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MISTAH GODEH ESTRENA “INSOMNIA” AMB LITTLE PEPE 

 
 

 

MISTAH GODEH & LITTLE PEPE 
“INSOMNIA”  
(Guspira Records 2021) 

 
Veu i lletra: Mistah Godeh, Little Pepe 
Producció: Alann Ulises 
Mescla: Andrey Francés 
Màster: Andrey Francés 

 

 

Mistah Godeh és un cantant de Reggae valencià que combina els ritmes de la música 

jamaicana creant un so únic mesclant-los amb ritmes actuals urbans com el Hip Hop o 

el Dancehall. Inicia la seva trajectòria musical el 2015, i des de llavors Mistah Godeh ha 

col·laborat amb artistes referents, d’entre els quals destaquen Soge Culebra a “Yo x Ti 

Remix”, Los Chicos del Maíz a “Grupo Salvaje” i Green Valley a “Pachamama”. 

 

Avui us presentem el tercer avançament del nou EP del valencià. Si en les dues 

primeres entregues vam poder gaudir de “El Don” amb Fyahbwoy i “Fuego Eterno” 

amb Machete en Boca, avui ens toca viatjar fins a Màlaga. 

 

“Insomnia” és una cançó en clau Reggae que compta amb la col·laboració del veterà 

cantant malagueny Little Pepe. En un moment en què el Cannabidol (CBD) ja és legal i cada 

cop guanya més adeptes, el debat sobre la legalització del Cànnabis cada dia està més present, 

especialment a Catalunya on hi ha centenars de clubs de fumadors. Un himne per la 

despenalització del Cànnabis i les seves propietats terapèutiques. La producció va a 

càrrec del mexicà Alann Ulises. 

 

Una cançó en clau Reggae amb influències més urbanes com el Dembow que li donen 

un aire fresc i actual. Aquest tema ha estat mesclat i masteritzat a Zaragoza per Andrey 

Francés a AX Studio i ve acompanyat d’un videoclip rodat a Màlaga per Rubén Cobos de CBS 

Clips. 

 

Mistah Godeh segueix sumant senzills del què serà el seu primer treball amb Guspira Records i 

que estarà disponible el maig del 2021. 

 

 


