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La hipòtesi de Riemann és una afirmació, no demostrada, que fa referència als zeros de la funció zeta 
de Riemann. Bernhard Riemann calculà els sis primers zeros no trivials d’aquesta funció i observà que 
tots estaven sobre una mateixa recta. En una memòria publicada l’any 1859, Riemann comentà que 
aquest podria ben bé tractar-se d’un fet general. La hipòtesi de Riemann afirma que tots els zeros no 
trivials de la funció zeta es troben en la recta x = 1/2. Més de deu bilions de zeros calculats fins avui, 
tots alineats sobre la recta crítica, corroboren la sospita de Riemann, però ningú encara no ha pogut 
provar que la funció zeta no tingui zeros no trivials fora d’aquesta recta.
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■■ ORIGEN DEL PROBLEMA

La hipòtesi de Riemann és una afirmació, encara no 
provada, que fa referència a la funció ζ(s), anomena-
da «funció zeta de Riemann». No és difícil demostrar 
que la funció zeta s’anul·la en els enters negatius parells: 
ζ(-2m) = 0, per a m ≥ 1, raó per la qual aquests nom-
bres s’anomenen «zeros trivials». 
Bernhard Riemann (1826-1866) 
calculà sis zeros més de la funció 
zeta i va observar que tots tenien 
part real igual a 1/2:

1 = 0,5 ± i 14,13…,

2 = 0,5 ± i 21,02…, 

3 = 0,5 ± i 25,01… 

En una memòria de l’any 1859, 
Riemann comentà que aquest podria ben bé tractar-se 
d’un fet general, tot i que ell no sabia com justificar-lo. 
La hipòtesi de Riemann pressuposa que tots els zeros 
no trivials de la funció zeta estan situats en la recta 
x = 1/2, que rep el nom de «recta crítica».

L’interès de la localització dels zeros de la funció 
zeta de Riemann fou destacat pel matemàtic alemany 
David Hilbert, l’any 1900, en el problema vuitè de la 
seva llista de vint-i-tres problemes oberts que presen-
tà al Congrés Internacional de Matemàtics, celebrat a 
París a l’inici del segle passat. En el decurs dels anys, 
s’ha anat posant de relleu que la funció zeta intervé 
en molts problemes aritmètics, per la qual cosa una 

demostració de la hipòtesi de Riemann confirmaria la 
validesa d’un gran nombre de resultats numèrics que 
depenen d’aquesta afirmació. En particular, la funció 
zeta és, de lluny, l’eina analítica més important per a 
l’estudi dels nombres primers.

Més de deu bilions de zeros de la funció zeta calcu-
lats fins avui amb l’ajut dels ordinadors, tots alineats en 

la recta crítica, fan palesa l’extra-
ordinària intuïció de Riemann. Al 
mateix temps, nombroses investi-
gacions sobre aquest tema, insufi-
cients fins ara per a assolir-ne el 
resultat final, alerten de l’enorme 
dificultat de la qüestió. En inclou-
re la hipòtesi de Riemann en la 
llista dels set problemes del mil-
lenni, l’Institut Clay s’ha fet ressò 
d’un problema centenari i actual 

alhora (Bombieri, 2000; Sarnak, 2005).

■■ LA SÈRIE HARMÒNICA I ELS NOMBRES PRIMERS 

Per a introduir la funció zeta de Riemann és útil consi-
derar primerament la sèrie harmònica, la qual s’obté en 
sumar els inversos de tots els nombres naturals:

n=1

1
n
= 1+ 1

2
+

1
3
+

1
4
+…= 1+ 0,5 + 0, 3̂+ 0,25 +…

Els conceptes de mitjana aritmètica, mitjana geomè
trica i mitjana harmònica de dos nombres foren ja 
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formulats pels pitagòrics. La mitjana harmònica h(a,b) 
de dos nombres es defineix com l'invers de la mitjana 
aritmètica dels seus inversos:

h a,b( ) = 2
1/a 1/b+  

.

