
A Sociedade do Oso, de sona nestas terras de Leiro, apresenta certas 
conexións coa santa compaña, inda que compre disterar ambas as dúas 
manifestacións, posto que a do Oso e unha sociedade secreta composta por 
vivos, non por mortos, de capacidades extraordinarias.Entre estas 
capacidades achase a de poder adiviñar o instante da morte das persoas con 
total seguranza. Posúe tamén a potencialidade de os seus membros 
abandonaren temporalmente os corpos, mudando seres etéreos que se 
desprazan sen ruído, como xente invisíbel, podendo atravesar paredes ou 
valados, e existindo como duplicacións de entes de este mundo ou sombras 
do Alén.Cando a un dos membros se lle achega a morte, os restantes 
membros van buscalo a véspera o seu fogar, levando para iso os seus 
propios capelán e crego, autónomo do párroco da freguesía,e organizan o 
enterro, que apresenta algunha semellanza coa Santa compaña. O enterro 
ten lugar na noite,  amosando a particularidade de que o corpo do defunto 
fica na súa casa, ignorándose, xa que logo, que e o que realmente enterran 
os seus compañeiros.Marchan con osos de defunto, aos que se lle prendeu 
lume e que teñen, por este motivo, aparencia de cirios.Camiñan con sixilo e 
de vagar.
A tradición garda un feito que da conta da existencia desta sociedade.Unha 
muller chegou a igrexa de Beran nas horas do abrente e viuna ateigada de 
xente que celebraba un enterramento. Entón unha persoa meteulle na man 
unha candea acesa.Cando a cerimonia deu cabo, ela meteu a candea no 
queipo que levaba. Coa saída do sol, decatouse de que a candea era, 
verdadeiramente, un oso de defunto.
De maneira semellante, existe en Loureses-Aguis-Os Blancos, unha 
entidade, chamada os do oso, que actúan de maneira parella os de Beran.En 
Loureses, as mulleres non participan deste cerimonial.Refírese que os do 
oso agreden os viciños que achan no seu camiño, agás no caso de que este 
teña amizade con algún dos membros que constitúen a procesión.   


