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MISTAH GODEH ESTRENA NOU SENZILL “FUEGO ETERNO” 
AMB MACHETE EN BOCA 

 

 

 
MISTAH GODEH & MAMA SAN:  
“FUEGO ETERNO” (Guspira Records 2020) 
 
Veu i lletra: Mistah Godeh, Mama San 
Producció: Alann Ulises 
Mescla: Andrey Francés 
Màster: Andrey Francés 

 

Mistah Godeh és un cantant de Reggae procedent de València que explora els ritmes jamaicans fusionant-

los amb sons més urbans. Des del seu debut a la música al 2015, Mistah Godeh ha col·laborat amb artistes 

referents com Soge Culebra a “Yo x Ti Remix”, Los Chicos del Maíz a “Grupo Salvaje” i Green Valley a 

“Pachamama” entre altres.  

Ara prepara el seu nou EP de la mà de Guspira Records. El seu primer avançament juntament amb Fyahbwoy 

ja acumula més de 150.000 reproduccions a Youtube en el primer mes. 

Per aquest segon senzill uneix forces amb Mama San, una de les mc’s del grup de Rap valencià Machete en 

Boca. Aquest senzill es diu “Fuego Eterno”, i junts han creat aquest remolí musical que desprèn en el seus 

versos una força imparable i arriba a l’oient amb una producció de Dancehall molt potent.   

Mistah Godeh i Mama San entren trepitjant fort llançant versos amb un domini elegantíssim i apel·lant a la 

confiança i a l’autenticitat, que tant caracteritza al grup valencià. Aquest “fuego eterno” que neix de dins 

quan un confia en que és capaç de tirar qualsevol muralla que se li alci davant. Està clar que Mistah Godeh i 

Mama San deixen en una posició molt la reputació de l’escena urbana de Valencia amb aquesta cançó. 

La producció va a càrrec del mexicà Alann Ulises, la mescla i masterització és d’Andrey Francés a AX Studio. 

Mistah Godeh i Mama San treballen junts en aquest llançament que ve acompanyat d’un videoclip realitzat 

per Jungle Slang que ja es pot veure a Youtube. 

“Fuego Eterno” és el segon avançament del què serà el seu pròxim treball que comptarà amb varies 

col·laboracions de pes que veurà la llum a la primavera del 2021.  