El nom sèrie harmònica obeeix al fet que cadascun 
dels seus termes és la mitjana harmònica dels dos ter-
mes contigus:

 
1
n
=

2
n 1( ) + n +1( )  

.

La sèrie harmònica és una sèrie divergent, és a dir, les 
seves sumes parcials es poden fer tan grans com es 
vulgui. L’erudit medieval Nicolau Oresme (1323-1382) 
observà aquest fet i en el text Quaestiones super geo
metriam Euclidis (Oresme, 1961) en donà la demostra-
ció següent: és evident que 
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2
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1
2
+

1
2

 ,

i també que les agrupacions de termes 
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són totes més grans que 1/2, i així indefinidament; per 
tant,
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Posteriorment, el matemàtic Pietro Mengoli (1626-
1686), catedràtic d’aritmètica de la Universitat de Bolo-
nya, s’interessà per la suma dels inversos dels quadrats 
dels nombres naturals i sospità que aquesta podria 
tractar-se d’una sèrie convergent, atès que se sumen 
quantitats molt més petites. Leonhard Euler (1707-
1783) en proporcionà el valor exacte:

n=1

1
n2 = 1+ 1

22 +
1
32 +

1
42 +…=

2

6
 .

En substituir en la sèrie l’exponent 2 per un nombre 
real s qualsevol, s’obté una sèrie convergent per a tots 
els valors s > 1, que també fou avaluada per Euler en 
tots els enters positius parells; en aquests nombres, els 
valors de la funció zeta s’expressen com potències del 
nombre π i en funció dels anomenats nombres de Ber-

noulli, que són nombres racionals. De bon comença-
ment es va veure que la sèrie així obtinguda propor-
cionava informació sobre els nombres primers i que 
estudiar-la permetria anar més enllà del coneixement 
que d’aquests nombres pogueren adquirir-ne els grecs. 
A partir de la suma de la sèrie geomètrica de raó 1/ps, 
Euler obtingué el producte infinit:

n=1

1
ns =

p P

 

1+ 1
ps

+
1
p2s

+
1
p3s

+… =
p P

 

1 1
ps

1

 ,

on el símbol P denota el conjunt de tots els nombres 
primers. Euler utilitzà la descomposició anterior per a 
donar la següent demostració, alternativa a una dona-
da en el seu dia per Euclides, de la infinitud del con-
junt dels nombres primers. Suposem que el conjunt 
P = {p1,…, pN} fos finit. Es tindria que

i=1

N
1 1

pi
s

1

=
n=1

1
ns  .

Però, per a s = 1, el terme de l’esquerra representaria 
una quantitat finita, mentre que el de la dreta, tal com 
hem vist, representaria una quantitat infinita. Per re
ductio ad absurdum obtenim, doncs, que P és un con-
junt infinit.

Euler ja advertí –i qualsevol pot adonar-se’n– que 
els nombres primers es comporten de manera miste-
riosa: no hi ha cap fórmula que permeti calcular di-
rectament l’enèsim primer pn i, obtingut aquest, no 
es coneix la seva distància al primer següent pn + 1 
(Montgomery, 1973). Això comportà que les prime-
res qüestions en l’estudi dels nombres primers s’adre-
cessin a l’obtenció de fórmules que proporcionessin 
de manera aproximada quants primers π(x) hi ha per 
sota d’una quantitat donada quan x tendeix a l’infinit. 
Per exemple, es té que fins a cent hi ha vint-i-cinc 
nombres primers; fins a mil n’hi ha 168; fins a un 
milió n’hi ha 78.498, etc., però no disposem de cap 
fórmula explícita que proporcioni el valor π(x) d’una 
manera exacta per a qualsevol valor x. 

