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La influencia del concepte d'!mage affective de Th. Ribot 
(La Psycil% gie des selltiments, 1 896) sobre F. Mirabent és 
ben evident. Ribot l'elabora a partir deis treballs de diversos 
estetes britimics i de la influencia l' Einfüil/ulIg alemanya. Se
gons Ribot, disposem d'una memoria afectiva, en forma imat
ges detenninades que ens han subministrat els sentits; una mena 
de predisposició emotiva, que defineix les traces de les imat
ges que elaborem d'un fet actual i suscita en nosaltres imatges 
de successos anteriors semblants. Proposa I 'existencia d'un 
ruadel afectiu, tan evident com el madel visual, auditiu o mo
tor, que consisteix en la reviviscencia de les representacions 
afectives, de les quals les imatges que se'n deriven en són una 
prova; un model amb una forta dependencia de condicions 
fisiológiques intemes i del carácter i del temperament individuals. 

Influ·it per Kant, Francesc Mirabent rebutja tractar els sen
timents únicament des del punt de vista afectiu i creu en la 
possibilitat que la voluntat pugui modificar aquest sentiment i 
així canviar la manera de veure el món. A partir d'aquest mo
ment, la voluntat (en la qual la raó hi té un paper destacat), 
toma a erigir-se com a element clau en els nos tres judicis, i 
especialment el de Gust. És per aixo que creu en dues zones 
en la funció de jutjar: per una banda I 'ambit deis judicis infe
riors on s'hi  troben les sensacions confuses, imatges detenni
nades, judicis preparatoris, . . .  i per altra, una de superior i re
flexiva, regida per principis racionals, on s'hi troben també els 
judicis ideals. 

El concepte d'imatges afectives i memoria afectiva de Ri
bot permeten·a Mirabent dignificar o donar una majar impor
tancia a la relació entre sensació i emoció, allunyant-lo d'expli
cacions simplement ftsiológiques, i portant-lo a una revalora
ció de la raó, i assumint una tendencia ideal irrenunciable. 
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