youtube.com/channel/UCdfWa8Z5RmACwvEXUG-vxOQ


Contacto: Manuel.

info@tremendoaudiovisual.com

+34 629041750
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