En observar extenses taules de primers, Carl Frie-
drich Gauss (1777-1855) conjecturà que π(x) ~ Li(x) 
quan x → ∞, on la funció

 Li x( =)
0

x dt
log t( )

 

denota el logaritme integral. La conjectura és equiva-
lent a la fórmula asimptòtica

x( ) ~ 
x

log x( )
,  x  .
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La prova d’aquesta conjectura constituí el teorema 
dels nombres primers, que fou demostrat  per primera 
vegada l’any 1896 per Jacques Hadamard (1865-1963) 
i Charles Jean de la Vallée-Poussin (1866-1962), de 
manera independent l’un de l’altre. Prèviament, però, 
hi havia hagut l’aportació fonamental de Riemann en 
aquest camp.

■■ LA FUNCIÓ ZETA DE RIEMANN 

L’any 1859, Riemann fou elegit membre de l’Acadè-
mia de Ciències de Berlín. Com a memòria d’ingrés, 
presentà l’estudi Über die Anzahl der Primzahlen 
unter einer gegebenen Grösse (“Sobre la quantitat de 
nombres primers per sota d’una quantitat donada”) 
(Riemann, 1859). La memòria, el manuscrit de la qual 
no arriba a les sis pàgines, posà de manifest que les 
lleis que regeixen la distribució dels nombres primers 
depenen en gran part del comportament de la sèrie 
harmònica quan aquesta s’estén a una funció de va-
riable complexa. Donat un nombre complex s = x + iy, 
representarem per R(s) = x, J(s) = y les seves parts real 
i imaginària, respectivament, i representarem per ℂ el 
conjunt de tots els nombres complexos.

Considerem la funció de variable complexa definida 
per

n=1

1
ns =

1
s( )

 
x s 1

ex 1
  dx ,  s  ,R s( ) > 1 .

0

En la fórmula, Γ(s) representa la funció gamma que in-
terpola el factorial, una altra creació típicament euleri-
ana. La sèrie anterior convergeix en el semiplà  R(s) > 1 
però la representació integral de la funció que defineix 
en permet la prolongació analítica a tot el pla complex. 
La funció així obtinguda és la funció zeta de Riemann, 
ζ(s), que només pren el valor infinit en s = 1, on la sè-
rie harmònica hem vist que divergeix. De fet, el com-
portament de ζ(s) per a R(s) < 0 està determinat pel 
comportament de ζ(s) per a R(s) > 1. Els valors de ζ(s) 
que aporten més informació són els situats en l’anome-
nada banda crítica, definida per 0 ≤ R(s) ≤ 1. L’eix de 
simetria de la banda crítica és la recta R(s) = 1/2, dita 
la recta crítica. En avaluar la funció zeta en els enters 
negatius, s’obtenen fórmules equivalents a les d’Euler i, 
en particular, s’obté que ζ(–2m) = 0, per a tot m ≥ 1; per 
aquest motiu, els enters negatius parells són els anome-
nats zeros trivials de la funció zeta.

Riemann establí que la funció zeta té infinits zeros 
a la banda crítica, i donà una estimació del nombre de 
zeros d’altura fitada. Escrivim, d’acord amb Riemann:

t( ) =
s
2  

s
2

s( ) ,  s = 1
2
+ i t .: Γ

 
.

A Riemann 1859 trobem el comentari següent sobre els 
zeros de ξ(t):

[...] és molt probable que totes les arrels siguin reals. Per 
descomptat que seria desitjable tenir-ne una demostració 
rigorosa; però, després d’alguns intents fugissers rea-
litzats en va, he deixat de banda la recerca d’una prova 
d’aquesta mena, atès que el fet semblava prescindible per 
a l’objectiu immediat de la meva investigació.

Es coneix com a hipòtesi de Riemann (HR) l’afir-
mació segons la qual tots els zeros no trivials de la fun-
ció zeta de Riemann es troben situats en la recta crítica:

HR( )      ( ) = 0,  0 R ( ) 1,    R ( ) = 1
2

 .

La figura 1 representa les corbes de nivell dels zeros 
de les parts real (en vermell) i imaginària (en blau) de 
ζ(s). Els zeros, representats per un punt negre, es tro-
ben on les dues corbes s’intersequen. S’hi poden veure 
els dos primers zeros trivials i els deu primers zeros no 
trivials i els seus simètrics, tots aquests sobre la recta 
crítica.

Pietro Mengoli (1626-1686), catedràtic d’aritmètica de la Universitat 
de Bolonya, s’interessà el 1644 per la suma dels inversos dels qua-
drats dels nombres naturals. L’any 1735 Leonhard Euler (1707-1783), 
en la imatge, proporcionà el valor exacte d’aquesta suma.
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El resultat central obtingut per Riemann en la seva 
memòria és una fórmula asimptòtica per al càlcul de 
π (x) que permet connectar la quantitat de primers 
inferiors a una quantitat donada amb els zeros de la 
funció zeta:

x( )
n=1

N μ n( )
n

 Li x
1
n( ) =

n=1

N  

Li x n( ) + 0 1( ) ,

on μ(n) denota la funció de Möbius, definida segons 
μ(n) = (–1)k, si n és producte de k ≥ 0 primers diferents 
i μ(n) = 0, altrament.

La fórmula de Riemann conté tres tipus de termes: 
a) Termes que no creixen quan x creix: inclosos en 0(1); 
b) termes que creixen quan x creix: Li (x1/n); i c) termes 
que creixen en valor absolut quan x creix, però que os-
cil·len en signe: Li (xp/n). Riemann designà amb el nom 
de «periòdics» els termes oscil·latoris i interpretà que 
són els causants de les fluctuacions observades experi-
mentalment en la quantitat de primers continguts en 
els diferents intervals (Du Sautoy, 2003; Montgomery, 
1973).

La memòria de Riemann exercí i continua exercint 
una influència molt remarcable. Jacques Hadamard 
afirmà que havia necessitat tres dècades per a com-
prendre el seu contingut i que havia pogut demostrar 
totes les afirmacions de Riemann, llevat d’una: la hi-
pòtesi de Riemann. L’any 1914, Godfrey Harold Hardy 
(1877-1947) demostrà que la funció ξ(t) té infinits zeros 
reals; equivalentment, que la funció zeta de Riemann 
té infinits zeros en la recta crítica.

■■ LA CONJECTURA DE HILBERT-PÓLYA

L’anomenada conjectura de Hilbert-Pólya parteix d’una 
creença popular. Proposa una interpretació espectral 
dels zeros no trivials de la funció zeta de Riemann; és a 
dir, hauria d’existir un operador lineal Δ els valors pro-
pis del qual es relacionessin amb els zeros no trivials de 
la funció zeta tal com s’indica:

 zero de ζ ↔ valor propi de Δ

=
1
2
+ i       = 1( ) = 1

4
+ 2

 
.

L’operador Δ seria positiu i s’escriuria com a 
Δ = D(1 – D), essent i(D – 1/2) un operador lineal au-
toadjunt, amb la qual cosa el coneixement que es té 
d’aquests operadors permetria afirmar que els seus 
valors propis γ serien nombres reals i la hipòtesi de 
Riemann quedaria demostrada.

El 1859 Bernhard Riemann (1826-1866) fou elegit membre de l’Aca-
dèmia de Ciències de Berlín. La seva memòria d’ingrés estava dedi-
cada a les lleis que regeixen la distribució dels nombres primers. En 
la imatge, retrat del matemàtic alemany.

Figura 1. Primers zeros de la funció zeta de Riemann. 
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Es diu que Hilbert anomenà «espectre» el conjunt dels 
valors propis d’un operador per analogia amb les línies 
espectrals produïdes per les freqüències de radiació dels 
àtoms. Més endavant, la mecànica quàntica confirmaria 
aquesta interpretació: les línies espectrals es corresponen 
amb vectors propis d’operadors hermítics (els quals es-
tenen en el camp complex les propietats de les matrius 
reals simètriques) aportats pel hamiltonià de sistemes me-
cànics-quàntics. Recordem que Max Born (1882-1970), 
Werner Heisenberg (1901-1976) i John von Neumann 
(1903-1957) foren alumnes de Hilbert, a Göttingen. 

La conjectura de Hilbert-Pólya ha donat lloc a diverses 
interpretacions físiques i artístiques de la hipòtesi de Rie-
mann. Per exemple, el fet que puguem calcular l’espectre 
d’un operador que desconeixem s’ha comparat al fet de 
sentir una música i no saber quin instrument la interpreta.

■■ LES FUNCIONS ZETA DE HASSE-WEIL

La interpretació espectral dels zeros de la funció zeta 
ha resultat certa en un context molt diferent: per a certes 
funcions zeta sorgides de l’estudi de sistemes d’equaci-
ons polinòmiques. A tota varietat algebraica X, projec-
tiva i llisa, definida sobre el cos finit de q = pf elements 
se li pot associar una funció zeta de variable complexa, 
ζ(X,s) que té cura del nombre de punts de la varietat 
o nombre de solucions del sistema que la defineix. El 

fet més important és que els punts d’aquestes varietats 
poden ésser interpretats com punts fixos d’un operador, 
en aquest cas conegut, anomenat automorfisme de Fro-
benius. La funció és l’anomenada funció zeta de Has-
se-Weil i és una funció molt més senzilla que la funció 
zeta de Riemann. Això és perquè es tracta d’una funció 
racional en q–s i els seus zeros –que són en nombre finit– 
satisfan un anàleg a la hipòtesi de Riemann. Les apor-
tacions principals en aquest camp són degudes a Emil 
Artin (1898-1962), Helmut Hasse (1898-1979), André 
Weil (1906-1998), Alexander Grothendieck (1928-2014) 
i Pierre Deligne, entre molts altres. La hipòtesi de Rie-
mann en el context de les varietats algebraiques sobre 
cossos finits fou provada per Deligne en els anys setanta.

■■ EPÍLEG

La funció zeta de Riemann és una eina matemàtica crea-
da en els segles xviii i xix en la qual l’anàlisi de variable 
complexa hi fa un paper important. La seva finalitat prin-
cipal fou, en principi, tenir coneixement del comporta-
ment dels nombres primers. La funció zeta de Riemann 
és bàsica per entendre la distribució d’aquests nombres, 
però un resultat molt precís relatiu a la posició dels zeros 
d’aquesta funció resta encara per ésser demostrat: la hi-
pòtesi de Riemann. Provar-la implicaria disposar de lleis 
asimptòtiques molt més precises en el camp de la teoria 
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analítica de nombres; lleis que, avui per avui, són única-
ment conjecturals. A més, la demostració de la hipòtesi 
de Riemann podria tenir també conseqüències en altres 
disciplines com ara en anàlisi matemàtica o en teoria de 
la informació. Així, el tancament d’aquest problema im-
plicaria automàticament el de molts més que s'hi relacio-
nen, la qual cosa justifica amb escreix la dotació econò-
mica d’un milió de dòlars amb què està premiat! 

En el decurs del segle xix es començà a veure que el 
model proporcionat per la funció zeta de Riemann per 
a l’estudi aritmètic dels nombres enters es podia esten-
dre a l’estudi aritmètic dels nombres algebraics; naixien 
així les funcions zeta de Dedekind, les funcions L de 
Diri chlet  i, ja en el segle xx, les funcions L d’Artin i les 
de Hecke. El segle xx va veure així mateix l’extensió 
de les funcions zeta i de les funcions L a l’estudi de les 
varietats definides sobre cossos finits, que hem tractat 
abans. Però la història no s’atura aquí. La funció zeta 
de Riemann ha estat el model de moltes funcions més, 
conegudes també com a funcions zeta i com a funcions 
L, l’estudi de les quals conforma una bona part dels rep-
tes plantejats en la matemàtica del segle xxi.

A la taula 1 oferim una selecció d’objectes matemà-
tics que tenen associada una funció zeta o una funció 
L. Algunes de les entrades de la taula 1 constitueixen 
extensíssims camps i programes de recerca actuals, com 
ara les funcions agrupades sota el nom de funcions L au-
tomorfes, que conformen el profund i extens programa 
de Langlands, el qual proposa una visió altament unifi-
cadora del món diofàntic. Els lectors interessats en am-
pliar aquesta informació poden consultar, entre moltes 
d’altres, les referències Bayer i Neukirch, 1978; Berry i 
Keating, 1999; Du Sautoy, 2003; Euler, 1737; Lagarias 
i Odlyzko, 1987; Riemann, 1859; en el cas aritmètic. En 
el cas aritmètic-geomètric, Deligne, 1974; Weil, 1949. 
Per a les funcions L espectrals, Connes, 1999; Katz i 
Sarnak, 1999; Odlyzko, 2001 i Selberg, 1956. I per a les 
relatives a sistemes dinàmics, Deninger, 1998; Lapidus i 
Van Frankenhuysen, 2001.

Tal com hem vist, molts objectes matemàtics tenen 
associades funcions zeta. De manera heterodoxa, podem 
interpretar les funcions zeta com l’ADN d’aquests objec-
tes, atesa la quantitat d’informació que hi aporten. Cal, 
però, saber-la extreure i gestionar. 

Funcions zeta i funcions aritmètiques  

Riemann ζ(s): enters; nombres primers; equació funcional; fórmula explícita.

Dirichlet L(χ,s): cossos ciclotòmics; progressions aritmètiques; equació funcional; fórmula explícita.

Dedekind ζ(K,s): cossos de nombres; ideals primers; equació funcional; fórmula explícita.

Artin L(ρ,s): representacions de Galois; distribució d’ideals primers; fórmula explícita.

p-àdiques Leopoldt; Iwasawa; cossos de nombres abelians i no abelians.

Funcions zeta i funcions L aritmeticogeomètriques  

Hasse-Weil Z(X,q–s): varietats sobre cossos finits; fórmula  de Lefschetz; equació funcional; HR.

Serre ζ(X,s), L(X,s): teoria de Hodge; esquemes aritmètics.

Grothendieck L(M,s): motius.

p-àdiques Varietats algebraiques sobre cossos de nombres; motius.

Funcions L automorfes (Programa de Langlands) 

Hecke L(ψ,s): grups de classes d’ideles; equació funcional.

Jacquet L(π,s): Hecke; Shimura; grups de Lie; equació funcional (cas estàndard); traces. 

p-àdiques  Representacions automorfes de grups de Lie p-àdics.

Funcions zeta i funcions L espectrals  

Selberg Grups kleinians; geodèsiques tancades; fórmula de traces; HR; grups de Lie.

Connes Adèlics;  C*-sistemes dinàmics. 

Stark Terras; grafs finits; circuits tancats; HR per a grafs de Ramanujan.

Funcions zeta i funcions L dinàmiques 

Nielsen Espais topològics; sistemes dinàmics; òrbites periòdiques.

Ruelle Smale; difeomorfismes de varietats compactes; fluxos; òrbites periòdiques.

Deninger  Foliacions; fórmula de Lefschetz.

Taula 1. Recull de funcions zeta i funcions L, l’àmbit al qual pertanyen i algunes de les seves propietats més notables. Les lletres HR denoten que 
l’afirmació anàloga a la hipòtesi de Riemann ha estat provada en el context corresponent. Font: Pilar Bayer, 2006.
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